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Selamün Aleyküm, 
"Geçmişler geleceğe, suyun suya benzemesinden daha çok ben-

zer." 
Ünlü tarihçi İbn fialdun, son birkaç ayda meydana gelen siyasal 

gelişmelerle, yakın geçmişteki V)azı olayların inanılmaz benzerliğine 
bakarak mı bu hükme varmışlır? tiir bakıma evet! Çünkü O'nu, bu 
yargıya ulaştıran: 14. yüzyıldaki olaylarla gecnıiştekilerin benzerli-
ği. hatta ayniyeti idi. Gerçek şu ki; zaman ve mekan değişse de 
olayların temrlinde yalan tarihsel kurallar değişmiyor. Yani tarih 
dünden bugüne tekerrür edip duruyor. Zira olaylara yön veren, si-
yasal ve so.syal kurumlara vücut veren, savaşlarda ve barışlarda rol 
alan insan. Uz. Adem'den beri aynı insan... İnsan değişmiyor ki, 
olayların mantığı da değişsin. 

Son aylann gündeminde ilk sıraları işgal eden olaylara bakınız: 
Adeta Birinci Dünya Savaşı yıllanndayız. 20. yüzyılın başlarındaki 
gelişmelerle, yüzyılın sonundaki olaylar ne kadar da benzerlik arze-
diyor! 

Osmanlı lınparatorlugu'nun dağılmaya başlamasıyla Balkan-
lar'da yaşanan manzara, şimdi Yugoslavya mozayiginin parçalan-
masıyla yeniden yaşanıyor. Üstelik Balkanlar'daki kaostan yarar-
lanmayı amaçlayan güçlerle, bundan zarar gören unsurlar da nere-
deyse aynı. Dün Balkanlar'ı Osmanlı'dan koparıp parçalayanlar Av-
rupa devletleriydi, bugün de Yugosla\'ya'yı dağıtanlar, Almanya'nın 
başını çektiği AT ülkeleri. Zarara uğrayanlar ise, yörenin zavallı 
halkları ve özellikle de müslümanlar. Slovenya ve Hırvatistan'ın ba-
ğımsızlığını tanıma konusunda yangından mal kaçırırcasına acele 
davranan Almanya ve yandaşlarının. Bosna-Hersek ve Makedon-
ya'nın bağımsızlık ilanını kaplumbağa hızıyla (anımalan hem Ba-
tı'nın çifte standardını ortaya koyuyor, hem de Yugoslav Federal 
Ordusu desteğindeki Sırp militanların müslümanlara saldırmasına 
adeta davetiye çıkanyor. Ve dünya müslümanları Ramazan Bayra-
mına sevinçle girerken. Bosna-Hersek müslümanlan bayramla bir-
likte korkulu, endişeli ve kanlı günler yaşamaya başlıyor. 

öte yandan Çarlık Rusya'nın 1917 "Bolşevik İhtilali" ile yıkılma-
sından sonra Kalkaslar ve Orta Asya'da ortaya çıkan durum; Sov-
yetler Birliği nin 1992 "Gorbaçov-Yeltsin İhtilali" ile dağılmasından 
sonra yeniden canlanıyor. Çarlık Rusya'nın enkazı üzerinde kuru-
lan Müslüman Türk devletleri, 70 yıllık Komünizm esaretinden 
sonra bu kez Sovyet enkazı üzerinde tekrar filizleniyor. Adeta bu 
coğrafyada tarih belli periyodlarla yeniden yaşanıyor. 

İşin ilginç yanı 1915'lerde Çarlık Rusya'nın işgalinden yararla-
nıp Dogu Anadolu'da, 1917'lerde de Bolşevik ihtilali sonrasında 
kuvvet ve otorite boşluğundan yararlanarak Kafkaslar'da akıl al-
maz katliamlar yapan Ermeni çeteleri, bugün de aynı hunharlık ve 
gözü dönmüşlükle Karabag'da katliamlarını sürdürüyorlar. Destek-
çileri ise dün de, bugün de aynı. Yine Fransa, İngiltere ve hatta 
Rusya. 

Diğer yandan. Birinci Dünya Savaşı öncesinde Ortadoğu'nun 
zengin hammadde ve enerji kaynaklarına göz diken ve müslüman 
Arapları "pan-Arabizm" hülyaları ile Osmanlı'dan koparıp sömürü 
ağına dahil eden Batılı, emperyalistler, Sykes-Picot ve Sevr paylaşım 
anlaşmalarının uygulanamayan maddelerini de tatbik sahasına 
koyma peşindeler. Dün İngiliz altınları sayesinde hortlatılan Arap 
krallıklarıydı; bugünse Alman markları ve silahlarıyla Kürdistan 
tezgahlanıyor. 

Olaylar olaylara, tezgahlar tezgahlara ne kadar da benziyor! 
Üstelik politikacılanmızın Osmanlı'nın son döneminden bu yana 

bu tür olaylar karşısındaki kişiliksiz, onursuz ve dış güdümlü tavn 
da hiç değişmemiş. Fransız, ya da Amerikan. İngiliz yahut Alman 
veya Rus yanlısı devlet adamları o gün de vardı, bugün de var. Kı-
saca dış politikamız da aynı esaslar üzerine oturtulmuş: Batı'yı 
mennun etmek, onları küstürmemek, her konuda ilk işareti ve ona-
yı onlardan almak, yüce(!) desteklerini sağlamak... Dışanya yönelik 
olarak birşeyler yapabileceksek de hiç olmazsa onların taşeronlu-
ğunu kapabilmek... . 

Evet; olaylar olaylara, insanlar insanlara, yani geçmişler gelece-
ğe, suyun suya benzemesinden daha mı az benziyor? 

Abdullah Yıldız 
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BALKANLAR'DA SON GELİŞMELER VE TÜRKİYE 
Geçtiğimis' haftalarda yaptığı referandumla Yugoslavya'dan bağımsızlığını ilan 

eden Bosna Hersek trajik olaylara sahne oluyor. Bosna-Hersek'in bağımsız ol-

masını i.slemeyen Sırplar, Federal Ordu'nun da desteğiyle lam anlamıyla bir 

müslüman katliamına başladılar. Bu vesileyle; Yugoslavya ve Bosna Hersek 

olaylarmın daha iyi anlatılmasına katkıda bulunacağı düşüncesiyle sayın Musta-

fa Isen'in Ocak 1992'de AKV Sultanahmet merkezinde sunduğu konferansı ya-

yınlıyoruz. 

Dünyada tansiyonun oldukça 
yüksek olduğu belli bölgeler 
vardır. Bunlar bugüne has böl-
geler değildir. Tarihten gelen' 
bazı özellikleri olan bölgeler. 
Mesela; bunlardan bir tanesi 
Ortadoğu. Bir türlü istikran 
yoktur Ortadoğu'nun. Çok ya-
kın yıllarda da sıcak savaşlara 
tanık olduk Ortadoğu'da. Bir 
başka bölge de Kafkaslardır. 
Belli bir dönemde adeta İstikrar 
içinde olmuş gibi göründü. Son 
bir yıl içinde Kafkaslar'm duru-
munu basın-yayından takip edi-
yorsunuz. Bir başka tansiyonu 
jrüksek bölge; Balkanlar... Bal-
kanlarda, 1991 yılından başla-
yarak, günümüzde adeia bir 
depremi yaşıyor. Yani yeni dev-
letler doğuyor. Mevcut devletler 
çöküyor. Yeni devletler yapı de-
ğiştiriyor... Bu üç bölgenin tan-
siyonunun yüksekliğini sağla-
yan belli başlı faktörler vardır. 

Mesela; Bu üç bölgede de di-
nin hakimiyetinden söz etmek 
mümkün değil. Dilin hakimiye-
tinden ve de bir ırkın hakimiye-
tinden söz etmek mümkün de-
ğil. Çok dinli, çok dilli ve çok 
ırklı bir manzarayla karşı karşı-
yayız. Dolayısıyla bu farklı gö-
rüntü Emperyalist düşünce ta-
şıyan bir takım büyük devletle-
rin, buralarda çok kolaylıkla 
bazı güçleri harekete geçirmele-
rine imkan hazırlıyor. İşte bu 
özellikleri taşıyan bölgelerden 
bir tanesi de Balkanlar. 

Yugoslavya: "Güney-Slavya" 
demektir. Dünyada "Yugoslav-
ya" denilen bir devletten söz et-
mek mümkündür, ama "Yugos-
lav" denilen bir milletten bah-
setmek mümkün değildir. 6 ta-
ne cumhuriyet; bir tane de 
özerk bölgeden meydana gelmiş 
bir federatif yapı. Bu cumhuri-

Îretler birbirinden farklı alfabe-
er kullanıyorlardı. Bir kısmı 
Kril, bir kısmı Lâtin alfabesi 
kullanıyordu. Birbirinden farklı 

diller kullanıyorlardı. Her cum-
huriyetin kendine has ayrı bir 
dili, halta çoğu kez ayrı bir alfa-
besi vardı. Meselâ; Yugoslav 
edebiyatı diye bir edebiyattan 
bahsetmek mümkün değildi. 
Bunun için Hırvat edebiyatı, 
Boşnak edebiyatı, Sırp edebiya-
tından vs. sözetmek mümkün-
dü. Dolayısıyla hiçbir şekilde 
mütecanis olmayan bu yapının 
nihai olarak devam etmeyeceği-
ni bizzat içinde yaşayan insan-
lardan birisi olarak ben de tah-
min ediyordum. 

1991 yılında CIA, Yugoslav-
ya"nın dağılacağına dair bir ra-
por yayınladı, dünyaya. Bu ra-
porun akabinde gelişmeler hepi-
nizin gözü önünde cereyan etti. 
Ve bugünkü manzara ortaya 
çıktı. 

Şimdi Balkanlan şöyle coğrafi 
özellikleriyle tanımlamak istiyo-
rum. Bildiğiniz Balkanlar. Avru-
pa"nın güney doğusunda yer 
alan bir yarımadadır. Güney sı-
nın Akdeniz ve Ege, Kuzey sınırı 
Sana ve Tuna nehirleridir. İs-
tanbul Boğazı ve Karadeniz'e 
kadarda gelir. Coğrafi sınır böy-
le olmakla birlikte, Romanya"yı, 
Tuna"nın kuzeyinde kalan bir 
ülke olmasına rağmen, siyasi 
olarak balkan devletleri arasın-
da saymak gelenek haline gel-
miştir. 

Yüzölçümü: 620 milyon Kın.^ 
Nüfusu: 60 milyon (Balkan-

lardaki toplam nüfus) 
Bugün Türkiye'nin dışında: 

Bulgaristan, Romanya Yugos-
lavya (şimdilik bir devlet gibi 
düşünelim) Arnavutluk ve Yu-
nanistan ile birlikte 5 devlet söz 
konusu. Yugoslavya'da 5-6 dev-
let ortaya çıktı. Bir kısmı tanın-
dı. bir kısmı da tanınma aşama-
sında. 

Balkanların bizim açımızdan 
ehemmiyeti var. Bir kere kom-
şuyuz. Komşu olmanın ötesinde 

Doç. Dr. Mustafa İSEN 

tarihen de yakın alakamız var. 
Bir kere "Balkan" kelimesi 
Türkçe bir kelimedir. Hatta 
bundan "balkanlaştırmak" diye 
de bir siyasi terim türetilmiştir. 
Parçalara bölmek, küçültmek 
anlamında. 

Balkanlarla bizim ilişkilerimiz 
Osmanlı öncesinde başlar. Ben 
meselenin o tarafında fazla dur-
mayacağım. Biraz da tartışmalı 
bir konu. (...) Benim burada söz 
konusu edeceğim ilişki daha 
çok Osmanlılarda ortaya çıkan 
ilişkidir. Balkanlarla olan bu 
ilişki hemen hemen Osmanlı 
devletinin kuruluşunu izleyen 
yıllara tekabül ediyor: 1354... 
Bundan sonra bizim Rumeli'yi 
başta İpsala'dan hareketle İpsa-
la, Gümülcine, Iskeçe, Kavala 
ve adını duymadığımız Dimeto-
ka (Edirne'ye yakın bir yerde 
bulunan şehir) olmak üzere Ma-
kedonya'ya, Köprülü, Osküp, 
Kalkandelen, Gostilar ve Ohiya 
kadar ve daha sonra Arnavut-
luk'a doğru çıkan ve büyük bö-
lümü Makedonya'yı kaplayan 
bir fetih hareketi başlıyor. 

Burada ilginç bir şey söyle-
mek isliyorum. Osküp'ün fethi 
IstanbuFun fethinden 64 yıl ön-
cedir. Yani 15. yy"a girmeden 
Osküp ve çevresinin fethi ta-
mamlanmıştır. Hele hele Fatih 
Sultan Mehmet"in Mahmut Paşa 
diye bir veziri var. Hırvat asıllı-
dır. Bir hırvat beyinin oğludur. 
Osmanlı akınları sırasında ken-
disini ele geçiriyorlar. Ve devşir-
me olarak saraya getiriyorlar. 
Çok kısa sürede parlak zekası 
ve diğer özellikleriyle dikkat çe-
kiyor. Padişah bunun bu özel-
liklerini keşfedince Fatih Sultan 
Mehmet"e ders veren özel hoca-
larla birlikte ve Fatih ile Mektep 
arkadaşlığı yaparak yetiştiriliyor 
ve daha sonra Fatih Sultan 
Mehmet'e vezir oluyor. 

Ama öncelikle şunu ifade et-
mek istiyorum. Bizim Rumeli"yle 
olan maceramız büyük ölçüde 
bugün Makedonya çevresi diye-
bileceğimiz cogran bölgede ger-
çekleşmiştir. Zaten yukarılarda 
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çok fazla da tutunmuş değiliz. 
Mesela bizim Budapeşte'deki 
hakimiyetimiz fazla uzun sür-
memiştir. Halbuki Üsküp'teki 
hakimiyetimiz 512 yıl sürmüş-
tür. Bu süre içinde de Üsküp ve 
çevresini kendi yönetimi altmda 
tutan başka bir hanedandan 
söz etmek mümkün değildir. 

Görüyorsunuz Yugoslav hü-
kümeti ancak (1944-1991) 46-
47 yıl hakimiyetini sürdürmüş 
ve sonra bölge tekrar el değiştir-
miştir. Makedonya diye ayrı bir 
cumhuriyetin kurulmasından 
söz etmek mümkün. Yani sonuç 
olarak şunu ifade etmek istiyo-
rum. Balkanlarla alakamız Os-
manlı devletinin kuruluşunu ta-
kip eden ilk dönemlerde meyda-
na çıkmış. Bosna-Hersek ve Sır-
bistan. Bulgaristan'ın bir bölü-
mü (1878), Makedonya ve Batı 
Trakya'da 1912 yılına kadar de-
vam eden ortalama 500 yıla 
yaklaşan bir sürede aynı yöneti-
mi paylaşmışız. Bu çerçeve için-
de Türk olmayan 3 büyük grup 
İslamiyet'i kabul etmişlerdir. 
Bunlardan bir tanesi Arnavut-
lardır. Bir diğeri Boşnaklardır 
ve bir diğeri de Bulgaristan'da 
yaşayan Pomaklardır. 

Bu topraklardaki Arnavutla-
nn nüfusu, 2.5 milyonu Arna-
vutlukta, aşağı-yukarı 2.5 mil-
yonu da Yugoslavya-Kosova böl-
gesinde olmak üzere toplam 5 
milyon civarındadır. 

Bunların % 90-92 si de müs-
lümandır. % 8-10'luk kısmı da 
Katolik Arnavutlardan meydana 
gelmektedir. Son yıllarda Ba-
tı'nın, özellikle de İtalyanların 
Katolik Arnavutların sayısını 
arttırmadaki büyük mücadele-
lerine rağmen farklı bir sonuç 
ta alınmış değildir. 

Şimdi bu çerçeve içinde şöyle 
bir manzara karşımıza çıkıyor. 
Balkanlarda bu ortalama 60 
milyon insanın bizimle ilişki 
İçinde olabileceklerini söylemek 
ve şöyle bir tablo ortaya koymak 
mümkün: Aşağı yukarı bunlann 
2.5 milyonu Türktür ve çok bü-
yük bir bölümü Bulgaristan'da-
dır. Buna karşılık 12 milyon ka-
dar da müslüman var Balkan-
larda. Bunları dediğim gibi bü-
yük ölçüde Boşnaklar, Arnavut-
lar, Türk-Pomaklar, Makedon-
ya'da Tolbesler ve Karadağlı bir 
miktar müslümanlar oluşturu-
yorlar. 

Yugoslavya 
Öncelikle Yugoslavya'dan 

başlamak isliyorum: En güncel 
olanı o. Biraz önce sözünü etti-
ğim tarihi ilişki bizim aleyhimi-
ze sona ererken (bütün balkan-
lar İçin bunu söz konusu etmek 
mümkün) bize karşı mücadele 
eden ve mücadelesinde başarılı 
olan bir kitleyle karşı karşıya 
kalmışsınız. Ve bu kitle, ister is-
temez orada kalan bu eski yö-
netimin içinden olan insanlara 
karşı kin ve öfke dolu. Üstelikte 
biz bu savaşı -benzetmekte hiç 
hoşuma gitmiyor- biraz Sad-
dam'ın Kuveyt'ten çekilmesi gibi 
adeta orada geride bıraktığımız 
insanlara yönelik hiçbir insani 
hakkı sağlayabilecek imkanlara 
sahip olmadan sürülüp atılmı-
şız. Dolayısıyla burada kalan 
insanlar daha sonra tarihin 
kaydettiği en büyük zulümlerle 
karşı karşıya kalmışlardır. O 
göç hadisesini söz konusu et-
mek istemiyorum. Eski Zara 
müftüsünün hatıralarında bu 
göç hadisesi anlatılırken şunu 
söyler: "Meriç nehri günlerce 
kundakta çocuklar taşıdı. Ya-
ni bir anne hangi şartlar altın-
da kendi çocuğunu kucağın-
dan bir nehre fırlatıp atar. 
Karşılaşacağı eza çok daha 
büyük olmalı ki o çocuğu neh-
re atabilsin." Ve bu çok uzun 
süre devam etti. 

Biraz önce arkadaşımdan öğ-
rendim; Yugoslavya'da Üsküp 
ve çevresindeki Türklerin oluş-
turdukları Yücelciler hareketi 
varmış. Çok masumane kurul-
muş. Oradaki Türklerin hakları-
nı savunmak için bir kültür 
derneği niteliğinde kurulmuş. 
Tabiatıyla rejim müsaade etme-
diği için illegal bir hareket. Ve 
bu Yücel hareketi öğrenildikten 
sonra Üsküp ve çevresinde yıl-

lar süren bir zulüm tezgahlan-
mıştır. Mihayiloviç adlı Sırp li-
deri tarafından oradaki insanlar 
göçe zorlanmışlardır, lîana veri-
len rakamlara göre 1953-1965 
yılları arasında sadece Üsküp 
ve çevresinden Türkiye'ye gelen 
insan sayısı 1.5 milyon civarın-
dadır. Bugün Makedonlarm Ma-
kedonya Cumhuriyetindeki top-
lam sayıları 1.5 milyondur. Yani 
siz orada bu 1953-1965 yılları 
arasındaki 1.5 milyon insanı İs-
kan edebilecek bir imkana sa-
hip olabilseydiniz, bugün Üs-
küp ve çevresindeki Türk nüfu-
su, Makedonya nüfusundan da-
ha fazlaydı. Yani bugün Make-
donya Cumhuriyeti de bütü-
nüyle müslüman karakterli bir 
cumhuriyet olarak karşımıza çı-
kabilecekti. 

Dolayısıyla Osmanlı Devleti 
(1912 yılında) ve daha sonra 
T.C. hükümeti Balkanlar'daki 
bu insanların asgari insani hak-
larını sağlama alabilecek bir gi-
rişim içinde olamamıştır. Ola-
madığı için de bunlar hep böyle 
5. -10. sınıf insan muamelesi gö-
ren, itilen, kakılan ve sürekli 
kendisinden kuşku duyulan bir 
kitle olarak hayatiyetlerini de-
vam ettirmeye çalışmışlardır. 
Bu manzara 1990 yılına kadar 
aynı görüntüyü ihtiva ederek 
gelir. Ben 1990 yılları. Balkan-
lardaki hareketler noktasından 
bu sürekli düşen grafiğin bir 
durma noktası olarak ele alıyo-
rum. Hatta son birkaç aydan 
beri grafiğinin çok küçüklerinde 
bir kımıldanışından da söz et-
mek mümkündür. Bunu ülke 
bazında şöyle değerlendirmek 
mümkün. 

Bulgaristan 
İki milyon civannda Türk nü-

fusdan söz etmek mümkün. Bü 
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nüfus 1988 yılında çok ciddi 
tehcir hareketine maruz bırakıl-
mıştır. Gelenlerin nasıl geldikle-
ri hepinizin gözünün önünde 
cereyan etti. Yalnız bugünkü 
durumdan söz etmek istiyorum. 
Daha sonraki yumuşama süre-
cinde, biliyorsunuz Haklar ve 
Özgürlükler Hareketi adı al-
tında bir siyasi teşkilat oluştu-
ruldu. Bu siyasi teşkilatlanma 
birinci seçimde 23, ikinci seçim-
de 24 milletvekili çıkardı. Şu 
anda Halklar ve Özgürlükler 
Hareketi nin 24 milletvekili var. 
Ve dahasını söylüyorum. Bulgar 
parlamentosunun meclis baş-
kan yardımcısı bir Türk tür. 
1878 yılından günümüze kadar 
hiçbir Türk kökenli insanın sa-
hip olmadığı üst derecedeki ün-
vandır. Ve Yunan gazeteleri son 
derece panik içindedirler. Yu-
nan gazetelerinin iddilarına gö-
re; Bulgaristan ve Arnavuiluk 
Türkiye tarafından rehin alın-
mıştır. Rehin kelimesi biraz ağır 
bir kelimedir, ama şu kadarını 
söyleyeyim; son birkaç yıldır 
Türk diplomasisi Bulgaristan'da 
en azından ta 1878'den bu yana 
devam eden hep düşmanca ta-
vırları bir ölçüde kontrol altına 
alma fırsatını elde etmiştir. Yine 
geçen hafta içinde aralarında 
bir saldırmazlık paktı imzaladı-
lar. Halbuki Bulgaristan özellik-
le hep kendisinin Türk etkisi al-
tında kaldığını iddia eden bir 
davranış içindeydi. Bu manza-
ranın biraz değiştiğini, yani 
Türk diplomasisi ilk defa Bal-
kanlar'da Türkiye'nin lehine 
Bulgarları da kendi ittifakı için-
de Türkiye'nin aleyhinde olma-
yacak bir konuma sokmuştur. 
Bunu ben Bulgaristan'daki gra-
fik açısından en azından durma 
noktası olarak algılıyorum. 

Yine geçen hafta gözünüzün 
önünde cereyan etti: Bulgar 
Cumhurbaşkanını resmen Tür-
kiye seçtirdi. Zannediyorum far-
kettiniz. En çok oyu Kırcaali 
bölgesinden almıştır, Jelev. 
Aradaki farkı da biliyorsunuz: 
% 53 birisi, diğeri de % 46.6. 
Eğer Türk toplumu Türkiye'nin 
de etkisiyle tercihini Jelev'den 
yana koymamış olsaydı öbür 
adamın cumhurbaşkanı seçile-
ceği vakıaydı. Bunları Balkan-
larda bizim insanımıza yönelik 
küçük olumlu değerlendirmeler 
olarak algılamak istiyorum. 

Dışta en önemli hadise Yu-
goslavya'da ortaya çıktı. Yugos-
lavya'da başlangıçta Slovenya 
bağımsızlığını ilan etti. Bizimle 
çok fazla alakası yok. Avusturya 
sınırında, bize en uzak coğrafi 
bölgede yer almış; nüfus olarak 
da çok kalabalık topluluk değil. 
Sadece şunu ifade etmek istiyo-
rum. 1983'de Yugoslavya'da kişi 
başına düşen ortalama milli ge-
lir; 2200 dolar idi. Bu miktar 
Slovenya'da 6000 küsür dolara 
yükseliyor, Kosova'da ise 750 
dolara düşüyordu. Aradaki farkı 
kolaylıkla müşahade edebilirsi-
niz. Zaten Avusturya'ya sınır. 
Yaşantılan tamamen Alman ya-
şantısına denk bir topluluk. 
Onlar öncelikle başı çektiler. Ar-
kadan Hırvatlar uzun mücade-
leden sonra. Almanların da bü-
yük desteğiyle tanındılar. Slo-
venya ve Hırvatistan ayrı dev-
letler olarak ortaya çıktı. 

Bu cumhuriyetler arasında 
bizimle yakın ilişkisi olan Bos-
na-Hersek bağımsızlığını ilan 
etti. Yine bizimle yakın ilişkisi 
olan Kosova'daki özerk Arnavut 
topluluğu bir halk oylamasıyla 
Sırbistan'dan ayrılma kararı al-
dılar. Ve jdne bizimle ırkî ve dini 
özellikler itibariyle büyük biı 
yakınlık taşımıyor olmakla bir-
likte Makedonya Cumhuriyeti 
bağımsızlığını ilan etti. Geriye 
kala kala 6 cumhuriyetten iki 
tanesi, Karadağ ve Sırbistan 
kaldı. Tıpkı Sovyetler Birliğinin 
dağılmasından sonraki Rus-
ya'nın, Sovyetler Birliği'nin 
uluslararası birtakım haklarına 
sahip çıktığı gibi, bu defa da 
Sırbistan adını değiştirmeden 
Yugoslavya'nın Uluslararası 
Statükodaki konumunu devam 
ettirmek için bir gayretin içine 
girdi. Ve Karadağ'da bunu des-
tekliyor. Zaten aralarında hiçbir 
fark yok. Aynı ırka mensup, ay-
nı dine mensup insanlar. 

Karadağ'ın nüfusu 700 bin. 
Dar bir bölgeye yerleşmiş biı 
topluluk. Aralarında çok az 
müslüman var. Osmanlı zama-
nında da Rusların gayretleriyle 
bir ara Karadağ Prensliği diye 
ayn bir devlet olmuşlardır. Da-
ha sonra Yugoslavya'nın yeni-
den yapılanma süreci içerisinde 
Yugoslavya'yı meydana getiren 
Cumhuriyetlerden bir tanesi ol-

du. Karadağ. Sırbistan'la birlik-
te hareket ediyor. Yani kala ka-
la Balkanlarda bu eski Yugos-
lavya'dan Sırbistan ve Kara-
dağ'dan müteşekkil birleşik 
devlet kalacaktır. Onun dışın-
dakilerin hepsi ayrılmış olacak-
lar. Bunun bizim açımızdan or-
taya koyacağı manzara ne ola-
cak? 

* * * 

Arkadaşlar, Rusya biraz güç-
lendikten, özellikle 17. yy.'dan 
itibaren Osmanlı ile mücadeleye 
başladıktan sonra kendisine 
Balkanlarda daima iki maşa 
bulmuş ve bunları kullanmıştır. 
Aynı dine ve ajmı ırka mensup-
turlar bunlarla. Bunlar Sırplar 
ve Bulgarlardır. Yani adeta Bal-
kanlar'da Rusya'nın kamçısı gö-
revini üstlenmiş insanlardır 
bunlar. Ve bu bölgedeki Müslü-
manlara yönelik zulüm hadise-
sinde hep bunların ikisini görü-
yoruz. 

