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d e u iy

“NATO-İZM”de nereden çıktı, diye düşünebilirsiniz.
II. Dünya Savaşı ertesinde kurulan Kuzey Atlantik Ok

yanusu Organizasyonu yani kısa adıyla NATO’nun Sovyet 
Rusya saldırganlığına karşı salt askeri amaçlarla ortaya çık
madığı; komünizme karşı “hür dünya”yı, demokratik re
jimleri özgürlüğü savunmayı da içerdiği biliniyor. H atta So
ğuk Savaş döneminin NATO-VARŞOVA denklemiyle sem- 
bolleştiği de hafızalardadır. Denilebilir ki NATO ideolojik 
bir yapılanma olarak ortaya çıkmıştır. Zaten, ideolojisiz si
lah ve silahsız ideoloji düşünülemez.

Sovyetler’in çöküşü ve Soğuk Savaş döneminin sona 
ermesiyle birlikte işlevini yitireceği düşünülen NATO, 
ABD’nin patronajlığındaki “Yeni Dünya Düzeni”nin jan
darmalığı misyonunu üstlenmiş gözüküyor. NATO’nun 
1991 ve 1 9 9 9 ’da belirlediği stratejik konseptlere bakıldı
ğında demokrasi, insan hakları, serbest piyasa ekonomisi 
gibi bir dizi ideolojik kavram ve bakış açılarına ilaveten son 
derece sübjektif “müdahale gerekçeleri”ne rastlıyoruz. Bu 
demektir ki NATO “hiper güç” (ABD)’nin şekillendirdiği 
hazâ ideolojik bir kurumdur. Şöyle de denebilir: NATO “si
lahın ideolojisi”dir. Bu ideolojinin adı da NATO-İZM ’dir.

Ümran bu sayısında NATO’nun dünya devletler denge
sinde ifade ettiği anlamı ve bu bağlamda Türkiye’nin konu
munu değerlendiren yazılara yer veriyor. Cevat Özkaya, 
Selahaddin Ayaz, Ahmet Mercan’nın yazıları NA
T O ’nun {eski ve yeni) işlevini irdeliyor.

Genel yayın yönetmenimiz Cevat Özkaya’nın eski ba
kanlarımızdan Kâmran İnan’la yaptığı röportaj da NATO 
ve diğer dış politika konularına ilişkin önemli perspektifler 
içeriyor.

Yine Ü m ran’ın bu sayısında NATO Kuruluş Sözleşme- 
si’ni, 1991 ve 1999 konseptlerini “belge” olarak sunu
yoruz. Öyle sanıyoruz ki, Türk basınında ilk kez yayınlan
makta olan bu belgeler ilgili okuyucular için hayli kıymet
li bir başvuru kaynağı niteliğinde olacaktır.

Üm ran tanıdık imzalar ve bölümlerle devam ediyor.
Yeni Ümranlarda buluşmak duasıyla.
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UNUTULAN YENİ DÜNYA 
DÜZENİ VE TÜRKİYE

KAPAK

8 0’1İ yılların sonu ve 90’lı yılların 
ilk yansında çok sözü edilen bir 
kavranndı "Yeni Dünya Düzeni”. 

Hangi konuda olursa olsun, her konuşma
nın değişmez başlangıç cümlesi “Soğuk 
Savaş”ın sona ermesinden sonra oluşan 
yeni dünya düzenine vurgu yaparak başlı
yordu ülkemizde. Bu yeni düzenin özellik
lerinden bahsederken de, yeni dün
yanın çok kutuplu mu, yoksa 
tek kutuplu mu olacağı 
tartışmalarını gündeme 
getiriyordu. Azınlıkta 
kalan bir grup araştır
macı “tek kutuplu bir 
dünya”ya doğru gittiği
mizi söylerken, çoğunluk 
da “çok kutuplu bir dün
ya ” n\n oluşacağı kanatinde bu
lunuyordu. Her iki grubun da kendince 
makul gerekçeleri vardı.

Ayrıca soğuk savaş dönemi uluslarara
sı güvenlik ve siyaset kurumlarınm fonksi
yonlarının değiştiği veya gereksizleştiğine 
ilişkin görüşler de arz-ı endam etmekteydi. 
Bilhassa, Sovyetler’in başını çektiği “Do
ğu Bloku” karşısında “Batı Dünyası”nın 
bir savunma örgütü olan NATO’nun he
men hemen işlevsiz kaldığı vurgulanıyor
du. Çünkü, bu savunma örgütünün hik- 
met-i vücudu olan Varşova Paktı ortadan 
kalkmış, Sovyetler dağılmış, “Doğu Blo
ku” ülkeleri bağımsızlıklarını elde etmiş
lerdi. Hatta bunun da ötesinde Batı ile iş
birliği yapma isteklerini dile getiriyorlar-

dunu ortadan kaldırdığı ve onu ne yapıla
cağı, neye yoracağı belli olmayan ikinci, 
üçüncü dereceden ihmal edilebilir bir ör
güt konumuna indirgediği söyleniyordu.

Ortaya atılan bir başka düşünce de, ku
rulmaya çalışılan yeni dünyada Avrupa- 
ABD çelişkisinin çok önemli olduğuydu. 
Avrupa’nın Sovyet tehdidinden kurtulduk

tan sonra, kendisi için bir yük haline 
gelmiş olan ABD’den de kur

tulmak isteyeceği ve kendi 
güvenliğini kendisinin 
sağlayacağı varsayılı
yordu. Ve Avrupa ile 
ABD arasında sistem içi 

denebilecek bir çekişme 
ve hatta çatışmanın olabi

leceği dillendiriliyordu.
Yine, özellikle Türkiye’de, he

yecan verici kelimelerle ifade edilen, ade
ta sloganlaştırılan bir cümle sıkça tekrar 
ediliyordu devlet büyüklerimiz tarafından: 
Türkiye’nin etki alanının genişlemesinin 
ifadesi olarak kullanılan ve "Adriyatik’ten 
Çin Şeddi’ne" şeklinde formüle edilen 
cümle, kısa bir zaman için de olsa gönül 
telimizi titretmeye devam etti.

Tabii ki yeni dünya düzenine ilişkin 
öngörüler bu kadar değildi. Biz ülkemizde 
revaç bulmuş belli başlılarını yukarıda 
zikrettik. Son üç beş sene öncesine kadar, 
Türkiye’de basının, entellektüellerin, dev
let adamlarının gündemini sıkça işgal eden 
bu nitelemeler, bu kavramlar son seneler
de adeta yasaklanmış gibi gündemden

dı. Bu tablonun NATO’nun hikmet-i vücu- kalkıverdi. Artık hemen hiç kimse konuş-

Cevat
ÖZKAYA
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masına “yeni dünya düzeni” diye başlamıyor. Yine 
“Adriyatik’ten Çin Seddi”ne ibaresine hemen hiçbir 
konuşmada şahit olmuyoruz.

İnsanın aklına “Yeni Dünya Düzeni” oluşturulmak
tan vaz mı geçildi acaba ve “Adriyatik’ten Çin Sed- 
di”ne ifadesi çok gayr-i mümkün bir şey miydi veya sa
dece hayal miydi, soruları ister istemez takılıyor.

BELİR G İN LEŞEN  YENİ DÜNYA DÜZENİ 
VE NATO’NUN YENİ ROLÜ

Yukarıda da belirttiğimiz gibi soğuk savaş sonrasında 
öneminin azalacağı varsayılan NATO’nun tam tersine 
önemi artmıştır. Soğuk savaşın hemen ertesinde 91 yı
lında yayınlanan “NATO Konsepti”nde yeni ortama 
Pakt’ın uydurulması için gerekli değerlendirmeler ya
pılmıştı. 91 Konsepti’nde NATO’ya her cepheden sal
dırı olasılığının ortadan kalktığı ve merkezi Avrupa’da 
bir sürpriz baskın ihtimali bulunmadığı belirtilmekte
dir. Ancak konseptin 8. maddesinde “Artık tek boyutlu 
tehlike yerine, çok boyutlu, çok sinsi, çok cepheli, önce
den hilinehilme ihtimali düşük tehdit ve tehlikelerin 
sözkonusu” olduğundan bahsedilmektedir.

Bir sonraki 9. maddede ise, muğlak tehdidi açık bir 
ifadeye kavuşturulmakta ve şöyle denmekledir: “Dene
bilir ki, bugün saldırının mehazı, şu ya da hu teammüd 
olmayacaktır Ancak gerek Orta, gerekse, Doğu Avru
pa’da (NATO dışında) yaşanan etnik karşıtlıklarla sınır 
çatışmalarını da içeren ciddi iktisadi, sosyal ve siyasi 
güçlüklerle gelen istikrarsızlıkların basit bir sonucu 
olacaktır...”

Böylece NATO’nun yeni görev alanı 91 konseptin- 
de belirlenmiş oluyordu. Ayrıca Washington kurucu 
belgesinin beşinci maddesinde belirtilen, “muahhid ta
raflardan birinin veya birkaçının saldırıya uğraması 
durumu tarafların tamamına şâmil sayılacak...” diye 
devam eden maddenin yeni konseptlerde de geçerli ol
ması öngörülmüş, ancak bunun ötesinde, NATO’nun 
sadece bir savunma örgütü olma ve saldırıya karşı koy
ma işlevinin dışında yeni işlevler üstlenmesi de kayıt 
altına alınmıştır.

1999 Nisan’ında tespit edilen konsept’te bu durum* 
açıklığa kavuşturulmuştur. 99 konsepti’nin 6. madde
sinde NATO’nun, üyelerinin hüiTİyet ve bağımsızlığını 
teminat altına almak ve demokratik yönetim, insan hak
ları ve hukuk devleti şartlarını, önşart kabul eden 
Pakt’ın Avrupa’da adil ve kalıcı barışın tesisine mesai 
harcadığı belirtiliyor. Devamında ise ... “Bu gayenin 
başarılmasını Avro-Atlantik sahasının güvenliğine tesir

eden kriz ve çatışmalar tehlikeye düşürebilecektir. Yani 
Pakt sadece müttefiklerin ülke savunmasını halletmek
le kalmaz, Kuzey Atlantik Bölgesinde ülkelerarası siya
si barış ve ülkeler içi siyasi istikrar hedeflerine hizme
ti de vazife ve hedef bilir.” deniyor.

Bu maddeye göre NATO artık sadece bir savunma 
örgütü olmaktan çıkıp, yeni bir düzen tesis eden, değer 
bağımlı, gerektiğinde ülke içişlerine de müdahale ede
bilen bir örgüt hüviyetine bürünmektedir. Olayın bu 
mahiyeti üzerinde ciddi bir şekilde düşünmek gerekir. 
Ayrıca “Avro-Atlantik sahasının güvenliğini tehlikeye 
düşürecek kriz” gibi muğlak ifadeler NATO örgülü 
içinde güçlü devletlerin, bilhassa ABD’nin rahatlıkla ve 
gayet esnek bir şekilde kullanabileceği bir alan meyda
na getirmektedir. Neyin kriz tanımına girdiğinin ifade 
edilmediği bu cümlede, güçlü olanın kriz dediğinin kriz 
olarak nitelenmesi gibi bir sonuç çıkmaktadır. Bu iç si
yasi literatürümüz de de son zamanlarda sıkça kullan
dığımız, “durumdan vazife çıkarmak” gibi denetim im
kanı zor olan bir hali de beraberinde getirecektir.

Bir başka sıkıntılı ve Türkiye’yi şu veya bu biçim
de özellikle ilgilendirebileceğini düşündüğümüz bir du
rum da, 99 konseplinin 20. maddesinde ifadesini bul
maktadır. Tamamını Umran’ın ekinde bulacağınız 20. 
maddenin son cümleleri şöyle bitmektedir. Avro- 
Atlantik sahanlığı içinde ve etrafındaki bazı ülkelerin 
halen karşı karşıya bulunduğu ciddi ekonomik, sosyal 
ve siyasi müşküller bulunmaktadır Etnik ve inanışsa! 
rekabet, sınır çatışmaları, yetersiz yahut başarısız re
form çabaları, İnsan Hakları ihlalleri ve devlet fesihle
ri (yıkılan devletler) mahalli hatta bölgesel siyasi den
gesizliklere pekala yol açabilecektir...”

Maddenin devamında yukarıdaki durumların Avro- 
Atlantik sahanlığında dengesizliğe yol açabileceği var
sayılmaktadır. Dolayısıyle bu dengesizliğin meydana 

_ getirdiği kriz de müdahale sebebi sayılacaklır. Madde
nin zımnen ifade ettiği budur.

Şimdi müdahale sebeplerinin bu kadar çeşillendiril- 
diği bir ortamda, hangi devlet varlığından, güvenliğin
den emin olabilecektir. Bu tür ifadelerin zahir anlamla
rının ötesinde yorumlandığı bilinen bir gerçektir. Bir 
büyük gücün ABD’nin şartsız müttefiki olan herhangi 
bir ülkede, teoride insan hakları ihlali olarak algılanabi
lecek davranışlar, muhtemeldir ki ABD tarafından böy
le algılanmayacaktır. Ama ABD’ye muhalif bir devletin 
sınırları içinde meydana gelen daha az vahim olaylar 
ise, vehamet dereceleri yükseltilerek müdahale sebebi 
sayılabilecektir. Bu bir varsayım değildir. Dünyada ör
neğine çok sık rastladığımız bir uygulamadır.

4 ■ ÜMRAN
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örneğin Şah dönemi İıan’mda yapılan zulüınler 
ABD’yi hiç rahatsız etmemiştir. Ama ABD’yc muhalif 
bir yönetimin idaresinde bulunan İslâmi İran’m varlığı 
bile bu insan haklan ihlalleri suçlaması için yeterli se
bep sayılmaktadır. Nikaragua’da ABD’ye muhalif San- 
dinislalar’ın yaptığı her davranış zulüm ve insan hakla
rı ihlali nitelemesini hakederken, ABD’ye dost Kont
ra’ların zulümleri görmezlikten gelinebilmiştir.

Burada söylemek istediğimiz, devletlerin kendi sı
nırlan içinde gerekirse insan haklan ihlali yapabilecek
leri ve buna kimsenin kanşamayacağı değildir. Aksine 
bu ihlallerin bir insanlık suçu olduğu ve bunu yapan şa
hıs veya kurumun suçlu sayılması gerektiği kanaatinde
yiz. Ancak burada menfaat esasına göre uygulanabile
cek, örneğine sıkça rastladığımız bir çifte standarta işa
ret etmek istiyoruz.

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE 
_____________NATO’NUN ARTAN ÖNEMİ_____________

Sovyetler’in dağılmasından sonra gerek Avrupa’da ge
rekse Asya’da, yani genel anlamda Avrasya kıtasında 
etkiye açık bir alan oluşmuştur. Brzezinski’nin “Büyük 
Satranç Tahtası” dediği bu alanda irili ufaklı bir takım 
güçler etki alanlarını artnacak oyunlar oynamaktadır
lar. Bu oyuncuların en büyüğü ve etkilisi de muhakkak 
ki ABD’dir. Dünya tarihinde ilk defa olarak Avrasya dı
şı bir gücün Avrasya’da etkin olduğu bir dönem yaşan
maktadır. Bugün için her ne kadar ABD etkili gibi gö
rünse de, yakın bir gelecekte Çin’in kendi bölgesinde 
ve bu boşluk alanında oldukça etki sahibi olacağı tah
min edilebilir. Bölgeye olan yakınlık, etkileyici bir 
ekonomik gelişme ve 
kalabalık bir nüfus,
Ç in’i bu bölgede 
ABD’nin rakibi haline 
getirmektedir.

Teknolojik olarak 
Çin ile mukayese edil
meyecek gelişmişlik dü
zeyinde olan ABD,
Çin’in bölgeye olan ya
kınlığının verdiği hare
ket imkanını dengeleye
bilecek avantajlar elde 
etmek istemektedir. İşte 
tam bu anda NATO’nun 
ABD açısından ve hatta 
Avrupa açısından önemi

ortaya çıkmaktadır.
Avrasya’nın Avrupa bölümünde hakimiyetini belir

ginleştiren bir gücün, Asya kıtasındaki zengin kaynak
lara sahip ve etkiye açık olan bu alanda da gücünü ar
tıracağı açıkça bellidir. Onun içindir ki, bu gücün yani 
ABD’nin Avrupa’da bulunmasını meşrulaştıran ve Av- 
ro-Atlantik sahasının güvenliği için vazgeçilmez olarak 
nitelenen NATO ayrı bir önem kazanmaktadır. NA
TO’nun bu önemli konumu bağlamında ABD, ve Av
rupa arasında tam bir anlaşma sözkonusudur. Bunun 
içindir ki, NATO’nun 99 Nisanın’da yayınlanan kon- 
septinin 42. maddesinde Avrupa ve ABD’nin güvenliği
nin birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğu ifade edilmekte ve 
"Avrupa topraklarında ABD nükleer rampalarının ve 
konvansiyonel (güçlerinin mevcudiyeti. Kuzey Ameri
ka'nın güvenliğine ayrışmaz hiçimde bağımlı Avru
pa’nın güvenliğinin de vazgeçilmez şartıdır” denilmek
tedir. Ve yine 99 konseptinin üçüncü maddesi ise, Avru
pa’da NATO’nun merkezi bir rol üstlendiği, Avro-At- 
lantik güvenlik yapısının evrimleştiğinden bahsedil
mektedir.