Şimdi dağılıp dökülen Yugos-
lavya'nın içinde aslında örtülü 
bir Sırp hegemonyası vardır. 
Nüfus olarak Yugoslavya nüfu-
sunun büyük ekseriyetini onlar 
meydana getiriyorlar. 22 milyo-
nun 7.5-8 milyonu Sırplardan 
müteşekkildir. Dikkat ederseniz 
ordunun adı "Federal or-
du"dur. Fakat Hırvatistan'a 
karşı savaşan ordu Federal or-
du. Bosna-Hersek'e karşı sava-
şan ordu Federal ordu. Hassa-
ten subayları Sırplardan teşek-
kül etmiş bir ordudur. Yani dev-
letin hakim unsuru bunlar ol-
duğu için kendi lehlerine ortaya 
çıkabilecek pekçok pozisyonu ve 
tabiatıyla orduyu kendi eleman-
larından meydana getirmişler-
dir. Fakat bunlarda gözden ka-
çan bir durum var. Niye, Hırvat-
lar, bu kadar iyi teçhiz edilmiş 
bir ordu bile onların karşısında 
adeta çaresiz bir duruma bü-
ründü. Bu hadisenin komüniz-
min tarihiyle irtibatı var... Ko-
münist literatürde, hatırlaya-
caksınız, Paris-Komünü diye 
bir hadise vardır. 1870'li yıllar-
da Paris'te bir ara iktidarı ele 
geçiriyorlar komünistler. Fakat 
ortada yerel güçler oluşturama-
dıkları için bunlar ordu tarafın-
dan çok acımasız bir şekilde 
katlediliyorlar. Marx, daha son-
ra kurduğu sistemle herhangi 
bir yörenin komünist idareye 
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dönüşmesinin hemen akabinde 
halicin silahlandırılması ve biza-
tihi gücün halkın eline geçmesi 
gibi bir teori geliştirilmiştir. Ben 
bunu Yugoslavya'da, ilk gitti-
ğimde biraz şaşkınlıkla izledim. 
Çünkü Üniversite'de meslektaş-
larımdan bir tanesi 15 gün orta-
dan kayboluyordu. Her yıl peri-
yodik olarak. Halta bir dönem 
bayanlara da tatbik ettiler. Ve 
bir gün resmi üniforma elbise-
siyle karşımıza çıkıyor. Önce 
sordum; nedir bu diye. Her yıl 
bu silah altına alınma devresin-
deki insanlar askere alınıyorlar-
dı. Kendi çevrelerindeki yakın 
askeri birliklere davet ediliyor-
du. Burada en son savaş tekno-
lojisiyle eğitiliyorlar. Ve herke-
sin evinde, çok kullanılan silah-
lardan bir silah, resmi ünifor-
manız ve bir portatif yatak, size 
zimmetli olarak veriliyor. Dola-
yısıyla Hırvatistan'ın ve Sloven-
ya'nın da bu federal güce karşı 
direnmesinde, kısmen sonuç al-
masında da tersine işleyen böy-
le bir halk gücü, komünizmi 
yıkmaya yönelik halk gücü söz 
konusu oldu. Ve hepinizin tanık 
olduğu manzara ortaya çıktı. 

Bu yeni kurulan İcüçük dev-
letlere bakacak olursak; 

Bosna-Hersek: 
Şu anda Müslümanların nü-

fusunun % 41'ini meydana ge-
tirdikleri bir ülke. 4.5 milyon 
nüfusu var. Başşehri Saraybos-
na. Devlet başkanları, 1983'de 
bir Islami harekete katılmaktan 
dolayı tutuklanmış ve 13 yıl 
hapse mahkum olmuş İzzet 
Begoviç. Oldukça entellektüel, 
bilgili bir insan, kitapları var, 
Türkçe'ye çevrilmiş eserleri var. 
Bir diplomatik başarıyla şu ana 
kadar meselejri getirdiler. Hatta 
bundan 1.5 ay kadar önce yine 
Türkiye'de bize çok fazla hitap 
etmeyen diplomatik atak başlat-
tılar. Sırbistan'ın içinde Sancak 
tYeni Pazar) bölgesi vardır. Bu 
bölgenin bütün ahalisi bütü-
nüyle müslümandır. Sırbis-
tan'ın kendilerinden toprak ta-
lep edeceğini bildikleri için 
(Çünkü Bosna-Hersek'te yaşa-
yanlann % 20'si Sırp, % 20 ka-
darı Hırvat) Sancak bölgesinde 
halk oylaması yaptırdılar. San-
cak bölgesindeki bu halk oyla-
masında -ki sadece müslüman-
lar katıldı- % 92 oranında bü-

yük rakamla bu bölgenin özerk 
olmasına dair bir karar çıkarttı-
lar. Bu şu demekti, diplomatik 
anlamda. Yani yarın siz bizim 
ülkemizden toprak talep etmeye 
kalkışacaksınız; biz sizden ön-
celikle talep ediyoruz. İşte bu 
gibi diplomatik manevralarla 
götürmeye çalışıyorlar. Ne ka-
dar götürürler bilemiyorum. 

1980-1983 yılları arasında 
birkaç kez Bosna'ya gittim. Bu 
harekelin öncesini göstermek 
açısından bazı anekdotlar nak-
letmek istiyorum. Saraybos-
na'da Balkanların en büyük 
TOrk ve müslüman eserleri ihti-
va eden Gazi Hüsrev Bey adında 
bir kütüphanesi var. El yazma-
lan itibariyle dünyada Süleyma-
niye'den sonra en zengin kütüp-
hanelerden bir tanesidir, bizim 
açımız^lan II. Bayezit'in kızı ta-
rafından torunlarından bir ta-
nesidir, Gazi Hüsrev Bey. Ru-
meli'de çok büyük hayrat eser-
ler yaptırmış. Oralarda valilik 
yapmış bir yönetici. Külliyesi 
var. Külliye'nin içerisinde bir 
büyük Kütüphane ve diğer 
•«o— 

M A C A R İ S T A N 

müştemilat bulunuyor. Bu kü-
tüphanede çalışanlar adeta ora-

Osmanlı araştırmaları merke-
zi gibi çalıştırıyorlar. Blastlk 
adında da bir dergi çıkarıyorlar. 
Blastlk dergisi; oradaki kendi 
tarihleriyle ilgili çalışmalar ya-
pan ve bu çalışmaları yayınla-
yan bir dergi. Biraz pahalı doğ-
rusu. 7-8. sayısı çıkmış. 

Yani Bosna'daki bu hareketin 
1980'li yıllardaki görüntülerini 
ifade etmek istiyorum. Bir baş-
ka manzara kendisi Ankara'da, 
Bulgaristan'da Türk cemaatinin 
liderliğini yapmış Ve bu hadise-
den dolayı da 5 yıllık idam mah-
kumu olmak üzere 17 yıl hapis-
te yatmış, son büyük isimsiz 
kahraman Osman Kılıç diye bir 

adam. Geçen yıl hatıralarını 
neşretti. Kültür Bakanlığı ya-
yınlan arasında çıktı. Yugoslav-
ya'da bulunduğum sırada o da, 
Belgrad büyükelçiliğinde bizim 
ateşemizdi. Beraber oradan 
Bosna]ya bir seyahatimiz oldu. 
Yeni İlahiyat Fakültesi kur-
muşlar. Henüz mezun verme-
mişti. Bütün camilerin imamla-
rının maaşlarını sağlayan Rei-
sül-Ulemâ cemaat merkezi var. 
Ayrıca bizdeki Üniversitelere 
denk okulları var: Medrese, 
Medreselerdeki hocalann gider-
lerini sağlıyorlar. Sordum; 'bu 
kaynağınız nereden geliyor?' Bir 
tanesi dedi ki; Bosna-Hersek 
komünist partisinin oldukça 
üst düzey yöneticilerinden bir 
tanesi benim yanıma geldi: "Bu 
benim size yardımımdır. Fakat 
ben size böyle bir yardımda bu-
lunmadım. Siz de asla ve kata 
böyle bir yardım almadınız," de-
di. Komünist partisi üst düzey 
yöneticilerinin, sekreterinin bile 
böyle bir bilinci var. Islami faali-
yet yapan kurumlara da kendi-
lerini farkettirmeden yardımlar 
yapıyorlardı. 

Sırpların oradaki büyük ra-
kamlara ulaşan potansiyelini de 
göz önünde tutarak hadisenin 
peşini bırakacaklarını zannet-
miyorum. Hakikaten Bosna'dan 
aşağı doğru Arnavutluğu da 
alarak Yunanistan'a doğru hilal 
şeklinde coğrafi bir manzara çi-
ziliyor. Sırplar bugünlerde aşağı 
yukarı 1 jaldan beri oradaki bu 
hilal şeklindeki görüntünün Av-
rupa'nın böğrüne saplanmış bir 
hançer olduğunu ve ancak ken-
dilerinin buna engel olabilecek-
lerini söylüyorlardı. Avrupa top-
luluğuna ve diğer güç odakları-
na telkinde bulunuyorlardı. Ve 
bunun da ancak Yugoslavya'nın 
korunmasıyla mümkün olacağı-
nı söylüyorlardı. Bu mümkün 
olmadı. Slovenya ve Hırvatistan 
işin içinden çıktı. Batı ajmı du-
yarlılığı buradaki müslüman 
ağırlığındaki cumhuriyetlere 
gösterecek mi onu bilemiyorum. 
Fakat Bosna-Hersek'te önü-
müzdeki günlerde çok kan dö-
külebilir. 

Arnavut Özerk Bölgesi: 
Başşehri Priştine. Bu Sırbis-

tan Cumhuriyeti içinde mütalaa 
edilen özerk bölgeydi. 1981 yı-
lında seçimler yapıldığı zaman 
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bu seçimleri o tarihten itibaren 
Yugoslavya ilan etmedi. Çünkü 
Yugoslav Anayasa'sma göre nü-
fusu 1 milyonu geçen herhangi 
bir farklı topluluk, isterse rum-
huriyet kurma hakkı elde edi-
yordu. Yugoslavlar bunu şunun 
için vermiyorlardı. Yine Yugo-
savya Anayasası'nın ilgili mad-
delerine göre -bu madde So\'yet-
1er Birliği Anayasası'nda da var-
dı. - Federal Cumhuriyeti mey-
dana getiren cumhuriyetlerden 
bir tanesi isterse o devletten ay-
nlabilme hakkına sahiptir. Şim-
di Arnavutların böyle bir cum-
huriyet kurduğunu düşünün. 
Bu cumhuriyet Arnavutluk ile 
coğrafi olarak sınır. Bunun he-
men akabinde önce bağımsızlık, 
sonra Arnavutluk ile birleşme 
kararı alacaklarından endişe 
ediyorlardı. Anayasa'ya böyle 
bir madde koydukları için bu 
defa sonuç olarak bunu da en-
gelleyemeyecekleri için seçim 
sonuçlarını açıklamadılar. Dola-
yısıyla Arnavutluk (bu özerk 
bölge) kendi içinde halk oylama-
sına giderek Yugoslavya'dan ay-
nlma karan aldı. 

Arnavutluk nüfusunun % 90-
92.5'u müslüman, geriye kalan 
nüfus ise katolik Arnavutlardan 
oluşmaktadır. 

Makedonya 
Başkenti Osküp. Toplam 1.5 

milyon nüfusa sahip bir devlet. 
Fakat bu devlet hadisesinden 
önce, Makedonya aslında bir 
coğrafi bölgedir. Ve bu coğrafi 
bölgenin bir bölümü Yugoslavya 
sınırlan içinde; ikinci büyük bö-
lümü ise Yunanistan sınırları 
içinde. Oçüncü büyük bölümü 
de Bulgaristan sınırları içinde; 
Yunanistan'dakinin adı; "Ege 
Makedonyası", Bulgaristan'da-
kinin adı "Kilik Makedonya-
sı"dır. Bu üç coğrafi bölge, bu 
üç ülke arasında çok eski za-
manlardan beri tartışma konu-
sudur. Ve herkes asıl Makedon-
ya'nın tamamının kendisinin 
hakkı olduğunu iddia eder. 

Dikkat ederseniz buna "Ma-
kedonya Cumhuriyeti" adı veril-
mesinden Yunanistan çok ra-
hatsızdır. Adeta Ortak Pazar'da 
bir diplomatik savaş veriyorlar; 
bu cumhuriyetin adı Makedonr 
ya cumhuriyeti olmasın diye. 
Çünkü Yunan nüfusunun zan-
nediyorum % 8 oranı Makedon-

lardan (Ege Makedonyası'nda 
yaşayanlardan) meydana geli-
yor. Yunanlar şiddetle reddedi-
yorlar; 'bizde azınlık Makedon-
lar yoktur' diyorlar. Bununla il-
gili bir hak doğacak ve Yunanis-
tan diplomatik bakımdan güç 
durumda kalacak diye bir bü-
yük mücadele veriyorlar. Ben 
mücadelenin başarıya ulaşaca-
ğını zannetmiyorum. Makedon-
ya da, Sırplar'la her türlü bağı 
koparmış durumdadır. Onlarla 
mücadele ediyor. Yugoslav-
ya'dan aynima mücadelesi veri-
yor. Yunanlar kendilerine karşı 
böylesine bir diplomatik atağa 
geçmiş durumdalar. Hatla as-
ker yığdıklarına dair haberler 
geliyordu o günlerde. Bulgarlar-
la olan ilişkiler malum. Baştan 
beri Makedonya'nın kendilerine 
ait olduğu iddiasındalar. O yüz-
den de Makedonya; tıpkı Bosna-
Hersek gibi, Arnavutluk gibi 
bölgede sadece Türkiye ile dost-
luk kuracağı kanaatinde ve Tür-
kiye'nin, meselesine sahip çık-
ması için teklilleri var. 

Yunanistan 
120-150 bin civarında Batı 

Trakya'da Müslüman var. Buna 
bir miktar Girit'de yaşayanları 
eklemek mümkün (Sayılarını bi-
lemiyoruz). Oradaki manzarayı 
da biliyorsunuz. Türkiye öbür 
Balkan ülkeleriyle ilgili" bir göç 
politikası izlememiş olmasına 
rağmen belli bir tarihten sonra 
Batı Trakya ile ilgili bir göç poli-
tikası taldp etmeye başlamıştır. 
Ve Batı Trakya'dan göç kabul 
etmez. Fakat bu kağıt üzerinde 
böyle olmakla birlikte oradaki 
vatandaşlarımız çeşitli vesileler-
le Türkiye'ye göç etmeye uğraşı-
yorlar. Türkiye son yıllarda 
bunlara çifte pasaport uygula-
ması getirerek kısmi bir çözüm 
buldu. Bunun dışında Türkiye 
ilk defa geçen dönem buraya 
müdahale ederek iki milletvekili 
seçilmesini sağladı. Yunan dü-
şüncesi dışında iki adam seçil-
di. Bunun sonucunda da adeta 
Yunanistan iki milletvekili ile 
uğraşıyor. 

Türkiye yıllardan beri malum 
politikalarla adeta tarihi redde-
den bir konumdaydı. Yani bu 
insanlarla tarihi ilişkilerimizi 
görmezden geliyordu. Başta da 
ifade etmeye çalıştım. Biz bir 
üçgenin içindeyiz. Bir tarafta 

Balkanlar, bir tarafta Kafkaslar, 
bir tarafta da Ortadoğu. Bu üç 
bölgede ortaya çıkacak hadise-
lerin bizim ülkemizi etkileme-
mesi mümkün değil. Bizde orta-
ya çıkacak hadiselerin de bu ül-
keleri etkilememesi mümkün 
değil. (...) 

Bu, tarihin Türkiye'ye yi'ıkle-
diği bir sonımluluktur ve bu so-
rumluluğu bir kısım aydınlar 
Türkiye'ye yıllardan beri hatır-
latma gayreti içinde olmalarına 
rağmen bu becerilernemiştir. 
Şimdi ilk defa bu misyonun far-
kına varılmış görünüyor. Fakat 
ben bu farkına varışın yeterli ol-
duğu kanaatinde değilim. Yirmi 
gün önce dışişleri bakanlığının 
şimdi bu işlerini yürüten bir 
masanın genel müdürünün ko-
nuşmacı olarak katıldığı bir top-
lantıyı izledim. Özellikle bu Sov-
yetler Birliği'nde ortaya çıkan 
gelişmeleri anlatıyordu ve şunu 
söylüyordu: "Biz Türkiye'yi layı-
kı veçhiyle değerlendiremiyoruz. 
Türkiye aslında çok büyük bir 
ülkedir. Nitekim bizim dışımız-
daki ülkeler (mesela; Özbek 
Cumhurbaşkanı) bunun farkın-
da; onun farkında oluşu bende 
de yeni düşüncelerin doğması-
na vesile oldu. Dolayısıyla onlar 
bu gücü farketmişler ve bu gü-
cü farkettikleri içinde Türkiye'ye 
adeta kurtarıcı gözüyle bakıyor-
lar." 

Yunanistan; biliyorsunuz ku-
rulduğu günden beri Batı'nın da 
şımartmalarıyla, adeta bir şıma-
rık çocuk edasıyla Türkiye ile 
hiçbir meselede uzlaşır bir tavır 
içine girmemiştir. Bugünlerde 
Yunanistan'ın feryatlarını her-
halde siz de basından biliyorsu-
nuz. Yukandan Arnavutluk, bir 
taraftan Bosna-Hersek, bir ta-
rafian da Makedonya cumhuri-
yeti ile çevrilmiş durumda. 
Bundan olağanüstü rahatsız. 

Siyasi tarihçilerin söylediğine 
göre Balkanlar gibi, Kafkaslar 
gibi yerel güçlerle destekleyebi-
leceğimiz bir takım tavırları or-
taya çıkarabilmek için normal 
olarak 30 yıllık periyotlara ihti-
yaç vardır. Net bir örnekle ifade 
etmek istiyorum: Karadağ 
prensliğini Rusya Osmanlı'dan 
koparabilmek için 30 yıl müca-
dele etmiştir. Halbuki Türkiye 
bu meselelerle ilgili olarak hiç-
bir şekilde hazırlık yapmış de-
ğildir. 
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1974 Kıbrıs görüşmeleri ya-
pılmak üzere Türk heyeti Ce-
nevre'ye gitmiş, odaya alınmış-
lar. Rum tarafı, masanın üzeri-
ne Kıbrıs'ın Rumluğuna dair te-
peleme kitap, broşür, kaset vs. 
yığmış (kültürel done). Bizimki-
ler karşılıklı birbirine bakmış-
lar. Turan Güneş: telefon edin, 
bizimkiler de göndersinler, de-
miş; Dışişleri Bakanlıgı'na tele-
fon edilmiş. Elde Kıbns'm Türk-
lüğüne dair dosta düşmana su-
nabileceğiniz 3 sayfalık bir şey 
yok. Birtakım adamlar 3 gün 
içerisinde kes-yapıştır usulü bir 
kitap hazırlayıp Cenevre'ye gön-
dermişler. 

Ben 1983'den itibaren Türki-
ye'nin bir Balkan Araştırmaları 
Merkezi'ne sahip olması gerekti-
ği kanaatindeyim, ilgili çevrelere 
anlatmaya çalıştım. Tabiiki di-
ğer bölgelere yönelik de araştır-
ma merkezlerine ihtiyaç vardır. 

Soru ve Cevaplar: 
Soru: Balkanlar'daki Islami 

gelişmeye karşı Almanya'nın, 
Fransa'nın İngiltere'nin bu yöre-
ye ya da buradaki Islami potan-
siyeli pasilîze etmeye yönelik bir 
çalışması var mı? 

Cevap: Öncelikle şunu söyle-
mek istiyorum: Balkanlar'da bu 
son ortaya çıkan hadiselerin ar-
kasında birinci derecede Alman-
ya var. Almanya, bu iki Alman-
ya'nın birleşmesi hadisesinden 
sonra adeta Sovyetler Birliği'nin 
boşalttığı güç odakları tahtına 
oturmak için kendini hazırlamış 
devletlerden bir tanesi. Zanne-
diyorum önümüzdeki günlerde 
dünya bu Almanya'nın yt'ıkseli-
şlne tanık olacak. Balkanlar'la 
birinci derecede oynayan Al-
manya. Hatta Fransa'nın İtal-
ya'nın, İngiltere'nin ciddi muha-
lefetlerine rağmen Hırvatistan 
ve Slovenya'nın tanınmasında 
öncülük etti. Yalnız bunun tari-
hî boyutu var. Almanya'nın ön-
cesi Avusturya-Macaristan Im-
paratorluğu'dur. Bu imparator-
luk, zaten tarihi olarak bu sınır-
lara sahip olmuş bir devlettir. 
Macaristan önümüzdeki yıllar-
da ekonomik bakış açılarıyla bu 
topluluğa dahil edilecek. Avus-
turya'yı bir biçimde asimile ede-
cek. Dikkat ederseniz, Almanya, 
Türkiye'deki geleneksel politika-
sını bıraktı. Mesela Güneydo-
ğu'daki terörü (PKK'yı) destekle-

diğine dair açık açık örnekler 
var. Batı'dan yapılan askeri yar-
dımlara engel olduğuna dair ga-
zetelere çıkmış haberler var. 
Ben bunu Almanya'nın bütü-
nüyle Türkiye'ye yönelik politika 
değiştirdiği şeklinde anlamıyo-
rum. Fakat Türkiye'nin ABD ile 
girdiği çok sıcak ilişkilerden ve 
ABD'nin Ortadoğu'da bu kadar 
nüfuz sahibi oluşundan doğan 
bir rahatsızlık olarak algılıyo-
rum. Türkiye'yi de bu politika-
sından caydırma gayreti içinde 
ve ben şöyle bir tahminde bu-
lunmak istiyorum. Önümüzdeki 
dönemlerde Almanya, Türki-
ye'de kendisine destek sağlaya-
cak grupların teşekkülünde rol 
oynayacak. Bunlar dinî ve mu-
hafazakar gruplar da olabilir. 

Türkiye dış politikada Türkiye 
dışındaki Türklerle ilgilendi. 
Balkanlar için farklı bir değer-
lendirme gerektiği kanaatini ta-
şıyorum. Balkanlar'da Türkiye 
isterse politikasını bu 2.5 mil-
yon üzerine teksif edebilir, ister-
se 12.5 milyon üzerine teksif 
edebilir. Çok kolay tahmin ede-
bileceğiniz gibi Balkanlar'da çok 
ciddi sonuçlar çıkarmak istiyor-
sa, politikalarını daima sadece 
TOrk olan gruplar üzerine değil, 
Müslüman olan gruplar üzerin-
de yoğunlaştırmalıdır. Ben size 
şunu o bölgede yaşamış birisi 
olarak temin ediyorum. Türkiye 
peş peşe yayınlayacağı 3 tane 
Radyo-Televizyon haberleriyle 
bugün Balkanlar'ı ayağa kaldır-
ma gücüne sahiptir. 

Soru: Görünen o ki Türki-
ye'de, Balkanlar'da Islamî ağır-
lıklı, ama Orta Asya'da ırkî ağır-
lıklı politikalar işlenmesinin da-
ha kolay olabileceği düşünülü-
yor. Acaba yanılıyor muyum? 
Eğer böyle ise, bu iki yüzlü bir 
tavır değil midir? Türkiye'nin is-
ter Balkanlar'da ister Kafkas-
lar'daki politikalarını doğrusu 
uluslararası güçlerden de soyut-
lamak mümkün değildir. Şunu 
demek isliyorum; Yani ABD'nin 
bir etkisi olmasaydı Balkan-
lar'da, Kafkaslar'da rahatlıkla 
politikalarını uygulayabilirdi. 
Türkiye ne yapmak istedi? Bal-
kanlar onun için stratejik bir 
alan mı? Ekonomik bir çıkar 
alanı mı? Askeri bir alan mı? 
Nedir? Türkiye'nin buradaki 
maksadı nedir? Yakın zamana 

kadar oradaki müslümanlara 
arka çıkmamıştır. Büymk oran-
da Balkanlara yönelik politika-
sında ırkçılık vardır. Ama bu-
gün oradaki bütün müslüman-
lan bazı aydınlann yaptığı tavsi-
yeyle, ki Af3D'li aydınlar da bu-
na dahil. Balkanlar söz konusu 
oldu mu oradaki müslümanları 
bir bakıma nüfuz alanı olarak 
görüp kullanmak istemektedir. 

Cevap: Ben Türkiye'yi çok 
küçCık bir ülke olarak görmüyo-
rum. Ama Türkiye de yeni bir 
ülke. Bu gibi ülkelerde (ifade et-
meye çalıştım) dış politikadaki 
başarınız düşmanınızı birkaça 
bölmekten geçiyor. Yoksa topye-
kün karşınıza aldığınız zaman 
sonuç almanız mümkün değil. 
Fakat şunu da ifade edeyim: 
Madem böyle yapacaksınız; za-
man zaman birisini yanınızda, 
birisini arkanızda birini de kar-
şınıza alacaksınız. Ben şahsen 
kendi politikalarımızla örtüştü-
ğü takdirde başka güçlerle iş-
birliği yapmaktan çok rahatsız-
lık duymuyorum. Türkiye'nin 
pekala bir başka ülkenin politi-
kalarıyla o konudaki bakış açısı 
ujruşabilir. 

Diğer meselede bir kısmına 
katı lmamak mümkün değil. 
Ben meselejn şöyle ele alıyorum: 
Zaman zaman iç politikadaki 
gelişmeler dış politikadaki geliş-
meleri güdümüne alıyor. Zaman 
zaman da dış politikadaki geliş-
meler iç politikadaki gelişmeleri 
güdümüne alıyor. Türkiye'de 
son yıllarda biraz dış politikada-
ki gelişmeler iç politikayı da 
yönlendirmeye başladı. Bu ge-
lişmeleri biraz kendi oluruna bı-
rakmakta yarar var. Başka ya-
pılacak birşey de yok zaten. Bir 
örnek vermek istiyorum. Bun-
dan 1.5 yıl önce Dışişleri Ba-
kanlığı t l̂İ Türkiye'de, bu mese-
lelere en uzak kurumlardan bi-
risidir- sözcüsü; "Yunanis-
tan'daki Türkler'in kendi müf-
tülerini seçme haklarına kimse 
mani olamaz. Türkiye bunun 
takipçisi olacaktır." dedi. İç poli-
tikada bunu söyleyecek olsan 
malum yasalardan biriyle sor-
gulayabilirler. Bu gelişmeleri o 
şekliyle, o seyri beklemek gerek-
tiği kanaatini taşıyorum. 

Yayma Hazırlayan: 
Rıza ZENGtN 
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SOVYET MÜSLÜMANLARI VE AZERBAYCAN 

Demirperdenin yıkılması ve 
Sovyet İmparatorlugu'nıın çök-
mesiyle eski Sovyetler Birliği sı-
nırlan içinde yaşayan Türk ve 
Müslüman halkların geçmişi, 
mevcut durumu ve gelecegi is-
ter istemez Türkiye'nin günde-
mini yoğun bir şekilde işgal 
eder hale geldi. 

Gerek televizyon ve gazeteler-
den, gerekse yakın çevremizden 
gidip görenlerin bizzat anlattık-
larından bugünkü Sovyet müs-
lümanları hakkında epey geniş 
bilgi sahibi olabiliyoruz. Ancak 
meselenin tam anlamıyla kavra-
nabilmesi İçin özellikle tarihi 
boyutun bilinmesi gerekiyor. 
Geçen yıl ziyaret etme imkanı 
bulduğum Azerbaycan'da ko-
nuşmalarda geçen bir çok ismi 
ve olayı, tarihi geçmişi bilmedi-
ğim için gerektigi gibi anlaya-
madığımı dönüşte araştırma ya-
pınca farkettim. Bu sebeple 
Sovyet Müslümanlarını anahat-
larıyla tarihi bir perspektif için-
de sunmaya çalışacağım. 

RUSYA TOPRAKLARINDA 
TÜRKLER 
Geçen jnl bir üst düzey Sovyet 

yöneticisinin şu sözü 2000 yılı 
aşan bir tarihin özeti niteliğin-
deydi. "Rus'u kazırsanız (kese-
lerseniz) altından Tatar çıkar..." 
Gerçekten, bilindiği kadarıyla 
M.Ö. 220 yıllarından Hun'larm 
lideri Teoman'la bugünkü Mo-
ğolistan civannda tarih sahne-
sinde görünmeye başlayan 
Türkler, TABGAC HANEDANI 
(216-394), AVARIJVR (394-552), 
GÖKTÜRKLER (552-745), UY-
GURLAR (745-845), KARAHAN-
LILAR (936 da Satuk Buğra 
Han'ın müslümanlıgı kabul et-
mesiyle ilk Müslüman Türk 
Devleti) ve SELÇUKLULAR 
(1040-1157) zamanında doğu-
ya, batıya ve güneye yönelmişler 
ve Kore'den Balkanlar'a kadar 
olan topraklar üzerinde büyük-
küçük bir çok Türk devleti kur-
muşlardı. 

Ayrıca 13. yüzyıl boyunca 
Moğollar tüm Asya'yı, Ortado-
ğu'yu ve Doğu Avrupa'yı istila 
etmişler ve tarih sahnesinden 
çekilirken yerlerine Çin'de çinli-
leşen topluluk dışında Türkle-
şip müslümanlıgı benimsemiş 
üç büyük devlet bırakmışlardı: 
İran'da İLHANLILAR, Türkis-
tan'da ÇAĞATAYIJVR ve Dogu 
Avrupada ALTINORDU DEVLE-
Tİ. 

Bu üç büyı'ık devletin zaman-
la zayıflayarak merkezi otorite-
sini kaybetmesi ise daha sonra 
Sovyet İmparatorluğu'nun yer-
leşeceği bu coğrafyalarda yeni 
devletlerin ve hanlıkların oluş-
masına fırsat vermişti. 

ÇAĞATAYLAR SONRASI TÜR-
KlSTAN'da; 
Timuroğullan 1370-1512 
Şeybaniler 1500-1599 
Caniler 1599-1785 
Mangallar 1785-1909 
Harzem Hanlan 1515-1804 
Hiyve Hanlan 1804 -1919 
Kazak Hanlan 1450-1873 

ALTINORDU SONRASI DOĞU 
AVRUPA'da; 
Kazan Hanlığı 1437-1552 
Kasım Hanlığı 1445-1681 
Astırhan Hanlığı 1466-1557 
Kınm Hanlığı 1427-1789 
(Sibirya'da) 
Kırgız Hanlığı 1200-1563 
Tümen Hanlığı 1563-1656 

İLHANLIİJSlR SONRASI İRAN \TC 
KAFKASYA'da: 
Celayirliler 1336-1411 
Karakoyunlular 1437-1467 
Akkoyunlular 1467-1502 
Safeviler 1502-1736 

Avşarlar ve Kaçarlar (1925'e 
kadar İRAN İmparatorluk tâcını 
muhafaza eden iki TOrk hane-
danı.) 

1747'de iran'ın Azerbaycan 
üzerindeki hakimiyeti zayıfla-
yınca Karabag, Şeki, Gence, 
Bakü, Derbent, Küba, Nahci-
van, Taliş ve Erivan hanlıkları 

Mustafa ERTEKİN 
kuruldu. Bu hanlıklar 1800-
1829 arasında teker teker Rus-
lar tarafından istila edildi. 

ÇARLIK DÖNEMİ VE 
ESARET 
Yukarıdaki tablo incelendi-

ğinde, 1552'de Kazan Hanlığı-
nın işgali ile başlayan Müslü-
man Türk'ün esaret hayatının 
19. yüzyılın başında Kafkas-
ya'nın, sonunda ise Orta As-
ya'nın istilası ile genişleyerek 
gı'ınümüze kadar süregeldigi gö-
rülecektir. 

islam'ın başka hemen her 
yerde gelişmekte olduğu bir dö-
nemde (Osmanlı yardımı ulaşa-
madığı için) Ruslar'a boyun eğ-
mek zorunda kalan Volga Tatar-
lan, İslam Tarihi içinde dört bu-
çuk asırdır yabancı boyunduru-
ğu altında yaşayan tek müslü-
man topluluktur. Bu kadar 
uzun süren zulüm ve esaret ha-
yatına rağmen devamlı Ruslarla 
çatışan ve az göri'ılür bir canlılık 
ve inatçılıkla milli kimliklerini 
ve dinlerini korumayı başaran 
Tatarlar, Rusya topraklan için-
de bu gün bile diğer toplulukla-
ra göre en canlı kültürel ve eko-
nomik hayata sahipler. Bu du-
rum yüzyıllar süren mücadele-
nin sonucu olsa gerek. 

EĞİTİLME DÖNEMİ 
16. yüzyılın ikinci yarısında 

başlayan siyasi esaret hemen 
peşinden camilerin yıkılması ve 
Tatarların Kazan dışına sürül-
melerini getirmişti. Köylerde en 
verimli topraklar Tatar köylüsü-
nün elinden alınmış, Rus göç-
menlerle, Tataristan'm Ruslaştı-
rılması politikası uygulanmaya 
başlanmıştı. 

Yerli nüfusun asimilasyonu 
için Ruslar iki temel politika iz-
liyorlardı. Birincisi; Müslüman 
toprak sahiplerinin toprakları-
nın her türlü bahaneyle ellerin-
den alınması. İkincisi; Müslü-
manların Ortodoks Hristiyanlı-
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ga döndürülmeleri. Hristiyan 
olanların vergi ve askerlikten 
muaf tutulmaları ve toprakları-
nı koruyabilmeleri ilk yıllarda 
bazı Tatarları yaşayabilmek için 
(gizli miıslüman kalarak) hristi-
yan gftriinmeye zorlamıştı. Fa-
kat inançlarına bağlı bir çok Ta-
tar doğuya sürülmeyi ve göç et-
me3n göze alarak Rusların baskı 
ve zulümlerine direndiler. 

Yaratılan kin halkası 18. yüz-
yılın ikinci yansında Tatarların 
Başkırların. öteki Müslüman ve 
yerli halkların katıldıkları bü-
yük halk ayaklanmalarına, 
Batyrsa ve Pugaçev isyanlarına 
yol açtı. 

İŞBİRLİĞİ DÖNEMİ 
Eritme politikalarının başarı-

sızlığı ve Volga-Ural bölgesinde 
yeni kanlı olaylann meydana ge-
lebileceği endişesi Rusları kor-
kuttu ve müslümanlarla ilişkile-
rinde yeni bir dönem başlattı. 

II. Katerina 1764 de geniş öl-
çüde dinsel hoşgörüye dayanan 
bir politikayı uygulamaya koy-
du. 1767 de Kazan da 2 cami 
yapılmasına izin verdi ve Tatar-
lann kentte oturmalarını yasak-
layan kanunu kaldırdı. Daha 
sonra dini, eğitim ve ibadet hür-
riyetini bütün ülkeye yaydı. 
1782'de Ufa'da "Müftülük" ma-
kamını kurdu. 1788'de ise 
"Müslümanlar Ruhani Kuru-
lu'nu" meydana getirdi. 

Müslümanların sempatisini 
kazanmayı amaçlayan bu yeni-
den idari örgütlenme hareketi 
aynı zamanda Osmanlıların 
Rusya müslümanlan üzerindeki 
manevi etkinliğini kırmayı 
amaçlıyordu. Sonuçta 19. yüz-
jnlın ilk yansı boyunca hristi-
yanlık gerilerken pek çok kişi 
tekrar müslümanliga döndü. 

Müslümanlara karşı liberal 
bir politikaya dönüş, aynı za-
manda. Rus ticaret dünyasını 
"kâfirlere" kapalı olan Müslü-
man Asya topraklarına doğru 
genişletme işlekleri taşıyordu. 
II. Katerina. Tatar tüccar sınıfına 
olağanüstü ayrıcalıklar tanıdı. 
Türkistanlıların "kâfir Ruslara" 
karşı besledikleri aşırı düşman-
lıktan istifade eden Tatarlar Or-
taAsya ile Rusya arasında ticari 
bir köprü kurarak 19. yüzyılın 
ikinci yansına kadar Rusya'nın 
ticaretine egemen oldular. 

Bu dönemde oluşan yakın 
ilişkiler sonucunda. Kazan ın iki 
asır süren dini baskılarla gerile-
miş olan manevi ve kültürel ha-
yatı üzerinde Orta Asya'nın et-
kisi büyük oldu. Variıklı Tatar-
lar çocuklannı daha iyi yetiştir-
mek amacıyla klasik eğitim ve-
ren Buhara Medreselerine gön-
derme alışkanlığı edinmişlerdi. 
Görenekler ve gelenekler alanın-
da Türkistan tipi giysiler giyil-
meye başlanmış, kadınlann çar-
şaf taşımaları, evli kadınların 
örtünmesi yaygınlaşmıştı. Dini 
gelenekler daha büyük bir katı-
lıkla uygulanıyor, medrese sayı-
,sı gün geçtikçe artıyordu. 

REKABET DÖNEMİ 
1860'lardan itibaren Rus-Ta-

tar İlişkilerinde yeni bir dönem 
başladı. Rus kapitalizmi geliş-
miş ve buhar makinaları kulla-
nılmaya başlanmıştı. 

1829-1859 arası 30 yıl kadar 
savaştıkları Dağıstanlıları ve 
Şeyh Şamil'i yenerek Kafkas-
ya'ya hakim olmuşlar, 1876'da 
Hocent Hanlığının ilhakıyle de 
Türkistan'ın (güneydeki bir kaç 
hanlık dışında) askeri işgalini 
tamamlamışlardı. Artık Orta As-
ya İle ticaretlerinde Tatarlar'ın 

aracılığına 
İhtiyaç duy-
muyorlardı. 
Orta As-
ya'nın doğal 
zenginlikle-
rini doğru-
dan işlet-
meyi çıkar-
larına daha 
uygun bu-
luyorlardı. 
Ayrıca Os-

manlı da gözlerinde bir "Hasta 
adam"dı ve fazla çekinilecek bir 
yanı kalmamıştı. 

Tatarları ekonomik yönden 
pasifize etme hareketi hemen 
arkasından kültürel etkinlikleri-
ni sınırlama politikasına dönüş-
tü. 1870'lerden itibaren bunun-
lada yetinilmeyerek Kazan din 
akademisi profesörlerinden İl-
minski'nin başkanlığında da 
daha yumuşak ve esnek yön-
temler kullanarak Hristiyanlaş-
tırma çalışmalan başladı. Çünki 
llminski'ye göre "Rusya için eği-
tilmiş bir müslümandan daha 
tehlikeli hiç kimse yok"tu. II-
minski'nin faaliyetleri ve teşvik-
leri sonucu 200.000 kadar Ta-
tar Hristiyanlığı seçti. (1905'ten 
sonra büyük çoğunluğu tekrar 
Müslümanlığa döndü.) 

1860-1905 arası uygulanan 
dinsel ve kültürel eritme politi-
kaları ve ekonomik rekabetin 
çok ötesindeki Ruslaşma tehdi-
dinin, Tatar halkı için öldürücü 
bir tehlikeye dönüşmesi tüm 
Müslüman aydınları Rusya'ya 
karşı ayaklanmaya zorluyordu. 
Tatar yazarlan "Atalanmızın kö-
lelerine biz nasıl köle olduk? Bu 
kölelikten nasıl kurtulacağız?.... 
diye soruyorlardı. Galimcan İb-
rahimov, "Çarın otokratik poli-
tikası her alanda umulanın tam 
tersi sonuç veriyordu. Tatarları 
eritmek yerine, onlan Rus olan 
herşeye karşı derin hoşnutsuz-
luk besleyen kişiler haline getir-
diler." diyor: Yine Arsaruni ve 
Gabidullin "Tatar burjuva sınıfı 
Rus rakibiyle baş edebilmek 
için, herşeyden önce Müslü-
manlarla Rusları birbirinden 
ayıran kültürel ve entellektüel 
gecikmenin ortadan kaldırılma-
sı gerektiğini anlamıştı. "Orta 
Asya arabasını bırakmalı, Avru-
pa makinasına sarılmalıydı." 
Kesin biçimde yüzünü batıya 
çevirmeli onun kültürü ve tek-
niğiyle donararak, hayatını yeni 
bir temel üzerine yeniden kur-
malıydı. Aşılması gereken engel 
İslam'ın kendisi değil, 1860'a 
kadar Tatar ülkesi'nin üzerinde 
hüküm süren. Buhara modelin-
den esinlenmiş müslüman eği-
tim ve kültürünün tutucu şek-
liydi." diye o dönem Tatar ay-
dınlarının düşüncelerini dile ge-
tiriyorlardı. 
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FİKRÎ AKIMLAR VE 
ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİ 
Daha önre Buhara'da bir 

Medrese horası ilten Buhara 
Emirl tarafından ölüme mah-
kum edilen genç Tatar din fji-
limrisi Ebu Nasr El-Kursavi 
(1783-1814) kaçarak geldiği Ta-
taristan'da da dindeki yenilikçi 
fikirleri yüzünden kâfirlikle it-
ham edilince düşüncelerini da-
ha fazla yayamadan İstanbul'a 
gelmiş ve burada ölmüşlü. Fa-
kat Kazan İl tarihçi Şebabettin 
Mercani (1818-1889) bu yolda 
önemli adımlar attı. imam Ga-
zali ve selefi Kursavi'den esinle-
nen sistemi altı maddede özetle-
nebilirdi. 

1- içtihat kapısı açıktı. Yani 
herkes Kur'an ve Hadis'te dini 
meselelerin karşılığını bulabilir-
di. 

2- Kör taklit, geleneksel otori-
telere teslimiyet terkedilmeliydi. 

3- Mutaassıp, skolastik felse-
fe kitaplan atılmalıydı. 

4- Kur'an, Hadis ve İslam Ta-
rihi bütün Müslüman din okul-
lannda okutulmalıydı. 

5- Rus ilim ve dilinin eğitimi 
için Müslümanlara izin verilme-
liydi. 

6- İslam dini hurafelerden 
arındırılmalı ve anlayış olarak 
Islamiyetin ilk devirlerindeki sa-
fiyete dönülmeliydi. 

Bu fikirleriyle çağdaşı gele-
nekçi ulema ile ihtilafa düşü-
yordu. Çünkü onların çoğu 
"Kur'an-Hadis oku(yu)p hüküm 
çıkarmak müçtehitler işi, 
hâzırda içtihat münkariz (içti-
hat kapısı kapanmıştır.) bizge 
songu (bize daha sonraki) ule-
manın kitapları kâfi" demekte 
idiler. Mercani, ise "herkim 
(herkesin) tâkali ve zihni irişgen 
kadar, Kur'an-Hadisi köprek 
(çokça) oku(yu)p istifâde iterge 
(etmesi) ve imanını bunlar vası-
tasıyla tüzetürgü tiyüş (düzeltil-
mesi gerekir.)" görüşündeydi. 

Mercani'de kemâle eren ve 
medreseler yoluyla yayılan bu 
hareket kendisinden sonra ge-
len takipçileri Musâ Cârullah ve 
Rızaeddin bin Fahreddin 
(1856-1936) tarafından başarı 
ile devam ettirildi. 

MÛSA CÂRULLAH 
(1875 1949) 
Cârullah, inkılâbçı ruhu, ka-

bına sığmayan karakteri, aykırı 
görüşleri ve cesareti ile toplum-
da genel kabul gören, çoklarının 
düşünmeden benimsediği fikir-
leri bazı "mollalar la Mercani gi-
bi ihtilala düşmüştü. 

Çünkü karşılaştığı dini mese-
lelerin çözümünde Kur'an, Ha-
dis ve selef yöntemine müracaat 
ediyor, bu konudaki düşüncele-
rini şöyle ortaya koyuyordu: 
"Ehl-i Islamın düşünce ve inan-
cına, amel ve hareketlerine 
Kur'an'ın sözü hem esas hem 
de rehber olacaktır. Ehl-i Isla-
mın kalemiyle yazılmış kelâm ve 
fikıh kitaplannı, mezhep olmak 
sıfatiyle bize kalmış mezhep fi-
kirlerini biz elbette saygı ile kar-
şılarız. Fakat ellerimize, ayakla-
nmıza ebedi bir bağ olmak sıfa-
tiyle değil, belki ilmi bir eser iti-
bariyle ve arandığı zaman kuv-
ve-i akliyemizi terbiye eden gü-
zel bir vesile olmak cihetiyle yal-
nız bu cihetle onlara ihtiram 
ederiz." 

Cârullah, ayrıca İslam'a sade-
ce ahlaki değerler ihtiva eden 
bir din olarak değil, hayatı bü-
tünüyle kuşatan bir nizam ola-
rak bakıyor. Kur'an'ı yalnız ahi-
retle İlgili esasları düzenleyen 
bir Kitap olarak değil, bu dün-
yadaki hukuki esasların da dü-
zenleyicisi olarak göri'ıyordu. 

"Uzun Günlerde Oruç" adlı 
eserinde Müslümanların o gün-
ki duruma düşmelerinin sebep-
lerini sıralarken şunları söylü-
yordu: "Fikirde hürriyeti hem de 
fikri 'küfürdür' dediler de 
câhiliye devrinde kızlarını diri 
diri gömen bedeviler gibi İslam 
ehlinin akıllarını ve fikirlerini 
öldürdüler. Dimağın felce, 
atâlete uğraması sebebiyle İslâ-
miyet'in ruhunu korkunç bir 
karanlık bastı... Edeb, işte bu-
dur!' dediler de Müslüman yav-
rularını miskinlik ve kölelik 
rühuyla terbiye eder oldular. 
Küçüklüğü alçakgönüllülük, zil-
leti sabır, rızayı itaat, boşboğaz-
lığı fasâhat gibi gösterirken 
cesâreti cünan (delilik), vakan, 
ağırbaşlılığı kibir, izzeti tekeb-
bür, vesveseyi ihtiyat, keremi 
(cömertliği) israf, cimriliği ikti-
sat diye vasıflandırdılar." 

Ve geleneksel çocuk eğitimini 
ve bunun sonuçlarını şu sözle-
riyle eleştiriyordu. 

"Ailede sâde tahakküm ve 
zulüm var. Din, ahlâk, âdet ve 
namus hakkında zekâ tenkid 
hakkından mahnımdur. 

"Çocukta inkişaf, gelişme 
başladığı dakikadan itibaren 
fikri hürriyeti alınır, araştırma 
meyli imha edilir. İnceleme ve 
tetkik etme cüreti kırılır. Hâdi-
senin sebep ve sevk edicilerini 
seçememek ilk zorlama hareketi 
ile alışkanlık haline geldikten 
sonra tevekkül ve teslimiyet, 
irâdenin zaafı, tereddüt ve ka-
rarsızlık ve nihayet seciyesizlik 
ve şahsiyetsizlik ferdin hayatın-
da istinadsız olmasını doğurur 
ki bu, savaşta mağlûp olmak 
için ve bütün rüsvaylıklar için 
mutlak surette bir kabiliyettir." 

Cârullah, Ruslarla başedebil-
mek için Müslümanlann kültü-
rel ve entellektüel gecikmesinin 
ortadan kaldırılmasını, gelenek-
çi eğitim ve kültür engelinin 
aşılmasını ve Batı'nın ilminin, 
tekniğinin alınarak, kültürel de-
ğerlerinin bırakılmasını savunu-
yordu. 

Batılı yazarların "Tatar refor-
mizmi," "Tatar Islamî Rönesan-
sı" diye isimlendirdikleri 1905-
1917 dönemi Islamî uyanışının 
temel karakterini bu fikirler 
oluşturuyordu. Bu dönemde yo-
ğun bir şekilde kitaplar, dergiler 
yayınlanıyor, İstanbul'la kültü-
rel bağlar geliştiriliyor ve Kazan 
İslam dünyasında İstanbul, Ka-
hire ve Beyrut gibi bir ilim mer-
kezi haline geliyordu. Tatarların 
kültür seviyeleri çok yüksek bir 
noktaya erişmişti. 1912'de Rus 
Türkoloğu W. Barthold; 

"Son on yada on beş jal içinde 
Kazan Tatarları arasına Avrupa 
kültürünün girmiş olmasına 
karşın Müslüman gençlik, ina-
nışına ve manevi değerlerine es-
ki kuşaklardan daha büyük bir 
güçle sarılmaktadır. Çünkü si-
yasi bağımsızlığından yoksun 
bırakılmış bir halk için din ulu-
sal birliğin tek anlatım aracı-
dır." diyordu. 

O dönem Türkiye'de oluşan 
Türkçü ve İslamcı hareketlere 
Kazan kültür çevresinde yetiş-
miş aydınlann etkisi büyük 
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ÖZBEKİSTAN 
Başkenti: Taşkent 
Nüfnsıı: 19.569.000 (1988 tahmini) 
Yüzölciimû: 4.474.000 Km^ 
Önemli şehirleri: Semerkand, Buhara, Hive ve Hakand'dır. 

Özerk KARAKALPAK Ctmıhuriyeti de buraya dahildir. 
Ekonomi: Özbekistan Sovyetlerin birinci, dünyanm üçüncü 

pamuk üreticlsidir. Aynı zamanda özbeldstan'da geniş dogalgaz, 
petrol ve kömür yatakları vardır. Yörenin Karakul koyunu ve 
İf)ek böceği yetiştirilen en önemli yeridir. 

Özbekistan Orta Asya'nın en önemli makine ve agır dona-
nım üreticisidir. 

Eğitim: Orta Asya'daki Özbek kentleri eğitim merkezi olarak 
edindikleri ünü yüzjnllardır korumaktadırlar. Buhara, Hive, Se-
merkand, Taşkent ve Fergana önemli eğitim merkezleridir. Öz-
bek Bilimler Akademisine bağlı 200 kadar enstitü ve merkez 
vardır. 

KAZAKİSTAN 
Başkenti: Alma-Ata 
Nüfusu: 16.028.000 (1986 tahmini) 
Yüzölçümü: 27.173.000 Km^ 
Önemli şehirleri: Semipalatinsk, Petropavlovsk, Uralsk, Ka-

rakanda, Ust-Kamenogorsk, Rudni'dir. 
Eğitim: 7-17 yaş arasında zorunlu ve parasızdır. 
Ekonomi: Kazakistan'ın ekonomisi makineleşmiş bir tanmın 

yanısıra başta madencilik ve taşocakçılığı olmak üzere gelişmiş 
bir sanayiye dayanır. 

Kazakistan'ın zengin doğal kaynaklan Sovyetlerin hammad-
de gereksiniminin büyük bölümünü karşılar. 

En önemli madenleri bakır, kurşun, gümüş, tungsten'dir. 
Aynca fosfat, borat ve tuz ya taklan vardır. 

TACİKİSTAN 
Başkenti: Duşanbe 
Nüfusu: 5.112.000 (1989 tahmini) 
Yüzölçümü: 143.100 Km^ 
önemli şehirleri: I^ninabad ve Pamir'dekl Gomo-bedehşan 

özerk bölgesi buraya dahildir. 
Ekonomi: Pamuk üretimi ekonomide en önemli yere sahip-

tir. 
Madencilik, Hidroelektrik, Eneıji üretimi. Petrol çıkarma ve 

pamuk İşleme başlıca sanayi etkinlikleridir. İpek, örgü işi, deri 
ve eşya ve ayakkabı üretimi de önemlidir. 

Eğitim: 7-17 yaş arasında zorunlu ve parasızdır. 

oldu. Ti'ırkiye'de İslamcılık akı-
mında etkili olan Musa Carul-
lah gibi, Mehmet Akifin düşün-
celerini ve şiirlerini etkileyen 
Abdurreşit ibrahim ve Ataul-
lah Bahaddin, TOrk Yurdu der-
gisi ve Türk Tarih kurumunun 
kurucusu Yusuf Akçura ve 
Sadri Maksudi, Başkırların fik-
ri ve siyasi lideri Zeki Velidov 
(Zeki Velidi Togan) Kazan-
Türk kültür çevresinde yetişmiş 
aydınlardı. 

GASPİRÂLİ İSMAİL BEY 
(1851-1914) 
Ceditçilik hareketi Kazan'da 

başlamış olmasına rağmen bu 
hareketi Kınm ve Azerbaycan'da 
yayan, Türkistan'a ulaştıran 
Gaspirali'dir. "Ceditçilik" hare-
keti, adını da Gaspirali'nin açtı-
ğı "Usul-Î Cedit" (Yeni Usul) 
mekteplerden almıştı. 

Gaspirali İslam medeniyetinin 
"hakkaniyete". Batı Medeniye-
tinin ise "sömürüye" dayandığı-
nı söylüyor, Müslümanlara Ba-
tı'nın ilim zihniyetini alarak tek-
rar bir hakkaniyet medeniyeti 
kurmayı teklif ediyordu. 

"Temel problem bilgisizlik, ge-
rilik ve taassup" diyordu. Kur-
tuluş yolu İse "maariften" geçi-
yordu. 

Bu sebeple iki büyük teşeb-
büse girişti: Biri Usul-i Cedit 
mektepleri, yeni yeni bir usulle 
okuma, yazma ve aynı zamanda 
çağdaş bilgiler öğreten okullar 
açmak. Öteki ise Tercüman ga-
zetesini çıkarmak. 1883'ten iti-
baren 25 yıl boyunca Kırım'da 
yayınladığı gazetede "DİLDE, Fİ-
KİRDE, İŞDE BİRLİK" sloganıyla 
özetlenen bir doktrini savunan 
Gaspirali, tüm Rusya müslü-
manlarının Osmanlı'nın manevi 
liderliği altında ortak bir dil çer-
çevesinde bir araya gelmesini 
istiyordu. 

1916'ya gelindiğinde tüm 
Rusya'da 5000'in üzerinde yeni-
den düzenlenmiş "cedit" okulu 
bulunuyordu. 

Rus misyoneri llminski, "Gas-
pirali'nin bir tek gayesi vardır: 
Rusya idaresinde yaşayan mil-
yonlarca müslümanı birleştir-
mek, modem eğitimle ve Avrupa 
medeniyetinin imkanları ile da-
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ha kuvvetli hale getirmek ve İs-
tanbul'un bu hususta desteğini 
sağlamak. Bu bizim yaptıkları-
mıza ve yapmak islediklerimize 
ters düştüğü gibi, Rus Orto-
doksluğu için de büyük tehlike 
teşkil edecektir. Bunun için 
Gaspirali'nin gazetesinin sustu-
rulması gerek." derken, Kadim-
ciler, Han'lar ve Emir'ler de aynı 
şekilde Cedltcilige şiddetle karşı 
çıkıyorlardı. 

1917'de 900 delege ile topla-
nan bütün müslüman halkların 
temsil edildiği "Rusya Birinci 
Müslüman Kongresi"nde Ka-
zan, Başkır, Azerbaycan ve Kı-
nm bölgelerinden gelen Ceditci 
delegeler çok seviyeli konuşma-
lar yapıp ortaya siyasi nitelikli 
programlar koyarken Türkistan 
delegesi Abdullah Efendi Hoca-
yev, Türkistan'ın geri kalmışlı-
ğını şöyle anlatıyordu: 

"Sizler eğer, Türkistanlılar 
müMümanlar arasında medeni-
yetçe en geride kalmış insanlar-
dır' derseniz, biz bu sözünüze 
karşı söz bulamajaz. Siz bizden 
çok ileri gittiniz. Siz terakki ve 
maarif yolunda adım attınız. Biz 
sizi takip edemeyerek geride 
kaldık. Çünkü eski İdare bize 
maarif ve lerakki yoluna girme 
imkanı vermedi.. 

"Maarif ve terakkide sizden 
geride kaldık. Çünkü bundan 
50 yıl evvel üstümüzde kendi 
müstebit Han'larımızın tahak-
kümü vardı. Sonra bunların 
yerlerine ikinci müstebitler, 
Rusya İmparatorları geldiler. Bu 
müstebit İmparatorlarla müste-
bit Han'lar arasında fark yok-
tur. Bunların hepsi bizi kendi 
kullan olarak tuttular. Bizim 
maarif ve terakki yoluna girme-
mize hiç imkan vermediler. Si-
zinle bizim aramıza engeller ko-
yup bizi ayırıyorlardı. Şimdi bu 
engeller yıkıldı... Türkistan'ın 
medeni güce ve rehberliğe ne 
kadar muhtaç olduğunu biliyor-
sunuz. Siz kardeşlerimizden 
yardım istiyoruz. 

HASAN ZERDABİ 
(1837-1907) 
Azerbaycan'da, daha sonra 

Azerbaycan'ın bağımsızlığına 
kadar süren uyanış hareketinin 
temellerini bir sünnl lider olan 

Zerdabi atmıştı. 1875-1877 ara-
sında halkı, uyarmak için çıkar-
dığı Ekinci gazetesi Sovyet 
müslümanlannın çıkardığı ilk 
siyasi gazetedir. Hayati müca-
dele içinde geçmiş, yetiştirdiği 
öğrencilerden AIJ Merdan Top-
çubaşı, Ahmet Agayef (Agaoğ-
lu) Hüseyinzade Ali ve Meh-
met Emin Resulzade, 1918-
1920 arası 2 yıl hür kalabilen 
Azerbaycan Cumhuriyetinin ku-
rulmasını sağlamışlardı. 

1917 VE SONRASI 
1917 Ekim ihtilaliyle birlikle 

Lenin, milli hareketleri kurulu 
düzene karşı bir silah olarak al-
gıladı. 1918'de toplanan III. 
Sovyet Kongresi nde "Sovyet 
Rus Cumhuriyeti'nin, Milli Sov-
yet Cumhuriyetleri federasyonu 
olarak, özgür milletlerin özgür 
birliğine dayalı olduğuna" karar 
verildi ve bu karar daha sonra 
anayasaya esas teşkil elti. 

Yeni Sovyet rejiminin bu 
olumlu yaklaşımı Sovyet Müslü-
manlan arasında değişik tepki-
lere yol açtı. Kalkasya'da Dağıs-
tanlılar daha lazla hür olabile-
ceklerini düşünerek yeni rejimi 
desteklediler. Musa Carullah 
Bigi 1917'de yayınladığı "Isla-
hat Esasları" kitabının başında 
"Kölelik bitti, bir daha hiç geri 
gelmeyecek" diyerek sevincini 
dile getirmişti. Daha sonra 
1930'a kadar hep hür olacakları 
umuduyla desteklediği yeni re-
jim, müslüman ve milliyetçilere 
karşı yoğun bir ideolojik müca-
deleye başlayınca Rusya'yı ter-
kelmek zorunda kaldı. 

Başkır ların lideri Zeki Velidi 
Togan özgürlük sözü aldığı için 
önce Devrimi desteklemiş, son-
ra beklentileri gerçekleşmeyince 
Lenin'e: "Sen söz verdin, hani 
Talarislan, Başkırdistan müsta-
kil olacaktı?" diye hesap sor-
muştu. Aldığı cevap ilginçti; 
"Sen siyaset ile ahlâla karıştırı-
yorsun!..." 