Buna bir de “Avrupaiı hiçbir ülkeden, demokrasi ile 
yönetiliyorsa, ve Washington sözleşmesi şartlarına 
uyum gösterebilecekse üyelik esirgenmeyecektir”, di
yen 99 konseptinin 39. maddesini de ilave edersek, 
NATO’nun tümüyle Avrupa’yı kucaklayan etkili ve 
mihver bir örgüt özelliği kazandığı görülür.

ABD’nin çok etkin olduğu NATO’nun, Avrupa’da 
kazandığı bu önem ABD’yi Avrasya’nın Avrupa yaka
sında tartışmasız bir güç konumuna getimıcktedir. Bu
nun Brzezinski’nin Büyük Satranç Tahtası dediği Avras
ya’nın Asya tarafında da ABD’ye etkin bir hareket ala

AGLISTOS 1999
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nı sağladığını söylemek elbette kehanet olmayacaktır.
Son olarak buraya Brzezinski’nin “Büyük Satranç 

Tahtası” isimli o çok önemli kitabından bir aimtıyı ek
lersek NATO’nun önemi ve işlevi çok daha açık bir bi
çimde ortaya çıkar. "Dolayısıyla Amerika’nın Avru
pa’daki merkezi stratejik hedefi oldukça basit bir şekil
de özetlenebilir. Bu, daha gerçek bir Atlantik ötesi or
taklık aracılığıyla Avrasya kıtasındaki köprüba§ını sağ
lamlaştırmak, böylece de büyüyen bir Avrupa’nın Av
rasya’ya uluslararası demokratik ve işbirlikçi düzenin 
yansıtılması için daha uygun bir sıçrama tahtası olabil
mesini sağlamak" (s.80.)

Bu hedef için NATO, ABD açısından vazgeçilmez 
bir organizasyondur, bir örgüttür.

OLUŞAN DÜZENDE TÜ R K İY E ’NİN YERİ

Dünyada yürütülen hakimiyet mücadelesinin oyun ala
nına yakın bir coğrafyada bulunması ve bu coğrafyada 
kurulu bulunan devletlerin bir çoğunun Türk kökenli 
olması ve en azından kimlik anlamında İslâmi özellik
lere sahip bulunması, Türkiye’nin avantajlarından bir 
tanesidir. Yine Balkanlar, Ortadoğu ve Kafkasya gibi, 
hakimiyet mücadelesi yapılan alanların coğrafi olarak 
orta yerinde bulunması, Türkiye’ye hem sıkıntılar geti
ren, ama aynı oranda belki de daha fazla avantaj sağla
yan bir durumdur. Bu, konumu, dünyada hakimiyet 
mücadelesi yapan ülkeler açısından Türkiye’yi kıymet
li kılan bir unsurdur. Ancak bütün politikanızı bu jeost- 
ratejik kıymet üzerine bina eder ve sadece bulunduğu
nuz coğrafyada varolmayı yegane hedef edinirseniz, bu 
coğrafyanın avantajlarından yeteri kadar yararlanmak 
mümkün olamaz. Bu coğrafyada bulunmanın gerektir
diği gücü, hareketliliği inşa edemezseniz, tarihten iste
seniz de istemeseniz de tevarüs ettiğiniz misyonun ge
reklerini yerine getiremezseniz, o çok koruduğunuzu 
sandığınız coğrafya’nm güvenliğini de tartışmalı hale 
getirirsiniz. Nitekim bu ülkede 21. yy.’m başında, 
“Sevra”in hortlatılmak istendiği ülkeyi yönetenler tara
fından kamuoyuna ilan edilebilmiştir. Bu her ne kadar, 
birinci olarak tedbirli olalım için, ikinci olarak da iç po
litika gerekleri için söyleniyorsa da, bu coğrafya’nın 
gerçek sahibi olmak konusunda bir tereddüdünüzün de 
varlığını zımnen ortaya koymak demektir.

Bizim dış politika yapıcılarımız, Kâmran İnan’ın 
deyimiyle hareketsizliği bir politika haline getirmişler
dir. Yani mevcut hali muhafaza etmek, hemen hemen 
hiç risk almamak bütün politika gereklerini sadece ve 
ancak güvenlik esası üzerine oturtmak. Değişen bir 
dünyada, değişen bir politika ortamında, hali muhafaza

etmenin hem mümkün olmadığı, hem de uygun bir po
litika olmadığı açık ve net bir gerçektir.

Dış politikalarının sadece güvenliğe endekslenmiş 
olması, Türkiye’yi İsrail ile istisnai, ilişkiler kumıak 
durumunda bırakmıştır. Bu güvenlik saplantısı Türki
ye’yi uzun vadeli ve stratejik düşünmekten alıkoymuş 
ve ufkunu daraltmış, günlük menfaatlere hapsetmiştir. 
Uzun yıllar Ortadoğu’nun idareciliğini yapmış bir ülke 
bu bölgede İsrail’in ikincil bir partneri durumuna sok
muştur kendisini. Bunun bedelini de sanıyorum çok 
geçmeden ödemeye başlayacaktır.

Nitekim Suriye ile İsrail arasında, tarihte hiç olma
dığı kadar barışa yaklaşılmıştır. Böyle bir barışın şu ve
ya bu biçimde tesisi gerçekleşirse, Türkiye İsrail ile uy
guladığı Ezer Weizman’in alay eder gibi söylediği, bi
zim sayın Cumhurbaşkanımızın da gayet mütebessim 
bir yüz ifadesiyle kabul ettiği bu “aşk ilişkisi”nden ola
ğanüstü zarar görecektir.

Bu, İsrail ile ilişki kurmayalım anlamına gelmiyor. 
Ancak kurulacak ilişkinin sınırını, uzun vadeli ve viz
yonu olan bir bakış açısıyla tayin etmenin gerekli oldu
ğu anlamına geliyor.

Türkiye, bir şeye karar vermek durumundadır. Ya, 
tarihi, jeopolitik ve kültürel potansiyelinin gerektirdiği 
bir bölge gücü olmak için gayret sarfedecektir ve bu
lunduğu bölgede sözü dinlenen, bölge üzerinde hakimi
yet mücadelesi yapanların fikrine ve gücüne itibar et
tikleri bir bölgesel güç olacaktır. Veya da dünyanın 
avantajlı arsalarından birinde oturan bir “pivot devlet”* 
pozisyonunu tercih edecektir.

Tabii ki arzu edilen birincisidir. O ’nun içindir ki, 
Türkiye iç ve dış politikalarını yeniden gözden geçir
mek durmundadır. Kültürel değerlerin giderek ağırlık 
kazandığı dünyada, kendi kültürüne ve onun en temel 
dayanağına savaş açmış bir Türkiye, olsa olsa gücü çok 
tartışmalı bir “pivot devlet” olabilir. Türkiye dünyadan 
kopmamak zorundadır. Ama, kendi özgün değerlerini 
de beraberinde taşıyarak, bu özgün değerlerini evrensel 
değer haline getirerek dünyanın itibarlı bir gücü haline 
gelebilir. Unutulmamalı ki, kendini inkâr eden kimse
den itibar bulamaz, sadece kullanılır.

Son olarak Türkiye iç siyasi kültüre hakim olan ide
olojik söylemin, dış politika gereklerini ihmâl ettirecek 
baskısından kurtulmak mecburiyetindedir. Dış politika 
gerekleri ile iç siyasi kültür arasında tabii bir uyum sağ
lamalıdır. ■

* Pivot devlet; dünyanın stratejik bölgelerinde icıırıılu bulunan ve is- 
tiki’arsızlığa düştüicierinde, bölgede istikrarsızlık oluşturabilccck 
nitelikte, gelişmekte olan devlet.
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NATO VE FELSEFE
SAVAŞ VE BEKA

Tarih, Coğrafya ve NATO’sal İzdüşüm

KAPAK

/ micha like a mac-oıı a Fuzzy tree! 
(Hey, yılbaşı ağacı, ^ene karşılaştık!)

E. Presley

S ezar’a göre Roma herşeydir ve 
Rom a olmakla meşmdur. Savaş 
diye bir söz de komiktir. Savaş 

yoktur, istila vardır. Bu da Kaynak eko
nomisi ile birlikle akü sahibi, müreffeh 
bir dünya yaratır.

Napolyon her savaşla yeni bir ulus 
yaratır. M oltke’nin davası ise, W elling
ton ile aynıdır. Savaş nasıl 
edilir, nedir, nasıl kazanı- 
hr, göstere göstere öğ
retmek. O işine baka 
dursun, ve Taleilriuı 
Bonaparte’a aşık ola- 
dursun, Clausewilz de 
M oltke’nin neden asker 
olduğunu izah eder; Savaş, 
ezelidir ve savaş, ebedidir ! K en
di kelimeleriyle, “Sıcak savaşı gözde bü
yütm em ek gerekir, aslolan barışın iflas 
etmiş olduğunu yahut yanlış yönetildiği
ni kabul ve teslimdir!”

Hiller bir yazardıi' ve birden Alman
y a’nın geleceğini genişlemekte, Avru
pa’nın hatta dünyanın geleceğini de Al
m anya’da, Alman felsefesi ve m edeniye
tinde, Alman sanayi ve teknolojisinde

görmeye başlar. Almanlara gelince, on
ların geleceği de Alman yurttaşlığında- 
dır: Deutsecland über alles! Tek endişe 
konusu vardu" Almanya! Almanya, her- 
şeyin, her kaygı ve yeisin üstündedir!
Üzüntüye gerek yoktur, Alm anya’yı sev
mek her müşkülü halledecektir! Senin 
için, benim için, Avrupa için, herkes için, 

yani D ünya için! “D avam ” 
der, “Herkesin davasıdır!” 

Meşruiyetin tanımı, Al
manya, gerekçesi Al-

_____  man medeniyetidir.
O sırada ABD yö

netiminin aklına bii'şey 
gelir. Avrupa şımarıktır, 

onun için R usya’ya yardım 
etmek gerekir. Fransa’yı kurtarı

yorum bahanesiyle, Almanlara saldırır.
Stalingrad düşmekten kurtulur.

R usya’yı kuşatan Almanlara yardım 
için Pearl H arbour’ı bombalayan Japon
ya, 2 A birden yer. R uslar’ın da ricası ile 
tabii!

Fakat Centilmenlik Antlaşması, Rus

y a’ya giden buğday ve silah, Japon- 
ya’nın yediği 2 A, Ruslar’ın ifadesiz yü- AYAX
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K IM  K İM İ KULLANIYOR

Bu concept Avrupa’ya terstir. Fa
kat sesini çıkarmaz. Kaz gelen 
yerden, tavuk esirgenmez; ABD, 
Avrupa’yı Komünizme karşı ko- 
ruyamasa bile, R usya’ya karşı. 
Faşizm  (N asyonalizm )’e karşı 
koruyam asa bile, Almanya ve 
İtalya’ya kar.şı koruyabilecek bi
ridir. Bunu bir kere yapmıştır. 
Büyük ihtimalle bir kere daha ya
pabilecektir. O dayeterlidir! Nor- 
m andiya’ya R usya’ya yardım et
mek için çıktığını da ister açıklar, 
ister kendine saklardı.

Rusya cidden güçlenmişti ve 
3. D ünya’yı bir gün beğenmezse, 
% 0.1 yani binde bir ihtimalle na
zarını A vrupa’ya çevirebilirdi. 
(Ç ekoslovakya’ya, P olonya’ya 
ve Alm anya’ya ABD izni ile bu 
kehanete de hizmet etmek için, 
çevirmişti).

zünde kaybolur. Ruslar, korkunç bir süratle güçlen- 
mektedirler. Güçlenen kim? Rusya mı Komünizm 
mi? Ruslar güçleniyor, dem ek yerine ABD yönetimi. 
Komünizm güçleniyor, kendi tabiriyle ''Kızıllar güç
leniyor!” der. Tabii yapılması gereken Hürriyetçi 
Rejim ler için, Demokrasi adı altında, %100 Ameri
kan bir felsefe ile, bir Savunma Şemsiyesi oluştur
maktır.

H ürriyet A tlantik’tir, Kuzey Atlantik yani Atlanti- 

que Africain (Afrika A tlantik’i) ’in kuzeyi. Sava§ esi
ri Almanya bekletilmek üzere, imzalar atılmıştır.

Türkiye ve Yunanistan Atlantik ülkesi olmadığı 

halde davet edilecek ve The NATO Concept (NATO 

Kavrayışı) birden ortaya çıkacaktır. ABD, NATO’yu 
Uluslararası S ta tü’d t  kendi ordusunun, işe yarıyor
sa kullanılabilecek bir uzantısı kabul etmektedir. As

lında, 1 no’lu Concept (mefhum) budur. 3. D ünya’- 

daki savaş, Propaganda Savaşı’dır (Amerikalılar ide

oloji kelimesini bilmezler) yani nâm-ı diğer Soğuk 

Savaş yahut casuslar savaşı.

SALT: STRA TEJİK  SİLAHLARIN

_________ SIN IRLA N D IRILM A SI PAZARLIĞI_________

HERKES KAZANIRSA H ERK ES KAYBEDER

M uvazaanın (danışıklı döğüş) neticesi, muvazaa 
edenlerin ortadan kalkışı olabilir. Yani muvazaanın 
ortadan kalkışı, olmayabilir, onunla kalmayabilir. 
Türkiye’yi almak için 1 no ’lu concept’i zorlayan 
ABD, felsefeye başvurmuştur. HüiTİyetçi rejim, tem
sili yönetim, vatandaşhk hakları, azınlık haklan ve 
daha sonralai’i kültürel kurumların, eğitimin vs... 
özerkliği ile insan hakları.

Koroşçef bu laflai'a hep gülmüş, ama oyunu asla 
zorlamak yanlısı olmamıştır, zira muvazaalar ve giz
li saikler, yeterince zengindir. Soğuk Savaş yani 3. 
Dünya’yı ideoloji namına (A BD ’yi ideoloji sahibi 
saymamasına ve buna da çok gülmesine karşın) fetih 
çabaları, popüler kennedyesk  adıyla Domino Çapra
zı, tüm hızıyla devam etmektedir. Kale al, kale ver! 
O oyunda ise, Rusya birinci olmasa bile İkincidir ve
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esamesi okunan başka siyasi varlık yoktur. Ekono
mik, demografik, yahut teknolojik, yahut askeri var- 
hk tanımına ise gidilmemekte, başka herkes çok tu
haf bir sakarlığa düçar kılınmaktadır.

İÇ YAPI BOZU KLUĞ U/CON CEPT 2 

G ORBAÇEF/ İÇ YAPILANMA II

Kuzey Atlantik ülkelerinin A BD ’yi asker kaydettiği
ni yahut celbcttiğini bilen Reagan, D om ino’nun Af
gan cephesinde neyin yanlış gittiğini anlamayan Mi- 
kail G orbaçef’e filaini açıklar: Domino oyunu sona 
ersin, İran gibi hiisranlaruı sonu gelmeyecektir 
ve/veya 3. Dünya diye bir dünya varsa bile, astan 
yüzünden pahalıdır.

İzlanda/Rejkjavek (1987) ABD’nin de R usya’nın 
da içe dönüş’üdür.

NEDEN Ç E K İL D İL ER ? SONSUZ UÇURUM

3. D ünya’da yönetim sömürge kalıntısı elitizme da
yalıydı. Halkına yabancıdan çok daha yabancı kim 
seler. Konuştukları dil halktan kopuktu. Bari İngiliz
ce yahut Fransızca, Rusça konuşsalardı. Bu adamlar 
A B D ’den ve R usya’dan devamlı para, petrol, tekno
loji istiyorlardı.

Tuhaf bir şekilde, CIA da KGB de halka ulaşma
maktaydılar. Elleri hep yukardan kesiliyordu.

Komikti tabii. K oroşçef’e göre ise, satın aldığın 
ülkeye girmek ile mezarlıktan rezervasyon yaptır
mak, aynı şeydi. Büyük Polit böyle düşünmüyordu. 
Problemi, ABD Kongresi’nin problemiydi. Bu mas
raf, ideoloji adına hile kaldırılamaz! Boşver yahu, 
vallâ gidelim!

Oysa halk 3. D ünya’da, Sonsuz U çurum ’da (Qu
irk) başka şeylerin peşindeydi. Pulsar (Ölü Güneş) 
ve Quasar (Yaşayan Güneş-tabirler bazan sehven 
birbirlerinin yerine kullanılmakta). İslam 'ı yeniden 
anlamak namı altında, inanılanın çok ötesinde bir 
Aydınlanma Hareketi milyonları efvacen (dalga-dal- 
ga) mobilize etmekteydi. Siyasetin mecramı ekono
miye oturtan, elitist sömürge kalıntısı yönetimdi. O 
zaman da tercihler Salt Komünizm-Tam Hür Teşeb
büs yelpazesinde sıralanmaya başlıyordu. Acaba bu, 
ABD yönetiminin bir taktiği, talimatı mıydı? Hayır! 
CIA, bu kadar basit, bu kadar akıllıca hiçbir şey yap
madı, hiçbir zaman!