Bu dönem Tatarların fikrî ve 
siyasî olarak güçlerinin doru-
ğunda olduğu bir dönemdi. Aşı-
n bir Tatar milliyetçisi ve inan-
mış bir komünist olan Sultan 
Galiyev, Tatar hareketinin ge-
nel kurmayı gibi İşlev gören 
"Müslüman Merkez Komiserli-

ği" görevine getirilince; ""Sömür-
geleşlirilen bütün müslüman 
halklar proleter halklardır, zira 
hemen hemen müslüman toplu-
mun bütün sınıfian sömürgeci-
lerden eziyet görmüştür. Hepsi, 
proleter olma hakkına sahiptir. 
Bu sebeple müslüman ülkeler-
deki milli hareketler Sosyalist 
bir devrim karakteri taşır."" diye 
özetlenebilecek bir tezi savuna-
rak sınıflar savaşı yerine Müs-
lümanlar'm Ruslar'a karşı öz-
gürlük savaşını örgütlemeye ça-
lıştı. Kısa süre sonra 1923'te 
Slalin'le çatışarak. Komünist 
Parlisi'nden atıldı. 1929'da tu-
tuklanıp hapsedüdi ve 1937-
1938 kıyımında hapiste öldü-
rüldü. 

Azerbaycan'da 1918'de Meh-
met Emin Resulzade liderliğin-
de kurulan Azerbaycan Türk 
Cumhuriyeti iki yıl sonra 
1920"de kirov komutasındaki 
Rus ordusu tarafından tekrar 
istila edildi. 

Türklstan"da ise Çarlığın yı-
kılmasıyla doğan otorite boşlu-
ğunda Özbek, Kırgız ve Türk-
men'lerden oluşan silahlı güç-
ler, bir anarşi ortamında Bas-
macı isyanını başlatmışlardı. 
1921 "de sayıları onbeşbini aşan 
bu silahlı birliklerden üçbin ka-
darının başına geçen Enver Pa-
şa sekiz ay Ruslar'a karşı gerilla 
savaşı yaptı ve 1922'de pusuya 
düşürülerek öldürüldü. 

Bütün bu sindirme politikala-
rı sonucunda Sovyet Müslü-
manlarının hürriyet mücadele-
si, bir kere daha uzun bir süre 
kesintiye uğramış oldu. Rejim 
muhalifi olabilecek yüzbinlerce 
aydının Slalin'in emriyle acıma-
sızca öldürüldüğü "1937-1938 
Ziyaldar Kıyımı" ise 1985'ten 
sonra oluşan açlık ve yeniden 
yapılanma politikalarına kadar 
Müslümanların aktif bir siyasi 
hareket içinde yer almalarına 
imkân vermedi. Ancak, A. Ben-
nigsen 1979'da kaleme aldığı 
Taşkent, Alma Ata ve Frunze 
gözlemlerinde; "Bu müslüman 
lopluluklann ne uysal, ne de ki-
şiliksiz olmadığını ve Ruslar 
karşısında hiç bir aşağılık 
kompleksine kapılmadıklarını 
görmek mümkün. Müslümanlar 
için Ruslar, nefret edilen galip-
ler, pis kâfirlerdir." diyordu. 
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KIRGIZİSTAN 

Başkenti: Frunze (eski Pişkek) 
Nüfusu: 4.051.000 (1986 tahmini) 
Yüzölçümü: 198.500 ICm^ 
Eğitim: Kızgızistan'da birçok yüksek öğretimden mezun 

olanların sayısı ve bunlar arasında kız öğrencilerin oranı gittikçe 
artmaktadır. 

Ekonomi: Bir tarım bölgesi olan Kırgızistan'da 1970'lerden 
sonra Antimon ve Civa gibi madenler çıkarılmaya başlandı. Kö-
mür madenciliği önemini sürdürürken dağlardan Kurşun ve 
çinko gibi madenler çıkarılmaktadır. 

Hayvancılığın önemli olduğu tanm kesiminde bitkisel üre-
tim pamuk, şeker kamışı, tütün ve haşhaş ekimine dayanır. 

TÜRKMENİSTAN 

Başkenti: Aşkâbad 
Nüfusu: 3.534.000 (1989 tahmini) 
Yüzölçümü: 488.100 Km^ 
Eğitim: 7-17 yaş arasında parasız ve zorunlu. Cumhuriyette 

meslek okullarının yanısıra altı yüksek öğretim kurumu vardır. 
Ekonomi: Başkent Aşkabad Türkmenistanın ekonomik ve 

kültürel merkezidir. Türkmenistanın çöl bölgesinde kalan batı 
kesimi sanayi açısından en gelişmiş bölgelerindendir. Bölgede 
petrol çıkarma tesisleri ve rafineriler, kimya ve madencilik sana-
yileri ve balık işleme tesisleri, çölün Karakum kesiminde ise do-
galgaz ve petrol yataklan vardır. Türkmenistan günümüzde pa-
muk, petrol ve dogalgaz üretiminde uzmanlaşmıştır. 

AZERBAYCAN 
Başkenti: Bakü 
Nüfusu: 6.498.000 (1984 tahmini) 
Yüzölçümü: 86.600 Km^ 
Ekonomi: Azerbaycan gelişmiş bir sanayi ve tanm ülkesidir. 

Son yıllarda ağır sana)nye daha çok önem verilmesiyle gelenek-
sel petrol ve dogalgaz sanayileri büyük ölçüde gelişmiştir. Bura-
da makina sanayisi, hafif sanayi ve gıda işleme de önem kazan-
maktadır. 

20. yüzyıla dünyanın İlk sıradaki petrol üreticisi olarak gi-
ren Azerbaycan petrol arıtma sanajrisinin de beşiği sayılır. 

Nahcivan özerk bölgesi ile Nogomo-Karabag özerk yönetim 
birimini de içine alır. 

Eğitim: 7-17 yaş arası zorunlu ve her aşamada parasızdır. 
Önemli şehirleri: Apşeron, Sumgait, I^enkoran, Şirvan 

KARABAG ÖZERK YÖNETİM BİRİMİ 

Yüzölçümü: 4.400 Km^ 
Nüfusu: 178.000 (58.000 Azeri, 120.000 Ermeni) 
Ocak 1989'da özerk satatüsüne son verilerek merkezi hükü-

mete bağlı bir komite tarafından yönetilmesine karar verilmiştin 
Sovyet devriminden sonra, coğrafi bütünlük ve ulaşım kolaylığı 
nedeniyle Azerbaycan'a bağlanmıştır. Yönetim merkezi olan Ste-
panakert en önemli sanayi merkezidir. 

Bölgede bazı hafif sanayiler ve çok sayıda gıda işleme tesisi 
kurulmuştur. Yetiştirilen başlıca hayvanlar koyun, sığır ve do-
muzdur. 

Hazırlayan: İlhan GÜNDOĞDU 

Ayrıca Müslüman toplulukla 
Sovyet Kurumları arasındaki 
ilişkide yedi önemli nokta tesbit 
etmişti: 

1- Köle ve karşılıklı bir düş-
manlık vardı. 

2- Dil asimilasyonu yoktu. 
Milli diller konuşulup yazılıyor-
du. 

3- Çoğunlukla İslam'dan etki-
lenmiş Dinî-Millî geleneksel bir 
yaşam tarzında ısrar ediyorlar-
dı. 

4- Dini yenilik arayışındaydı-
1ar. 

5- Geçmişin bütün kültür mi-
rasının yeniden keşfedilmesine 
çalışıyorlardı (Zira diriltilen geç-
miş Rus geçmişinden çok daha 
büyülejariydi.) 

6- Gizli bir milliyetçilik vardı. 
Stalin'in ölümünden sonra 
müslümanlar arasında yakın-
laşma başlamıştı. 

7- Emniyet ve tatmin olma 
duygusu içindeydiler. (Müslü-
man seçkinler zamanın kendi 
lehlerine çalıştığını söylüyorlar-
dı.) 

BUGÜN 
Yüzden fazla etnik grubun 

yaşadığı ve bu sebeple de 15 Fe-
dere Cumhuriyet, 20 Özerk 
Cumhuriyet ve 18 özerk bölge-
den oluşan karmaşık siyasal 
yapısıyla, büyük bir baskı ve 
zulümle birliğini koruyarak bu 
günlere kadar gelmiş olan Sov-
yet Birliği, yerini, şimdilik 11. 
Cumhuriyetin iştirak ettiği Ba-
ğımsız Devletler Toplulugu'na 
bırakmış durumda. BDT'nin 
mevcut yapısını ne kadar de-
vam ettirebileceğini ise zaman 
gösterecek. 

1988'de 285 milyon nüfusa 
sahip olan Sovyetler Birliğinde 
57.6 milyon müslüman yaşıyor. 
Bunun 49.5 milyonu Türk kö-
kenli. Bugün bağımsızlık yolun-
da epey ilerlemiş olan Azerbay-
can, Özbekistan, Kazakistan, 
Türkmenistan ve Kırgızistan'da 
Türkçenin değişik lehçeleri ko-
nuşulurken, Sünni bir İslam 
anlayışına sahip Tacikistan'da 
Farsça konuşulmaktadır. 

BDT içinde Rusya federasyo-
nu topraklarında kalan Başkır, 
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Dağıstan, Kabardin-Balkar, Kal-
mık, Tatar, Mari, Udmurt, Çu-
vaş, Çeçen-tnguş ve Yakut 
Özerk Cumhuriyetleri İle Adige-
1er, Çerkesler, Karacaylar ve As-
tırhan Özerk Bölgelerinde yaşa-
yan Türk ve Müslüman toplu-
lukların, Kırım Tatarlarının, 
Moldavya'da yaşayan hristiyan-
laşmış Gagavuz Türklerinin öz-
gürlüklerine kavuşup kavuşa-
mayacaklarını ise bu günden 
tahmin etmek mümkün degiI. 
Ancak Çeçen-lnguşiar'la geçtiği-
miz mart ayında egemenlik ko-
nusunda yaptığı referandumla 
Boris Yeltsin'i endişeye sevke-
den Tatarlar'ın özgürlük çabala-
n dikkate değer nitelikte. 

İSLÂMİ HAYAT 
1917'de Rus İmparatorlu-

gu'nda 26.000 cami ve yaklaşık 
700 ile 1000 müslümana bir ta-
ne düşecek şekilde 45.000 din 
görevlisi varken 1970'li jnllarda 
açık kalabilmiş cami sayısı sa-
dece 200 civarındaydı. 2.5 mil-
yon nüfusuna ve Kafkasya 
Müslümanlarının dini merkezi 
olmasına rağmen Bakü'de sade-
ce bir cami ibadete açıktı. 

Sovyetler Biriigi'nde Müslü-
manlar, müftüleri seçimle iş ba-
şına gelen dört dini merkezden 
yönetiliyorlardı. Türkistan'da 
Taşkent, Güney Kafkasya'da 
Bakü, Kuzey Kafkasya'da Mo-
haçkale ve Hazar Denizinin ku-
zeyi'nde Ufa, Müslüman Ruhanî 
liderliklerinin merkeziydi. 

Sovyet rejiminin müslüman-
lar üzerindeki baskı ve zulmü o 
kadar şiddetli oldu kl 70 yıl bo-
yunca en az iki nesil islamî eği-
timden yoksun kaldı. Bunun 
sonucu olarak "Müslümanım" 
demek bir dini tercih değil, Rus 
olmadığını gösteren bir kimlik 
İfade eder hale geldi. 

Sovyet uzmanları bu anlam-
daki müslümanları 6 kategoriye 
ayınyorlardı.: 

1 - Gerçek müminler. 
2- Geleneksel müminler. 
3- Müterredditler. 
4- Gelenekselci ılımlılar. 
5- Ailesel ve toplumsal baskı-

ya bağlı ılımlılar. 
6- ATELER (Allaha inanmaz-

lar ama sünnet olur, camide ev-
lenir ve müslüman mezarlıkları-
na gömülürlerdi.) 

Sovyet rejimi sonrasında bu-
gün Islâmi yaşam seviyesini 
açıklayabilmek için Azerbay-
can'da şahit olduğum birkaç 
olaydan bahsetmek istiyorum. 

Türkiye'den gelmiş birisi an-
latıyordu: "Bir kadına sordum; 
Müslümanım diyorsunuz; bana 
bir Fatiha oku bakalım. Kadın 
Fatiha bilmezem. Peki öyleyse 
şehadet getir. Kadın; Ben şeha-
det te bilmezem. Peki sen ne bi-
lirsin? Kadın; "Ben "Bisillah" bi-
lirim." dedi diyordu. 

Bakü'de biri Türk Dili Doçenti 
biri de Türk Edebiyatı I^rofesörü 
olan arkadaşlarımızdan -ki 
bunlar "iıkrimiz İslâm olmalı, 
üreğimiz islâm olmalı, yaşantı-
mız İslâm olmalı" diyen insan-
lar-bizi yeni açılan Gök Mescit 
camiine götürmelerini istedik. 
Camiye vardığımızda I5oçent 
olan, hemen önümüzden geçen 
din görevlisine, 'Türkiye'den ge-
len kardeşlerimiz" diye bizi tak-
dim etti ve camiye girmek için 
izin istedi." Adam "buyrun" de-
di. Bizim hayret dolu bakışları-
mız altında Doçent bir soru da-
ha sordu; "Biz de girebilir mi-
yiz?" Adam tekrar "buyrun" de-
di. Ayakkabılarımızı çıİcanp iler-
lerken arkadan Doçent'in Profe-
sör'e söylediklerini işitiyorduk: 
"Baksana, burada ayakkabıları-
mızı çıkarmamız lazım!." 

Şunu anladık ki bu insanlar 
40 yaşın üzerinde olmalarına 
rağmen hiç camiye girmemişler-
di. 

Akşam yemekte profesör ken-
disi için ilginç olan cami deneja-
mini; "Bu kardeşlerimizle bera-
ber ben de temaşa için camiye 
girdim. Gördüm ki bizde de 
gençler namaz kılmaya başla-
mışlar" diye sevinerek anlatıyor-
du. 

Bir başka yemekte ise Haydar 
Aliev'in kardeşi Bakü ilimler 
Akademisi Rektör Yardımcısı 
Celal Aliev; "Bize 70 yıldır Ko-
münistsiniz dediler Komünist 
olduk. Şimdi Müslimsiniz diyi-
1er. Fakat biz İslam'ı bilmiyirik. 
İnşaallah gençler öğrenecekler" 
diye geleceğe olan umudunu di-
le getiriyordu. 

Bu durum diğer dinler için de 
geçerliydi. Dil kurultayı için 
Türkiye'ye gelmiş olan bir uz-

man, bugün Sovyet toprakların-
da yaşayan ve sayıları 2 milyo-
na yaklaşan flrisiiyan Türklerin 
Hristiyanlığının sadece sözde 
kaldığını, bu insanların her 
hangi bir işe başlarken halâ 
Besmele çektiklerini söylüyor-
du. 

SONUÇ 
Bugün BDT. içinde, kendi 

kendine ayakta kalabilecek öz-
gür birer devlet olma yolunda 
ilerleyen Miıslüman Cumhuri-
yetlerin halledilmesi gereken bir 
çok problemle yüzyûze oldukla-
rını biliyoruz. 70 yıldır Mosko-
va'nın aldığı kararları uygula-
maktan başka bir görev yapma-
yan Komünist yöneticiler halâ 
iktidardalar. (Sadece Azerbay-
can'da Halk Cephesi iktidar al-
ternatifi.) 

Milli ordularını henüz kura-
bilmiş değiller. Ticari hayatta 
merkeziyetçiliği ve devletçiliği 
aşabilecek bilgi ve deneyimleri 
yok. Sanayileri tamamen Mos-
kova'ya bağlı olarak işlediği için 
bugün atıl halde. Sermaye biri-
kimleri ve paraları yok. Dövize 
ve yeni teknolojilere şiddetle ih-
tiyaçları var... 

Ancak Türkiye'ye duydukları 
sevgiyi kelimelerle anlatmak 
mümkün değil. 

Bakü'de, Türkiye'den geldiği-
mizi duyunca hiç tanımadığımız 
İnsanların bir şeyler ikram et-
mek için yarıştıklarına, taksi 
şoförlerinin misafir olduğumuz 
için para almamakta direndikle-
rine şahit olduk. Azerbaycan 
TV. program yapımcılarından 
Alâaddin Esadzâde bu duygu-
yu veciz bir şekilde şöyle ifade 
ediyordu: "Diğer ülkelerde müs-
lümanlar dua ederken ellerini 
göğe kaldırırlar. Biz 5̂ 11arca elle-
rimizi göğe kaldırıp yüzümüzü 
Türkiye'ye çevirerek dua ettik." 

Prof. İsa Habibbeyli ise "Siz-
ler bizim kardeşlerimizsiniz 
Azerbaycan'da muhkem işler 
kurun, ilişkilerimiz muvakkat 
olmasın. Amerika, Japonya, Al-
manya iş kurmak için gelmek 
Istlyir. Bu gün Ruslar'ı çıkar-
mak İçin uğraştığımız gibi yarın 
onları çıkarmak için İnkılâp ver-
mek zorunda kalmayalım." di-
yordu. 
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KARABAG SORUNU 

Birinri Dünya Savaşı sonunda 1917 Ekiminde Rusya'da Bol-
şevik Devrimi oldu. Komünist yönetim Osmanlı Devleti ile sava-
şa son vermek için 5 Aralık 1917'de Erzincan'da bir ateşkes an-
laşması imzaladı. Arkasından da 3 Mart 1918'de Brest-Litovsk 
Antlaşması yapıldı. Bu anlaşma ile Bolşevik Hükümeti 1877 sı-
nırına çekilmeyi kabul ediyor, Kars Ardahan ve Batum'u Os-
manlı Devleti ne bırakıyordu. 

Öte yandan Batum'a giren İngilizler'in desteğiyle, Gürcistan 
ve Azerbaycan'da olduğu gibi: Menşeviklerin yönetiminde 28 
Mayıs 1918'de Erivan merkezli Ermenistan devleti kuruldu. 

Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşından yenik olarak ayn-
lıp Kafkasları terketmek mecburiyetinde kaldı. Bu durumdan 
faydalanan Ermenistan. i;)ogu Anadolu'yu da topraklarına katıp 
Büyük Ermenistan'ı kurmak için harekete geçti. Dogu Anado-
lu'da-büyük katliamlar gerçekleştiren Ermeniler, neticede kesin 
bir yenilgiye uğratıldılar. Barış istemek zorunda kalan Ermeni-
lerle 2 Aralık 1920'de Gümrü'de bir antlaşma yapıldı. Ermeniler 
Türkiye'nin dikte ettiği şartları kabul ettiler. Bununla birlikte 
Türkiye Ermenistan'ı tanımış oldu. 

Bu sırada Kızılordunun güneye inmesi ile bölgede yönetim 
Bolşeviklerin eline geçti. Eylül 1920'de Bakü'de gerçekleştirilen 
Dogu Ulusları Kongresinden sonra buralar yeniden Rusya'ya 
bağlandı. Türkiye de Rusya ile önce Moskova daha sonra Kars 
antlaşmalarını yaparak Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerini tanıdı. 

Rusya'da yeni dönemde Azellikle Stalin zamanında bütün et-
nik gruplara özerklik statüsü tanındı. Bu uygulama ile özerkliğe 
kavuşan bölgelerden birisi de, Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları 
içinde yeralan. Ermeni nüfusun çoğunlukta olduğu Dağlık Ka-
rabag bölgesi idi. 

Rusya'da yakın zamanda gerçekleşen dağılma ve yeniden ya-
pılanma sırasında ülke genelinde kanşıklıMar çıktı. Bazı bölge-
ler bağımsızlığını ilan ederken bazı bölgelerde de etnik çatışma-
lar patlak verdi. 

Bu kanşıklıklarm ortaya çıktığı bölgelerden birisi de Şüphe-
siz Dağlık Karabag Bölgesi idi. Ermenilerle Azeriler arasında sü-
rekli bir gerginlik yaşanmaya başladı. 58 bin Azeri ve 120 bin 
Ermeni'nin yaşadığı Özerk Dağlık Karabag Yüksek Sovyet'i, Aze-
riler'in boykot ettiği bir toplantı ile 20 Şubat 1988'de Karabag'ı 
Ermenistan'a ilhak ettiğini açıkladı. Buna icarşıiık Azerbaycan 
Karabag Yüksek Sovyeti'ni gayri meşru ilan ederek kararı tanı-
madığını açıkladı. 

Gerginliğin artmasıyla protesto gösterileri çatışmalara dönüş-
tü. 1989 yılının sonunda şiddetlenen çarpışmalar 1990 yılının 
Ocak ayında Kızılordunun Azerbaycan'ın başkenti Bakü ye gire-
rek olaylan kanlı bir biçimde bastırmasıyla geçici olarak durul-
du. Fakat rahatsızlık içten içe devam etti. 1992 Şubat'mda Er-
menilerin Karabag'a saldırısı ile olaylar yeniden başladı. Kara-
bag Ermenileri Batıdan ve Kızılordu'dan elde ettiği silahlarla Ka-
rabag'da bir katliama girişti. Ermeniler kısa sürede Karabag'dan 
Türkler'! çıkararak bölgeyi ele geçirdiler. Hatta bununla da ye-
tinmeyip Azerbaycan topraklanna saldırdılar. 

Bu olaylar üzerine Azarbaycan'da yönetim istifa etti. Bu gün-
lerde seçim yapılacak. Türkiye ve İran'ın girişimleriyle oluşturu-
lan ateşkeslerse kısa ömürlü olmaya mahkum görünüyor. 

A.K.V. BÜLTEN 

Halk cephesi elemanlarından İl-
han Babayef, Azerbaycan tele-
vizyonunda yayınlanan bazı 
Türk filmlerinden şikayetle; 
"Açık saçık Türk filmleri göster-
diklerinde eşime; "Bak Komü-
nistler bize Türkiye'yi kötü gös-
termek için mahsus böyle film-
leri getiriyorlar, Türkiye'de ha-
yat böyle değildir." diyorum. 
"Bizde de kahbelik vardır, ama 
kahbellğin filmi olmaz ki" diye-
rek hayalindeki Türkiye'nin le-
kelenmesine müsaade etmiyor-
du. O gün bu saf ve temiz duy-
guların bir takım maceracılar ve 
menfaatperestler tarafından is-
tismar edilmemesi için dua et-
mekten başka yapacak bir şey 
bulamamıştık. Türkiye, gösteri-
len bu sevgiye layık olmalıydı. 
Bu insanların bizden sadece bir 
ekonomik yaklaşım beklemedik-
leri açıktı. İlişkide oldukları di-
ğer ülkelere göre MÜSLÜMAN 
ve TÜRK olmak gibi iki ayrıcalı-
ğımız vardı. Yarın İslamî bir 
kimlik kazandıklarında dünya-
daki bütün dengeleri değiştire-
bilecek böyle büyük bir potansi-
yel islam gücünün Laikleştirilip, 
kişiliksiz hale getirilerek Batı 
kefesine aktarılmasına Türkiye 
alet olmamalıydı. Vebal altında 
kalmamak için Azerbaycan Halk 
Cephesi lideri Ebulfez Elçi-
bey'in şu sözlerine kulak ver-
mek gerekiyordu; Büyük Türk 
dünyasının altın köprüsü Azer-
baycan olmalıdır. Cenubi ve 
Şimâli Azerbaycan birleşirse 
Türkiye, medeniyet ve terakki-
yattaki öncü rolünü Orta As-
ya'ya ulaştırır. Her bir Türk bu-
nu arzu eder. Bunun mimari 
kim olursa, Türk'ün tarihine 
hoşbaht olarak geçecektir."... 

ZERBAYCAN 
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A Y İ IV K O K U S U 

YENI DÜNYA DÜZENI, SSCB VE 
Son bir İtaç yıl içinde Teni Dünya Düzeni" 

kavramı siyasi literatürde oldukça sık kullanılır 
oldu. Bilhassa Körfez Savaşı ndan sonra ABD 
Başkanı Busch'un ifadeleriyle resmiyet kazandı. 
Bu kavram her ne kadar 1989 90 yıllarında kul-
lanılmaya başlanmışsa da. ashnda 1985 yılında 
Gorbaçov'un iktidara gelişiyle başlayan süreç, bir 
anlamda Yeni Dünya Düzeni nin de başlangıç sü-
reciydi. 

ESKİ DÜNYA DÜZENİ 
Biz burada bu yeni düzenin ne olduğunu orta-

ya koymak için, öncelikle eski düzenin ne olduğu 
ve nasıl oluştuğu konusuna değinmek isliyoruz: 
Bugün, Sovyetlerin ve Doğu bloku ülkelerinin da-
ğılışıyla yok oluşu bir bakıma kesinleşip resmile-
şen eski dünya düzenine... 

Birinci Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı İm-
paratorluğu'nun jnkıhşı, Rusya'da çarlığın yıkılıp 
yerine Sovyet yönetiminin kurulması; eski düze-
nin, bilhassa Ortadoğu, Kafkaslar ve Orta As-
ya'ya ilişkin yapısını oluşturdu. 1945'de sona 
eren İkinci Dünya Savaşı sonrasında ise, statü-
konun Avrupa kısmı oluşturuldu. 

1918 yılında Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı 
İmparatorluğu'nun yenilgisiyle sona ermesi, bu 
imparatorluğun toprakları üzerinde, günün em-
peryalist devletleri tarafından bir paylaşım plâ-
nının uygulamaya konması sonucunu doğurdu. 

ORTADOĞU'NUN BÖLÜNMÜŞLÜĞÜ 
Bu paylaşımın bilhassa Orta-Doğu'daki kısmı 

oldukça enterasandır. Türkiye sınınndan başla-
yan Irak dahil bütün Arabistan yanmadasını içi-
ne alan bu bölge hiç bir gerçek nedene dayanma-
yan olağanüstü bir parçalanmaya uğratılmıştır. 
Dini, dili, örfü, adeti, tarihi bir olan ve aynı coğ-
rafya içinde yaşayan bir insan unsurundan yir-
miye yakın devlet çıkarılmıştır. İşin ilginç yanı bu 
devletleri ayıran sınırlar hiçbir coğrafi temele da-
yanmamaktadır. Yani son derece sun'idir. 

Emperyalistler aşağı yukarı her kabileye, her 
şeyhliğe, kendilerine yardımcı olabileceklerini dü-
şündükleri her unsura bir hakimiyet bölgesi tah-
sis ettiler. Bu hakimiyet bölgelerinin sınırları çizi-
lirken, istikbale yönelik ihtilaflann ortaya çıkma-
sını gerektirecek bir politika takibettiler. Bu şe-
kilde yöre insanlarının birbirine güvensiz, toprak-
larında iddialardan ve heran savaş psikozu içinde 
yaşayan unsurlar olarak bulunmasını sağladılar. 
Bunun içindir ki, Ortadoğu'daki bütün bu kukla 
yapılar, yani devletler birbirleriyle ihtilaflıdırlar. 
Sureye'nin, Irak, Ürdün, Lübnan ve israil ile, 
İrak'ın bunlara ilave olarak İran ve Kuveyt ile. Ye-
men'in, Suudi Arabistan ile, bütün bu ülkelerin 
ise israil ile ihtilafları vardır. Böylesine bir parça-
lanmışlığın tabii sonucu olarak oluşan düşman 
bir ortam içerisinde, çoğu petrol ülkesi olan bu 
kukla devletler olağanüstü silahlanmaya gitmiş-
lerdir. Ancak, bu silahlar bölgeyi bu şekilde bölen 
güçlere kaynak sağlamanın ötesinde yöre devlet-
lerine bir güç sağlamamışdır. Bu o kadar böyledir 

kl, 1948 yılında bölgeye Batılılar tarafından sun'i 
bir biçimde dahil edilmiş olan I-sraiI'e karşı bu si-
lahlar hiçbir rol oynayamamışlardır. 

Eski Dünya i:)üzeni'nin Ortadoğu bölgesindeki 
oluşumu böyledir. Kafkaslar ve Orta Asya müslü-
man cumhuriyetlerinde ise, 1917'deki Bolşevik 
Devrimin'den sonra başlayan bir dizi istilâ hare-
keti sonucunda, bölgenin hakimiyetinin Sovyet-
ler'in denetimi altına girmesiyle sonuçlanmıştır. 

DOĞU AVRUPA'NIN PAYLAŞIMI 
Dünyanın batı tarafında ise düzen 1945 jalın-

dan itibaren kurulmuştur, ikinci Dünya Savaşın-
da Almanya ve İtalya'nın yenilgisinden sonra Kı-
ta'nın galipler arasında paylaşımı yapıldı. Bilhas-
sa Balkanlar'ı ve l^oğu Avrupa ülkeleri dediğimiz 
ülkeleri içeren bu paylaşım plânını Çörçil hatıra-
larında anlatır. Özetle şöyle der Çörçil; "Neden 
kavga ediyoruz? Anlaşalım." Bu sözden sonra 
bir kağıt alarak Bulgaristan, Çekoslovakya, Yu-
nanistan Yugoslavya gibi ülkeleri yazar kağıda ve 
Stalin'in önüne sürer, o da onayını belirten bir 
işaret koyar. Çörçil devamla der ki, "Bu kağıdı 
iptal edelim, ne de olsa milyonlarca insanın 
hayatı sözkonusu." Stalin de "kalsın" der. 

Daha sonra paylaşımın aşağı yukarı Çörçil'in 
belirttiği gibi yapıldığını görüyoruz. Bu sözkonu-
su ülkelerin büyük bir kısmı Sovyet Peykleri hali-
ne gelmişlerdir. Baltık Cumhuriyetleri olan Le-
tonya, Litvanya ve Estonya doğrudan SSCB'ye 
dahil edilmişlerdir. 

İşte eski dünya düzeni dediğimiz ve bugün ye-
rini yeni dünya düzenine bırakan oluşum böyle 
ortaya çıkmıştı. Görüldüğü gibi gerek doğuda ge-
rekse batıda oldukça sun i bir şekilde oluşturu-
lan bu eski düzenin şimdilik Batı tarafında ve 
Sovyet hakimiyetindeki Orta-Asya müslüman 
cumhuriyetlerinde değişiklikler var. Ortadoğu'da 
ise ne fiziksel, ne de siyasal olarak herhangi bir 
ciddi değişiklik şu anda ^közlenmiyor. 

YENİ DÜNYA DÜZENİ ve SSCB'DEN BDT'YE 
Bilindiği gibi 1991 yılının Aralık ayında Kaza-

kistan'ın başkenti Alma-Ata'da yapılan bir top-
lantıyla SSCB'nin fiilen ortadan kalktığı ilan edil-
di. Bu arada birliğin Slav cumhuriyetleri olan 
Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Beyaz Rusya 
arasında Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) 
adıyla yeni bir birlik oluşturuldu. Hemen akabin-
de Gürcistan hariç eski birliğe üye olan yeni 
cumhuriyetler de bu birliğe katıldılar. Rusya Fe-
derasyonu'nun patronajında oluşan bu yeni bir-
lik şu anda tam bir belirsizlik içinde bulunmak-
tadır. Ordunun nasıl paylaşılacağı, nükleer silah-
ların kontrolünün nasıl sağlanacağı, birliğin han-
gi ölçülerde bağlayıcı olduğu belirsizdir. Bu an-
lamda, eski Sovyetler'in yeni durumu ile ilgili 
dünyada da bir belirsizlik ile beraber bir kaygı 
kendini ivnce hissettirmektedir. Bu durum ulusla-
rarası platformda tartışılmakta ve güncelliğini 
sürdürmektedir. 

Görüldüğü gibi 1985 yılında Gorbaçov'un İkti-
dara gelişiyle başlayan, 80'li jnlların sonunda Do-
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gu Avrupa ülkeleri ve Ballık cumhuriyetlerinin 
ayrılışıyla devam eden, 91 aralıgındaki Alma Ata 
toplantısıyla son bulan Sovyetler in dağılışı, eski 
düzenin de sonunu işaretliyor. Ancak bu, yeni 
düzenin hemen inşa edildiği ve eski düzenin yeri-
ni aldığı gibi yanlış bir yargıya sebebiyet verme-
melidir. Benim görebildiğim kadarıyla değişimin 
temel taşı olan eski Sovyetler'deki durum halâ 
belirsizliğini korumaktadır. 

ORTA-ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ, 
TÜRKİYE VE İRAN 
Önceki sayfalarda da görüldüğü gibi. büyük 

çoğunluğu en azından kimlik olarak müslüman 
ve Türk olan bu özerk bölge ve cumhuriyetler ta-
bii olarak Türkiye'nin çekim alanına girmektedir-
ler. Özellikle batı dünyası, gerek dinî, gerek ırkî 
yakınlığı ve gerekse batı yanlısı rejimi dolayısıyla 
Türkiye'nin bölgede kendileri adına da bir nıl oy-
namasını istemektedirler. Bu arada bölge ülkele-
rinin çoğuyla ortak sınırları ve ortak noktaları 
bulunan İran'ın bu bölgede aktif bir politika takib 
etmesi, İran'ı bölgede İhmal edilmez bir güç hali-
ne getiriyor. Ayrıca İran'ın devletten devlete mü-
nasebetler yanında, halklar arasındaki yakınlaş-
mayı artmcı bir politika takibetmesi, batı yı telaş-
landırmaktadır. İşte bundan dolayı müttefik Tür-
kiye'nin yörede etkinlik kazanmasını en azından 
arzular hale gelmektedirler. Önümüzdeki dönem-
de Türkiye-Iran münasebetlerinde bu mücadele-
nin önemli bir unsur olarak gündeme geleceğini 
söylemek çok yanıltıcı olmayacaktır. Aynca bölge-
nin istikrarsızlığa düşmesi, -ki bu pek ihtimal dı-
şı değil- ve bir güç boşluğunun meydana gelmesi, 
bölgeye diğer bazı güçlerin de müdahalesini bera-
berinde getirebilir. Çünkü ihmal edilemez tabii 
zenginliklere sahip bu bölge uzun süre kaosa ter-
kedilemez. 

YUGOSLAVYA İÇ SAVAŞI VE SONUÇLARI 
Dünyanın kritik noktalanndan biri olan Bal-

kanlarda hayatî öneme sahip bazı değişiklikleri 
beraberinde getiren bir iç savaş hüküm sürmek-
tedir. Yugoslavya'daki iç savaş. Bildiğiniz gibi Yu-
goslavya İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluştu-
rulmuş bir federasyondu. Sırbistan, Bosna-Her-
sek, Kosova, Makedonya, Hırvatistan, Karadağ ve 
Slovenya gibi bölgelerden oluşan bu federasyon 
Tito'nun ölümüyle zaten ciddi bir bunalıma düş-
müştü. Doğu Avrupa'nın dağılışından sonra ise, 
bu sun'i federasyonu bir arada tutmak adeta im-
kansız hale gelmişti. Nihayet Hırvatistan ve Slo-
venya'nın bagııhsızlıgını ilân etmesinden sonra 
Sırp ağırhklı federal ordunun Hırvatistan'a saldır-
masıyla iç savaş başladı. 1990 yılının ortasında 
başlayan iç savaş, Hırvatistan ve Slovenya'nın 
önce Almanya, sonra diğer bütün AT ülkeleri ta-
rafından tanınması, Kosova ve Makedonya'nın da 
bağımsızlığını ilân etmesi ile. artık Yugoslavya'nın 
tarih sahnesinden silinmesi sonucunu doğurdu. 
Her ne kadar Sırbistan, kalan cumhuriyetlerle 
daha küçük bir Yugoslavya oluşturma çabasında 

ise de, görünen o ki böyle bir oluşumun hayata 
geçirilebilmesi imkân dahilinde değildir. 

ESKİ VE YENİ DÜZENİN MUKAYESESİ, 
İMKANLAR VE İHTİMALLER 
Gerek Sovyetlerin parçalanması ve Yugoslav-

ya'daki bu oluşum, gerekse oluşturulmaya çalışı-
lan Yeni Dünya Düzeni bazı belirsizliklerle bera-
ber bazı imkânları da gündeme getirmektedir. 
Müslümanlar ve Türkiye açısından. Bu bölümde; 
eski ve yeni dünya düzenlerinin çok ana bir kaç 
noktada mukayesesini yaparak bu düzenin olu-
şumunun ortaya çıkardığı yeni imkân ve ihtimal-
leri belirtmek isliyorum: 

1- Eski dünva düzeni iki kutuplu bir düzendi. 
Bir tarafta ABD, bir tarafla SvSCB bulunuyordu. 
Ayn dünya göriişlerine sahib olan bu iki süper-
güç arasında hüküm süren "soğuk savaş", gerek 
siyasette, gerekse hayatın diğer konularında dü-
şünce ve davranışları etkileyen bir boyuta sahip-
ti. 

2- Bu iki süper güç, aralarında direkt olarak 
bir sıcak savaşa girmemişlerdi. Ancak bu savaşı 
dolaylı olarak kendi etki alanlarındaki ülekler va-
sıtasıyla sürdürüyorlardı. 

3- SSCB'nin bir süpergüç olarak ortadan kalk-
masından sonra, ABD "tek süpergüç" olarak kal-
mış gibi gözükmektedir. Ancak bu tekliğin uzun 
süre devam etmeyeceği anlaşılıyor. Yakın bir ge-
leceğin süpergüç adayları olarak Almanya ve Ja-
ponya belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadırlar. 
Bu, önümüzdeki zamanda dünyanın "çok kutup-
lu" bir yapılaşmaya doğru gideceğini gösterir. 

4- Günümüz dünyasında yaygın olarak "küre-
selleşme" diye bir olgu gündeme gelmektedir. 
Demokrasi, laisizm, serbest piyasa vs. gibi ortak 
değerlerin yaygınlaştığını, ve bu değerlerin dün-
yanın hakim kesimlerinde kabul edilip, diğer yö-
relere de empoze edildiğini görüyoruz. 

5- Böylesi ortak değerlerin varlığına rağmen, 
menfaate dayalı kutupların ortaya çıkışı ve bun-
ların birbirlerine ters gelişmeler gösteriyor oluşu 
bana göre bir aile içi kavgadır. Alman-ABD-Japon 
rekabeti tam anlamıyla bir aile içi kavgadır. Bu 
kavganın esaslı bir fikri ve teorik boyutu yoktur. 

6- Bu rekabete bir fikrî boyut kazandırabilmek 
için, batılı bilgi üretim mekanizmaları "iyi kapi-
talizm-kötü kapitalizm" tartışmalannı gündeme 
getirmeye çalışmaktadırlar. 

7- Yaşadığımız son yüzyılın siyasal yapıları 
milliyetçilik düşüncesi istikametinde "milli dev-
letler" biçiminde oluşturulmuştu. Son dönemler-
deki dağılış ve atomize olma hali her ne kadar ye-
ni bir milliyetçilik gibi görülse de, aslında milli-
yetçiliğin insan topluluklarını bir arada tutama-
dığını gösteren önemli bir olgudur. 

8- Milliyetçiliği ve ayrımcılığı belirli bölgelerde. 
(Balkanlar, Sovyetler, Ortadoğu, Afrika ve benze-
ri) körükleyen batının, ekonomik topluluk olarak 
lânse ettiği AT'ı siyasal bir birliğe dönüştürmeye 
çalışması çelişki gibi gözükmektedir.Ancak ken-
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dileri birleşen ve gajmsını "atomize" etmeye çalı-
şan batı diinyasınm bu tavrını çelişki olarak gör-
mekten ziyade, böylesi bir tavırdan ders çıkar-
mak daha uygun olur. 

9- SSCB'nin topraklarının % 70'ine ve diğer 
mirasının da büyük bir kısmına konan Rusya Fe-
derasyonunda, yeni oluşum döneminde "Çarlık" 
dönemine ait sembollerin kullanılmaya başlan-
ması, orduda Çar dönemi üniformalarının günde-
me getirilmesi tarihin tabii akışının sun'i bir şe-
kilde değişmeyeceğini göstermesi açısından il-
ginçtir. Yine Yugoslavya'nın bölünmesi aşamasın-
da daha önce Avustuıya-Macaristan imparatorlu-
ğunun sınırlan içinde bulunan Hırvatistan ve 
Slovenya'nın Almanya'ya meyletmesi, Osmanlı 
İmparatorluğunun sınırları içinde bulunan Bos-
na-Hersek ve Makedonya'nın Türkiye'ye melyet-
mesi oldukça ilginçtir. Adeta Birinci Dünya Sava-
şı öncesindeki oluşumları çağrıştıran görüntüler 
ortaya çıkmaktadır. Bu ise, "tarihsel mirasın" 
reddedilmesinin, onu yokedemiyeceğini gösteren 
önemli bir olgudur. 

10- Gerek Orta Asya cumhuriyetleri, gerekse 
Balkanlarda Türkiye'nin eline önemli "tarihi fır-
satlar" geçmiştir. Bilhassa Balkanlar'da Yunanis-
tan'a karşı önemli kozlar elde etmiştir Türkiye. 
Ancak lâik bağnazlığı ön plânda tuttuğu ve onu 
vazgeçilmez bir vakıa gibi telâkki ettiği sürece 
korkarım ki bu imkânlar, yeterince değerlendiri-
lemeyecektir. 

11- Bu yeni dünya düzeninde teknolojik büyü-
menin dışında insanlığa verecek yeni iSir değeri 
kalmamış bir batı dünyası karşısında İslâm sahi-
ci yerini almak durumundadır. Din ve kültür ola-
rak insanlığa yeni. insânî, fıtri değerler sunma 
potansiyelini kendinde bulunduran İslam, bu de-
ğerleri özüne uygun biçimde insanlığa sunabile-
cek bir insan unsuruna ihtiyaç göstermektedir. 
Müslümanlar böylesi bir sorumlulukla karşı kar-
şıyadırlar. Ortam böyle bir "alternatif yaşam bi-
çimini" yeni ve uygun bir söylemle ortaya koy-
maya müsait durumdadır. Ama bu, elbette bu-
günden yanna olabilecek bir şey değildir. Medeni-
yetler bugün tökezleyip yarın yıkılmazlar. Bun-
dan yaklaşık on sene önce değerli düşünür Ce-
mil Meriç: "Osmanlı hala yıkılıyor" diyordu. 
Burada söylemek istediğim şudur. Bir medeniyet 
yeni insâni değerler ve idealler üretemiyorsa, zir-
veden aşağıya doğru kayıyor demektir. Onun boş 
bıraktığı yeri ise daha çok gayret eden. daha çok 
çalışan, daha insanî ve ilâhi olan almalıdır. Kısa-
ca müslümanlar önümüzdeki zamanlara damga-
larını vurmalıdır. Bu açıdan önümüzdeki yıllar 
bütün dünyada "dine dönüşün" ve özellikle İs-
lâm coğralyasında İslâm'a dönüşün yıllan olacak-
tır. Büyük sıkıntılarla beraber, büyük umutlara, 
parlak ve insanî sonuçlara gebe bir döneme yü-
zünü açmıştır yeni dünya düzeni. 

Şunu unutmayalım ki, tarihi, süper güçler 
yapmıyor. Ve süpergüçler yıkılmaz da değiller. Al-
lah hayata ve tarihe müdahale etmektedir. Yeter-
kl, müslümanlar bu müdahaleyi hayra vesile kı-
lacak şekilde gayretli olsunlar. 

I 4.1.1992'de AKVde sunulan seminerin özetidir. I 

A K V ' d e n H a b e r l e r 

Vakfımızın Şubat-Mart ayı faaliyetleri kül-
türel ağırlıklı programlardan müteşekkildi. İs-
tanbul Sultanahmet'teki binamızda 1 Şubat'ta 
Cezayir olaylannın konu edinildiği ayın soh-
beti vardı. 8 Şubat'ta Abclurrahman Aslan'ın 
"Dinlerde aile ve feminist yaklaşımlar" konulu 
semineri özellikle hanım izleyicilerin ilgisini 
çekti. 15 Şubat'ta Mürsel Ağaç'ın "Kozmolojik 
delaleti olan Kur'an ayetleri", 22 Şubat'ta Hik-
met Zeyveli'nin Tefsir kitaplarında bazı zaaf-
lar". 29 Şubat'ta Mustafa Özel'in "Kapitalizm 
karşısında müslümanlar ve Japonlar " konulu 
seminerleri ilgiyle izlendi. 

Ankara Şubesinde 7 Şubat"ta O. Vehbi Ha-
tiboglu"nun katıldığı "Güneydoğu meselesi"" 
konulu ayın sohbeti. 14 Şubat'ta Abdullah 
Yıldız"ın "Bir tevhid eylemi olarak namaz", 21 
Şubat "ta Hüseyin Atay"ın ""Kur"an anlayışımız"", 
28 Şubat"ta Hikmet Zeyveli"nin ""Kur'an ve 
Sünnet" konulu seminerleri yapıldı. 

Yine Ankara şubemizde 4 Mart'ta Ferhat 
Türkistanî'nin Orta Asya Türk cumhuriyetleri 
ile ilgili slayt gösterisi ilgiyle izlendi. Yapılan 
konuşmada İslam ülkelerinin gereken ilgiyi 
göstermediği ve bunun endişe verici olduğu 
vurgulandı. Gösteri sonunda Orta Asya için 
bağış toplandı. 

Vakfımızın Mart ayı faaliyetleri içinde 14 
Mart'ta Vatan Düğün Salonunda yapılan gele-
neksel iftar vardı. İftarda; bir sunuş konuş-
ması yapan Kâni Torun; geçen bir yıl içinde 
meydana gelen Körfez olayı, Cezayir olayları, 
Azerbaycan olaylan ve Güneydoğu olaylann-
dan kısaca bahsettikten sonra müslümanla-
nn grup, cemaat ve parti taassubunu bir ya-
na bırakıp birbirlerine daha fazla kenetlenme-
lerinin gerektiğini belirtti. 

Vakıf başkanı Necati Ceylan da Vakfın faa-
liyetlerini konu alan ve vakfı tanıtan bir ko-
nuşma yaptı. 

21 Mart'ta bu yıl ilki yapılan "Aile İftarı" 
gerçekleştirildi. 

Vatan Düğün Salonunda yapılan aile İfta-
rında Cevat Özkaya ve Abdullah Yıldız birer 
konuşma yaptılar. A3mca çocuklar için "Ço-
cuk Vakfı'" tarafından Taceddin Diker yöneti-
minde bir Karagöz gösterisi yapıldı. 

Saydığımız faaliyetlere ilaveten Sultanah-
met tekl binamızda Ramazan boyunca her ak-
şam herkese açık iftar yemekleri verildi. 

Ayrıca Ramazan dolayısıyla ara verilen Cu-
martesi sohbetlerinin. Nisan başından itiba-
ren tekrar periyodik olarak başlatılması plan-
landı. 

AKV BÜLTEN 

AKV BÜLTEN «MART-NİSAN 1992 



s E n i X E 1« h E R I ) E İV 

Dünyadaki Siyasi Gelişmeler ve 
Türkiye*ye Etkileri 

Güçler Dengesindeki 
Değişmeler 
- Rusya Amerika'yı yanına 

aldı. 
- Almanya yeni bir güç ola-

rak ortaya çıktı. Bunda Rus-
ya'nın rolü var. 

- Amerika-Rusya eksenine 
karşı, Avrupa (Kıta Avrupası) 
gücü çıkıyor. 

- Dogu Avrupa (Romanya 
ve Bulgaristan hariç) Alman 
nüfuzuna girdi. 

- Balkanlarda Slovenya ve 
Hırvatistan Alman nüfuz 
bölgesine, Sırbistan, Kara-
dağ, Makedonya ve Bosna-
Hersek Türkiye nüfuzuna gi-
riyor. 

- Sovyet gücü Amerika ta-
rafından fazla abartılarak 
Avrupa ve Türkiye baskı al-
tında tutuluyordu. Rus-
ya'nın Kızılordu ve Komü-
nizm tehdidini ortadan kal-
dırması ABD politikasını et-
kisiz hale getirdi. 

Avrupa, artık ABD ile bir-
likte olma pozisyonunu bı-
raktı. ABD'ye karşı bir güç 
oldu. Bu durumda ABD, 
Rusya yanmda yer almak zo-
runda kaldı. 

- Türkiye'ye ABD tarafın-
dan verilmek istenen rol. 
Rus cumhuriyetleri (Türk 
kökenli) ve Balkanlarda rol 
alması ve Avrupa içinde yer 
almaması, ki Rusya da bunu 
istiyor. Türkiye'nin bu role 
girmesi için havuç gösterile-
cek, bu role girmemesi ha-
linde sopa yiyecektir. 

- Fransa ABD'ye karşı Al-
man safında, İngiltere ise 

ABD safında yer alıyor. Al-
manya ile Fransa kendi ara-
larmda rakip durumda. 

- Almanya'nın hammadde 
aldığı bölgelerle, mallarını 
sattığı bölgeler ABD nüfuzu 
altında bulunuyor. Almanya 
buralarda nüfuzunu artırma 
mücadelesi veriyor. Türkiye 
ise köprü durumunda. 

İran Devrimi Karşısında 
Süper Güçler 
- İran Devrimi öncesi ABD, 

Şah'ın kanser olduğunu ve 
öleceğini biliyordu; onun için 
Şeriat Medari'yi destekliye-
rek kendi yandaşlarını ikti-
dar yapmak istedi. Fransa 
ise Humeyni'yi destekleyerek 
Beni Sadr, Kutbzade ve Hal-
kın Mücahitleri'ni iktidar 
yapmak istedi; Humeyni 
devrimden sonra bunları 
diskalifiye ederek Fransa'yı 
atlattı. 

- ABD. Avrupa ve Rusya 
İslam devrimini boğmak için 
Saddam'ı kullandılar. İran'ın 
insan gücünü ve ekonomi 
gücünü büyük hasara uğrat-
tılar. 3 yıl sonra İran batılı-
larla uyum içine girmek zo-
runda kalacak ve devrim et-
kisini kaybedecektir. 

Irak, Körfez Savaşı ve 
İsrail 
- ABD Irak'ın fazla güçlen-

mesini istemedi, onun İçin 
İran'a da kısmi yardımda 
bulundu. Irak Avrupa ve 
Rusya etkisi üzerindeydi. 
ABD onun zayıflamasını isti-
yordu; onun için savaşa gir-

Prof. Dr. Mahir KA YNA K 

meşini isledi. Irak Rusya'ya 
güvenerek Kuveyt'i işgal etti. 
ABD ile aynı safta yer alan 
Rusya Irak'a yardım etmedi. 

- Arap dünyası daha önce 
kısmen Sovyet nüfuzu altın-
daydı. O yüzden ABD Arap-
lar'a karşı İsrail'i destekli-
yordu. Şimdi Arap ülkelerin-
de ABD. Avrupa rekabeti 
var. ABD Arapları Avrupa'ya 
kaptırmamak için İsrail'i sa-
tacak, Arapları memnun 
edecektir. 

- ABD'deki lobiler CIA ta-
rafından oluşturulmaktadır. 
Yahudi-Rum lobilerim CIA 
yönetir. Yahudiler ABD'yI de-
ğil, ABD Yahudilerini kulla-
nır. İsrail'in ABD maşası ol-
mak dışında olağanüstü bir 
gücü yoktur. Bundan sonra 
İsrail Avrupa safına geçebi-
lir. 

Kıbns-Kürt Sorunu, 
Rus Cumhuriyetleri 
- Yunanistan AT üyesi ol-

duğu İçin ABD desteğini 
kaybedecektir. ABD Kıbrıs 
sorununu art ık çözmek İste-
yecektir. 

- İslam birliği kurulamaz. 
Türkiye'ye verilen nüfuz ala-
nı Kürt bölgesinin güney sı-
nırında bitiyor. Arap dünya-
sında Türkler'e rol verilmi-
yor. 

- Körfez Savaşı sırasında 
tüm Kürt. bölgelerinin bir fe 
derasyon şeklinde Türkiye'ye 
bağlanması düşünülüyordu. 
Özal, bu konuda başarılı 
olamadı. Çünkü Avrupa des-
tekli muhalefet Türkiye'nin 
aktif rol almasını önledi. 
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- îran, uyumlu davran-
mazsa Azerbaycan ve Kür-
distan kopanlır. 

- Rusya ile ABD aralarında 
anlaşmış olmalıdır. Ve bu 
anlaşmaya göre ABD, Rus 
cumhuriyet ler inde nüfuz 
kurmayacak ve etnik sorun-
ları kışkırtmayacaktır. Tür-
kiye buralarda aracı rolü oy-
nayacaktır. 

- Güney Dogu olaylan dış 
güçlerce kışkırtılmaktadır. 
Burada yabancı güçlerin pek 
çok elemanı faaliyet gösteri-
yor, bu defa casuslar savaşı-
yor ve bütün olaylar PKK'ya 
malediliyor. PKK da bunu 
kabul ediyor. Bu olayların 
bitirilmesi zor değildir. Baskı 
ve fakirlik kalkarsa yabancı 
güçler etkisiz hale gelebilir. 
En tehlikelisi Kürt-Türk kav-
gası olabilir. Bu oyuna gelin-
memelidir. Dış güçler daha 
önce Laik-Dinci kavgası çı-
karmak istediler. Bu tutma-
yınca Kürtçülük olaylarını 
hızlandırdılar, bu da tutmaz-
sa başka çatışmalar çıkarır-
lar. 

- Hükümetin bir kanadı 
mecra değiştirerek ABD safı-
na geçti. (DYP olacak) Onun 
için olaylar tırmandı. Dünya-
nın en güçlü istihbarat ör-
gütleri İngiliz, Alman ve Sov-
yet örgütleridir. Olaylarm ar-
kasmda Almanya var. Çekiç 
gücün bölgede kalması ter-
cih edilmelidir. Koruculuk 
sistemini önerenler yabancı-
lardır ve bu sistem zararlı-
dır. 

Japonya-Libya-Süper 
Güçler 
- Japonya gerek aldığı 

maddeler, gerek sattığı mad-
deler yönünden tamamen dı-

şa bağımlıdır. Fazla serbesti 
alanı yoktur. 

- Libya bazı güçlerin taşe-
ronudur. Kendiliğinden terö-
re bulaşamaz. (Bu güçler Av-
rupa olmalı). 

- Süper güçler fazla büyü-
tülmemeli, asıl etkili olan ta-
rihin gelişim konjonktürü-
dür. Konjonktüre ters düşen 
ve süper güçlerle çatışmaya 
giren bir politika başanlı ola 
maz ve büyük darbeler yer 
Türkiye orta büyüklükte bi 
güç olabilir. ABD-Rus ekse 
ninde yer alması çıkarcıdır 
ABD bu bölgelerden sonun 
da çekilecek, meydan Türki 
ye'ye kalacaktır. Türkiye'nin 
AT içerisine girmesi lehine 
degüdir. 

Osmanlı'dan 
Kemalizm'e ve MİT'e... 
- Rusya Osmanlı devletin-

den daha iyi bir yol tutmuş-
tur. Çok uluslu yapısına uy-
gun olarak uluslar üstü bir 
ideoloji olan Komünizmi be-
nimsemiş, böylece I. Dünya 
Savaşı sonunda dağılmaktan 
kurtulmuştur. 

Osmanlı Devleti ise çok 
dinli ve çok uluslu yapısını 
terkedlp milliyetçiliğe sap-
makla dağılma sürecine gir-
miştir. İdeolojiler bir araçtır. 
Komünizm de araçtır. Araç 
olarak kullanıldı. İşi bitince 
atıldı. Avrupa Topluluğu bir 
hıristiyan topluluğu değil, si-
yasi çıkar esasına dayalı bir 
topluluktur. Avrupa'da hıris-
tiyanlık ölmüştür. 

- Artık Batılılar eskisi gibi 
Kemalizm'i desteklemiyor. 
Onlar için ömrünü doldur-
muştur. Bu yüzden bazı 
günlük yayın organlarında 
Kemalizm rahatça eleştirile-

biliyor. Yakında Kemalizm 
yıkılacaktır. Çünkü, Batı 
onu terketti. 

- Türkiye'nin dış politikası 
şaşkınlık, plansızlık ve kar-
maşa içinde; hem ABD sa-
fında yer alıyor, hem Ortak 
Pazar'a girmeye çalışıyor. Bu 
durum onu sıkıntılara sokar. 

- Demirel 71 muhtırası ön-
cesi hiç bir savaş hazırlığı 
yapmadığı halde ABD'ye kar-
şı çıktı ve düşürüldü. 

- Masonlar bağımsız bir 
güç değil onlar da belli güç-
ler tarafından kullanılır. Si-
yasi güçler nüfuz aracı ola-
cak herşeyi kullanırlar. 
Amaçlan sadece siyasi çıkar-
dır. 

- Türkiye'de MİT'in görevi 
rejimi konımaktır. Ona göre 
rejime düşman olmak vata-
na, millete düşman olmakla 
eş anlamlıdır. Bu yüzden 
MİT içerde vatan, mület düş-
manlarının peşinde koşar. 
Bir Gazi Üniversitesi'nde, 
Irak'takinden daha fazla MİT 
elemam vardır. 

Sonuç olarak: 
- Türkiyeye verilen nüfuz 

bölgesi içinde büyük Kürt 
Federasyonu planı var. İran 
ve Irak'taki Kürtler federatif 
bir sistemle Türkiye'ye bağ-
lanacak. Bu planm ABD pla-
nı olduğu gözleniyor ve Tür-
kiye de bu plana sıcak bakı-
yor. Muhtemelen çekiç güç 
bu planın zeminini hazırlı-
yor. Irak ve İran muhakkak 
bu planı biliyorlar ve Batılı-
ların desteğini alarak Türki-
ye'de terör çıkanyorlar. 

(Mahir Kaynak'tn Araştırma 
ve Kültür Vakfı Ankara Şu-
besi'nde 27.12.1991 tarihin-
de verdiği konjerans'mdan 
özetlenmiştir.) 