K oroşçef’in dediği hep oldu; ‘‘Amerikalılar o ka
dar parayı, biz de o kadar adamı bulamaycağız bey
ler, biliyorum!”

HERYERDE KARŞILAŞTIK! KARŞILAŞALIM!

İşte Rejkjavek zirvesi, böyle oluştu. 3. D ünya’da kit

leler, elitist yönetimin benimsediği hürriyetçi de

mokratik gaye çerçevesinde partilerin ekonomik

imalar taşıması
na tepeden bak

m aktaydı. K it
leler, aktivistler, 

K o m ü n is t-D e -  

mokratik  kutup

laşmayı, kendi

lerine uzak ve 

çok ama pekçok 

soğuk bulmaya 

başlamışlardı.

Yeni kutup

laşma, herhalde, 

Ö r fi-E v r e n s e l  

kutuplaşm asıy- 

dı. Ruslar da
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Amerikalılar da yeni evrensel (radyo) 

ortam ında, kendinden nefret etm eye 

başlayan halkların farkında olam am ış

lardı. Hep, m aliyetlerle ilgilenmişlerdi.

Kültürel yaklaşımları yoktu, kendileri 

ise serapa kültürdüler Ama Büyük Uçu

rum ’u anlayam am ışlardı. 3. D ünya 

halkları aydınlanm a istiyorlardı 

ABD ’den, R usya’dan; elitler ise sırların 

küçüğü büyüğü olmaz deyip, para sızdı

rıyorlardı, onlardan. Yani halkın yani 

kitielerin kendilerinden istemediği şeyi.

Halk, olsa olsa paranın Quantum (mut
lak miktar) teşkil edip etmeyeceğini, Al

lah rızası için, Cape Canevereal’e tele

fon edip öğrenecek mürekkep yalamış 

delikanlı gençler arıyordu!
3. D ünyada halklar olsa olsa m uvaz

zaf sayılmak istiyorlardı. Soğuk Sava§ tabiri yanlış 
olmasaydı yani asıl adı (Propaganda Savaşları, Dün
yalar Savaşları, Casuslar Savaşı) kullanılmış olsaydı, 
ABD ve Rusya başaracaktı. Soğuk Sava§ cebri red
dediyordu. Ondan, o şartlanmadan dolayı, yadellerde 
yok oldular!

Demek ki bilinmeyen bir şey var: NATO Con- 
cepti (NATO mefhumu) Rus-Amerikan valsinin fi
gürlerini yakinen taklit eder; onun izomorfolojisine 
ve izometrisine sadıktır; paralel yakınlaşmalar, para
lel uzaklaşm alar sergiler; adeta %100 simetriktir. 
Üyeliğin hiçbir bölgesel sıçraması (genişleme) yok
tur ki, ideolojik sıçrama teşkil etmesin. Ancak bura
da ideoloji Amerikan-Rus (Beyaz Saray-Kremlin) 
zıtlaşması, kutuplaşm ası yahut çatışması olarak al
mak, öyle anlam ak gereği vardır.

B Ö LG ESEL G EN İŞLEM E/C O N C EPT 

(İD E O L O JİK  SIÇRAM A)

Yukarıda sayılan nedenlerle, refah toplumu isteyen 
elitlerle ideolojik toplum isteyen kitleler arasındaki 
Sonsuz U çurum ’u anlayamadıkları için, ABD ve 
Rusya Soğuk Savaş’tan buz gibi soğumuşlardır. 
R ic’at boruları, çılgınca çalmaktadu-. İkisi de yuvaya 
dönerler.

S o ğ u k  S a v a ş  tab iri y a n lış  o lm a sa y d ı y a n i a sıl 

ad ı (P ro p a g a n d a  Savaşları^. D ü n y a la r  S a v a ş 

ları, C a su s la r  S a v a ş ı)  k u lla n ılm ış  o lsa yd ı,  A B D  

ve  R u sy a  b a şa ra ca k t ı.  S o ğ u k  S a v a ş  cebri re d 

de d iyo rd u . O n d a n ,  o  şa r t la n m a d a n  do la y ı, 

y a d e lle rd e  y o k  o ldu la r!

D e m e k  k i b ilin m eye n  b ir  ş e y  v a r :  N A T O  Con- 

cepti (N A T O  m efhum u) R u s -A m e r ik a n  va ls in in  

f igü rle rin i y a k in e n  taklit eder; o n u n  izo m o r

fo lo jisine  v e  izom etrisine  sad ık t ır;  pa ra le l y a 

k ın la şm a la r, pa ra le l u z a k la şm a la r  se rg ile r;
• •

ad e ta  % 1 0 0  sim etriktir. Ü ye liğ in  h içb ir b ö lg e 

sel s ıç ra m a s ı (gen işlem e) y o k tu r  ki, ideo lojik  

s ıç ram a  teşk il etm esin.

Ve birden ikinci bir concept vaveylası duyulur. 
Concept’siz sahasal genişlem e olamayacağına göre, 

acaba muvcut tarihsel gehşim  kertesinde, R usya’yı 
NATO üyesi kılan bir coğrafya  yaratılabilecek mi

dir?

İşte, Çekoslovakya ve M acaristan dilekçeleri, o 

yolda ilk kilometre taşlarıdır, Rusya ve ABD çekilin

ce, İngiltere ve Fransa çekildiğinde yaşanan prob

lemlerin 100 misli yaşanm aya başlanan 3. Dünya ül

kelerinde uçurumlar derinleşirken. Büyük M e’haz 

(Princip M ajoris) doğmuştur: N ato  üyesi Rusya.

İlave üyelerin ilave külfet getirmeleri oranında 

ilave yarar sağlayabilm eleri (lO ’uncunun %2, 

l l ’incinin %1.2, 12’ncinin %9.9 20 ’ncinin %0.1, 

vs...) yani marjinal faydası Pareto Optimalitesi’nin 

(gerçek üye sayısının) hesaplanm ası bakımından za

ruridir. İbn H aldun’a göre ise, organizasyonlar ölme
den önce aşırı genişlemektedirler (şişildik anlamın

da, tabii!).
1. Concept, Soğuk Savaş’ı m e’haz göstererek, 

Türkiye ile Yunanistan’ı NATO’ya dahil ediyordu. 2. 
Concept Rejkjavek’i (Soğuk Savaş’ın sonunu) m e’

haz göstererek, Demir Perde’yi içine almayı hedefli

yor. Acaba tarih, bu kısır döngüye nasıl bir cevap ve

recek? Bekleyelim ve görelim!... ■
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ROPORTAJI
KAMRAN in a n

“SIYASI İSTİKRARSIZLIĞIN FATURASINI 

DIŞ POLİTİKADA ÖDÜYORUZ”

Ümran Genel Yaynı Yönetmeni Cevat Özkaya, Kosova sorunundan yeni NATO 
Concepti’ne, ABD-Almanya rekabetinden, Çin-ABD Türkiye ilişkilerine kadar bir 
dizi dış politika mevzuunu, eski hakanlarımızdan sayın Kâmran İnan'la konuştu.

C evat Ö zkaya: NATO’nun Kosova 
müdahalesi NATO’nun savunma örgütü 
olması özelliğini ortadan kaldıran bir so
nuç hasıl etti. BM  kanahyla yapılması 
gereken bir müdahaleyi NATO direk 
yaptı. Bu durum acaba B M ’nin devre dı

şı bırakılması ve NATO’nun Yeni Dünya 

Düzeni’nde yeni bir fonksiyon üstlenm e

si anlamına mı geliyor?
K âm ran  İn a n : Doğrudur aslında. 

Kosova savaşı veyahutta N A TO ’nun 
müdahalesi Sırp katliamına karşı çok 
yönlü bir meseledir. Birincisi, gerçekten 
Yalta D üzeni’nin ortadan kalkmasından 

sonra yeni bir dünya düzeninin belirtisi 
ve adeta temel taşı haline gelmek eğili

mindedir. İkinci özelliği B M ’nin 54 yıl
lık m evcudiyetinden sonra devre dışı b ı
rakılması ve milletlerarası ihtilaflara bir 

nevi çözüm mercii olmaktan çıkmaya 
başlaması hadisesidir. Üçüncü bir yönü 
hükümranlık kavramının artık m ünakaşa 

edilir hale gelm esi, ki bu daha önce 

Irak’ta bahis konusu olmuştur. İnsan 

hakları nedeniyle Irak’ın milli hüküm 

ranlığına müdahale ve Kuzey Irak için 

özel statü gündem e gelmiştir. Bu defa 

daha ileri bir safhada K osova’da; eski

Yugoslavya’da gördük ki bundan dolaiyı 
Fransız Başbakanı bu silahlı ittifaka 
“medeniyet için yapılan bir sava§” ism i
ni taktı ki, çok önemli bir hadisedir.

Yine bu K osova’daki savaşın ortaya 
koyduğu bir yenilik; o da sıfır insan kay
bı ile sava§ kazanmak. Daha önce bunu 

Körfez savaşında, 1991’de denemiştiler. 
Batılı müttefiklerin veya 29 memleketin 
oluşturduğu koalisyonun kayıpları yüz

lerin içindeyken, Irak yüzbin insan kay
betmiştir. Bu defa kayıp sıfırdır. Bir ma
nevra sırasında helikopterin düşmesi ile 
ölen iki pilot, veya mayın taramasında 

iki İngiliz askerin ölmesi dışında ham- 

dolsun insan kaybı olmadı.

Bütün bu yenihkler yan yana getiril
diğinde gerçekten çok yönlü incelenen 
hadisedir. Ama her halükarda netice iti

bariyle hayırlı olmuştur. Bosna H ersek’- 
te 200 bin müslüman insanın katliamına 
yol açan gelişmeler Batı medeniyetinin 

bir yüzkarası, bir ayıbı şeklinde görül
melidir. Bu defa ABD ve NATO benzeri 

yeni bir katliamın doğmasına meydan 

vermedi ve Avrupa’nın göbeğinde bir ne

vi bir diktatörlük şeklinde, bir Miloseviç 

diktatoryasının, dün Bosna Hersek, daha
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önce Arnavutluk, Karadağ vc do
layısıyla bütün Balkanlara hakim 
olma niyetini burada kesti. Ve bir 
şey daha yaptılar; o da Miloseviç 
kaldığı sürece Yugoslavya’nın ye
niden imarı için hiçbir yardımın 
yapılmayacağı ve Yugosvyaa’nın 
demokratik bir idareye kavuşması 
yönünde A m erika’nın ve mütte
fiklerinin getirmekte olduğu bas

kı.
Yalnız bu gelişm eler dolayı- 

sıyle tabi iki şey önemli: Birisi İs
lam dünyasının yeniden seyirci 
kalması, sessiz kalması; bunu an
lamak mümkün değil. Hiç olm az
sa 100, 200 milyon dolar insani 
yardımda bulunabilirdi.

Bunun arasında Türkiye gerek 

Kosova ve Arnavutlara karşı tari

hi bağları dolayısıy le, gerekse 

NATO üyesi olarak azam isini 

yapmıştır. Savaş süresinde 19 sa

vaş uçağı görev almış, bir savaş 
gemisi görev almış, 3 tane askeri 
hava üssü bu operasyonlar için 

ayrılmış. Türkiye 20 bine yakın 

mülteci kabul etmiş, Arnavutluk 

ve M akedonya’da kamplar kur

muş ve milyonlarca dolar maddi

yardımda bulunmuştur. Ama bu 

defa barış sürecine geçildiğinde 

burada barışın korunması yolunda 

askeri bölgelerin ayrılm ası ve 
kontenjanhu- bakımından Türkiye 
bu harekata yüzde yüz karşı olan 
Sırpların yanında yer alan Ruslar 
ve Y unanlılar’ın gerisine düştü. 
Yunanistan NATO üyesi olmasına 
rağmen hava sahasını kapattı. B i
zim uçaklarımız ve müttefiklerin 
uçakları Bulgaristan hava sahasını 
kullanır oldular. Ona rağmen bu
gün oradaki mevcudiyetleri bizim 
önümüzdedir.

AVRUPA, VİYANA KAPILARINA 

GİTM EM İZİ HAZMEDEMEMİŞTİR

C. Ö zkaya: Türkiye neden bu 
fedakarlığı yapmış olmasına rağ
men bu işe karşı çıkmış olan Yu
nanistan’ın ve R usya’nın arkasına 
düştü? Rusya anlaşılabilir de Yu
nanistan’ın neden arkasına düştü? 

Bunun sebebi nedir? Burada bi

zim dışişlerinin bir ihmali, bizim 

politikam ızın b ir yavaşlığı mı 

var?
K. İnan : Bu, tabi çok yönlü

bir mesele. Türkiye biliyorsunuz 
komşu değil; binaenaleyh, asker 
intikali ya Yunanistan ya da Bul
garistan üzerinden veya deniz yo
luyla Arnavutluk üzerinden olma
sı gerekir. Planlam a gerektiren bir 
hadise. Türkiye 17 M ayıs’ta NA- 

T O ’ya bu konuda başvurmuş. Bu 

güne kadar daha yeni tamamlan
makta muameleler. Birliğimiz yo
la çıkmak üzere bulunmaktadır.

A m a bunun bir diğer yönü, 
tabii, S ırplar B alkan lar’da baş
la ttık ları m üslüm an lara  karşı 
katliam  ve yoketm e operasyonu
nu açıkça dâ beyan ediyorlar; 
“B urada  B alkan larda  T ürklü 
ğün, İslam lığın izlerini silece
ğ iz .” B inaenaleyh bir hassasiyet 
var. Bizim  tarihi m evcudiyetim iz 
dolayısıyle, silahlı kuvvetlerim i
zin, askerim izin yeniden bölgede 
gözükm esi, bazı çevrelerce tarihi 
çağrışm a; tedaiye yol açmakta. 
H assasiyet yaratılm ak isteniyor 
ki, K örfez savaşı sırasm da bunu 
Suudi A rab istan ’da da gördük. 
B ir kom uta heyetim iz oradaki 
gelişm eleri takip etm ek ve tek
nolojinin savaşa uygulanm asını 
yakından görm ek üzere hüküm e
tim izce gönderilm ek istendiğin
de, Su udiler, T ürk askerinin bu
rada bulunm ası tarihi bir çağrı

şım yapar, toplum u rahatsız eder 
gibi bir sebep ileri sürdüler. Aynı 
hadise burada da yaşanıyor ve 
esasen  b iz im  M üslüm anhğ ı, 
Türklüğü, kültürüm üzü B alkan

la r ’a taşım am ızı, 400 yılın üs
tünde kalm am ızı, Viyana kapıla

rına gitm em izi, İstanbu l’u feth i

mizi B atı’nın büyük bir kısmı 
hazm edebilm iş değildir. O laya
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biraz da bu çerçeveden bakm ak 
lazım. Bu aynı zam anda T ürk i
ye’nin neden Avrupa B irliğ i’nin 
dışında bırakıldığının da izahı, 
ifadesi olm aktadır.

RUSYA VE YUNANİSTAN 

“ORTODOKS KİLİSELERİ 

ÇEMBERİ» PEŞİNDE

C. Özkaya: Biz 1994 yılında 
Dayanışma Vakfı olarak bir U lus
lararası Balkan 
Konferansı tertip et
miştik. O konferans
ta Amerikalı eski se
natörlerden bir tane
si Türkiye için şöyle 
birşey söyledi. Dedi 
ki: Türkiye 500 yıl 
bölgeyi idare elmiş 
bir ülke olarak, as
keri müdahalede bu
lunam azdı belki, 
ama Bosna Savaşına 
ilişkin, acaba bir 
“Balkan Barış P la
nı” ortaya çıkarması gerekmez 
miydi, Türkiye bölgeyi en iyi bi
len ülke olarak?!

K. İnan: Teşebbüsler var. Tür
kiye’nin teşebbüsü ve öncülüğü 
ile bir Balkan memleketleri dışiş
leri toplantısı yapıldı. Şimdi Al
manların bir teşebbüsü var: Bal
kanlar İstik rar Program ı Zirve 
Toplantısı; yani Balkan devletle
riyle bazı AvrupalI güçlerin devlet 
veya hükümet başkanlarının katı
lacağı bir zirve toplantısında bir 
Balkan istikrar planı geliştirilmesi 
gündemde.