AKV BÜLTEN • MART-N İSAN 1992 20 



Ç E V İ K İ 

TARIHIN SONU VE SON INSAN 

Komünizmin çöküşünün tarih açısından ne 
manaya geldiği üzerinde ilk kafa yoranlardan biri 
de Francis Fukuyama'dır. Amerikan hükümeti-
nin yiiksek bir memuru olan ve halen Rand Cor-
poration için çalışan 40 yaşındaki bu tarih felse-
fecisi. "National Interest" dergisinde "Tarihin 
sonu mu?" adlı makalesini 1989 yazından itiba-
ren yayınlamaya başlayınca küçük bir entellektü-
el bomba patlamış oldu. Babadan ogula geçen 
monarşi, faşizm, komünizm gibi rakip ideolojiler 
karşısında ayakta kalarak zaferini kutlayan libe-
ral demokrasi "insanlığın ideolojik gelişiminin 
son durağı" ve "insanın kurduğu idarelerin son 
şekli" pekala olabilirdi, Fııkayama için. Makale 
yayınlandığı tarihte çok yogim eleştirilere ve mü-
nakaşalara yol açtı ve hala da açmaktadır. Şubat 
ayı sonlarında piyasaya çıkan "Tarihin sonu ve 
son insan" adlı eseri ile Fukuyama bu düşünce-
sini daha bir sağlamlaştırmakta ve geliştirmekte-
dir. Aşağıda Fransız L'Expansion dergisinin alın-
tılarla tanıttığı bu kitabında, tarih felsefecisi Fu-
kuyama; dünyamızda son iki senede yaşanan 
olaylarm tarihi bakış açılannda köklü degişildik-
lere yol açarak batı düşüncesinde önemli bir dö-
nüm noktasına işaret edebileceklerini göstermek-
tedir. 

Hegel de Marx da beşer toplumlarının sonsuza 
dek evrim içinde olacaklarına İnanmıyorlar, in-
sanlık en derin ve en temel ihtiyaçlarını tatmin 
edecek bir toplum düzenine kavuştuğunda, evri-
min son bulacağını düşünüyorlardı. Her iki dü-
şünür de böylece "tarih için bir son" kuruyorlar-
dı. 

Hegel için bu liberal bir devletti; Marx için ko-
münist bir toplum. Yanlış anlaşılmasın bu demek 
değildir ki artık doğum, hayat ve ölüm gibi tabii 
seyir duracak, artık hiç olay olmayacak veya 
bunlan yazacak olan gazeteler hiç çıkmayacak. 
Ya ne demektir? Bütün büyük meseleler zaten 
çözüme kavuşmuş olacaklarından temel müesse-
selerin ve alt ilkelerin gelişiminde artık kabil bir 
ilerleme hiç söz konusu olmayacaktır. 

XX. yy'ın sonlarını yaşayan bizler için, insanlı-
ğın büyük bir kesimini liberal demokrasiye doğru 
götürecek, istikamet almış ve uygun bir insanlık 
tarihinden bahsetmeye devam etmek makul mü 
acaba? Benim bulduğum cevap iki nedenli olum-
lu: İlki ekonomi ile ilgili, diğeri "tanınma için mü-
cadele" denebilecek şeyle ilintili. 

KARAMSARLIK 
VİZYONUMUZU GÖLGELİYOR. 
XX. asnn yaralayıcı olayları derin bir entellek-

tüel krizin doğmasına zemin hazırladı. Batı halk-
ları liberal demokrasinin bütün insanlığın ger-
çekten genel bir hedefi olup olmadığını ve böyle 

Francis FUKUYAMA 
olduğu yolundaki kanaatlarınm ise aslında ken-
dilerini diğer halklara nazaran üstün görme duy-
gusunu açığa çıkardığını kendi kendilerine sorma 
noktasına geldiler. 

Avrupalı olmayan dünya ile önce kolonici ola-
rak, sonra soğuk savaş boyunca koruyucu olarak 
ve nihayet hakim ulusal devletler dünyasında na-
zariyede eşit olarak karşı karşıya gelen Avrupalı-
lar, ideallerinin gerçek evrenselliğini tartışmaya 
başlamışlardır. 

Topraklarında yeşerdiği ülkelerin siyaset, kül-
tür ve din geleneklerini paylaşmayan dünyanın 
diğer bölgelerinde de başarıya koşmak için ilk be-
şiğinden (Batı Avrupa-Kuzey Amerika) demokra-
tik rejimin çıkmış olması, demokrasilerin sayıca 
çoğalması kadar etkileyici bir durumdur. Aynı ta-
nıklığı Latin Amerika'da Doğu Avrupa'da ve As-
ya'da yaşayabiliriz. Birbirinden tamamen farklı 
halklar arasında ve yerlerde uygulanmasına rağ-
men demokrasinin başarıya ulaşması sistemin 
üzerine inşa edildiği eşitlik ve hürriyet ilkelerinin 
bir tesadüfün eseri veya ırki üstünlük ön yargıla-
rının bir sonucu olmadıklarını, ama insan tabia-
tının bir insan olarak ifşası olduklarını düşün-
dürmekledir. Öylesine ki, gerçekliği, bakış açısın-
daki kozmopolitlikler büyüdükçe azalmıyor, aksi-
ne çoğalıyor. 

İSTİKAMET ALMIŞ BİR TARİHE 
İLK DESTEK; BİLİM. 
Tarih yönlendirilmiş midir? Liberal demokrasi 

doğrultusunda müstakbel bir evrensel evrimi ta-
sarlamak için sebep var mıdır acaba? Tarihe isti-
kamet veren mekanizmayı anlamanın ilk adımı 
için Pontenelle ve Bacon'un izinden gidip bilgiyi, 
özellikle de bilim yoluyla elde edilecek tabii evren 
bilgisini tarihin yönlendirilmesinde bir anahtar 
olarak alalım. Aslında, insanın yaptığı buluşların 
tamamına bakacak olursak, içinden aynı zaman-
da hem toplayıcı ve hem de istikamet almış olanı 
sadece modern fizik bilimidir. Resim veya şiir gibi 
bir çok faaliyetler için aynı şey söylenemez. Fizik 
bilimi kendi üstüne bina olunup gelmektedir. Ön-
ceki nesillerin büjnlk kafaları için bile gizli kalan 
bazı tabiat "olayları" bugün, sadece daha sonra-
dan dünyaya teşrif ettikleri için, ilk okula giden 
çocuklar tarafından bile bilinmektedir. Tabiatın 
bilimsel anlayışı ne devri ne de tesadüfidir. İn-
sanlık her seferinde o ilkel cehalet dönemine ye-
niden periyodik olarak dönüp gelmemektedir. Ve 
yalnızca modern fizik biliminin neticeleri insan 
kaprislerine bağlı değildir. 

16. ve 17. yy.'da yaşayan Spinoza, Bacon ve 
Descartes gibi insanlar tarafından bilimsel meto-
dun bulunmasından sonra, bilimsel bilgi ile tari-
hi süreç arasındaki ilişkide modern fizik biliminin 
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ilerleyişiyle nilel bir değişiklik hasıl oldu. Moflern 
fizik yardımıyla açılan tabiata iıakim olma imkanı 
bütün toplumlara ait ahlaki bir özellik değildi. 
Tarihin bir safhasında bazı Avrupalılar tarafın-
dan icatedilmiş olmalıydı. Böyle olmakla birlikte, 
bir kerre irale diklikten sonra da bilimsel metod, 
akıl sahibi her insanın evren.sel ortak bir malı 
olur. Kültür ve milliyet farkı gözetmeksizin de 
herkese kendini verir. Bilimsel metodun keşfi ta-
rih dönemlerinin ifade edilmesinde "Öncesi" ve 
"sonrası" şeklinde devri olmayan temel bir bölün-
meyi de beraberinde getirir. [ ] 

Fransa'da XIII. Ix)uis veya İspanya'da II. Phi-
lippe'inki gibi XVI. ve XVII. yy.'ın merkeziyetçi bü-
yük monarşileri, toprakları üzerindeki iktidarlan-
nı, komşularına karşı açacaklan savaşta gerekli 
olacak gelirleri garanti altına almak için sağlam-
laştırmak istemişlerdir. XVII. yy'da bu monarşiler 
5rüz sene boyunca ancak 3 senelik gerçek bir ba-
rış dönemi görmüşlerdir. Orduların ayakta tutul-
ması için artık vazgeçilmez şekilde gerekli olan 
devasa ekonomik ihtiyaçlar, merkezi hükümetleri 
bölgesel ve feodal müesseselerin iktidannı kırma-
ya ve "modem" bir devletin kurumlannı kurmaya 
teşvik etmekte en önemli rol oynadılar. Monarşik 
mutlakiyetçiliğin ilerleyişi Fransız toplumunda 
tesviye edici bir etki yapmıştır. Şöyle ki, aristok-
ratik imtiyazları azaltmış ve ihtilal sırasında baş-
lıca rolü ojmamaya çağrılacak yeni sosyal gurup-
lann yükselişine yol açmıştır. [....] Merkezi plan-
lamaya dayalı ekonomiler kömür, çelik ve ağır 
endüstri dönemlerinde kapitalist benzerlerinden 
geri kalmazken, enformasyon çağının icaplarına 
cevap vermekte pek ehil olamamışlardır. Denile-
bilir ki: "sanayi ötesi" ekonominin son derece 
karmaşık ve dinamik dünyanın ortaya çıkışıyladır 
kl tam olarak Marksizm-l.^ninizm kendi Water-
los'sunu yaşamıştır. 

Son tahlilde merkezi planlamanın başarısızlığı 
teknolojik yenileşme problemine bağlıdır. Zira bi-
limsel araştırmalar insanlara hür bir şekilde dü-
şünme ve ilişki kurma imkanı tanındığı ve bütün 
bunlann ötesinde insanların yaptıkları buluşlar-
dan ötürü mükafatlandırıldığı hürriyet atmosferi 
İçinde daha üretken olmaktadır. Bununla bera-
ber, Sovyetler Birliği ve Çin, özellikle temel teori-
de araştırmalara ait "sakin" sektörlerde bilimsel 
araştırmaları yine de teşvik etmiş ve silahlanma 
ile uzay bilim sahasındaki buluşları cesaretlen-
dirmek için maddi mükafatlar dağıtmışlardır. Fa-
kat modem bir ekonomi hiç bir a5arım yapmadan 
bütün sahalarda yenilenmelidir. Sadece yüksek 
teknik gerektiren işlerde değil, hamburger imalatı 
gibi yeni sigorta tiplerini uygulamak gibi sıradan 
sektörlerde de yenilenmelidir. 

Merkezi ekonomiler rasyonel yatırım kararlan 
almayı başaramadıktan gibi, üretim sürecine yeni 
teknolojilerin etkili bir şekilde entegre edilmeleri-
ni de sağlayamamışlardır. 

Oysa bu da ancak karar vericilerin pazarda 
hür bir şekilde belirlenen iıyatlarla kararlarının 
sonuçlan hakkında doğru bilgi almalanyla müm-

kündür. Son merhalede söylenecek olan, rakabe-
tin fiyat sistemiyle ifadesini bulan, doğnı ve kesin 
tepkiye imkan tanıdığıdır. Modern ekonomilerin 
karmaşıklığı merkezi bürokrasinin maharetlerinin 
çok uzağındadır o kadar [...] 

İKTİSADİ LİBERALİZM DEMOKRASİ İÇİN 
YETER BİR ŞART DEĞİLDİR. 
Sanayileşmedeki gelişmelerin liberal demokra-

siyi neden üretmeleri gerektiğini izah etmek için 
üç sebep öne sürülmüştür. Bu üç sebebin her bi-
rinin de kendine göre kusunı var. İlki fonksiyonel 
bir sebep; modern bir ekonominin vücut verdiği 
çatışan menfaatlerinin oluşturduğu karmaşık ya-
pıyı ancak demokrasi idare edebilirdi. [....] İkinci 
sebep tek parti rejimlerinin veya diktatörlükleri-
nin zamanla soysuzlaşmaya ve hatta teknolojik 
olarak da ileri gitmiş bir toplumu idare ediyorlar-
sa eğer, süratle soysuzlaşmaya gitme temayülleri-
dir. [....1 Sonucu sebep ki en güçlüsüdür, iktisadi 
gelişmejn liberal demokrasiye bağlayarak sanayi-
leşmedeki başarının güçlü orta sınıflara sahip 
toplumları ürettiği ve bu tip bir toplumun da si-
yasi katılımı ve haklarda eşitliği icap ettirdiği esa-
sına dayanır. Evet sanayileşmenin ilk safhaların-
da gelirler arasındaki farklılıklara sıkıca rastlan-
makla, ama nihai tahlilde ekonomik büyüme çok 
iyi eğitilmiş ve mühimsenen bir el emeği için çok 
büyük bir talep doğurduğundan şartlarda geniş 
bir eşitliğin oluşmasına yol açmaktadır. 

Orta sınıflan güçlü toplumlar eğitimin evren-
selleştiği toplumlardır. Öyle olunca da eğitim ile 
liberal demokrasi arasındaki bağ önem kazan-
maktadır. En diktatör devlet bile iktisaden kal-
kınmış olmak istiyorsa, bir yandan kitle eğitimi 
ihtiyacını öbür yandan da daha İleri ve daha özel-
leştirilmiş eğitime açık kapı bırakma ihtiyacını 
yok sayam^. İşte sizlere iktisadi kalkınmanın 
yüksek seviyelerini liberal demokrasiye bağlamak 
için kıymet kazandırılan deliller. Gerçi bu ikisi 
arasındaki ampirik bağın varlığı yadsınamaz. 
Böyle olmakla birlikte son bağlamda bu teorilerin 
hiç birisi gerekli bir illiyet bağı kurmak için uy-
gun değildir. [....] 

Filipinleri ele alalım meselâ. Filipin toplumu; 
taşrasındaki sosyal düzeni son derece bozuk ol-
makla tanınır. Burada tarıma elverişli alanların 
büyük bir kısmı geleneksel olarak bir kaç ailenin 
sahipliğinde bulunmaktadır. Diğer toprak aris-
tokrasilerinin yanmda Filipinlilerin etkinliği ve di-
namizmi hiç yok. Bu grubun sürekli hakimiyeti 
neticede Güney-Doğu Asya'da hala mevcudiyetini 
sürdüren ender Maocu gerillalardan birini besler 
duruma geldi. Diktatör Markos'un düşürülüşü ve 
yerine 1987'de Corazon Aquino'nun getirilişi ne 
toprak meselesine ne de isyana çare bulabildi. 
Sebep Aquino'nun Filipinler deki en büyük toprak 
sahibi ailelerden birinin mensubu olmasıdır. Se-
çildiği günden beri ciddi bir toprak reformu için 
sarfediİen bütün gayretler, bu reformun ana he-
defleri olan kişilerce geniş bir şekilde kontrol edi-
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len parlamento muhalefeti tarafmdan engellen-
miştir. Böyle durumlarda modern bir toplum inşa 
etmek için bir diktatörlük potansiyel olarak çok 
daha "fonksiyonel" olabilirdi. Tıpkı Japonya'nın 
Amerikalılar tarafından işgali sırasında tarım re-
formu gerçekleştirmek için diktatör iktidarının 
kullanıldığı gibi. 

Eğer bir ülkenin hedefi diğer bütün mülahaza-
ların ötesinde öncelikle ekonomik büyüme ise, 
kazandırıcı gerçek tertip ne liberal demokrasi ne 
Sosyalizmin -I.^ninist veya demokratik- farklı çe-
şitleridir. Yapılması gereken, liberal ekonomiyi 
otoriter politika ile bütünleştirmek diğer bir ifa-
deyle "piyasa ekonomisine sahip otoriter bir 
devlet" kurmaktır. 

Tarihte şahit olduğumuz en etkileyici ekono-
mik büyümeler işte bu tip bir devlet anlayışının 
eseridir; Alman imparatorluğu. Meiji Çağı Japon-
yası, Witte ve Stolypine Rusya'sı, veya yakın za-
manlara örnek olarak 1964 askeri darbesi sonra-
sındaki Brezilya, Pinochet'nin Şili'si ve tabii As-
ya'nın "kaplanları"!....] Modern Fizik mantığı ve 
onun tazammun ettiği sanayileşme süreci, eko-
nomi dünyasında yaptıkları gibi siyaset sahne-
sinde tek bir yön göstermemektedirler dolayısıyla. 
Liberal demokrasi şüphesiz sınai olgunlukla bağ-
daşmaktadır ve sanayileşmede ileri gitmiş bir çok 
devletin vatandaşlarının tercihidir elbette. Falcat 
bu ikisi arasında hiç bir zonınlu birliktelik ortaya 
çıkmamaktadır. Tarihi sistemimizin istikametinin 
temelini teşkil eden mekanizma bizi bürokratik 
ve otoriter bir geleceğe süriiklediği gibi liberal bir 
yannlara da götürmektedir. 

İSTİKAMET KAZANMIŞ BİR TARİHE 
İKİNCİ DESTEK: TANINMA ARZUSU. 
Tarihin ekonomi bakış açısından yorumlan-

ması, nâ-tamamdır ve tatmin edici değildir. Zira 
insan sadece ekonomik bir hayvan değildir. As-
lında bu tür yorumlar bizim niçin "demokrat" ol-
duğumuzu gerçekten açıklayamazlar. Yani halk 
hakimiyeti ilkesi ve bir kanun maddesinin hima-
yesine giren temel hakların teminatı ilkesi peşin-
de niçin koştuğumuzu. Demek ki tarihi süreci 
açıklamak için ikinci ve paralel bir yola daha baş-
vurmalıyız. Bu maksatla Hegel'e yeniden dönmek 
ve onun "tamnma için mücadele" diye tanımla-
dığı şeyi esas alan tarihin materyalist olmayan 
izahına bakmak gerekecek. 

Hegel'e göre insanlar tamamen hayvanlarda 
olduğu gibi kendi dışlarında bulunan nesneler 
için bir takım fıtrî arzu ve ihtiyaç içindedirler; 
beslenme, sığınma ve bunlann üstünde kendi öz 
bedenlerinin korunması. Bir kere insanoğlu hay-
vanlardan temelde ayrılır; çünkü o diğer insanla-
nn kendisine "arzu" duymalarını da ister, yani 
"tanmmajn" bekler. Özellikle de bunu bir insa-
noğlu olarak diğer bir ifadeyle bir takım meziyete 
belli bir haysiyete sahip olarak gözetir. Bu haysi-
yet özellikle de, münhasıran itiban için gireceği 

bir kavgada hayatını muhtemelen tehlikeye atma 
iradesine bağlıclır. Haldkatte manevi ve daha yük-
sek hedefleri ve ilkeleri savunmak uğruna 
hayvani insiyaklarını, -özellikle de muhafaza insi-
yakını- aşmaya yalnızca insan muktedirdir. 

Hegel'e göre işte bu tanınma arzusu ilk iki ra-
kibi ve savaşçıyı karşı karşıya getirdi. Her ikisi de 
karşılıklı olarak hasmının kendisini insan olarak 
"tanımasını", ölümüne bir kavgada hayatlarını or-
taya koyarak istediler. Savaşan taraflardan birin-
de ölüm korkusu galebe çahp pes edince, efendi 
köle ilişkisi doğmuş oldu. Tarihin bu ilk çağlann-
daki kanlı kavgada sebep ne beslenme, ne sığın-
ma, ne emniyet... Ya ne? Sadece ve sadece itibar. 
Kavganın çıkışını biyoloji b>elirlemediği içindir ki 
Hegel bunda insanın kurtuluşunun ilk pırıltılan-
nı yakalamıştır. 

Tanınma arzusu evvel emirde bira« sıradan bir 
fikir gibi gelebilir. Ama aslında batının siyaset fel-
sefesi geleneği kadar bir geçmişi vardır ve insan 
kişiliğinin bütünleyici bir unsurunu teşkil eder. 
Cumhuriyet adlı eserinde insanoğlunun şu üç 
unsurdan oluştuğunu söyleyen Platon onu ilk ta-
nımlayanlardandır. Bir arzu eden, bir akıl yürü-
ten ve bir de kendini tanıyan. 

Hegel'e göre haysiyet sahibi bir insan olarak 
tanınma arzusu, insanı tarihin başlangıcından bu 
yana itibarı için ölümüne savaşlara sürüklemiş-
tir. Bu savaşın neticesinde insan toplumu iki sı-
nıfa ayrılır. Hayatlarını tehlikeye atmakta tered-
düt göstermeyen "efendiler" ve ölüm korkusu yü-
zünden mücadeleden vazgeçen "köleler." Ne var 
ki bu efendi köle ilişkisi -ki insanlık tarihinin bü-
yük bir bölümünü oluşturan eşitsizliğin ve aris-
tokrasinin hakim olduğu toplumlarda çok çeşitle-
ri ortaya çıkmıştır- sonuçta efendilerinin tanınma 
arzusunu kölelerinki de dahil tatmin etmekten 
uzaktır. Köleler insan olarak bütün muhtemel ka-
lıplarda bile açık bir surette tanınmamıştı; fakat 
efendilerin elde ettikleri tanınma da aynı şekilde 
yeterli değildi. Zira kendi benzerleri tarafından ta-
nınmamışlardı, sadece köleler onları tanımışlardı 
ki onların da "insanlığı" tarif itibariyle eksikti. 
Aristokrat toplumların ortaya koyduğu bu nâ-ta-
mam tanınmadan mütevellit tatminsizlik tarihin 
müteakip dönemlerini doğuracak olan bir "tezat" 
teşkil ediyordu. 

Hegel, efendi-köle ilişkisine birleşik olan teza-
tm. hasılı Fransız ihtilaliyle (buna Amerikan ba-
ğımsızlık mücadelesini eklemek uygun olurdu) 
aşılacağını düşünüyordu. Bu iki demokratik dev-
rim, aslında efendi ile köle arasındaki ayrımı halk 
idaresi ve kanun hakimiyeti ilkelerinin kurulma-
sıyla eski kölelerinin efendileri olmalarını sağlaya-
rak ortadan kaldırdı. Aslen eşit olmayan efendiler 
ile köleler arasındaki bu tür tanınma, yerini, her 
vatandaşın bir diğerinin haysiyet ve insaniyetini 
tanıdığı evrensel ve mütekabil bir tanınmaya bıra-
kır. Sonra da bu haysiyet bazı haklann tanınması 
sayesinde devlet tarafından da tanınır. 
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Çağdaş liberal demokrasinin bu Hegelri yoru-
mu; İngiltere ve ABD gibi ülkelerdeki liberalizme 
nazari temel oluşturan anglo sakson yorumdan 
oldukça farklılık göstermekledir. Hobbes, Locke 
ve Jefferson ile Madison gibi "Kurucu babalar" 
haklann, insanların zenginleşebilecekleri ve ruh-
lannın arzu eden kısmını tatmin edecekleri bir 
özel dünyayı koruyacak vasıtalar olarak varol-
duklannı düşünmüyorlardı. 

Hegel ise aksine hakların bizatihi kendilerini 
amaç edindiğini söylüyor, insanlan dolu dolu tat-
min eden şeyin sanıldığı gibi pek maddi refah de-
ğil, kanuni vaziyetlerinin ve haysiyetlerinin tanın-
ması olduğunu ileri sürüyordu. 

Fransa ve Amerika'da yapılan devrimlerle He-
gel, tarihin sonunun yaklaştığına, zira tarihi seyri 
belirleyen emelin, yani tanınma arzusunun ev-
rensel ve mütekabil tanınmanın şekillendirdiği 
bir toplum içinde artık tatmin edilmiş olacağına 
hükmediyordu. Bu emeli teskin etmek için insani 
sosyal müesseselerde başkaca düzenlemeler yap-
mak pek bir şey kazandırmayacaktır. Dolayısıyla 
daha büyük bir gelişmeye doğru tarihi bir takım 
degişikliİderin vuku bulması ise artık imkansız-
dır. 

"SON ADAM": 
DEMOKRASİ OLMAZSA OLMAZ MI? 
Eşitliğin tanınması emeli, lîili olarak daha bü-

yük bir maddi bolluk ve eşitliğin gerçekleştirilme-
siyle zaruri olarak azalmadıgı gibi bunlar tarafın-
dan harakete bile geçirilebilir. 

Tocqueville diyesldir ki; sosyal sınıfların veya 
grupların arasındaki farklar ne kadar önemli ve 
ne kadar uzun bir gelenege dayanıyorsa insanlar 
neticede şartlara o oranda tevekkül ve kabul gös-
termektedirler. Fakat toplum hareketli ise ve 
gruplar birbirlerinden az çok uzak iseler, insanlar 
sürüp giden farklılıklara karşı giderek daha bir 
hırçınlaşmakta ve şuurlanmaktadırlar. Demokra-
tik ülkelerde eşitlik aşkı hürriyet aşkından daha 
derin ve daha kavrayıcı bir emel idi [...] 

Bugün demokratik Amerika'da bir kısım in-
sanlar, hayatlarını, bilgileri dahilinde olan her 
türlü eşitsizlik izlerini tamamen ortadan, kaldır-
maya adamış bulunmaktadır.|...] 

Nietzsche, aristokratik toplumların dışında 
hiçbir yerde hiçbir mükemmelliğin, insani hiçbir 
büyüklük veya asaletin vücut bulamayacağına 
inanıyordu. Başka bir ifadeyle, gerçek hürriyet 
veya yaratıcılık ancak ve ancak büyüklük hissiyle 
doğabilirdi, yani diğerleri arasında en iyisi olarak 
tanınmak arzusuyla. Bu arzu sadece fethin ve 
emperyalizmin kaynağı değil, bütün sahalarda 
kayda değer bir şeyler yapabilmenin de öncül 
şartıdır: Senfoniler, tablolar, romanlar, ahlaki de-
ğerler veya siyasi sistemler. Nietzsch'e göre ger-
çek mükemmelin bütün şekilleri; başlangıç ola-
rak hoşnutsuzluktan, benliğini kendine karşı böl-

mekten, acı dahi verse kendine karşı .savaşmak-
tan neşet etmelidir. [....] 

Demokratik toplumlann insanlan için, toplum 
hayatında yaşanan gerçek manevi bir muhtevaya 
sahip problemleri ciddi bir şekilde ele almak nere-
deyse imkansızdır. Ahlaklılık; en iyi ile en kötü, 
faydalı ile zararlı arasında bir aynmı gerektirir ki, 
bu da demokrasinin tolerans ilkesini ihlal etmek 
gibi olmaktadır. Bunun içindir ki, "Son adam" 
kendi şahsi emniyeti ve sağlığıyla bilhassa ilgili-
dir. Zira bunlaı en azından tartışmaya mahal bı-
rakmayan hususlardır. (...] Aslında "Sağlıklı ka-
im" kuralı ahlaki emir statüsünü kazanmıştır. İş-
te nıhumuzdaki büyük boşluğu doldurmak için 
bizlere bırakılan tek manevi değerimiz. 

Aşağılanan "son adamlar" olma korkusu, ba-
zılarını, yeniden "birinci adamlar" noktasına gel-
mek için, bu sefer modem ve korkunç silahlarla 
olmak üzere, kanlı savaşlar içine girerek ilkel in-
sanlara parmak ısırtacak kadar da ileri giderek 
önceden hesap edilemeyen yeni bir takım çıkışlar-
la kendilerini ispata çalışmaya sürükleyemez miy-
di? Hiçbir rejim, hiçbir kimseyi, hiçbir yerde hoş-
nut etme noktasında değildir. Liberal demokrasi 
de dahil. Bu demokratik devrimin bitmemiş olma-
sı sorunu değildir. Tatminsizlik, demokrasinin bir 
evelki rejime karşı tam zafer elde ettiği yerlerde 
çok belirgin olarak doğmaktadır. Hürriyet ve eşit-
likten hoşnut olunmamaktadır. Böylece tatminsiz 
olanlar her zaman tarihe yeniden başlama imka-
nına sahipler demektir. 

RÖLATİVİZM'İN SONUNA DOĞRU 
Olayların son yıllarda olduğu gibi akıp gitmesi, 

liberal demokrasi yolunda ilerleyen üniversel ve 
istikamet kazanmış bir tarih düşüncesinin herkes 
tarafından daha bir kabul görmesi ve modem dü-
şüncenin rölativist çıkmazının kendiliğinden çö-
zülmesi pekâlâ mümkün. Avrupa ilk defa olarak 
ciddi bir şekilde Avrupalı olmayan kültürlerle 
yüzyüze geldiği için çağımızda kültürel rölativizm 
(Avrupa'nın bir buluşu) akla uygun görünmüştür. 
Geçmiş yüzyılda kaydedilen gelişmeler -Avrupa 
medeniyetinin kendine olan güvenini kaylaetmesi, 
üçüncü dünyanm atılımı, yeni ideolojilerin pey-
dah olması- rölativizm'e olan inançların kuvvet-
lenmesini sağladı. Fakat eğer zamanla mukayese 
edilebilir uzun vadeli kalkınma şemalan sunacak 
farklı kültür ve tarihe sahip toplumlann sayısı gi-
derek artar ise; eğer en ileri toplumları yöneten 
tip müesselelerde giderek daha belirginleşen bir 
amaç birliği var olur ise ve son olarak eğer iktisa-
di kalkınma insanlığın tecanüs kılınmasını devam 
ettirecek ise rölativizm düşüncesi bugün oldu-
ğundan çok daha yabancı kalacaktır. Çeşitli top-
lumlann "iyi üe kötüyü isimlendirmedeki" gö-
rünen farkları özellikle kalkınma dönemlerine has 
yapay unsurlar ortaya çıkaracaktır. 