Kabul etm ek lazım ki, tarih 
boyunca Balkanlar, ismi de üze

rinde, hep Balkan kalmıştır, hep 
ihtilaf konusu olmuştur. Bu defa 
Balkanlar’ın yeniden şekillenmesi 
yolunda bazı çevrelerin girişimle
ri açıkça sezilmekte. Rusya Sırp
ların vasıtasıyla ve Ortodoks kili
seleri ittifakiyle Balkanlar’a yer
leşmek istiyor.Yunanistan Orto
doks kiliseleri çemberini Balkan- 
la r’da ve Türkiye’nin etrafında 
Ermenistan’a kadar uzatmak sure
tiyle Türkiye’yi çembere almak

istiyor. Çeşitli gelişm eler var. 
Bunlar karşısında Türkiye’nin ta
bii aynı zamanda yalnız tarihi iti
bariyle değil, bugün coğrafyası 
itibariyle de bir Balkan memleke
ti olması itibariyle çok yakından 
ve dikkatle takip etmesi gereken 
gelişmeler gündemdedir.

C. Özkaya: K osova’daki fiili 
durumdan sonra, biliyorsunuz, 
orada Berlin benzeri bir yönetim 
kuruluyor galiba. Yani bir sınır 
değişikliği, bu aşamadan sonra 
olabilir mi?

K. İnan: Hayır. Rusya için ta
nınan üç ayrı bölgeye mevcut 
kuvvetlerin yanında kalmak... bi

naenaleyh bu beliritiğiniz ihtimal 
gündem dışıdır.

ALMANYA AM ERİKA’YA 

RA K İP OLAMAZ

C. Özkaya: Bu Kosova sava
şının bir önemli yanı da İkinci 
Dünya Savaşı’nın müsebbibi sayı
lan A lm anya’nın fiili olarak bir 
askeri müdahaleye ilk defa karış
mış oluşu. Galiba 15 bine yakın 

İngiltere asker 
veriyor buraya, 8 
bin de Almanya 
asker gönderiyor. 
Bunu nasıl de
ğerlend iriyorsu 
nuz? Bu, Alm an
ya’nın yeniden 
“Dünya “siste- 
mi”ne ekonomik 
dev olmanın ya
nında askeri ola
rak katılması an
lamına mı geli
yor.

K. İnan: Aslında bunu olumlu 
bir hadise olarak görmek lazım. 
Almanya bugün NATO’nun bir 
üyesidir, 1955’ten bu yana; ve Av
rupa’nın en güçlü ekonomik dev
letidir. Binaenaleyh böyle bir gö
revi kabullenmesi aslında Alm an
ya için bir bakıma bir yenilik, hat
ta fedakarlıktır. Kendi kamuoyu 
itibariyle de biraz tabii yakın geç
miş, İkinci Dünya Savaşı vb. ge
lişmeler dolayısıyla, sıkıntılar ya
ratılabiliyor, bilhassa Yugoslav
y a ’daki o dönemin hatıraları. 
Ama, Almanya NATO içerisinde 
güçlü bir devlettir. A B ’nin bir nu
maralı devleti durumundadır. Bu
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gibi olaylarda A lm anya’nın rol al
ması kaçınılmazdır. Kaldı ki yarın 
K osova’nın ve eğer şartlar m üsa
ade eder, demokratik bir hale gelir 
ve M iloseviç’ten kurtulursa Sır
b istan’ın yeniden imarındaki fi
nansmanın en büyük kaynağını da 
her halde Almanya sağlayacaktır.

Ama dikkati çeken bir özelliği 
olduğu da doğrudur. İlk defa A l
manya kendi sınırları dı
şında II. Dünya Savaşın 
dan bu yana askeri bir ope
rasyonda görev alıyor.

C. Özkaya: Şöyle bir 
değerlendirm e yapılıyor 
bunun üzerine. Deniliyor 
ki: Avrupa’nın ekonomik 
patronu olan, A B ’yi nere
deyse ayakta tutacak bir 
ekonomik güce sahip olan 
A lm anya’nın bu askeri 
operasyona da katılmış ol
ması, "sistem içi soğuk sa
vaş” anlamına da gelebilir 
gibi, yani Amerika Avrupa 
arasında sistem içi bir so
ğuk savaş anlamına gelebi
lir gibi, bir takım değerlen
dirmeler var.

K. İnan: Hayır, hayır o 
da bahis konusu değil. Bu
gün ve daha 30-40 yıl Amerika 
Birleşik Devletleri dünyanın tek 
büyük gücü halinde kalacaktır. 
Hatta Fransız D ışişleri Bakanı, 
Amerika için “hiper puissance” 
diyor. Artık süperin de ötesinde, 
bu bir gerçektir. Dikkat ederseniz 
Amerika katılmadığı için 3 yıl bo
yu Bosna Hersek katliamı devam 
etti. Ta ki Amerika gene geldi ve 
Dayton A nlaşm ası’nı 1995’te sağ
ladı, kan dökülmesini önledi. Ve

orada da barış gücü bulunuyor ve 
devam da ediyor. Amerika geldi 
ve daha işin başında Amerika gel
diği için Avrupa harekete geçti ve 
Amerika yine işi tesadüfe bırak
madı. 50 bin kişilik NATO ku
vvetlerini K osova’da bulundur
mak suretiyle barışın yerleşmesi 
ve iki toplumun bir arada yaşama 
şartlarının meydana getirilmesi.

demokratikleştirilmesi ve yeniden 
imarında öncülük yapıyor.

A m erik a ’ya rakip  o lab ilecek  
b ir  güç A v ru p a’da yoktur. B elki 
30-40 sene sonra Çin gündem e 
gelebilir. D ünya a raştırm a la rı
na göre 2030 y ılında  A m erika 1 
num aralı b ir  güç o lm akla b e ra 
ber, hem en arkasında Çin gözü 
küyor. O ndan sonra Japonya ve 
J a p o n y a ’y la  b aşab aş A vrupa 
B irliğ i B ugün  iç in  A vrupa

A m e rik a ’dan vazgeçem eyecek  
durum dadır.

C. Özkaya: NATO’nun yeni 
genişlem e stratejisinde D em ir 
perde’den kopan Doğu Avrupa ül
kelerinin de teker teker NATO içi
ne alınması gibi birşey var galiba.

K. înan: Genişleme tamam
landı. İkinci genişlem e henüz 
gündemde yok.

T Ü R K İY E ’NİN STRA TEJİK  

KATSAYISI ARTTI

C. özkaya: Bu genişle
m e stratejisi T ürk iye’nin 
NATO içindeki önem ini 
azaltır mı? Brzezinski şöyle 
birşey söylüyor. Diyor ki: 
“Avrupa güvenliği için Tür
kiye vazgeçilmez, argüma
nıyla Türkiye bu uluslarara
sı sistem içinde yerini koru
yam az; başka argümanlar 
geliştirmek zorundadır,”

K. İnan: Ben şahsen 
N A TO ’nun genişlem esine 
karşıyım. Bizim  ileri sürdü
ğümüz görüş, eğer yeni bir 
genişlem e gündem e gele
cekse, M erkezi Avrupa’da 
değil bunun G üneydoğu 

Avrupa’da olması, yani Türkiye 
komşularının da NATO’ya girm e
siyle güvenliğim izin takviyesi. 
Rom anya ve Bulgaristan dahil ol
m ak üzere. Ama Washington zir
vesi ikinci genişleme için henüz 
bir takvim ve bir işaret vermedi. 
Bu açıkta kaldı. Bugün NATO 19 
üyeli memleket halinde.

B rzezinski’nin belirttiğiniz
noktasına gelelim. Brzezinski, ya
rınki enerji koridoru olması ve Av-
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lasya kapısı olması itibariyle Tür
kiye’nin stratejik katsayısının so
ğuk savaş döneminden çok daha 

yukarıya çıktığını kitabında yazan 
(Büyük Satranç Tahtası kitabında 
yazan) ve benim de katıldığım Is
panya’daki bir K onferans’ta (Bar
celona Konferansı) yaptığı konuş
manın üçte birini de Türkiye’nin 
önemine ayıran bii' kimsedir. Gidip 
kendisine teşekkür de ettim, zaten 
tanıyordum. Binaenaleyh Türki
ye’nin soğuk savaş sonundan itiba
ren ekonomik ve stratejik katsayı
sında azalma değil, artma olmuş
tur. Bütün mesele A nkara’nın bunu 
değerlendirmesine bağlıdır.

C. Özkaya: Peki değerlendire- 

biliyor mu?
K. İnan: Yeterince değerlendi

rildiğini söyleyemem. Sovyet İm- 
paratorluğu’nun yıkılışında değer
lendiremedik. Çünkü Türkiye 8 
yıldır maalesef siyasi istiki'arsızlık 
içinde yaşamaktadır. Ve siyasi is- 
tikıarsızlığın en büyük faturası da 

dış gelişmelerde, diplomatik alan
larda olmuştur.

____________ ÇİN _̂___________
BUGÜNÜN VE YARININ GÜCÜ

C. özkaya: Bu yeni hükümet 
programında, galiba daha önceki 

hükümet program larından farklı 
olarak Çin ile iyi ilişkiler kurulma
sı özellikle yazılıyor. Bunu ne an
lamda yorumluyorsunuz?

K. İnan: Bu eşyanın tabiatın- 
dandu'. Yani Çin nüfus itibariyle 
dünyanın bii' num aralı gücüdür. 

Ekonomik bakımdan senede % 8 

ile %12 arasında gelişme gösteren 

bir memlekettir. Teknolojik bakı

mından büyük bir hamle içerisin
dedir. Ve beş nükleer güçten birisi
dir. BM Güvenlik Konseyi daimi 
üyesidii'. Binaenaleyh Çin bugün 
ve yarının gücüdür. Kaldı ki Çin o 
kadar da uzakta değil, yani aramız
da bizi ayu’an bir İran ve Afganis
tan var. Bij- bakıma tarihi bakım
dan da 3 bin yıl öncesine giderse
niz komşuyuzdur. Ve bu gün dc 
Çin’in içerisinde büyük sayıda bir 
Türk ve müslüman unsuru bulun
maktadır. Ç in’i ihmal etmek yalnız 
Türkiye için değil hiç bir devlet 
için düşünülemez.

C. Özkaya: Brzezinski yine 
Türkiye’den başlayan ve Çin’e ka
dar devam eden Avrasya koridoru 

dediği bir koridorun içinde, yeni 
nükleer silahların denenmesini bu
rada göreceğiz diyor. Böyle birşey 
var mıdır, yoksa spekülasyon mu
dur?

K. İnan:
Hayır, hayır.
AsİDida nükleer 
güç tabi çok 
tehlikeli, ne 
s ö y l e r s e n i z  
mümkün, doğ
ru, Japonya’da 

gördük; Hiroşi
ma ve Nagaza- 
k i’de 1945’de,

6 ve 8 A ğus
tos’ta. Ama bir 
başka yönü var 
nükleer gücün; 
karşılıklı m ev
cudiyeti savaş
ları önlemiştir.
Çünkü nükleer 

gücün tahribatı 

k o r k u s u y l a

savaştan ve bunu kullanmaktan ka
çınmışlardır. Nükleer gücün yayıl

ması tehlikelidir-. Ama nükleer güç 

aynı zamanda vazgeçirici bu’ etki

ye sahiptir. Türkiye’nin büyük bir 
noksanı da nükleer teknolojiye he
nüz geçmemiş olmasıdır. Nükleer 
santraller kurmada çok geç kalmış- 

tu\ Ve bugün dünyada 500’ün üs
tünde nükleer santral var ve dünya 
enerjisinin büyük bir kaynağı hali
ne geldi. Bu yönden değerlendir
mede de geç kalmıştır. Ama Orta 

A sya’nın nükleer savaş sahası ola
cağına inanıyorum. Asya tabi bü
yük menfaatlerin çatışma sahası 

olacaktır. Enerji dünyanuı aradığı 

en büyük kaynak olmaya devam 

edecektii'. Ama bu ekonomik ola- 

caktu’. Silahlı değil.
C. Özkaya: Çok teşekkür edi

yorum efendim. ■
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IKAPAK
y e n i  Dü n y a  d ü z e n i

NATO/GLOBALLEŞME

VE i n s a n  HAKLARININ MAHİYETİ

Ahmet
MERCAN

ek kutuplu dünyaya doğru hız
la yaklaşıyoruz. İletişimin m e
safeleri aradan kaldırması so

nucu, hızlı bir bilgi dolaşım sürecine gi

rildi. Aktarılanın ne kadarına “bilgi” gö
züyle bakılacağı tartışmalı olsa da, “gör

sel d il”, dünyanın en geçerli lisanı ola

rak işlem görüyor. Dünyanın bir ucun
dan diğer ucuna, birkaç dakika içinde, 

istenilen haber ulaşıyor. Haber, ulaştığı 

yerin yerel gündemini durdurabiliyor ve 
kendinin konuşulmasını sağlayabiliyor.

Siyasetten ekonomiye, kültürden sa

nata varan bu hızlı akış, yerel kültürler 

üzerinde tahakküm edici işlevle yansı
yor. Belli film şirketleri tarafından dağı
tımı yapılan film, dünyanın her yanında 

gösterime girebiliyor. Uluslararası bir 

içecek veya belli kültürü temsil eden ye
mek biçimi dünyanın her yerine yayılma 
temayülünü, iletişim kültürü sayesinde 
gerçekleştiriyor. Reklamların sihirli gü

cü, çok lezzetli yerel tatların dışlanması

nı, bunun yerine beraberinde farklı açı

lımları getirerek, bu alelacele yemek tür

lerini öne çıkarabilmektedir. Bu iki ör

nek, kültürel ve ekonomik boyutu içer
mekle birlikte, siyasi etkilenmenin altya

pı görevini üstlenmektedir.

Doksanlı yılların başında Kapitalist 
blokun karşısında yer alan Komünist 
blokun çözülmesine şahit olduk. Temel
lerini Gorbaçov ve Reagan’ın M alta’da 

attıkları Yeni Dünya Düzeni söylemi ile 
birlikte Sosyalist blok, Kapitalist söyle

me olan muhalefetini, sistem olarak, yi

tirdiğini ilan etti. Bu tasfiye ile birlikte, 

NATO’nun karşısında yer alan Sosyalist 
bloğun savunma gücü VARŞOVA Paktı 
da tarihe gömülmüş oldu.

NATO, varlık sebebi olan rakip gü
cün ortadan kalkmasıyla, kendini lağvet
medi. Kendine bir düşman gerekliydi. 

"Siyasal İslam ” olarak hayali bir düş
man üretti. Oluşabilecek, olası bir siyasi 

güce karşı, kendini yeniden organize et

me yoluna gitti. Hareket ve manevra ala
nını genişleterek, dünyanın tek büyük 

gücü olduğunu ve paktın tartışmasız şe

finin A B D ’nin bizzat kendisi olduğunu 

Körfez savaşında teyit etti. NATO’nun 

patronu ABD böylece Kuveyt petrolleri

nin vanasını sağlam bir şekilde yakala

mış oldu. Körfez savaşı, dünyada naklen 

verilen ilk savaş olma sıfatını kazandı. 

Dünya, an be an, çok gelişmiş silahların 

neler yapabileceğini, renkli görüntülerle 

izledi. Ancak, bu havai fişek gösterisi ra-
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hatlığında izlenen görüntüler, insanlar üzerine inen 
bombalardı. Bu çıkış, dünyada A B D ’ye karşı çıkan
ların sonunun ne olacağını göstermekteydi. Dünya
nın gözüne, görüntünün diliyle korku verilmişti. As
kerlerin ayakkabısını öpen maşlahlı Kuveytlilerin 
görüntüleri, aslında herşeyi anlatmaya yetiyordu.

"Kurtarıcı” kültür, askeri hedefleriyle de puan 
toplamanın alt yapısını iyi hazuiıyordu. En gelişmiş 
silahların denenme imkanı olarak da ele alınıp yo
rumlanan bu tarihten itibaren ABD, müdahil olmanın 
rahatlığını Sudan, Afganistan gibi dünyanın değişik 

iki yöresine yaptığı bombalamalarla gösterdi. İşin di
ğer bir boyutu, dünyaya nizam verme çabasıyla ve 
tüm hızıyla bu alanda da çatışmalar devam ediyor. 
Dünyaya nizam vermenin en şirin yöntemi, İnsan 
Hakları söylemi ile gerçekleştirilebilir. En gelişmiş 
kitle imha silahlarının üretildiği “ileri” ülkeler, 
İnsan Hakları metinlerini üretmek ve da

ğıtmaktan da geri durmuyorlar.
İnsan H akları söyleminin sı

caklığı özellikle, baskıcı yönetim
lerin eziyeti altında yaşayan halk
lar tarafından ilgi gördü. Ancak, 
dünyanın güç odakları, çıkar birliği 
içinde oldukları ülkelerdeki insan hak
ları ihlallerini görmezlikten gelirken, muha- 
if ülkelerdeki sorunlar karşısında azami duyarlılığı 
göstermede geri kalmadılar. “Ülkeler üstü” olması 
gereken İnsan Hakları söylemi de siyasal planların 
bir parçası, malzemesi olarak kullanıldı.

İnsan H akları yüzyıllar boyu çelin mücadeleler 
sonucu oluştuRildu. Önemi de şüphesiz kağıt üze
rinde değil, uygulam a ile ortaya çıkacak. İkinci 
Dünya Savaşı sonrası, barışa duyulan özlem le siste- 
matize edilen Evrensel İnsan Hakları Bildirisi ve 
onun bir yansım ası olan A vaıpa İnsan Hakları Söz
leşmesi, üzerinde m utabakata varılacak “doğal hu
kuk” m etinleri olarak ele almabilir, üzerinde tadüat 

yapılabilir.
İnsan Hakları metinlerinin taşıdığı göreceli anla

ma problemleri bir yana, metinlerin uygulanması ve 
takibi büyük sorun olarak ortaya çıktı. Metinlerin si
yasi manivela olarak ele alınması, politik kart olarak 
elde tutulması, inandırıcılığın yitirilmesine sebep

teşkil etti.

Temel İnsan Hakları metinleri ele alınıp onun uy
gulamasının takip edilmesi gerekirken, yerel değer
lerle ve değişik dünya görüşleri ile anlam kazanacak 
ikinci ve üçüncü kuşak insan hakları metinleri orta
ya atıldı. Globalleşen dünya, tek bir siyasal sistem, 
tek bir ekonomik model öngörürken, insan hakları 
metinlerinin masum tarafından bu amacına daha hız
la uzlaşmayı arzuluyor.

Yeni Dünya Düzeni çeşitliliği, çok dinli, çok kül
türlü yapıyı "tekleştirmenin” adı olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bireysel ve toplumsal direnme vasfı ile 
de, İslam ’ı potansiyel güç olarak karşısında görmek
tedir. Yerli senaryoların değişik versiyonunu gördü
ğümüzde bunu kolayca anlayabilmekteyiz. M üslü
manları terörist olarak gösterme çabaları, bunun alt

yapı çalışmasını oluşturuyor.
NATO, yeni hedefler ve yeni görev
ler buluyor kendine. Durumdan va

zife çıkarırken, hiç bir güçlükle 
karşılaşmamakta. Bu uğurda, her 
aracı gücüyle mütenasip olarak 
kullanmaktan imtina etmiyor. 

Yeni hedefleri arasına insan 
hakları ihlallerini de aldı. Herhangi bir 

ülkeye müdahale etmede, “insan hakları ih
lali” tesbitini yapması yeterli olacaktır. İnsan hakla
rı ihlali olmayan ülke yok. Oran ve istatistikler ara
sında büyük farklar olsa bile en gelişmiş ülkelerde, 
içlerinde başta ABD olmak üzere insan hakları ihlal
leri sözkonusudur. NATO A B D ’ye veya Almanya’ya 
müdahale etmeyeceğine göre, yeni “mera”lar araya
cak kendine. Bu ülkelerin de hangileri olabileceğini 
kestirmek mümkündür.

İnsan hakları kavramının, yeri geldiğinde, kimya
sal bomadan daha tehlikeli kullanıldığının örnekleri
ni, istem esek de, görmeye alıştıracaklar bizi. Batılı 

hayat tarzının bir aracı olarak tekil dünyanın kurul
masının ipuçları NATO’nun yeni stratejisinde görül

mektedir.
İfade ve inanç özgürlüğü her insan için, her dü

şünce için mi geçerlidir; yoksa “tanımı yapılan” dü
şüncenin her insan tarafından ifadesi mi istenmekte
dir?
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GÜNDEM
KOSOVA’DA

TURK-ARNAVUT GERGINLIGI MI?

Süleyman
GÜNDÜZ

osova Barış G ücü’ne (KFOR) 
çevrilerek BM emrine verilen 
NATO birliklerinin Kosova’ya 

yerleşmeleri tamamlandı. BM bölgeyi 
5 ’e ayırarak güvenliği sağlamaya çalışı
yor. 5 bölgenin patronları; Amerikan, İn
giliz, Fransız, Alman ve İtalyan askerleri.
I. Bölge: Başkent Prişlina ve çevresi İn- 
gilizlere, II. Bölge: Güneydoğusu Gjilan 
A m erikalılara, III. Bölge; Batı Peje 
(İpek) ve Cakovica İtalyanlara, IV. Böl
ge: Kuzey bölümü Mitrovica Fransızlara 
ve V. Bölge Güneybatı bölümü Prizren 
Almanların kontrolüne bırakılmıştır. Di
ğer askeri birlikler (Rus askeri birliğinin 
dışında) bu askerî birliğin emrine verildi
ler. Rus ve Yunan askeri birlikleri Prişti- 
na Ferizaj hattını kontrol etmektedirler. 
Priştina’dan Prizren’e ve Üsküp’e git
mek için bu hattan geçmek gerekir. Türk 
Birliği ise Almanların kontrol ettiği Priz
ren’in Mamuşa ve Daragaş bölgesine 
yerleşmiş durumdadır. Böylece Kosova, 
fiilen beş bölgeye ayrıldı. KFOR’un böl
geye yerleşmesi esnasında Rus birlikleri 
ise Sırbistan’dan eş zamanda Kosova’ya 
girecek ve başkent Priştina’ya eş zaman
da ulaşacaklardı. Fakat Rus birlikleri 
NATO güçlerini atlatarak bir gün önce 
Başkent Priştina’ya gelerek havaalanının 
etrafına yerleştiler. Dolayısıyla Kosova 
barış süreci problemi başladı.

Sırpların geri çekilişi ile birlikte böl

gede katliam ve göç hareketleri de son 
buldu. Artık mültecilerin büyük bir kısmı 
evlerine döndüler. K osova’da, Bosna- 
H ersek’in aksine evlerine dönmeyecek 
veya dönemeyecek mülteci sayısı az. Ko
sova Barış G ücü’nün (KFOR) Koso
va’ya girişi, istiki'arı sağlayıncaya kadar 
geçen süre içinde Arnavutların bir kısım 
öldürme, yağmalama ve yakma olayları
na karıştıkları medyada yer aldı. Bunlar 
şüphesiz Sırpların işgali ve çekilişi esna
sında yaptıklarının yanında istatistiki bir 
değer oluşturmaz ve kayda bile değme
yecek olaylardı. Katledilmiş, yurtların
dan sürülmüş, tecavüze ve tarih boyu be
raber yaşadığı komşusunun ihanetine uğ
ramış bir toplumun, yurduna geri dönü
şünde gösterdiği tepki gerçekten kayda 
değmeyecek bir düzeydeyken; bunun ya
nında kayda değecek erdemli davranışla
rın görülmemesi için, gerçekten insafının 
kaybolması veya tarafgirliğin kürlüğünü 
yaşanıyor olması gerekir.

Tarihçiler bölgenin en otantik halkı 
olarak Arnavutları kabul etmektedir. İtal
y a ’da Etrüskler ve Yunanistan’da Grekler 
bile İliıierden sonra bölgeye yerleşmiş
lerdir. Arnavutlar (İliryalılar); Büyük İs
kender İmparatorluğu’dan Pers’e, Büyük 
Roma İmparatoriuğu’ndan Doğu Roma 
ve Bizans İm paratorluğu’na, Osmanlı 
İmparatorluğun’dan Bağımsız Arnavut- 
luk’a kadar geçen süreç içinde tertemiz
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bir sicile saiıiplii'ler. Balkanlarda tarihin hiçbir döne
minde Ai'navutiarın yaptığı soykırıma, talana veya 
yağmaya tanık olmak adeta imkansızdır. Balkanların 
en sert mizaçlı vc inatçı insanları sayılan Arnavutlar, 
bu karakterlerinin aksine oldukça merhametli ve mi
safirperverdirler.

Son günlerde K osova’ya yönelik yazıh ve görün
tülü medyada yer alan Türkler ve Arnavutlar’la ilgili 
haberler kaygı vericidii'. Özellikle Türk birliğinin Ko- 
sova’da nerede görev yapacağına dair kararların alın
ması ile ilgili müzakekerelerin yapıldığı andan itiba
ren medyada başlayan Türk-Arnavut sorunu(!) tartış
maları tehlikeli bir mecraya doğru sürüklenmektedii'. 
Sabah Gazetesi yazarlarından ve atv’nin geçici muha
biri ve FB eski başkanı Prizrenli Ali Şen’in yazı disi- 
si ve atv’deki yorumları ve diğer bir kısım medyada 
yeralış biçimi; artık pirenin develeştirildiğini görmek
teyiz. Türk B irliği’nin sadece Prizren’in Mamuşa ve 
Dragaş bölgesinde yeralmasının yanlış olduğunu dü- 
şünüyoiTim. İpek’te (P ’eje), M itrovica’da veya Prişti- 
ne’da da görev alabilirdi veya almalıydı. Çünkü Türk 
Birliği sadcce Türkler için bölgeye yerleşmedi. O sa
dece Türklerin birliği değildir. Türklerin olduğu kadar 
Arnavutların, Boşnakların ve Çingenelerin de birliği
dir. Hatta etnik temizliğe bulaşmamış Su'plarin da bii'- 
liğidir ve olmalıdır.

1912’de OsmanlI hakimiyetinin sona erişiyle bir
likte; K osova’da yaşayan Arnavutlar, Türkler ve Çin
geneler, Sırpların baskıcı ve asimile edici yönetimi al
tında kendi varlıklarını sürdürmeye çalıştılar. Buna 
rağmen her 10 yılda bir Rum eli’nden dramatik göçler 
yaşandı. Göçlerin büyük bir kısmı Sırp yönetiminin 
etnik arındırma projesi çerçevesinde; Kosova, Make
donya ve Sancak bölgesinden gerçekleşti. Bölgeden 
göç edenlerin etnik kimliklerine bakıldığında; başta 
Kosova, M akedonya, Karadağ ve Sırbistan’dan Türk
ler ve Arnavutlar ve Sancak’tan (Yenipazar) ve Make
donya’dan Boşnaklar. Bu zaman içinde Kosova nüfu
sunun çoğunluğunu oluşturan Ai'navutların (1974-89 
otonomi dönemi hariç) hiçbir etnik talepleri (II. Dün
ya Savaşı sii'asinda Kosovalı Arnavutlara self deter
minasyon* hakkı için söz verildiği halde kabul edil
medi. Bilakis Arnavutlara, 1989’da Kosova otonomi
sinin kaldırıldığı andan itibaren, hiçbij- devlet kade
mesinde (Kosova dahil olmak üzere) herhangi bir gö

rev verilmediği gibi daha önceden görev alanlar bile 
işlerinden atıldı. Oysa Yugoslavya Anayasası’nda, 
azınlık haklarının karşılığı bulunmaktaydı. Bu Koso
va’da yaşayanlar için anayasal bir hakti. 87 yıl hiçbir 
hakkını kullanmayan bir millet için hakların önemi 
şüphesiz anlamlı olmalıdır.

1389 tarihinden itibaren aynı dinin, aynı kültürün 
ve ortak 500 yıllık tarihin insanları olan Türkler ve 
Arnavutların aralarındaki problem; tarihsel süreç için
de oluşan yönetim erki ile ilgilidir. Bu bir etnik sorun 
değildir. Arnavutların çoğunluğu oluşturduğu bir 
yönetim çerçevesinde Türkler azınlık değildirler. 
Eğer Türk siyasi eliti (gerek Türkiye’de ve gerekse 
Kosova’da) Türkleri azınlık olarak görüyorlarsa; 
doğacak olan sorunların altından kalkmak imkansız
dır. Türklerle Arnavutlar arasında sadece bir dil 
problemi var. Gerek M akedonya’da gerekse Koso
v a ’da birçok Arnavut aile çocuklarına Türkçe öğret
me gayreti içindedir. Ai'navutlarla Türkler birbirin
den kız alıp veriyor, aynı nikahı kıyıyor ve aynı me
zarlığa defin ediliyorlar. 87 yıl sonra Türk Birliği’nin 
Prizren’e girişinde düzenlenen görkemli karşılamada 
salt Türkler yer almamış ve büyük sevince Arnavut- 
larda iştirak etmişlerdi. Nitekim Prizren’deki göste
ride Türk ve Arnavut bayrakları ayrılmayacak şekil
de düğümlenmişti.

Türk medyasında çıkan haberler üzerine görüştü
ğümüz UÇK yetkilileri Prizren’de Türçe eğitimin ve 
Türkçe tabelaların yasaklanmadığını bunun bir prova- 
kasyon olduğunu ifade ettiler. Hatta Türkiye Dışişleri 
Bakanı İsmail Cem bölgeye yaptığı ziyarette; UÇK li
deri Haşim Taçi, Bujar Bukoşi ve Vetton Suroy ile gö
rüşmelerde bulunarak Türkiye’nin hassasiyetini dile 
getirdi.

Bugün Kosova’da henüz herhangi bir yönetim 
oluşmamışken yapılan tartışmalara bakıldığında yeni 
sorunlar kızıştırılmaya çalışılıyor. Burada Kosova si
yasi eliti ve UÇK yetkililerine ağır görev düşmekte
dir. Dolayısıyla Prizren’de birkaç fanatiğin yaptığı 
şey büyütülmemeli. Arnavutlarla Türkler arasında so
runların çözümünde aklıselim galip gelmelidir.

Unutmamak gerekir ki Kosovalıların yüzü şimdi
lik batıya değil Türkiye’ye dönüktür.

Self-determinasyon: Kendi kendini yönelme hakkı.
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SEVGİLİ OSMAN KILIÇ
Temel HAZIROGLU

Araştırm a ve K ü ltür V akfın ın  düzenlediği Bolu gezisinden döner
ken 4 Tem m uz 1999’da geçirdiği elim bir trafik kazasında hanım ı 
ve üç çocuğuyla birlikte hayatım  yitiren değerli kardeşimiz Osman  
Kılıç’m  ailesine, yakınlarına ve cam iam ıza başsağlığı diliyor; can 
yoldaşlarından Temel H azıroğlunun aşağıdaki yazısını, onun te

m iz  hatırasına ith a f ediyoruz.

Seni nereden başlayıp nasıl 
anlatsam bilemiyorum. Gerçek 
bir dost olan o arkadaşlığından 
mı, yoksa Islami hassasiyetinin 
yüceliğinden mi?

Seninle ilk defa 1974’lerde İs
tanbul Teknik Üniversitesi’nde 
tanışmıştık. Sen Mücadeleci gru
buna mensuptun. Ben ise tam bir 
gruba mensup olmamakla birlik
te mücadelecilerin yayınlarını 
çok beğenerek takip ediyordum. 
Ancak, belki de liseden itibaren 
hem mücadeleci, hem akıncı, 
hem de milliyetçi yayınları oku
yor olmam nedeniyle bütün mü
cadelecilerle olduğu gibi seninle 
de ilk başta çok sıcak ilişkiler 
kurmamıştık. O dönemdeki 
grupların yapısı ve bir de genel 
konjonktürün etkisiyle olacak, 
biz biraz daha az disiplinli ve bi
raz daha dışarıya açık yapımızla 
tam göbekteki mücadeleciler gibi 
olmadık. Şüphesiz bunda bizim 
tutum ve davranışlarımız kadar 
onların yapısının da etkisi büyük 
olmuştur. Biraz kuşkucu, biraz

dışa kapalı biraz da katı olan bu 
yapı bizim birbirimize bağlanma
mızı geciktirmişti. Ancak çok iyi 
bir insan olman ve dışarıya açık 
bir kişiliğe sahip bulunman bu 
tür handikapları aşmamızda 
önemli bir etken olmuştu. Müca
delecilerin geçirmiş olduğu çeşit
li dalgalanmalarla birlikte girilen 
yeni süreç bizi birbirimize daha 
da çok yaklaştırmıştı.

ITÜ’deki mücadelelerde sen 
hep önde oldun. Öyle ki kurşun
ların vızıldadığı ortamlarda dahi 
asla geri durmadın. Sen hem dü
şünce planında hem eylem pla
nında her zaman önde oldun ve 
her zaman yiğit davrandın. Gerçi 
ilk zamanlar gruplardaki dogma
tizmin etkisiyle düşünce tartış
malarında ve yeni arayışlarda çok 
ilgili ancak biraz geri durmuştun.

Osman hatırlıyor musun, ola- 
nak-imkan, devrim-inkılap tartış
malarında neler yaşamıştık. 
ITÜ’deki solcuların hakimiyetinin 
1974 affıyla birlikte iyice artması, 
“ bizimkileri” , değil antikomünist.

aynı zamanda antidemokratik ve 
antidevrimci bir konuma itmişti. 
Mücadele Birliğinin dağılma süre
ciyle birlikte girdiğimiz bu yeni 
arayış ve yönelişlerde seninle ne
ler tartışmıştık neler yaşamıştık?

Bir düşün, 1977’lerle birlikte 
Hürriyeti Ebediye ile Siirt yur
dunda ve çeşitli kahvelerde yap
tığımız tartışmaları. “ En devrimci 
hareketin Islami hareket olduğu
nu, komünistlerin asla devrimci 
olmadıklarını, olsa olsa ıslahatçı 
olabileceklerini” ve benzeri mev
zuları sadece karşı kesime değil,
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bizim kesime inat olarak tartışa
biliyorduk. İran devriminin daha 
olmadığı bir zamanda, devrimci 
İslam’dan, bilimsel demokratlık
tan bahsetmenin ne kadar zor 
olduğunu ve böyle bir ortamda 
bu tartışmalara girmekle neleri 
göğüslediğimizi bir düşün.