UEKPANStON 6/19 Şubat 1992 
Çev.: Kamil ÇİLEÇÖP 

AKV BÜLTEN • MART-NİSAN 1992 24 



D U U X C E - 1> E X E E 

DINLERDE AILE VE FEMINIST YAKLAŞıMLAR 

Bugün, bülün İslam loplumlarmda modernli-
ğin sağladığı "avantajlarla" l<ültürel ve geleneksel 
geçmişlerinin korunması arasında bocalayan 
Müslüman insanın, kendi kimlik sorunu ve buna 
ilişkin bir krizle yüz yüze bulunduğu açıktır. Bir 
yönüyle modernitenin bize sunduğu araçlar, im-
kanlar, kolaylıklar dediklerimiz: diğer taraftan da 
geçmişimiz, geleneğimizi yaşama biçimimiz, onla-
nn doğal sonucu olarak ta -çarpıkta olsa- ilişkile-
rimiz var. İkisi arasında sıkışıp kaldık. Bir yaza-
nn da dediği gibi, bu müslüman insan Asr ı Saa-
det'in Medine'siyle, 21. yüzyıla girmekte olan 
dünyanın gökdelenlerle dolu Metropolü arasında 
gidip gelmektedir. Yorgun değiliz ama şaşırdığı-
mız da bir gerçek. 

Bunun sonucu olarak, Modernitenin atomize 
ettiği hayatta şimdi sorun giderek daha iyi belir-
ginleşmekledir diyebiliriz. Bu da yaşadığımız, 
sürdürdüğümüz, -ve eğer deyim yerindeyse- her 
an ve her gün yeniden ürettiğimiz hayatın kendi-
sine ilişkin ve kendisine yöneliktir. Netice olarak 
şu soruyu yeniden ve sesli olarak sormak istiyo-
ruz: nasıl bir "hayat biçimine" talibiz ya da. talip 
olmalıyız? Şüphesiz biz cevabı "Islami" olacak bir 
hayat/yaşama biçiminden bahsetmiyoruz. Soru-
muz zaten böyle bir hayatın içinde kalarak soru-
lan bir sorudur. Yani Islami, ama "nasıl?" Dolayı-
sı ile cevap bu kadarcık dar bir çerçevede kala-
maz. Kimse zaten Islami olmayan bir hayat/yaşa-
ma biçimi üstünde veya iki tercih arasında han-
gisi olmalıdır sorusu üstünde tartışmıyor. Bura-
da tartışılmak istenen yaşadığımız hayatın "kur-
gu"suna ilişkindir. Çünkü seçeceğimiz "hayat bi-
çimi" aynı zamanda var-oluş'umuzla da bir iç içe-
lik taşımaktadır. Hayat, insanın -öyle görünmesi-
ne rağmen- kendi başına gerçekleştirdiği bir olgu 
değildir, öte yandan, bir yerden sonra yaşadığı-
mız hayatın biçimi Sizi geleceğe sağlıklı bir şekil-
de taşıyıp götüremeyebilir. sizi, yani sizin dünya-
ya getirdiklerinizi, soyunuzu. Ama bu belki bir-
kaç kuşak sonra farkedilir. Dolayısı ile çok geç 
kalınabilir. Hayat maalesef laboratuvarlarda test 
edilemez; doğruluğu yani sağlıklı olup olmadığı 
hemen anlaşılamaz. 

Fakat bütün bunlardan evvel hayat öncelikle 
bir "Aile" ve "Cemaat" oluşturma zorunluluğunu 
getirir. Bu da doğal olarak gündeme nasıl bir aile 
ve nasıl bir cemaat sorusunu getirecektir. 

Geçmişten gelirken kınima ve aşınmaya uğra-
yan birçok şey gibi Aile de, günümüzde bundan 
yeteri kadar nasibini almıştır ve de sürekli al-
maktadır. En azından bu gün küresel bir yaygın-

Abdurrahmaif ASLAN 

İlk ve kabul gören modern değerler gibi. Aile de 
"Moclem formu" ile bizim gibi toplumlarda da -az-
çok demeyeceğim- büyük oranda ve en azından 
bilinç düzeyinde kendisine yer bulmuş durumda-
dır. Ve bu modern hayatın bize yavaş yavaş sun-
duğu tek aile, yani bir başka ifade ile çekirdek ai-
le modeline doğru da evrim geçirdiğimiz bir ger-
çek. Buna modern aile deniyor. 

Şimdi sorun şu; yani böyle bir aile modelini 
benimsemişsek, bunu kabul etmişsek neden do-
layı buna itiraz etmekteyiz? Gerçekte ortada itiraz 
eclilecek ne var! Böyle bir aile modeli yanlış bir ai-
le modeli midir? Neden ve neye itiraz edilmekte? 
Ortada aileye ilişkin sorun nedir? Eğer sorun var-
sa bu aileye ilişkin yapısal bir sorunmudur, yok-
sa konjonktürel mi? Hemen ilave edelim ki aileyi 
toplumdan ve gündelik hayattan kopararak bu 
sorulara cevap aramıyoruz. Ama bizatihi ailenin 
şimdilerde ulaştığı model/yapının ürettiği ve üre-
teceği bir takım sorunların mevcut olduğuna ina-
nıyor ve oraya dikkat çekmek istiyoruz. 

Bazan kavramsallaştıramadığımız, bazan anla-
yamadığımız, bazan anlatamadığımız bir sürü so-
runla karşı karşıyaj^ ve bunlan "biz" yaşamakta-
yız. Kısaca ve kanımıza göre sorun var! Aileye iliş-
kin yapısal bir sorunla karşı karşıyayız. 

Öte yandan kentleşme sürecini olanca hızı ile 
yaşamakta olan bir toplumun insanlan olarak bir 
değişim geçirdiğimiz ortada. Buna bağlı olarak ta 
her şey değişmektedir. Acaba var olan sorunlar 
bu yeni değişimin getirdiği -dayattığı desek daha 
yerinde olur- yeni aile şekline geçişin getirdiği ra-
hatsızlıklar olamaz mı? O zaman bu rahatsızlıkla-
ra katlanırsak, sonın bir süre sonra çözülebilir. 
Yani sorun konjonktüreldir. 

Eğer moderniteyi eskinin yerine yeninin geç-
mesi olarak algılıyor ve anlıyorsak, kuşkusuz bu 
teşhis doğrudur. Ama modernliğin bu olmadığını, 
esas sorunun eskiyi "eski kılan"ın ne olduğu so-
rusuyla bağıntılı olduğunu belirtelim. Hangi ne-
denler eskinin "eskidiğine" karar veriyor. Ya da 
hangi ölçüler diğerinin "yeni" olduğuna karar ve-
riyor. 

Bu yeni aile kaçınılmaz bir sürecin tabii bir so-
nucu mudur? Bu aile modelinden beklejrip te bu-
lamadıklanmız nelerdir? Ve bunlara cevap ürete-
meyeceğimizden nasıl emin bir şekilde söz edebi-
liriz? Ve bugün ulaşmak, kurmak, oluşturmak 
için var gücümüzle -farkında olarak veya olmaya-
rak- çaba sarfettlğimiz bu modern/çekirdek aile 
ne zaman ortaya çıktı? Bu aile modelinden önce, 
en azından kendi "cemaatimiz" için, az-çok belir-
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gin bir aile modelinden bahsedebilir mijriz? Ya da 
bu cemaatte egemen aile biçiminin yapısı nasıl 
olabilir veya geçmişte nasıldı? Sözgelimi eger sağ-
lıklı bir aile modelinden bahsediliyorsa; bu aile 
kendisini nasıl üretiyordu. Kadın erkek ya da ço-
cuklara yönelik sağlıklı eşitlikçi -yada ona yakın-
adaletli ilişkiler mi hep üretiyordu? Yoksa bunun 
tam tersi bir durumu aile içinde adil olmayan 
ilişkiler ve sömürü mü üretiyordu? Ve bunlar gibi 
daha bir sürü soru sorulabilir. 

Bunlara ilave olarak bir başka soru daha sor-
mak istiyoruz. Acaba dinler insanlara kurtuluşu 
vadederken nasıl bir aile öneriyorlardı; ya da belli 
bir aile mocleli/yapısı salık veriyorlar mıydı? Eger 
veriyorlarsa/verdilerse bu model/yapı onların 
kurtuluş vadeden söylemiyle nasıl örtüşüyordu? 
Bu ailede "form" ve "içerik" tutarlılığı nasıldı! 
Son olarak acaba bugün biz din(ler) ve moderni-
teye özgü -içerik ve formda farklı- ayrı ayrı "aile" 
modellerinden bahsedebilir miydik?.. 

Öte yandan benimsemek ve "içselleşt irmek" 
için özel gayret sarfettlğimiz bu "modern aile" 
kendisini oluşturan fertlere gerçekte dengeli iliş-
kiler, ruhsal bir rahatlama, eğitsel bir işlev sağla-
makta mıdır? Yoksa bu aile fertleri için mutluluk, 
dayanışma, yardımlaşma, koruyuculuk üretece-
ğine; tam tersine kendisini meydana getiren da-
ha doğrusu içinde barındırdığı- üyelerinin cemaat 
olma istek ve eğilimlerini törpülemekte, başka 
alanlara kaydırmakta mıdır? Bunun tabii bir so-
nucu olarak ta sonuçta yabancılaşmayı üretmek-
te veya giderek hızlandırmakta mıdıı? 

Kuşkusuz bu sorular ya da noktalann toplum-
sal yapıdan soyutlanması güç olgular olmasına 
rağmen; öncelikle geçmiş ve günümüz -aileye iliş-
kin- tecrübesinin örneklenmesi; sonrada Kur'an 
ve sünnetle test edilerek, bize az da olsa bazı 
İpuçlan kazandırmasının muhtemel imkanlannı 
yakalayabiliriz kanısındayım. 

* * * 

Bu gün Batı dünyasında gündemi işgal eden 
iki konu zihinleri 1970'lerden bu yana meşgul et-
mektedir. Bu konulann Ekoloji ve Feminizm ol-
duğunu görmekteyiz. 60'lardan bu yana ve bu 
konulardan önce de bir çok konu yine gündeme 
getirilmiş, tartışılmıştı. Daha doğru bir ifade ile 
tartışılmamış, tüketilmiş ve bir kenara atılmıştı. 
Bu alışkanlık geleneğinden olacak ki, bu iki konu 
da şimdilerde olanca hızı ile tüketilmeye çalışıl-
maktadır. Umuyoruz ki İnsanın geleceğini ilgilen-
diren sorunlar artık yavaş yavaş gündeme gele-
cek, ama tüketilmek için değil, çözüm bulmak 
için tartışılacaktır. Fakat bununla bu sorunlann 
önemsiz olduğunu söylemek istemediğimizi belir-
telim. Tam tersine hayatın özüne ilişkin sorunlar 
Olduğuna inanıyoruz. Çünkü 21. yüzyıla girmekte 

olan dünyanın sorunları artmış ve hayat insanın 
taşıyamayacağı kadar agır bir ytık haline gelmiş-
tir. C. Lash'in de dediği gibi ne oldu da aile bu 
günün insanı için bir yt'ık oldu ve artık taşıyıp gö-
türemiyor? Dün aile insanı geçmişten geleceğe ta-
şıyıp götüren bir "form"du; oysa bugün bir j^'ık. 
Yeni bir hayatı oluşturmak aile ile mümkündür; 
bundan dolayı aile üzerinde düşünmeye davet 
ediyor ve çalışıyoruz. 

Çünkü bize göre esas sorun içinde yaşadığımız 
ve kendimizi ifade ettiğimiz "hayalın" kurgusu ile 
ilintilidir. Çünkü, Horkheimer'ında dediği gibi 
"yanlış bir hayat doğru yaşanamaz." Kurgusu 
yanlış olan bir hayatı arzu ettiğiniz bir şekilde 
"doğru" yaşamanız mümkün olamayacaktır. 

Çok hızlı bir kentleşme süreci yaşamak ta olan 
bir toplumun insanlan olarak bunun acılı bir sü-
reç olduğunu da her gün yaşamaktayız. Buna 
bağlı olarakta yeni "durumlar 'la da hergün karşı 
karşıya gelmekteyiz. Buna ilişkin bir örnek vere-
rek bu konuyu geçmeye çalışmak istiyonım. Emi-
nim ki bunun gibi yüzlercesini hepimiz hergün 
evlerimizde yaşamaktayız. 

1960'larla başlayan kadın özgürlügü hareketi 
geniş bir alanda taraftar bulurken ülkemizde bu 
olay 1970 sonlarından itibaren yaşanmaya baş-
lar. 19701er iletişimin kendisini dujaırmaya, etki-
sini ve işlevini artırmaya başladığı tarihlerdir. Bu 
aynı zamanda büyük kentlere göçün de hızla yay-
gınlaştığı bir dönemdir. Bu süreçle birlikte büj^k 
kentler metropolleşmeye başlayacak, modernite-
nin kendi yaşam kalıplarını değişik formlarla 
sunduğu değerlerin merkezi olacaktır. Yeni eko-
nomik ve sosyal ilişkiler ağının hakim olduğu bu 
merkezlerde değişik köken ve sınıftan kadının da 
farklı bir üretim ve emek şekliyle çalışma hayatı-
na girdiği görülecektir. Çalışma ile birlikte; yeni 
kente uyum ve geçim sorunlannm hep birlikte 
yaşandığı bu ortamda; kadın ve erkeğin bu yeni 
mekan için gereldi ve hakim davranış kalıplarını 
benimsemeye başladığı görülür. Böylece gelenek-
sel konumdan zorunlu bir kopuş süreci de başla-
mıştır artık. Fakat bu kent sorunu ve kentte ha-
kim üretim ve değer ilişkilerinin farklıhğı aynı za-
manda erkek içinde büyük bir sorun ve çıkmaz 
olarak yaşanacaktır. Yani aileyi oluşturan iki baş 
aktör, farklı da olsa aynı acıh süreçlerden geç-
mektedirler. Fakat modern kentin yabancılığını 
bir süre sonra üstlerinden atınca, öncelikle ka-
dın, kentin modern değerleriyle kendisini erkeğe 
bakarak yeniden tanımlayacaktır. 

İkisi de rollerini yeni mekana göre değiştirme-
nin o korkunç sıkıntısını yaşamaktadırlar. Fakat 
gelenek ve modemite arasında kalan bu İnsanlar 
için fazla seçenek yoktur. Değişen sadece kente 
ilişkin mekansal ve çalışma şekilleri değildir. 
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Bıınlarla birlikte oluşmaya başlayan yeni aile şe-
killeri, yeni ve farklı "oturma biçimleri" ve yeni 
ilişkilerle birlikte onların niteliğidir. Oturma bi-
çimleri derken yerde yada sandalyedeki oturma 
biçimlerini kastetmiyoruz. Aile yapısına ilişkin 
olanını kastediyoruz. Bunların sonucu olarak ta 
kadın ve erkeğin evdeki geleneksel rollerinin deği-
şime uğradığıdır. Bir örnekle bitirelim. Aileye ka-
tılan yeni doğmuş bebeğin yıkanması geleneksel 
ailede ya evin yaşlısı tarafından gelinin yardımı 
ile ya da gelin tarafından yaşlının yardımı ve tabiî 
gözetimi altında yapılırdı. Oysa şimdi burada, 
kentte, yeni ailede kadın çocuğun yıkanmasında 
erkeğin yardımcılığını, ilgisini onun görevlerinden 
biri olarak beklemektedir. Erkek te bu yardımın 
gerekli olduğunu düşünmektedir. Çünkü roller 
geleneksel kalıplardan sıyrılmaya başlamıştır ar-
tık. 

Bu süreçler ve değişim sonuçta modern ai-
le/çekirdek aile ve onun kadın ve erkeğe yükledi-
ği rol, daha doğru bir ifadeyle "rolsüzlük"ün be-
nimsenmesini getirecek ve benimseteeektir. 

Şimdi önümüzde duran sorun şudur; bizce bu 
aile modeli -önceden de değindiğimiz gibi- sağlıklı 
mıdır, değil midir? Oluşturmak istediğimiz ümmet 
için kullanışlı mıdır, değil midir? Kadın ve erke-
ğin üstlendikleri roller nasıl olmalıdır? Daha doğ-
rusu nasıl bir temele oturtarak onlara "rol" ver-
mek gerekmektedir; ve sağlıklı olanı hangisidir? 

Yaşadığımız bu zaman dilimi erkekten önce 
kadının gündemde olduğu bir tartışma dönemi-
dir. O halde önce işe, Hz. Adem babamızın cen-
netteki huzursuzluğundan başlamakta fayda var. 

•*« 

Adem babamız neden Cennette bile huzursuz 
olarak gezmişti? Acaba bu huzursuzluğun bilin-
cinde miydi? Bilmiyoruz. Acabg muhayyilesinde 
Hz. Havva annemize ilişkin herhangi bir imaj var 
mıydı? Annemiz Havva'nın bilincine varmış mıy-
dı? Bilmiyoruz. Şeriati'nin dediği gibi, ama Hz. 
Havva Hz. Adem'in ilk duası yani ilk isteğiydi. Pe-
ki Havva onun için neydi... Bir arkadaşı mı, cin-
sel yönüyle mi ilgiliydi? Yalnızlıktan mı kurtara-
caktı onu? Bilmiyoruz. Aşık olmak için mi iste-
mişti onu? Kendi neslinin geleceğini onun sağla-
yacağını bilmesinden miydi? Neydi bu varlık... Bir 
emanet mi? Bütün insanlığı kendisinde taşıyacak 
olan bu varlık emanet olduğunun bilincinde miy-
di? Yoksa bundan dolayı mı öldüğünde kendisini 
erkeğe taşıtmaktaydı? O emanet edildiğinin hep 
bilincindeydi ama erkek sık sık unutuyordu. Za-
man zaman zulmedici olması bu unutkanlıktan 
mıydı? Peki, öldüğünde mezara kadar taşınıp gö-
türülmesi, erkeğin emanetini Rabbine teslimi de-
mek değil miydi? Sonuçta topluluklann helak ol-
malarında ikisinin de ortak sorumluluğu yok 
muydu? 

Ha^a annemizi büyük kentlerin ışıklı caddele-
rinden dağ başlarındaki tozlu yollara uzanan her 
yerde zorlu bir mücadele içinde görürüz. İlginç 
olan bir yönü de geçmiş ve gelecek içindeki halin-
den çok tarihsel ve kozmik somutluğu içinde göz-
lemlendiğinde ortaya çıkar. Bu haliyle yaşamın 
aşkmiığına tanıklık eder ve kozmik zamanı yer 
yüzüne taşır. 

Bundan olacak ki hemen hemen kadim kültür-
lerin büyük çoğunluğunda kadın ve Ay (kamer) 
arasında çözülmesi zor bir sır yıiklüdür. Bu kül-
türlerin büyük çoğunluğunda kadın güzelliği ay la 
özellikle de ayın ondördü ile özdeşleştirilir. Bu 
safhada Ay tüm yüzünü ortaya koyar ve dünyaya 
gösterir. Bu bütün boyutlarda Ay'ın kendisini ifa-
de etmesidir. Güzelliği bu ondörtle ifade edilen 
kadın, aynı zamanda insanın geleceğine ilişkin 
olan "var-oluş"a da optimal hazırlıktadır. Bu koz-
mik zamanla biyolojik uyum "savımması sağlam 
bir karar yeri"nde (Müminim 13) bir var-oluş'a 
dönüşememişse eger, Ay'ın karanlık safhaya girişi 
kadında hüzne dönüşür. Bu kozmik zamanın bi-
yolojik bir varlıkta kendisini açığa vurmasıdır da 
denebilir. Bunun sonucunda vanlan noktada ay 
kendisini dünyaya, kadın da erkeğe göstermez. 
Ve erkek ikaz edilir; "O,bir eziyettir," "hanımları-
mzdan uzak durtmuz." Bu aynlık, diğer taraftan 
da, gelecek yeni bir ay'ın ondördüne hazırlıktır. 

Bu nedenle kadim toplumlarda kadın -özellikle 
tecrübe sahibi ebeler- çocuğun doğumunu ay'ın 
günlük safhalarından hesaplayarak kesin sonuç-
lara ulaşır. Bu hesap sonunda görülür kl kadının 
hamileliği aşağı yukarı on kameri ay'a eşit gel-
mektedir. Bu aynı zamanda kadının rahatsız ol-
madığı günlerinin bir yıl içindeki toplamına da 
hemen hemen eşittir. 

Böylece bu kadim kültürlerde kadının rahat-
sızlığı, kameri takvim ve ebe bir üçlü oluşturur-
lar. W. Thomson'a göre bu, "insana ilişkin bir te-
mel bilimin de tabanını oluşturmak demektir aynı 
zamanda." "Çünkü bir ebenin çocuk doğurmasını 
izleyen herhangi bir insan bu kadının taşıdığı sır-
rın doğum yapan anneye karşı gösterdiği yumu-
şaklık ve duyarlılık ile sahip olduğu maharet ve 
hünerin kombinasyonunda yattığını görecektir." 

*** 

Bu tarihsel ve kozmik somutluğu içindeki ka-
dının, yine çok zaman gözlerden kaçan, bazan da 
önemsenmeyen iki temel özelliğine sıra geldiği 
için değinmek istiyoruz. 

Bu özelliklerden biri, insanoğlunun geleceğini 
kendisinde taşıma yetisi verilen ve Kur'an'ın "sa-
vunması sağlam bir karar yeri" olarak tanımladığı 
"Rahmi"dir. Yani onun doğurma özelliği taşıması-
dır. "Rahim", yani koruyan, saklayan, yaşatan bir 
özellik. Rabbimlzin sıfatlarından biri. 
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İkinci özelliği ise "akrabalık bağlarının" Irlibat-
landıncısı, kurucusu, çoğaltıcısı ve esas unsuru-
dur. Bu ilişkilerin ve bağların önemi ise Kur'an'ın 
bir çok ayetinde zikredilir. Fakat Muhammed su-
resinin 22. ayetinde ve onun Peygamber tarafın-
dan yapılan tefsirinde, kişisel kanıma göre, olağa-
nüstü derecede önemli ve kaybetmekte olduğu-
muz bir ilişki türünün temellerini ve özelliğini 
bulmaktayız. Bu bizi, bizimle olan ama bizden 
a3m olarak Rabbimlzin kendisine muhatap kıldığı 
bir gerçekle de karşı karşıya getirmektedir. Bir 
"bag" ki berrak bir lisanla konuşmaktadır. Önce 
Ayeti okumak istiyorum; "Demek ki siz yeryü-
zünde idareyi ele alırsanız, fesat çıkaracak, 
akrabalık bağlarımzı bile koparacaksınız. Öyle 
mi?" Ayet bu. Ebu Hureyre'den nakledildiğine 
göre Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 
"Allah yaratıktan halk etti. Bu işi bitirdiğinde ak-
rabalık bağlan kalkıp Rahman'ın kuşağına sarıl-
dı. Allah bırak buyurdu da. akrabalık bağı; 'akra-
balık bağını koparmaktan sana sığınanın maka-
mı bu makamdır", dedi. Rab Teala: 'Sıla-ı ra-
him'de bulunana nimetler İhsan etmem, akraba-
lık bağlarını koparandan uzaklaşmamdan hoş-
nud olmaz mısın?' buyurdu da. akrabalık bağı; 
'evet. hoşnud olurum', dedi. Allah Teala; Bu sana 
verilmiştir, buyurdu." Yine ajrnı ayetle İlgili deği-
şik Sahabelerin aktardıkları var. Abdullah Ibn 
Amr'dan rivayete göre Allah Rasulü (s.a.v.) şöyle 
bu5aırmuştu: "Şüphesiz akrabalık bağı Arş a ası-
lıdır. Aynı ile karşılık veren akrabalık bağını mu-
hafaza etmiş değildir. Fakat akrabalık bağını mu-
hafaza eden, akrabalık bağı kopar ildiği zaman 
birleştirendir." Yine bir başka rivayette Allah Ra-
sulü şöyle buyuruyor: "Kıyamet günü akrabalık 
bağı ortaya konulur. Onun, iğin tutulacak yeri gi-
bi eğri bir yeri vardır. Son derece fasih ve beliğ bir 
dille konuşur. Akrabalık bağını muhafaza edene 
gider, bu bağı koparmış olanla ilgisini keser." Yi-
ne. "Akrabahk bağı Rahman ile iç içe. girift bir 
haldedir" demektedir. Ve Allah Teala'nın şöyle 
bujoırduğunu nakletmektedir: "'Ben Rahman'ım. 
Akrabalık bağını yarattım ve ona İsmimden isim 
türettim. Kim akrabalık bağını koparırsa. Ben de 
onunla İlgimi kökünden koparırım." Son olarak 
Rasulullah şöyle buyurmaktadır: "Söz zâhir olup 
amel gizlendiğinde, diller anlaşıp kalbler birbirine 
düşman olduğunda, her bir akraba akrabasıyla 
ilgisini kestiğinde; işte o zaman Allah onlara lanet 
eder. kulaklarını sağırlaştırır, gözlerini körleşti-
rir." 

Yaklaşık 200 yıldan fazla bir zamandan beri, 
modern zamanlar yabancılaşma dediğimiz olayı 
tartışıp durmaktadır. Acaba, insanlar, yabancı-
laşma olayının nedenlerini araştmrken, bu bağın 
koparılmasından dolaja bazı kayıplara uğradıkla-
nnı kabul etmek durumunda değiller midir? Biz 
yabancılaşma ile bu bağın koparılması arasında 

derin bir ilişki olduğunu vurgulamak istiyoruz. 
Bu yabancılaşmayı aşmanın imkanlannı, akraba-
lık bağlanm yeniden inşa ederek, kurarak, gelişti-
rerek ve bunu gözeten yeni ""oturma biçimleri" ile 
yeni "sıcak" ilişkiler haline dönüştürerek, yakala-
yabiliriz kanısındayım. Bununla biz, modern in-
sanın yaşamakta olduğu "güvenlik" sorununu 
mutlak anlamda sağlayabileceğimize inanıyorum. 
Bu bağ sadece yeni ilişkiler ağı oluşturmamızı im-
kan dahiline sokmamakta, ama aynı zamanda 
mimari dokuya müdahale edici bir özellik te taşı-
maktadır. 

Günümüzde modernitenin medikal kanalla ak-
rabalık bağına hücum ettiğini görmekleyiz. Daha 
sonra üzerinde uzun bir süre durulması gereke-
cek bu konunun bazı noktalarına değinmek isti-
yorum. Öncelikle burada vurgulamak istediğim 
nokta şudur; Biz, modem devletin ya da moderni-
tenin devlet aracılığı ile insanların var oluş alan-
larına, tüm hayatlarına müdahale etmek/veya 
nüfuz etmek istek ve arzusu içinde olduğunu altı-
nı çizerek belirtmek istiyoruz. Fakat özellikle evli-
lik hayatına müdahale ederek insan üstünde ha-
kimiyet kurma girişimi modern zamanlarla birlik-
te oldukça hız kazanmıştır. Devlet 15. yüzyıldan 
itibaren nikaha müdahale ederek bu arzusunu 
dışa vurmaya başlar. Fakat bundan daha önemli 
ve insanın iki önemli "alanına" müdahale arzula-
nnı gözlemlemekteyiz. 

Bu da II. Dünya savaşından sonra üzerinde en 
çok araştırma yapılan İnsanın iki önemli organına 
dikkat çekmektedir. Bu organlardan biri insanın 
beyni diğeri İse Rahim'dir. Öncede vurgulamaya 
çalıştığım gibi, kanımca bunun birinci dereceden 
önemi, modem devletin birey ve toplum üstünde 
hakimiyet kurmak, onu kendi kontrolüne alma 
isteğinin doğrudan doğruya bir ifadesidir kanısın-
dayım. Devlet daha öncelerine -modern zamanla-
rın başiannda- araçlarını değiştirmesine rağmen 
hedefinde aynı kalmıştır. Bu modem yani seküler 
kültürün kaçınılmaz bir sonucudur da. 