Sevgili Osman! Sen ve Ah
met’le birlikte Fatih’te küçük bir 
kahvede Türkiye’yi ve Dünya’yı 
nasıl kurtarırız, bunun için yeni 
bir oluşumu nasıl kurarız nokta
sındaki tartışmalarımızı bir hatır
la. Sen bu tezlere en çok destek 
veren, en çok sahip çıkanlardan 
biriydin. Hatta başlıcasıydın. Ah
met’in psikolojik sorunlarıyla 
birlikte bizlere katıldığını ve bu 
durumunun onu nüfus cüzdanını 
yırtacak noktaya kadar getirdiği
ni ve bunun da yeni oluşumu in
şa etmemizi olumsuz etkilediğini 
bir hatırla. Allah rahmet eylesin, 
Ahmet’in yatağında bilemediği
miz bir nedenle ölü bulunması
nın bizi ne kadar üzdüğünü de 
bir hatırla.

İran’daki İslam devrimiyle bir
likte yaşanılan değişim bizlere 
neler gösterdi, neler öğretti, bir 
hatırla. Bu tartışmalara en çok 
itiraz edenlerin ardı ardına nasıl 
İslam devrimiyle ilgili kitaplar 
bastıklarını da bir düşün.

Sevgili Osman!! Biliyorsun, 
bazen bir gecede devlet kurup 
devlet yıkarken, bazen de Türki
ye’yi kurtarıyorduk. Hatta çoğu 
zaman Ülke’yi kurtarmaktan yo

rulunca ITÜ’yü kurtarmaya çalı
şıyorduk. Teknik Üniversite’yi 
kurtarırken de nasıl tekrar Tür
kiye’yi kurtarmaya döndüğümü
zü bir hatırla. Ve bu çabalarımı
zın Tophane’deki boyutunu bir 
düşün. Ne aşklarla, ne hülyalar
la çabaladığımızı, koşuşturduğu
muzu bir düşün. Bu yürüyüşün 
birden bire 150-200 kişilik bir 
arayış grubuna dönüştüğünü bir 
hatırla.

Sevgili Osman! En son 
Abant’ta karşılaşmıştık seninle 
biliyorsun. Son senelerde pek 
gelmiyordun, Araştırma ve Kül
tür Vakfı’nın bu yıllık gezilerine. 
Hatta seni orada görünce şaşır
mıştım. “ Bu sene böyle kısmet 
oldu” demiştin. Hatırlıyor musun 
en son yine Abant’ta geçmişi yad 
etmiştik. Yine kulluğu, yine dev
rim planlarını ve yine dünyayı 
kurtarma projelerini konuşmuş
tuk. Sen gene o devrim aşkıyla, o 
kulluk bilinciyle doluydun.

Evet Osman evet, biz bu mü- 
cedele ve tevhid “virüs” ünü kap
mıştık bir kere. Biz onu terk et
sek bile o bizi terk etmiyordu ar
tık. Ama olsun be Osman, gene 
de biz çok umutluyduk. Çünkü 
bu “virüs” le adam olduk, bu “vi- 
rüs” le yollara düştük. Allah her
kese böyle “virüsler” nasip'etsin.

Osman sen başkaydın be. 
Her şeyinle başkaydın. Bir alie 
reisi olarak da başkaydın. İlk za
manlar çocuğunun olmamasını 
hanımınla konuşurken, “Allah

bana çocuk verecekse seninle de 
verir, vermeyecekse dört tane 
hanım alsam da vermez” diyecek 
kadar tevekküllü ve nefsinden 
uzak ve Allah’a yakındın.

Bütün hayatın gibi bütün kay
gıların da İslami idi. Sen adamdın 
be Osman. Sen iyi bir Müslü
man’dın be arkadaş. Allah sen
den razı olsun.

Sen hak, özgürlük ve adalet 
kavgasında hep önde oldun, hep 
yiğit davrandın. Sen devrimci 
mücadelemizde hep ateşleyici ol
dun. Sen Kur’an’ın net anlaşılma
sında da selefılikte de hep önde 
oldun hep ateşleyici oldun. Coş
ku, heyecan, motivasyon hep 
sende anlam buldu.

Aslında sen bir kuşağın tem- 
silcisiydin. Bütün tutum ve dav
ranışlarla tam bir temsilci... Sami
mi olmanın, devrimci olmanın, 
ateşleyici olmanın, ahlaklı olma
nın adam olmanın, insan olma
nın, kısaca iyi bir müslüman, gü
zel bir müslüman olmanın tem- 
silcisiydin be Osman.

Düşünce ve pratikteki önder
liğini Allah’a koşmada da göster
din. Hem de o çok sevdiğin eşin 
ve çocuklarınla birlikte. Aileni al
dın ve O ’na koştun. Allah’a dön
dün. Zaten hepimiz O ’na dönü
cüleriz. Allah gani gani rahmet 
eylesin.

Allah’a emanet ol, Osman.
'1nnâ lillahi innâ ileyhi râciûn”
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________ ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAVINDA________

APARTHEİD* UYGULAMASI

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTSİZLİĞİ

Abdullah
YILDIZ

ilindiği gibi, lise ve dengi okul 
mezunlarının üniversitelere girişi
ni düzenleyen sınav sistemi geçti

ğimiz yıl “tepeden inme" bir YÖK kara
rıyla, adeta yangından mal kaçınrcasına 
alelacele değiştiriliverdi.

Şimdiye değin iki aşamalı olarak 
(ÖSS-ÖYS) gerçekleştirilen, lise ve dengi 
okul-İHL ve meslek liseleri dahil- mezun
ları arasında hiçbir ayırım yapmayan, yal
nızca öğrencinin bilgi birikimini ve bu bil
giyi kullanma becerisini ölçme esasına da
yanan daha adaletli ve tutarlı bir sınav sis
temi uygulanıyordu. Dileyen her öğrenci - 
okul türüne ve “alan”ına bakılmaksızın- 
dilediği alanda ve herkesle eşit şartlarda 
yarışıyor, başarılı olduğu takdirde istediği 
yüksek okula girebiliyordu.

îlk kez bu sene uygulanan yeni sistem
de ise, üniversite adayları tek sınavla 
(ÖSS) elemeye tabi tutuldu. Hatırlanacağı 
üzere tek sınav heyecanına bir de 2 Ma
yıs’ta soruların çalındığı iddiasıyla sınavın 
iptalinin getirdiği kargaşa (konsantrasyon 
bozukluğu, okul sınavları vs.) eklenince 
sayıları bir buçuk milyonu aşan üniversite 
adayları ciddi bir hercümerc yaşadılar.

Ancak, iş bununla bitmiyor, üniversite 
adaylarını yeni zorluklar, yeni sıkıntılar 
bekliyordu.

Milli Eğilim Bakanlığı ve YÖK, sosyal 
adalet ve eğitimde fırsat eşitliği ilkelerine 
taban tabana zıt, kelimenin tam anlamıyla 
“apartheid”çi/ayırımcı bir anlayışla sinsice 
hazırlanmış, oldukça girift ve karmaşık bir 
sistemi uygulamaya koymuştu. Bu yeni 
sistem öylesine insafsız öylesine zalimane 
idi ki, Gülay Göktürk’ün tabiri ile

(6.4.1999, Sabah) “Eğer birileri (diyelim 
halkın gizli düşmanları) YÖK’e gizli bir 
talimat verip de, ‘öyle bir formül bulun ki, 
alt sosyo-kültürel gınptan öğrencilerin üni
versiteye giırneleri imkansız hale gelsin’ 
deselerdi, ancak o zaman bu kadar mü
kemmel bir foiTnül bulunabilirdi.”

Sistem, “alt sosyo-kültürel gruplar”m 
yani gelir seviyesi düşük geniş halk kesim
lerinin; Anadolu’nun kahir ekseriyetinin 
ve büyük şehirlerin varoşlarında tutunma
ya çalışan garibanların çocuklarının önüne 
bir değil, bir kaç tane aşılması güç hatta 
imkansız engel çıkarıyor. Adeda, halle ço
cukları ile üniversite arasına baılkatlar ko
yuyor.

ADALETSİZ SINAV SİSTEMİ 
ALT SOSYO KÜLTÜREL GRUPLARI 

NASIL BİÇİYOR?

Üniversite sınavına giren adaylar ÖSS pu
anlarını 12-21 Temmuz tarihleri arasında 
sınav sonuç belgelerinden öğrendiler. Ama 
asıl sonın bundan sonrası: Öğrenciler, gir
mek istedikleri üniversitelerin bölümlerini 
neye göre belirleyecek, tercihlerini nasıl 
yapacaklar?

Zira sınav sonuç belgelerinde belirtilen 
puanlar da, yüzdelik dilimler de “ ham ” 
olup gerçeği yansıtmıyor. Öğrencilerin 
Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanlarını 
(AOBP) eklemeden hangi yüksek okula 
girebileceğini tahmin etmek mümkün de
ğil. Öğrencilerin bunları hesaplayıp puan
larına eklediklerini düşünelim. Peki üni
versiteye giımede “asıl kriter” olan yüzde
lik dilimleri ÖSYM’nin dışında kim he
saplama imkanına sahip? Belirsizlik üstü-
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ne belirsizlik!
2 Ağustos’a kadar tercih foiTnlarını teslim etmiş ol

maları gereken öğrencilerin yaşadığı stres ve karmaşa 
bir yana, işte asıl adaletsizlik, zulüm ve haksızlık da bu 
noktada gelip karşılarına dikiliyor.

Şöyle ki:
* Öğrencilerin kişisel çaba ve başarılarını yansıtan sı

nav sonuç belgelerindeki Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve 
Dil puanları, netleri ve yüzdelik dilimleri, diledDcleıi üni
versiteleri tercih etmelerinde “yeterli k riter” olmuyor.

1. Engel: Yeni sistemde, öğrencinin kişisel çabası
nın önüne çıkarılan ilk engel, öğrencinin mezun olduğu 
okul ve “alan” (Sosyal Bilimler, Fen, Edebiyat Türkçe- 
matematik vb.) oluyor. Öğrencinin okuduğu okuldaki 
başarı durumu, okulun ÖSS’deki ortalama başarısı gra
fiği ve yine öğrencinin mezun olduğu alanın tüıli, üni
versiteye girişte %20’lere varan bir etkiye ve belirleyi
ciliğe sahip. (Geçen senelerde bu etki %8’lerde idi.)

Öğrencilerin mezun oldukları okullardan gelen Or
taöğretim Başarı Puanları (OBP), ÖSYM tarafından 
*‘ağırhklandınlamk^' Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Pu
an’ma (AOBP) dönüştüılilüyor ve öğrencinin yaptığı 
tercihlere göre 0.2, 0.5 veya 0.65 ile çarpılarak ÖSS pu
anına ekleniyor. Bu yıl ilk kez uygulanan Ağırlıklı Or
taöğretim Başan Puanı, öğrencinin mezun olduğu oku
lun ÖSS ortalamaları dikkate alınarak hesaplanıyor. Bir 
örnekle AOBP adaletsizliğini görmeye çalışalım: Orta
öğretim Başarı Puanı (40) olan iki öğrenciden biıi, me
sela ÖSS ortalaması (100) olan başarı grafiği düşük bir 
okuldan mezun olmuşsa AOBP’si (46); diğeri, yine me
sela ÖSS ortalaması (180) olan başan grafiği yüksek bir 
okuldan mezun olmuşsa AOBP’si (66) puan olarak de
ğerlendiriliyor. Aradaki yirnıi (20) puanlık fark, tama
men iki öğrencinin farklı düzeydeki okullarda okuma 
şansı veya şanssızlığından kaynaklanıyor.

Nerede eğitimde fırsa t eşitliği?!

2. Engel: Yerleştimne puanlan hesaplanırken yapı
lan bir diğer uygulama, meslek liseleri ile imam-hatip 
liselerinin ve hatta düz liselerin edebiyat kollarının üni
versite şanslarını büyük oranda kısıtlıyor, zorlaştırıyor 
ve neredeyse imkânsızlaştırıyor.

Örneğin, düz lise mezunu ve fen alanı çıkışlı bk öğ
renci ile Endüstri Meslek Lisesi mezunu bir öğrenciyi 
karşılaştırdığımızda -her ikisinin de aynı puana ve aynı 
AOBP’ye sahip olduğunu varsayalım- bu kısıtlama ve 
adaletsizlik açıkça ortaya çıkıyor. Her ikisinin de ÖSS 
sayısal puanlarının 170 ve AOBP’lerinin 70 olduğunu

düşünürsek, düz lise mezunu öğrencinin puanı 
(AOBP’si 0.5 ile çarpılarak) 170+(70x0.5)= 
170+35=205 puan olmakta, buna karşılık meslek liseli 
öğrencinin puanı ise (AOBP’si 0.2 ile çarpılarak) 
170+(70x0.2)= 170+14=184 puan düzeyinde kalmakta
dır. Yani ÖSS de ve okulda aynı başarıyı gösteren iki 
öğrenciden biri (düz lise mezunu) amaçladığı yüksek 
öğretim programına girebilirken, diğeri (meslek lisesi 
veya İHL mezunu) aynı yüksek öğretim kurumuna gire
memektedir. İşte farklı katsayıyı uygulamasından do
ğan sonuç: 21 puanlık fark.

Bu ayırımcılık değil de nedir?

3. Engel: Yeni sınav sistemi kelimenin tam anla
mıyla ‘‘tepeden inmezdir. Meslek liseleri, imam hatip 
Useleri, endüstri meslek, kız meslek, ticaret liseleri’nin 
kendi alanlarındaki bir-iki yüksek okul hariç (İHL’ler 
için İlahiyat fakülteleri gibi) diğer alanlarda tercih yap
maları anlamsız hale gelmiş yapsalar da kazanma şans
ları kalmamıştır. Okul değiştirip düz liselere veya diğer 
alanlara geçme şansı -son sınıfta oldukları için- bırakıl
mamıştır. Kendi alanlanndaki yüksel okullarda ise müt
hiş bir yığılma yaşanacaktır. (Örneğin, bütün İHL öğ
rencileri, kontenjanları düşürülen İlahiyat fakültelerine 
yüklenecek ve büyük bölümü elenecektir).

Tepeden inmeciliğin bir diğer göstergesi de bazı fa
kültelere (Hukuk ve Kamu Yönetimi gibi) daha öncele
ri sözel (S) puan ile öğrenci alınırken, yeni sistemde 
Eşit Ağuiık (EA) puanı ile öğrenci alınmasıdır ki, ede
biyat kolu çıkışh, meslek liselerinden mezun öğrenciler 
için bu da ayrı bir handikap olmuştur. Sözkonusu öğ
renciler, fen ve matematik alanında zayıf oldukları için 
bu alandaki soruları yapamayacak ve bu tür okullara da 
giremeyecek demektir.

Bütün bunlar bir araya getirildiğinde, yeni sınav 
sistemi, toplumun alt katmanlarına mensup ailelerin 
çocukları için hazırlanmış sinsi bir tuzak mahiyeti ar- 
zetmektedir.

Yeni sistemin sosyal adaletle bağdaşmaması nede
niyle YÖK aleyhine yümtmeyi durdumıa istemiyle açı
lan bil' dava, mahkeme heyetince “hukuk ihlaliyle mağ- 
duriyeıin aynı anda meydana gelmesi gerekir" denile
rek geri çevrilmişti.

Şimdi mağduriyet gerçekleşiyor, hem de telafisi 
mümkün olmayacak biçimde!

Bakalım “yüce Türk adaleti” mağduriyete uğrayan 
yüzbinlerin seslerini duyacak mı? ■

* Aparltıeid; Ayırma, ayrı tutma anlamında Afrikaanca sözcük. G, Afrika 
Cumhuriyetinde beyaz olmayan halklara uygulanan sistemli ırk ayırımı.
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POLİS. BAKIRKÖrÜlSI 48 NOm SIM A KAMERA YERLEŞTİRDİ

I z le n iy o n ız !
Durumu şüpheli görülenler veya suç işleyenler 
anında yakalanıyor. Amaç huzurlu bir kmt

O ynar başlıklı k am era la r  GÖrüntUlor \ddoo asete
ekseni e tra fın da  180 kaydod illyor.. İ&teîrse
derece dönerek  çe v re y i p rin ter şek lînde fçoğraf
izliyor, zoom  yapab iliyor... çikı$ı d a  atm abiliyr- •

SN Ç O K  K A M ERA  C U M H U R İY E T , İSTA N B U L C A D D ELER İ ILG Ö Z G Ü R L Ü K  MEYİ

BiK m u M  Müdahale Rejimi
.U m ur Talu

Düşünce, inanç, yazı, sanat, aşk, evlilik, bi
lim...

Artık insana dair olan ne varsa, hepsi birta
kım otoriteler nezdinde, gözetilmeye, dinle
meye, müdahaleye, cezalandırmaya müsta
hak sayılıyor.

Anne-babanın, aile büyüklerinin o hiç sorgu
lanmayan "doğal" hakkına zaten diyecek yok.

İlköğretim, lise filan... Eh, neredeyse baştan 
aşağı yönetmelik, düzenleme, müdahale.

Bitmiyor ki...
Meraklı kapı komşuları, mahallenin muhtar

la n.
İnsana ve ona ait olanlara saygı kültürü ne 

içimizde yer edebiliyor, ne tepemizde.
Tepemiz, devlet.
Devlet, yasalarla yasaklarla hayatımızın mü- 

dahili. Müdahili ve savcısı. Savcısı ve hakimi. 
Hakimi ve infazcısı.

Zihniyet o kadar köklü yerleşince, şurada bir 
memur kötü muameleyi, burada bir polis hır
palamayı, orada bir polis herkesi dinlemeyi 
hak sayıyor.

Bir yerde birisi tiyatro oyununa...
Bir yerde bir başkası sınava giren çocuklara...
Bir yerde beriki sakallara...
Koskoca üniversitenin rektörü her bir şeye..
Koskoca bir kulüp oyuncusunun evliliğine...
Bir makam, bir yetki, bir otorite kaynağı bu

lan herkes herkesin her şeyine karışma ve

yaptırım uygulama hakkını buluyor kendinde, 
kendinde, hatta mevzuatta.

Resmi zihniyet tabanda kökler de buluyor 
ve kökleşiyor ve birbirlerini besleyip duruyor
lar.

Kızın namusu...
Kayan bir göz.,.
Kulaktaki küpe...
Atkuyruğu saç...
Tutuşan eller..,
Baştaki örtü...
Örtüsüz baş,,.
Eteğin boyu...
Gömleğin rengi...
Okunan kitap...
Yazılan yazı...
Her fırsatta, her bahaneyle gücünü sizin ha

yatınız, sizin tercihleriniz üstünde denemeye 
hazır birileri çıkıyor.

Pilav için gittiğim lisemde, “abicilik terö- 
rü"nden yakınıyor, şimdi çocukları, yakınları 
oradan okuyan mezunlar.

Mahkeme gazeteciyi,.
Rektör öğretim üyelerini...
Polis sanığı.,.
Baba kızını...
Öğretmen öğrenciyi...
Ağabey kız kardeşini...
Kulüp yönetimi futbolcuyu...
Müdür memurunu...

Lise sondaki alt sınıfları...
Belediye başkanı sanatçıyı...
Kabadayı önüne kattığını..
Sürüklüyor, itiyor kakıyor, hoyratlığın fırsa

tında parçalıyor.
Tepeden tırnağa şiddetin devletleştirildiği, 

devletleştiği, kurumlaştığı...
Tepeden tırnağa şiddetin özelleşip gündelik 

hayatın her alanını işgal ettiği..
Devlet, milliyet, cemaat, aşiret, çete zihniyet 

ve davranışlarının bireye, bireyin var oluşuna 
hayat hakkı tanımamaya yeminli olduğu...

Boğucu, içten içe faşizan bir atmosferde ne
fes almak zor.

Alay eder gibi.,.
Maksat güvenlik diye... Maksat şüpheli şa

hısları enselemek diye...
Polis, Bakırköy’de 48 noktaya kamera yer

leştirmiş. geleni geçeni, oturanı kalkanı, yürü
yeni duranı, esneyeni güleni, ağlayanı dalanı, 
sarılanı darılanı izliyormuş.

Haberde diyor ki..
“En çok kamera, Cumhuriyet Caddesi ile Öz

gürlük Meydanı'nda."
Yakışır] Cumhuriyet’e de, Özgürlük'e de ya

kışır!
Alay eder gibi.

(15.6.1999 Milliyet)
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BİK AUNT!
■ ■

BUYUK BİRADER SENİ GOZETLIYOR
Aşağıda okuyacağınız alıntı, George Orwell'm (öl. 1950) totaliter rejimleri eleştiren ünlü romanı Bindokuzyüzsek- 

sendört'ten özetlenerek hazırlanmıştır. Mesut Karoşohan tarafından hazırlanan ve Umran'ın 1998/48 sayısında 
geniş olarak yayımladığınız bu özette kitabın orijinalinin yanısıra Kültür Bakanlığınca Temmuz 1985 tarihinde Haldun 

Derin'in güzel bir çevirisiyle yayınlanan Türkçe versiyonu esas alınmıştır. Tırnak içindeki alıntılar bu çeviridendir.

B üyük Birader’in ülkesinde insanlar tebessü
mü yüzlerinden eksik etmemekledir. İşyerin
de, yolda, otobüste, trende, asansörde, ev için

de, mutfakta ve bilhassa tuvalette Büyük Birader’in gö
zü kulağı vazifesini gören “telescreen”ler, insanları 
mutlu fotoğraflar vermeye mecbur etmektedir. İnsanlar 
“telescreen”e, yani ses ve görüntüyü hem alma hem de 
iletme yeteneğine sahip ekrana yüzünü döndüğünde 
yüz hatlaruiı hep memnuniyet açısına ayarlamaktadır. 
Çünkü Büyük Birader’in ülkesinde; “Ümitsizlik gös
termeye gelmez. Güceniklik göstermeye gelmez. Göz
lerdeki tek hir parıltı foyamzi meydana çıkarabilir”, si
zi muhalif yapabilir. “Yüzsuçu”(Facecrime) işlememe
niz için çok dikkatli ohnanız gerekir. “Yüz sinirlerinin 
hahire oynaması, farkında olmaksızın endişeli dııru§, 
kendi kendinize mırıldanma huyu gibi, gizlenecek §eyi 
bulunduğunu hatıra getirecek herhangi bir ^ey.” Nc 
olursa olsun, yüzünüze yakışık almayan bir ifade takın
mak, mesela cephede zafer kazanıldığı ilan edildiğinde 
buna inanmaz gözükmek, affedilmez bir “yüzsuçu”dur.

“Telescreen” devamlı surette Bolluk Bakanlığı’nın is
tatistiklerinden oluşan bir “icraatın içinden” yayını ya
par. Bu bittiğinde askeri marşlar çalar. Sesini bir parça 
kısma imkanı varsa da tamamen kapatılamayan bu alet 
sayesinde, mekanizmanın başındakiler vatandaşı denetle
mek için diledikleri zaman diledikleri kişinin ev veya iş- 
yerindeki “telescreen’in fişini takıp ses ve görüntü alabi
lirler, gözledikleri şahsa oradan bizzat seslenip ikazda 
bulunabilirler.

Halk başıboş ve denetimsiz bırakılırsa akidesi bozu
lup yanlış işlere kalkışabilir diyen Okyanusya yönetimi, 
“telescreen”e ilave olarak denetim için mesela helikop
terleri de kullanır. Helikopterler sürekli olarak çatılar 
üzerinde, binalar arasında uçar, ahalinin pencerelerine 
sokulup büyük bir tecessüsle evlerin içini gözetler. Dev
riye polisinin helikopterleri mahremiyetin ortadan kaldı
rılışına büyük katkı sağlar.

Büyük Birader her yerdedir. Kımıldadığınızda göz
leri sizin peşinizi bıralcmayacak şekilde düzenlenmiş 
olan resmi, sokak, cadde ve meydanlarda, evlerde, 
asansör boşluklarında, para, pul ve sigara paketlerinde, 
afiş ve bcıyraklarda karşınıza çıkmaktadır. Ve resmin al
tında büyük harflerle hep şöyle yazmaktadır:

“Büyült Birader seni gözetliyor.”
Totaliter propaganda insanları hem aptallaştınnayı 

hedefler, hem de bu aptallaşmaya dayanır, gücünü on
dan alır.

Fakat bütün otosansür çabalarına rağmen insanların, 
uykudayken olduğu gibi, elinde olmadan düşünce suçu 
işlemeleri sık sık rastlanan vakalardandır. Günlük haya
tında rejimin en sadık taraftarı, İki Dakikalık Nefret se
anslarının en ateşli müdavimi olarak bilinen bir kimse, 
uykuda sayıkladığı muhalif düşünceler dolayısıyla ço
cukları tarafından “Düşünce Polisi“ne ihbar edilebil
mektedir. Halka açık meydanlarda gerçekleştirilen ve 
bir eğlenceye dönüştürülen idamları seyrederek eğilim
lerini tamamlayan çocuklarla ilgili Times gazetesinde 
sık sık bu türden haberier çıkmakta, anne-babasını 
gammazlayanlar “kahraman çocuk” diye taltif edil
mektedir. Büyük Birader’in ülkesinde yaşlı-genç, ama- 
tör-profesyonel, her türden hafiye kaynamaktadır.

Büyük Birader’in ülkesinde, suç işleme konusunda 
düşünce ile fiil arasında fark gözetilmez. Tam bir ka
nunsuzluk hakimdir: “Meydana çıkarıldığında sonu 
mutlaka ölüm olan düşünce ve faaliyet resmen yasak 
edilmiş değildir Sonu gelmeyen siyasi tasfiye patırtıla
rı, tevkifler, işkenceler, hapisler, uçup gitmeler, hakika
ten işlenmiş suçlar için verilmiş cezalar değildir Bun
lar, ileride belki bir zaman suç işleyebilecek kimselerin 
süpürülüp gitmesinden ibarettir.”

Burası aynı zamanda bir törenler ve kutlamalar ülke
sidir. Totaliter rejim, insanları sürüleştirip kolayca ma- 
nipüle edebilmek için devlet törenlerine büyük önem 
verir...
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DENEME
FAKIR VE AHLAK

Haluk
BURHAN

akiıierin en azından temel ihti
yaçlar bakımından zenginlerle 
eşit olmaları gerekir. Temel ihti

yaçlar nedir? Konut, sağlık, eğitim, geçi
nebilecek kadar rızk (maişet), meşru ze
minde cinselliğin tatmini (evlilik). İs- 
lâmcılığın servet farklılığını temel ihti
yaçların eşitliği bakımından eleştirdiği 
pek söylenemez. Aslında daha Osman 
(ra) zamanında servet farklılaşması müs- 
lümanlar arasında bahis mevzuu olmuş 
ve Ebu Zer, halife Osman (ra) ile Muavi- 
y e’ye muhalif tutum göstermişti. Ebû 
Zer (ra), “..Altın ve gümüşü yığıp da on
ları Allah yolunda harcamayanlar var 
ya, işte onlara acı azabı müjdele" (9/34) 
âyetine dayanarak zenginlerin parayı el
lerinde tutmalarına, ihtiyaç fazlasını alı
koymalarına, stokçuluğa karşı çıkıyor 
fazlalığın infak edilm esini istiyordu. 
Ebû Zer (ra)’in yaklaşımında ekonomik 
alanın ahlâki gelişmenin yardımcısı ola
rak algılandığı düşünülebilir. Çünkü Ebû 
Zer (ra) gündelik ihtiyaçları aşan bir ka
zanımın karşısında kalmayı tercih et
mekteydi. Nitekim K itap’taki beyan da 
aynı yöndeydi: “ve sana Allah yolunda 
ne vereceklerini soruyorlar. De ki, ihti
yaçlarınızdan geri kalanı verin” 
(2/219). M üfessiıiere göre âyette geçen 
afv kelimesi, bir kişinin ihtiyaçlarını 
karşıladıktan sonra arta kalan fazlalık

demektir. Din fakirliği ortadan kaldırmı
yor ama zenginlerin konut, sağlık, ge
çim, evlilik. Gocuklarının bakımı ve eği
timi, kamusal alanda insanlai'in birbiri 
ile kaynaşması gibi meselelelerde mesû- 
liyet sahibi olduğunu hatırlatıyordu. Di
ğer deyişle din fakirliğin sefalet haline 
dönüşmüş biçimini, zenginlerin malları 
üzerinde diledikleri gibi tasarruf etmele
rini reddederek iptal ediyordu. F ak irli
ğin değil de sefaletin iptal edildiği şek
linde yorum getirmemizin nedeni fakirli
ğin iptalinin mümkün bulunmamasıdır. 
Örneğin bir adamın çocukları erkek olur, 
elbirliği edip çalışır kazanılanı ortaya 
koyup sermaye büyütürler, diğerinin ay
nı sayıda cocuğu olduğu halde hepsi kız
dır, evlenip baba evinden ayrılmayı ha
yal ederler; böylece adamın yatırım ya
pacak, sermaye büyütecek ‘adam ı’ ol
maz. Veya mirasla servet kimi ailede üç 
kişiye bölünür, kim inde beş kişiye. Kimi 
zaman da hastalık, özürlülük, afet, bela, 
vs. sebeblerle kiminin serveti kiminkine 
üstün gelir. Görüldüğü kadarıyla içtimai 
hayatın realitesi insanların iktisadi an

lamda eşitsizliğidir. İnsanlar aralarında 
ne kadai' zenginliği eşitlemeye çalışırsa 
çalışsın, başaram ayacak ve bir şekilde 
kimisi kimisine göre ‘zengin’ addedile

cektir. Dolayısıyla fakirlik, insanlık var 
olduğu müddetçe ortadan kaldırılamaz,
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ama sefalet kaldırılabilir. Nitekim Kitap bir yerde fa
kirleri övm ekten geri durmamıştır: "Şu fakirlere (ve
rin ki), Allah yolunda kapanıp kalmı§lardu\ Yeryü
zünde gezip dolaşmazlar Bilmeyen utangaçlıkların
dan dolayı onları zengin sanır Onları simalarından 
tanırsın. Yüzsüzlük edip insanlardan istemezler” 
(2/273). Âyette üç karakter canlanıyor. İlki arsızlık 
edip insanlardan birşey istemeyenler. Oysa ki ihti
yaçları şiddetlidir. İkinci karakter onların fakiiliğinin 
ayırdında değildir. Hatta onları zengin sayar. Onların 
Allah yolundaki fedakârlıklarını ve fedakârlıktan do
layı maddi kazançlarını kaybedişlerini gereğince 
takdir edebilecck ölçüleri yoktur. Ücüncüler ise A l
lah’tan gelen fe
rasetle bakm ak
tadır. Belki zen
gindirler, am a 
m allarını a rttır
manın değil, 
kendisine veril
miş malın m esu
liyetini eda e t
menin kaygısıy
la etrafına nazar 
e y l e m e k t e d i r .
Ü çüncüler şu 
âyette tasvir edi
lenler gibidir:
"Allah, rızık ta  
kiminizi kiminize 
üstün tutmuştur.
(Rızıkça) üstün  
kılınanlar, elleri
nin altında, bulu
nanlara kendi rızıklarını vermiyorlar. (Allah onların 
rızıklannı -üstün kılınanların- ellerine koymuştur, 
dağıtsınlar diye). Yoksa rızıkta onların hepsi eşittir 
A llah’ın nimetini mi inkâr ediyorlar?” (16112). Ke
za yine: “A llah 'a  ve Resulüne inanın ve sizi hakim  
kıldığı, sizin yönetiminize verdiği şeylerden (onlara) 
sarfedin" (57/7). Böylece iman-ahlâk problemini 
çözmeye giriştiğimizde bilm em iz gereken şeyin ikti
sat problemi olduğu açıklık kazandı. Ayette zımnen 
bahis konusu edilen bir karakter daha bulunuyor. 
Ebu H ureyre’dcn şöyle nakledilmiş: ‘‘Resâlülah

(asv) buyurdu: ‘Bir lokma ya da iki lokma verilen, 
yahut da bir-iki hurma verilen kimse yoksul değildir. 
Miskin ancak iffetli olan kimsedir. İsterseniz Allahü 
Teâlâ’nın ‘insanlardan sakınarak birşey istemezler, 
kavli şerifini okuyunuz" (Buhari). Dördüncü karak
ter, sahip olduklarına yetinmeyip insanlardan isteyen 
yahut istemek maksadıyla yeryüzünde dolaşan bir 
tiptir.