Bu organların çok önemli özelliği var: İnsanı 
var ediyor, İnsanı koruyor; ayetin dediği gibi sa-
vunması sağlam bir karar yeri. Tıbbın dediğine 
göre de vücudun en duyarlı organı kadının Rah-
mi'dir. Dıştan gelebilecek en ufak bir etkide he-
men savunmaya geçiyor. İnsanın geleceğini sakla-
dığı modern devlet/ya da modern kültür bu orga-
na müdahale etmek istemektedir. Müdahale et-
meye çalıştığı diğer bir alanın da beyin olduğunu 
söylemiştik. Çünkü beyin de Rahim gibi "düşün-
cenin" mekanıdır. Düşünce de orada doğum için 
mayalanmakta, oluşmakta ve doğum haline dö-
nüşmektedir. Bu organlardan biri düşünceye di-
ğeri de o düşünceyi taşıyan insana ilişkin olmak-
tadır. 
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İ SLAM ' I Y A Ş A M A P R O B L E M İ 

islâm'ı yaşamak, giıntimOiz 
müslümanlannın temel prob-
lemlerinden biri. Konıınun 
problem haline gelişi, müslü-
manlann, İslâm dışı şartlarla 
kuşatılmış olması sebebiyledir. 
Ferd olarak müslüman, İslâm 
dışı şartlarla kuşatılmış durum-
dadır. Toplum olarak da öyle. 
Vaktiyle İslâm'ın hakim değer 
yargısı olduğu ülkeler, bugün 
İslâm dışı sosyal sistemlerin 
kontrolündedir. Islâmî bir yöne-
time yönelme arzusundaki kimi 
ülkeler ise, dünyaya hakim sü-
per güçlerin oluşturduğu bir 
kuşatma altındadır. Bu şartlar 
müslümanı, İslâm'ı bir ümmet 
ve sistem bütünlüğü içinde ya-
şamanın rahatlığından alıkoy-
makta, daha doğrusu İslâm'ı 
yaşamayı güçleştirip problem 
haline getirmektedir. Bu orta-
mın diğer özelliği ise kişiyi, İs-
lâm'ı yaşamamaya yönlendirme-
sidir. 

"İSLÂM'I YAŞAMAMA'TA 
GEREKÇELER 
Bu ortamın oluşturduğu bir 

insan tipi vardır. Bu tipi, "İs-
lâm'ı yaşamamaya gerekçe üre-
ten insan"" olarak tanımlayabili-
riz. Gerçekten, içinde yaşanılan 
sosyal şarUann kalıcılığına ina-
nan, ancak müslümanlığından 
da vazgeçemeyen insan ""Islâm ı 
bütünüyle yaşamama çizgisi"" 
halinde yeni bir yol geliştirmiş-
tir. Bu tipin, kendine karşı ge-
rekçeleri vardır ki bunlan şöyle 
sıralayabiliriz: 

1. 'Taşayamıyoruz, ne yapa-
lım" gerekçesi: Bu, Islâm ı ya-
şamama çizgisinin en masum 
gerekçesidir. Sosyal şartların 
baskısını yoğun biçimde üzerin-
de hissettiğine inanan ve kendi-
sini "zayıf düşürülmüş" kabul 
eden kimi müslüman bu gerek-
çeye sığınırlar. Bu gerekçenin 
içinde geçim kaygısu, itibar 
kaybetme endişesi, ticaretin ke-

sada uğraması korkusu vs. var-
dır. Kişi, İslâm'ın hakim değer 
olduğunu sosyal şartların bağ-
layıcılığına, kendi inanç değerle-
rinden daha çok inanmıştır. 
Çok masum görünen bu gerek-
çenin altında, büyük bir inanç 
zaafı vardır. Büyük bir tehlike 
vardır. "Yaşayamıyoruz ne ya-
palım" gerekçesinin ikinci boyu-
tu, nefisle sosyal şartların işbir-
liği karşısında, müslümanın 
kendini zayıf hissetmesinden 
doğar. Gerçekten sosyal şartlar, 
kişiden daha güçlüdür. Kişiyi 
kuşatır ve zaman içinde şart-
landınr. Onun için "inandığınız 
gibi yaşamazsımz, yaşadığınız 
gibi inanmaya başlarsımz" de-
nilmiştir. Kimi insan, sosyal 
şartlar içinde o kadar erir ki, 
kaybettiği Islâmi değerlerin far-
kına bile varmaz. Bir süre sonra 
ortada içi boşalan ve sadece 
isimden ibaret müslüman kalır. 
Kaybettiklerinin hâlâ farkında 
olan ve zaman zaman nefsiyle 
hesaplaşan müslüman ise "Ya-
şayamıyoruz ne yapalım?" ge-
rekçesine sığınır. 

2. "İslâm, bu çağda bu kadar 
yaşanabilir" gerekçesi: Bu, İs-
lâm'ı bir ahiret garantisi olarak 
her ihtimale karşı elde bulun-
durmakla birlikte, zaman için-
deki gelişmelerin onu aştığına 
inanan, yani İslâm'dan çok "gü-
nün hakim değer yargısı"na ina-
nan kişinin gerekçesidir. Bu ki-
şinin din kavramı sakattır. Ona 
göre din, şartları belirli zaman-
lara göre ayarlı, çağlarla birlikte 
bazı hükümleri eskiyen ve eski-
yen bölümlerine, çağların değer 
yargılarının yamandığı bir de-
ğerler bütünüdür. Hatta, daha 
gerçek olan, çağların değer yar-
gılandır da, din de onun bir ya-
masıdır bunlara göre... Din, 'Ya 
bir de varsa" şeklinde ahiret 
korkusunun garantisi olarak, 
her ihtimale karşı taşınması ge-
rektiğine inanılan bir nesnedir. 
İnanç günün değerlerine ve mo-

Ahmet TAŞGETİREN 
daya göre şekillenir. Moderniz-
min din kabul edildiği kesimle-
rin çizgisidir bu. Bu çizgiyi şu-
urlu bir şekilde benimseyip ka-
bul edende İslâm yoktur. Bir de, 
genel şartlanmadan nasibini 
alıp bu çizgiye gelenler vardır 
ki, onların da sür'atle kendileri-
ni bu psikolojiden kurtarıp, İs-
lâm'ın her çağın üstün değeri 
olduğu inancına ulaşmaları ge-
rekir. Bu konu, neyin üstün de-
ğer olduğunun belirlenmesi ko-
nusudur ve iman da oradaki se-
çimdir çünkü... 

3. "Daru'l-Harb'te İslâm'ın 
bazı hükümleri uygulanmaz" 
gerekçesi: İslâm fıkhının belirli 
şartlara ve alanlara hasrettiği 
bu prensip, günümüz İnsanının 
elinde İslâm'ı yaşamamaya yö-
nelik her kapıya uyan bir ilke 
haline dönüşme durumundadır. 
Bu prensibin özü "harb ehline 
kendi kurallan içinde muamele, 
böylece müslümanın ve İslâm 
gücünün zarara uğramasını ön-
leme" düşüncesidir. Temelde İs-
lâm gücünü koruma gayesinde 
olan bu prensip, gerek daru'l-
harb statüsüne giren ortamın 
belirlenmesi, gerekse daru'l-
harb ortamında hangi kuralda 
esneklik olacağının tayini husu-
sunda yeterli şuurlanma bulun-
madığı için, her an nefsi sapma-
lann kaynağı olabilmektedir. Ki-
şi, bunu, şuuraltında bulunan, 
İslâm'ı yaşamama düşüncesinin 
bir sığınağı olarak görebilmekte, 
ya da nefsen düşüğü bir zaafa, 
İslâm fıkhından hüküm aramak 
gibi bir haleti ruhiyeyle hareket 
edebilmektedir. Böylece kapita-
liste kapitalistçe, sosyaliste sos-
yalistçe, liberale liberalce, hedo-
niste hedonistçe davranan bir 
müslüman tipi ortaya çıkmak-
tadır. Bu ilke, böyle mi anlaşıl-
malıdır? İslâm fıkhındaki hü-
küm bunu mu öngörmektedir? 
Eger böyleyse, ortada İslâm adı-
na kişiyi bağlayan bir umde ka-
hr mı? Ortada müslüman kalır 
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mı? İktisadî hayatında kapita-
list, ibadet hayatında müslü-
man, gece hayatında zevkçe, ai-
le ve dost ilişkilerinde moder-
nist... Ve tümünün gerekçesi: 
"Daru'l-harb böyle gerektiriyor." 
Hatta, bu gerekçe kişi hayatına 
öyle oturuyor ki, müslümanla 
ilişkileri de harb ehli ile ilişkileri 
gibi düzenleniyor ve islâm sos-
yal planda tamamen yokedili-
yor. Sosyal planda yokedilen İs-
lâm'ın ruhî planda yaşaması, 
nihaî safhada mümkün değildir. 
Çünkü İnançla hayat birbirini 
kesin şekilde etkiler... Sürekli 
darü'l-harb İlkelerine göre yaşa-
yan bir kişi, İslâm'ını ilelebet 
koruyamaz. 

Bu gerekçelerin tümü, insa-
nın ayağını kaydıracak bir kay-
gan zemin durumundadır. İn-
san, bu gerekçeler üzerinde ka-
la kala islâmî hüviyetini pekiş-
tirmez; aksine, bu ortam onun 
manevi yapısını kemirir, onu, 
her geçen gün, İslâm'ı yaşama-
mak için daha İslâm'dan uzak 
gerekçeler üretmeye sevkeder. 
İslâm'ı yaşamamak bir hayat 
tarzı, daha ilerde bir inanç hali-
ne gelir. Bu dönem İslâm'a 
inançsızhk safhasıdır. Kişi bu-
raya, tedricen ve gayr-i islâmî 
bir yaşama tarzını paylaşa pay-
laşa gelir. 

TEMEL İLKE İSLÂM'I 
YAŞAMAK 
Bizce temel ilke İslâm'ı yaşa-

maktır. Bütün üniteleriyle yaşa-
maktır. Yaşanmamış her umde 
için daha dünyada iken azab 
duymaktır. Hayatımızın İs-
lâm'sız geçen saniyelerine ağla-
maktır. Tevbe etmektir. 

İslâm'ı yaşama zaruretinin, 
bunda ihmal olamayacağının, 
Islâmsız anlardaki vebalin iki 
ana sebebi var: birisi kendimiz 
yönünden, diğeri de, İslâm'ı ta-
nıma durumundaki İnsanlar 
açısından... Bu iki sebep, bizi 
İslâm'ı yaşama dışında her yol-
dan alıkoyuyor. 

Kendimiz için, kendimiz açı-
sından bakarsak, İslâm'ı bütü-
nüyle yaşamak zorundayız. 
Müslüman olmanın başka yolu 
yok çünkü. Hayalımızın yarısını 
kapitalistçe, yarısını sosyalistçe, 
yansını hıristiyanca, bir bölü-
münü de müslümanca düzenle-
yerek müslüman olunmaz çün-
kü. Müslüman olmak, müslü-
manca yaşamayı gerektirir. 

Sonra yaşamamak için bize 
tanınmış ijir yetki yok. İslâm'ın 
hangi hükmü için "Bu yaşan-
maz" diye karar verebiliriz? 
Hangi yetkiyle? O bakımdan, İs-
lâm'ın yaşamadığımız her pren-
sibini teker teker ele alıp, yaşa-
nabilirligine veya yaşanamazlı-
gına karar vermemiz gerekir. 
Tabi bu. İslâm'ın din anlayışı ile 
bağdaşır bir durum değildir. 
Çünkü bize, dinin hükümlerini 
belirleme, beğenip beğenmeme 
ve değiştirme yetkisi verilmiş 
değildir, öyleyse dinin bir hük-
münün yaşanmazlığına karar 
vermek, bizi islâm bakımından 
çok tehlikeli bir noktaya götü-
rür. 

Sonra, İslâm'ın bir hükmünü 
yaşamaya karar verirken, bunu 
sırf kendimiz için mi, yoksa tüm 
müslümanlar için mi kurallaş-
tırdıgımızı da düşünmek zorun-
dayız. Kendimiz içiri kurallaştır-
dığımızı. müslümanlar için ku-
rallaştırmamak zaten mümkün 
değildir. O takdirde ya kendimi-
ze ya da müslümanlara, onlara 
yakışmayacak bir kuralın ağırlı-
ğını taşıtmamız gerekir. Bunun 
ikisi de makul değildir, birisi 
kendimizi İslâm toplumunun 
dışına iter ki, kendimize zulüm-
dür; diğeri de müslümanlara 
haketmedikleri bir yükü taşıt-
maktır ki. o da müslümanlara 
zulümdür. 

Ayrıca, İslâm'a aykırı bir ya-
şama tarzını tüm müslümanlar 
için hayat tarzı olarak seçip, bu 
cemiyet içinden İslâm toplumu-
na ulaşmak da hayaldir. İslâm 
toplumuna, İslâm yaşana yaşa-

na varılır. Her gi'm hayatımızda 
İslâm'ın bir umdesini yansıta-
cak ve her gün hayatın bir yöre-
sini İslâm'la ışıtacaksınız ki, is-
lâm toplumuna ulaşabilesiniz. 

İslâm'ın bir hükmünü yaşa-
mamayı sırf kendimiz için ilke-
leştirmekte asıl tehlike ise, bize 
nefsî kaygılarımızın yön vermiş 
olmasıdır. İslâm'ın hükmü ile 
nefsimizin yönelişlerini karşı 
karşıya getirip, ağırlığımızı nef-
simizden yana koyarsak, kendi 
çukurumuzu kendimiz kazmış 
olmaz mıyız? 

Sonra, kişisel hayattaki Is-
lâmsızlıktan, toplum hayatında 
İslâm'a gidilmez. Yani bir insa-
nın, hem İslâm'ın ölümsüz da-
vasına sahip görünüp, hem de 
kişisel hayatında Islâmsızlığa 
yer vermesi mümkün değildir. 
Bu, takvayı hançerleyen bir du-
nımdur. Ruhi bütünlüğe darbe-
dir. Bir kurttur ruhî kıvamımızı 
kemirecek... Bir lekedir tertemiz 
mü'min kişiliğimiz üzerine dü-
şen... 

Ve asıl önemlisi, kişi ahirette 
İslâm'ın yaşanmamış hükmü-
nün hesabını nasıl verecektir? 
Dünya için değil, ahiret için ya-
şıyoruz. Her hareketimiz kayda 
alınıyor ve ölçü İslâm. Bize "bu-
lunduğun ortamın şartlarına 
neden uyum göstermedin, biraz 
kapitalist leşmen gerekirken ka-
pitalistleşmedin? İslâm'ın şu 
hükmünü ihmal edeceğin yerde 
neden ona bağlı kaldın? " gibi 
sorular sorulmayacak. Hatta 
tam aksine, Islâm dan sorulaca-
ğız. Yapmamız gerekip de yap-
madıklarımızdan. yapmamamız 
gerekip de yaptıklarımızdan... 
Acaba ahirette lslâm"ı yaşama-
manın gerekçesini bulabilecek 
miyiz? Daha önemlisi, bulduğu-
muz gerekçeyi kalbimiz tasdik 
edecek mi? Ellerimiz, gözleri-
miz, kulaklarımız, ayaklarımız 
onaylayacak mı? Kalbler sırları-
nı döktüğünde, dünyadaki nefsî 
aldanışlarımız için çırpınmaya-
cak mıyız? 
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Şunu kesinkes bilmemiz ge-
rekir ki islâm'ı yaşamamanm 
islâmî bir izahı yoktur. 

... Ve başkaları için... 

İslâm'a göre iyilik de geçişli-
dir. kötülük de.... Hazreti Pey-
gamber (a.s.) örnek alınan iyi 
bir davranışın kişiye ikinci bir 
sevab getireceğini, aynı şekilde, 
örnek alınan kötü bir davranı-
şın da, kişiye, ikinci bir günah 
yükleyeceğini belirtmektedir. 
Öyleyse, başkasını etkileyen her 
davranışımızın ek bir sorumlu-
luğu vardır. İslâm toplumunda 
bu böyle olduğu gibi, İslâm'ın 
hakim değer kabul edilmediği 
toplumlarda da böyledir. Hatta 
bu toplumlarda, mü'minin her 
davranışı, bir tür islâm'ı temsil 
özelliği taşıdığı için daha çok 
böyledir. Bu toplumlarda müs-
lümanlann davranışlarıyla ken-
di kişilikleri değil, dinleri yargı-
lanmaktadır. O yüzden, her ha-
reketimiz, İslâm'ın tebliğini etki-
leyen bir özellik taşımaktadır. 
Kişiler, müslümanlann davra-
nışlarına bakıp İslâm'ı sevecek 
veya olumsuz yargılar oluşacak-
tır. Her halükârda sorumluluk, 
o yargının oluşmasına yol açan 
müslümana aittir. 

Bu konu sanıldığından çok 
önemlidir. Bugün İnsanlara İs-
lâm'ın tebliği ciddî bir görev ola-
rak ortada durmaktadır. İnsan-
lar İslâm'ı nasıl öğrenecek, 
onun ulviliğine nasıl tanık ola-
caklardır? Sürekli tarihten mut-
luluk kesitleri sunularak mı? 
Yoksa İslâmî umdeler çeşitli ya-
yınlarla ideal toplumu kuracak 
ilkeler şeklinde takdim edilerek 
mi? Ya da. islâmî umdelerin, 
pratik hayatta, hem kişi hem de 
toplum planında ideal hayatı 
gerçekleştirdiğini örnekleyerek 
mi? Belki bunların hepsi gerek-
lidir. Elbette, İslâm'ın geçmişte 
oluşturduğu ideal toplum yapı-
ları ve medeniyet, günümt'ız in-
sanına anlatılacak ve içinde bu-
naldığı sistemlere karşı bir al-

ternatif olarak şuur altına işle-
necektir. Ellietie, doktrin olarak 
da İslâm, sürekli çağlayacaktır. 
Çağlamalıdır. İslâm'ın umdeleri, 
çürüyen her çağdaş doktrinin 
yerinde, insan şuurunda, bir 
çözüm sinyali gibi parlamalıdır. 
Ama bunlar yeterli midir? Ha-
berleşme gücünü müslümanla-
nn kontrol edemediği bir çağda, 
islâm'a karşı doktrinlerin süper 
güçlerle donandığı bir çağda, 
sadece sözlü yazılı tebliğle so-
nuç alabilecek miyiz? Bu zor. 
Zor ama. bir boyut halinde, sü-
rekli gelişerek uygulanması ge-
rekh bir tebliğ yolu. Bundan 
vazgeçilemez. Sürekli bu alana 
yığınak yapılarak, sözlü ve yazılı 
tebliğ geliştirilmelidir. 

İSLÂM'IN GÜZELLİĞİNİ 
YAŞAYARAK ÖRNEKLEMEK 

Ama bunu fiilî hayatla besle-
mek şartıyla. İslâm'ı soyut bir 
umdeler bütünü, ya da tarihten 
bir yaprak olmaktan çıkaracak 
yol bu: İslâm'ı yaşamak. İs-
lâm'ın kişi hayatı için bir mut-
luluk reçetesi, toplum hayatı 
için ideal ölçüler bütünü oldu-
ğunu ortaya koymanın tek yolu, 
İslâm'ı kişi hayatında ideal öl-
çüler halinde yaşama, ve İs-
lâm'ın nezih toplumunu kur-
maktan geçer. Mecelle kaidesi-
dir: "Leyse'l-haberü ke'l-ıyan: 
Haber gözle görmek gibi değil-
dir" Hiçbir propagandanın çü-
rütemeyeceği gerçek, yaşanan 
gerçektir. Ve her türlü propa-
gandaya rağmen zaman içinde 
yaldızı dökülecek olan da, yaşa-
nan olumsuzluklardır. İslâm'ın 
kişi ve toplumlar çapındaki teb-
liği de, aynı ölçülerin dışında 
değildir. Bir toplum içinde İs-
lâm'ı fazilet ve nezahet ölçüle-
rinde yaşayan insanlar çoğal-
dıkça, İslâm'ın tebliği çığ gibi 
büyüyecek, İslâm'a imrenenler 
çoğalacak. Müslüman olmak, 
bir fazilet ölçüsü halinde zihin-
lere yer edecektir. İslâm adıyla 
yapılan İslâm dışılıklar ise, ajmı 

tarzda tebliğe vurulan can alıcı 
darbeler olarak kişi dosyasına 
geçecektir. 

Aynı şekilde, dünya çapında-
ki İslâmî tebliğde de benzeri öl-
çüler geçerlidir. Ünite ünite ku-
rulacak İslam toplumları, İs-
lâm'ın nezahet İni yansıtabildik-
leri ölçüde, insan topluluklan 
İslâm'a yönelişini hızlandıracak: 
aksi hal ise, İslâm'ın tebliğini 
olumsuz yönde etkileyen vebal-
ler olacaktır. 

Hidayet şüphesiz Allah'tandır. 
Ama bizler de imtihandayız. Öy-
leyse; 

- Şahsımızda İslâm'ı her 
halükârda yaşamalıyız. Yer ve 
zaman ayırdetmeksizin. Nezahet 
ve titizlik içinde. Şartların uy-
gun görülmediği anlarda bile, 
İslâm'ın o âna taalluk eden bir 
prensibini yaşamamız gerektiği-
ni düşünmeli ve mutlaka bir ça-
resini bulmalıyız. Hiçbir şart, 
İslâm'ın üzerimize düşen temel 
görevlerini erteletecek kadar 
önemli değildir. Etrafımızı kuşa-
tan şartlarla İslâm'ın bir görevi 
karşı karşıya geldiğinde mutla-
ka İslâm'ın gereklerini tercih et-
melijTz. 

- Gerektiği zamanlarda, be-
nimsediğimiz hareket tarzının, 
İslâm'ın bir umdesi olduğunu 
çevremize bildirmeli, hareketi-
mizi sözlü tebliğ ile bütünleme-
liyiz. 

- İslâm'ın sosyal üniteler ha-
linde yaşanması için çaba sar-
fetmeli. dinimizin umdelerinin 
hem ferdi planda, hem de top-
lumları kuşatacak bir saadet at-
mosferi hazırlayacağını örnek-
lendirmeliyiz. Aile, eğitim ku-
rumları, vakıflar, sosyal yardım 
üniteleri, hep İslâm'la ışıklanan 
sosyal birimler haline dönüşme-
li, İslâm, toplumun ve ferdin 
umutlarının odaklandığı buna-
lımlarının çarelerine tekabül 
eden bir ölümsüz sistem halin-
de her geçen gün hayatımızda 
varlığını duyurmalıdır. 
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a. Metodik Unsurlar 
Siyasi ve ilmi planlamada bağlı kalınacak melo-

dik kayıtlar şunlardır: 
1. Şeriat 
2. İlim/Bilim 
3. Yaşanan dönemde Cezayir halkının psikolojisi 
4. Uygulama zemini ve başarma şartlan 
5. Temel ilkelerle çatışmayacak ve siyasi kon-

jonktürü gözetecek siyasi ölçü. 
Hamd: kendisinden, yardım, bağışlama ve hida-

yet beklediğimiz Allah'a olsun. Nefıslerimizdeki 
kötülüklerden ve amellerimizdeki yanlışlıklardan 
O'na sığınırız. Allah kimi doğruya iletmişse onu 
saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa onu da 
doğruya iletecek yoktur. Şehadet ederiz ki, Al-
lah'tan başka ilah yoktur ve O'nun ortağı da yok-
tur. Ve yine şehadet ederiz ki Muhammed, O nun 
kulu ve Rasulü'dür. 

Ey iman edenler, Rabbinlzden korkulması ge-
rektigi şekilde korkun ve ancak müslümanlar ola-
rak ölün! 

Ey insanlar, sizi tek bir nefisten yaratan ve on-
dan eşini yaratıp onlardan erkekler ve kadınlar 
üreten Rabbinlzden korkun. Adına birbirinizden 
dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağ-
larını koparmaktan sakının. Kuşkusuz Allah, sizi 
gözetleyicidir. 

Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve doğru söz 
söyleyin ki işlerinizi düzeltip günahlarınızı bağış-
lasın. Kim Allah'a ve Rasulü'ne itaat ederse ger-
çekten büyük bir mükafat kazanır. 

En doğru söz, Allah'ın kitabı: en güzel rehberlik 
Muhammed (s)'in rehberliğidir. İşlerin en kötüsü, 
sonradan çıkartılanlardır. Her sonradan çıkartı-
lan bidat, her bidat dalalet, her dalalet ise ateşdir. 

b. Hazırlık 
Islami faaliyetin en önemli hasleti ciddiyettir. 

Bunun sağlanabilmesi için Islami faaliyetin; şeri-
at, akıl, maslahat ve vakıa kayıtlarını gözeterek 
ilişkili olduğu insan fıtratına riayet etmesi gerekir. 
Ancak bu şekilde, ifrat ve tefrite, sapıklığa ve yan-
lışlığa düşmesi engellenebilir. İşte bu nedenlerden 
dolajn Islami Kurtuluş Cephesi nin siyasi progra-
mının ana unsurları aşağıdaki kayıtlara bağlı kı-
lınmıştır: 

1. Önemine bakmaksızın mevcut olan ve olabi-
lecek bütün sorunlan çözebilmemiz için İslam şe-
riatına ve onun adalet, itidal, yeterlilik ve kap-
samlılık metoduna bağlı kalmak. Yüce Allah bu-
joırdu ki: "Sonra bu işten seni de bir şeriate 

Geçen Sayıdan Devam 
koyduk. Sen ona uy, bilmeyenlerin hevalarma 
uyma." (Casiye, 18). 

2. Sorun ve proİDİemlerin ortaya çıkarılması, 
bojaıtiannın belirlenmesi, analiz edilmesi, çözüm-
lerinin ortaya konması, çözümleri uygulama yol-
lannın belirlenmesi. Ayrıca programın unsurları 
için şart olan beceri ve deneyimin sağlanması 
amacıyla ilim ve çeşitli bilim dallarından en güzel 
şekilfle yararlanılması. Yüce Allah bııjaırdu ki: 
"Kime hikmet verilirse ona büyük hayır veril-
miştir." (Bakara, 269) ve "De ki: Rabbim beni 
ilim bakımından artır." (Tâhâ, 14). 

3. Yükselme arzusu ve sömürgeciliğin yol açtığı 
geri kalmışlığın bütün şekillerinden sıyrılma iste-
ğiyle dolu Müslüman Cezayir halkının emellerine 
yeniden değer kazandırmak: Cezayir halkı, iman 
ve İslam'ın gücüyle Rabbine olan güveniyle geri 
kalmışlıktan kurtulacak ve modern sömürgecili-
ğin etki alanından çıkacaktır. Mezkur unsurlar; 
iradesinin tecelli alanlarını, dehasının tezahürü-
nü ve risaletinin sürekliliğini temsil edecektir. 

Kararlılığına halel gelmemesi için, programın 
merhaleleri halkın psikolojisi gözetilerek metodik 
olarak belirlenir. Böylece; çeşitli şartlar, kudret, 
vakıaya uygunluk ve etkinlik ortamına göre belir-
lenecek merhalelerin tarihi devrelerinde, halkın, 
kendine güvenini yeniden kazanması sağlanacak-
tır. Özetle bizler, yalnızca Allah'ın yardımıyla hal-
kımızın duygularına ve arzularına saygı noktasın-
dan hareket etmeyi temel almaktayız. 

4. Siyasi programımızın kağıt üzerinde kalma-
ması için, alternatif ve çözümlerin uygulanmasını 
sağlama yolunda, gerekli metodik şartların hazır-
lanması gerekir. Bu alternatifier, siyasi icraat pla-
nını oiuşturmaian itibariyle, Islami Kurtuluş Cep-
hesi'nin faaliyetlerinin itici gücü olmaktadırlar. 
Bu faaliyetler ise, Cezayir halkının genel iradesi-
nin doğurduğu bilinçli siyasi çabanın temelini 
oluştunnaktadır. 

Islami Kurtuluş Cephesi'nin metodik özellikle-
rinden biri de, Cezayir halkından uzak kalmama-
sıdır. Aksine o, her türlü icraatında hallda bera-
ber hareket etmektedir. Dolayısıyla ülkede başarı-
lan işler, halkın cehd ve çabasının meyvaları ol-
maktadır. Bu; Allah Rasulü (s)'nün ashabının 
O'na söyledikleri şu sözde temsil olunan sahabe 
metodudur; "Eğer seninle birlikte önümüze deniz 
çıksa ve sen ona dalsan biz de seninle birlikte da-
larız ve kimse geri kalmaz." 

5. Islami Kurtuluş Cephesi, mezkur kayıtlara 
bağlı kalarak, her türlü kurum, kuruluş ve der-
nekle ilişki ve tavırlarını, sürekli olarak akidevi, 
siyasi, iktisadi, kültürel, medeni ve sosyal bakışa-
çısı doğrultusunda belirler. Bu bakışaçısı ise, ku-
şatıcı İslam dairesi ve Cezayir halkının vazgeçil-
mez çıkarlanyla sınırlandınimıştır. Bu sayede öl-
çüsüz tavırlardan, şahsi tasarruOardan ve siyasi 
bilinçten yoksun tutumlardan sakınılacak, Cep-
he'nin yükümlü olduğu kajatlardaki meşruluk ve 
metodiklik korunacaktır. 
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