Yeryüzündeki bütün politik ve düşünsel sistemler 
riyazetçi (Hıistiyanî) ve maddeci (Yahudileşmeci) 
eğilimler taşuiar. İki eğilim de birbirine karşı ‘anti
tez’ ya da ‘karşı-pratik’ olarak ileri sürülür. Örneğin 
Katoliklikle Protestanlık arasında, Budizm ile Kon-

füçyanizm ara
sında, Platon ile 
Aristo arasında 
dünyevi olanla 
içsel yani riyazi 
olanın çatışması 
bulunm aktadır. 
G erçekte insa
nın yeryüzünde 
üretim yapma 
z o r u n l u l u ğ u  
Adem (as)’in 
şeytanla imtiha
nında muvaffa- 
kiyetsizliğin ne
ticesi olarak 
gelm işti: "D e
dik ki: 'Ey
Adem bu, senin 
ve eşinin düş
manıdır. Sakın

sizi cennetten çıkarmasın, sonra yorulursun. Şimdi 
burada acıkmayacaksın, çıplak kalmayacaksın. Ve 
sen burada susamayacaksın, kuşluk vakti güneşin
den etkilenmeyeceksin” (20/117,118,119). Dolayı
sıyla çalışmak (yorulmak) mecburiyeti acıkmak, 
üşümek, sıcaktan bunalmak, giyinmek gibi ihtiyaçla
rın neticesi idi ve bu ihtiyaçlara sahip herkesi kapsa
mına alıyordu: yani insan neslini. Diğer deyişle ne 
kadar zengin de olsalar ihtiyaçlarını karşılamak du
rumunda kalan ayrıcalıklı smıfsallıklar dahi âyetin 
kapsamında idiler ve Özel bir tahsis yapılamazdı. İn
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sanın mallarla dolaysız ilişkisi vardı hatta mallar 
(arz) ve göklerde bulunanlar insana teshir edilmişti; 
“Göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendinden size 
boyun eğdirdi” (45/13). Yine başka bir yerde: “O ki 
yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yara ttı’’ 
(2/29) buyruğu aynı yönde değerlendirilebilir. Ayet
ler insanın malla ilişkisinde sahiplenme eğilimini 
problemli görmemektedir. İnsan kabiliyeti oranında, 
gücü nisbetinde rızkını aramak, nasibini araştırmak 
durumundadn'. Asıl problem malın elde edilmesi 
değil, kendisi için veya başkası için malın maddi is
tekleri -ihtiyaçları karşılamaktan kaçırılmasıdır. Kişi 
malı kazandığı halde ihtiyaçları için kullanmaktan 
çekinirse ‘mal toplayıcı’ olmaktan kurtulamaz, di
ğer taraftan ihtiyaçları için nasibini aramaktan çeki
lirse başkalarına yük olur.

Malın ihtiyaçları karşılamaktan kaçırılması ile 
çalışmanın tüketim veya refah toplumu için tanzim 
edilmesi arasında da ayırım yapılması gereklidir. Ah
lâkın amacı çalışmayı refah toplumunun inşa edil
mesine hasretmek olmayacaktır. Gerçekte toplumda 
kimilerinin velev ki kendi mülkleri bile olsa malları
nı yaşam standartlarını yükseltm ek adına tüketmele
ri toplumsalın problemlerinden soyutlanmak anlamı
na gelebilir ve bir tür hissizlik (yabancılaşmak)tir. 
Ahlâk ilkeleri toplumun standartlarının bireylerin 
tek tek çözülüşleriyle başka bir yerde inşa edilm esi
ne razı değildir; bilakis toplum kendi standartlarım 
eş-zamanlı/eş-uyumlu (senki'onize) bir dinamikte 
dönüştürmelidir. Dolayısıyla ihtiyaç tüketimi top
lumdan ayrışmayı değil toplumla birlikte yürüyen 
mal sarfiyatını ihtiva eder. Diğer yönüyle ahlâkın ik
tisadi hesaplamalarda kullanılan ‘kişi başına milli 
gelir’ türünden kavramlara itibar ettiği pek söylene
meyecektir. Çünkü ahlâk zihniyeti, toplumun toplam 
gelirin kafa başına bölünerek elde edilmiş zenginliği 
ile değil herkesin temel yaşama standartlarını yaka
lamada eşit hak ve fırsatlara sahip olup olmadığı ile 
ilgilenmekte izlenimini vermektedir. Dolayısıyla b i
rinin sıcak çatı altında gevşeyip de diğerinin sokak 
köşelerhıde barınıyor olması yahut birinin iki-üç k i
şiyi doyuracak yemekle beslenip de diğerinin aç ge
celiyor olması matematiksel anlamda gelirin kişi ba
şına oranını yüksek çıkarıyor bile olsa toplumsal ah
lâkın zedelendiğinin, cemiyetin parçalandığının gös

tergesi sayılmalıdır. Hayat standartlarının yükselme
si geçim standartlarının eşitliğinin tahakkuk ettiği 
zeminde ahlâki sayılır. Aksi halde toplum içinde bi- 
rilerinin diğerini istismar ettiği düşünülmelidir.

Ahlâk bir adamın çok kazanma eğilimine karşı 
koymamıştır; bir şartla, kazancı başkalarının yahut 
toplumdan bir tek ferdin bile temel ihtiyaçlarını kar
şılamaktan mahrum olmasına sebebiyet vermemeli 
yahut onun hayati ihtiyacına duyarsız kalmamalıdır.

Cemiyet

fert
çalış muhtaç olma 
rızk (arttırılmış) 
hayat standartı

fert
çalış hak et 

rızk (daraltılmış) 
geçim standartı

İnfak

Hayat standartlarının toplumsal geçim standartla
rını gözardı ederek yükseltilmesi toplumsal adalet
sizliğin kaynağı olarak görülmelidir. Görüldüğü gibi 
bu tasnifte hayatın ‘dünyevi’ ve ‘uhrevi’ şeklinde iki
ye bölünüşünden bahsedilmekte, fakat fertlerin bhi- 
nin zenginliğinin başkalarının geçim standartını bo
zup bozmadığı kriter olarak alınmaktadır. Diğer de
yişle ahlâk adamı toplumsal alanda sefaletin ortaya 
çıkışıyla birlikte daha çok kazanmanın meşru zemi
nini yitirir. Kazanç böyle bir ihtimalde iki doğrultu
da ahlâki zaaf ortaya çıkaracaktır. İlki sefalete duyar
sızlıktır, ki az önce yine değinmiştik. İkincisi ise is
tismardır. İstismar kazancı büyütür. Sefalet güçlüle- 
re ucuz istihdam kaynağı sağlayarak ya da toplumsal 
gelirin güçlülerin yatırımlarının geri dönüşümünün 
tekeffülünü mümkün kılarak istismarın konusu hali
ne gelir. Böyle bir toplumda kam uya ait servet güç
lülerin iktisadi problem lerini çözmek için kullanıla
cağından fakirler servetin genel yararından hiç ya
rarlanamaz. Örneğin bir yat limanı inşası, özel uçak 
pisti, golf sahası, stadyum, vs. gibi yatırımlar kendi
ni amorti etse bile zengin-fakir ikilemini yumuşatıcı 
bir fonksiyon ihtiva etmezler. Gerçekte kamu serve
tinin halkın ihtiyacı olan un, şeker gibi mamüller ye
rine lüks tüketim mamüllerine döviz olarak harcan
ması ve temel ihtiyaçlar için dövize borçlanılmasının 
maliyeti yine fakirhği büyütecektir. Çünkü zenginler
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ve fakirler kamu iktidarının yaptığı her yatırımdan 
eşit istifadelenıneseler de eşil bedel ödemeğe tabi tu
tulurlar. Bir üniversite yatırımında bulunduğunuzda 
toplumda dileyen herkesin bu yatırımdan faydalan
masını sağlamadığınız takdirde (üstelik yatırımdan 
faydalananlara nihayette bir rant da sağlanacaksa) 
sözkonusu yatırımdan istifadelenmek pahalılaşır. 
Yolu kısaltan bir otoyol açtığınızda toplumun tüm 
kesimlerine ‘fayda’ sunulmuş olmayacaktır; otoyolu 
çok kullananlar otomobillerinin akaryakıt, amortis
man, yol-zaman vs. bakımından verimliliğinin arttı
ğını görecekler, ancak asfalt, petrol, otomobil yedek 
parçası gibi mamül bağımlılığını kamu borcuna ek
leyeceklerdir. Bu yaklaşım a göre gerçek bir ahlâkın, 
bireysel faydaların toplumsal maliyetini düşünerek 
hareket etmesi gerekir. Sağlıklı toplumlarda mezkur 
‘m aliyet’ düşünülür ve zenginlikten fakirliğe, fakir
likten zenginliğe geçişler hem sıradan hem ehemmi
yetsiz (onur kırıcı sayılmayan) değişimler halinde 
yaşanır. Diğer deyişle rızkın kimine arttırılmış olma
sı o kesimin zenginliği smıfsallaşmaya  uğratması ar
tık sahip olduğu serveti dilediği gibi harcamasını, 
kamuya harcanmak için toplanan verginin kendi çı
karlarına uygun yatırım larda kullanılmasını meşru 
kılmaz. Yani halkın sağlık, iş, ücret (geçim), bilgi 
(eğitim-kültür), mahremiyet (ev vc cinsellik-nesil 
yetiştirimi) problemlerine rağmen ne kamu iktidarı
nın ne de servet sahiplerinin kâr maksimizasyonu

düşünen patronaj tavırları ahlâk içeremez.
İslâmcılık kamu iktidarının kâr maksimizasyonu 

düşünenlerin istifadesi için yaptığı yatırımları tüket
meye talip oldukça hem fakirliğe geçişini hem de fa

kirlerin ahlâkla ilintisini anlamakta zorlanacak. Fa
kirliğe geçişi diyorum, çünkü kâr maksimizasyonu 
hülyanız size ancak kompleks mamüllerin ancak bir- 

iki parçasını imal edebilecek bir seviyede nefes alma 
imkanı tanıyacak. Örneğin bir uçağı değil de lastik

lerini üretecek bir büyüklük kifayet edecek. Övünü
len şeyin bu' zafer değil de angarya (sanayinin geri 

kalmışlığa kaydırılması) olduğu hatu'a gelmeyecek. 
Fakirlerin ahlâkla ilintisi diyorum, çünkü kitabın be
yanına göre 'fakir ahlâklı (iffetli)clır’. Kâr maksimi
zasyonu düşüncesi iffeti kıracak. İslamcıların fakir
likten ayrışması ile fakr kavramının ahlâkla bağı ko

pacak. Ahlâklı olması gerekenler kamu aleyhine bü
yüyen küresel sermayenin pazarlam acıları, tahsil
darları, üretim teknisyenleri vazifesini yüklenirken; 

hastalar, geçinemeyenler, cahil kalanlar, evleneme
yenler, suçlular hep fakii'ler olacak. İslamcılık ahlâ
kın kendilerini zenginleştirmesini talep ettikçe, top
lumsal geçiş (zengin-fakir sağlıklı toplumda akışım 
halindedir. Çünkü servet Allah tarafından dilediğine 
verilir; bkz: 16/71, 43/21, 6/165) durmakta, servet 
‘zenginler arasında deveran eden bir §ey’ (59/7) ol
makta, fakir ahlâksızlaşmaktadır. ■
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ç e v ir i
KUR’AN 

PERSPEKTİFİNDE TARİH

Cevdet
SAİD

arih bütün marifetlerin kayna
ğı, iıakkm ve batıhn şahidi, ve 
rü şd ’ü (doğruluk, olgunluk) 

gayy’dan (eğrilik, sapkınlık) ayıran bir 
ölçüdür. Tarih sayesinde insan ve top- 
lumların gerek helak oluşlarının ve ge
rekse hayat bulup yükselmelerinin sırrı 
keşfedilir. İnsanlığın oluşum ve gelişim 
(tekevvün) sürecinde h ay r’ı şerr’den 
ayırdedebilecek düzeye nasıl eriştiğini 
de tarih’ten öğrenebiliriz.

K ur’an, Tarih’i bir müracaat kaynağı 
ve şahitlik unsuru olarak görür; çünkü 
insanlığın tarihinde meydana gelen müt
hiş değişimler ve geçmişle gelecek ara
sındaki temel farklılıklar ancak Tarih 
sayesinde ortaya konulabilir.

K ur’an ’ın daha önceleri açık olan 
“N übüvvet” kapısının artık kapandığını 
ilan etmesiyle birlikte insanlığın yeni 
bir sürece girdiği unutulmamalıdır. Bu 
süreç, “nübüvvet”in bütün ilkelerinin 
doğruluğunu kanıtlayan âfâkî ve enfüst 
ayetleri keğ'etme dönemidir.

Gerçekten, nübüvvet kapısının ka
panmasına karşın âfâkî ve enfüsî ayetle
ri okuma kapılarının açılmasıyla “mari
f e t” için yeni bir süreç başlamıştır. Yer
yüzünün sinesinde sakladığı esrarı, ken
dine özgü üslûbuyla ve kimsenin inkar

edemeyeceği biçimde -ki bu inkar aynı 
zamanda insanlığın da inkarı demek 
olur- açıkladığını söylemem, çoğu insan 
için şaşırtıcı gelebilir.

Evet... İnsanlar, yeryüzünün tarihi ve 
insanlığın yeryüzündeki serüveni hak
kında hiç bir malum ata sahip değillerdi; 
derken bazan yeıyüzünün kendine has 
beyanlarıyla, bazan da bir vahy türüyle 
ortaya çıkan gerçeklerle karşılaştılar.

Kuşkusuz Rabbin bal arısına vahyet-
ti.ı

Rabbin yeryüzüne de haberlerini 
söylemesini vahyetti.2

Ve insanlar yüzyıllardır K u r’an’ı 
m ihraplarda okuyup durdular. Onlar, 
Allahu Teala’nm “Yeıyüzünde gezip do
laşın da, yaratmaya nasıl haşladığına 
bir batan!” (Ankebut 29/20) ayetini hep 
tilavet ettiler; ancak hiç kimse dikkatler
den asla kaçmaması gereken kelamın 
inceliğini kavrayamadı.

Zam an ilerledikçe bu m ucizevi ke
lam ın yalanlanam az gerçekliği, derinli
ği ve sürekliliği ortaya çıkmıştır. Yara
tılışın nasıl başladığını anlayıp kavra
ma konusunda “Yeryüzünde gezme ve 
içindekilere ibret nazarıyla bakıp dü
şünm e” ilkesinin dışında hiç bir kılavu
za ihtiyaç yoktur. Bu K u r’anî ilke asla
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gözardı edilemez!
İnsanın elinde geçmişle bugün arasındalci ilişldle- 

ri keşfetmeye yarayacak hiç bir delil bulunmasa bile 
bu ayet-i kerime, yeryüzünde gezip dolaşarak yaratı
l ış a  nasıl başladığını araştıranların ellerinde taşıya
cağı yegane hareket prensibidir.

Onlar bu prensipten yola çıkarak yeryüzünün 
kendine özgü dilini çözeceklerdir. M aalesef biz 
Araplar ve İslam dünyası, yeryüzünü hiç gezmedik; 
yaratılışın nasıl başladığını hiç araştu'ip incelemedik. 
İlk yaratılışın sınırlı b ir şekilde meydana gelişiyle il
gili Arapların kendine özgü anlayışları çerçevesinde 
yeryüzünün dilini çözemedik. İşte “fethin kapısı" 
(aydınlanmanın anahtarı) buydu.

Lâkin, biz ne yeryüzünde gezip dolaştık, ne de 
yaratılışın nasıl başladığını araştırdık! Üstelik biz, 
yeryüzünü basiretle, ibret nazarıyla, düşünerek gezip 
dolaşan ve bu hayret verici lisanı -ki bu lisanın hay- 
retâmiz oluşu yadsınam az- çözenlerin görüş ve dü
şüncelerini de okumadık.

Daha önce ifade ettiğim gibi. K ur’an’a göre ka
inat, nihai şekliyle yaratılmış değildir; aksi
ne kainat sürekli bir varoluş!değişim içeri
sindedir ve en m ükemmel noktaya erişince- 
ye değin bu yaratılış sürecektir. Biz gözle 

görülür bir olgunluğa doğru seyreden bu va
roluş hareketliliklerini görebiliriz. Allah b i
linen ulaşım  vasıtalarından bahsederken 
“Allah sizin bilm ediklerinizi yaratıp du
rur” {Nah\, 16/8) ifadesini de ekler. Büyük 
müfessklerin hiçbirisi A llah’ın yaratacağı 
ulaşım vasıtalarının neler olduğunu hayal 
bile edememişlerdir. Oysa artık biz hiçbir si
hir ve kuruntu olmaksızın gözlerimizle in
san hayatındaki hızlı gelişimi görebilmekte
yiz. İnsanın hiçbir canlıyı henüz evcilleştir
meden (hizmetine almadan) uzun yıllar nasıl 
hayat sürdüğünü vc onbinlerce yıldan beri 
de ulaşım vasıtalarında hayvanları nasıl is
tihdam ettiğini görmekteyiz.

İnsan, varlığın kanunlarını, kainatın ka
nunlarını, âfâkî ayetlerin (kainattaki görülen 
varlıkların) ve kendisinin taşıdığı (enfüsî) 
ayetlerin kanunlarını keşfedebilecek güce 
sahiptir. İnsan yeryüzünde A llah’ın halifesi

olduğu içindir ki arzda bulunan her şeye güç yetire
bilecek konumdadır. Böylece insana hem kendi isti
kametini ve hem de diğer varlıkların istikametlerini 
etkileme sorumluluğu, emaneti verilmiştir. Göklerin, 
yerlerin ve dağların yüklenmekten kaçındığı bu em a
neti insan üzerine almıştır. Buna rağmen insanoğlu 
taşıma ve binek olarak yaratılmış canlıların yaratılış 
süreçlerini öğrenmemektedir.

İnsanlık tarihiyle ilgili zaman ve mekan unsurla
rı öyle çok eski değildir. İnsanlık, içerisinde çok par
lak zamanların ve gözalıcı m ekanların yer aldığı mil
yonlarca yıllık bir hayat geçilmiştir. Burada kullanı
lan “zam an” kavramından kasıt çevre ve varlığın sü
rekliliğidir. “Sizin bilmediklerinizi Allah yaratmak
tadır” ayeti “çevre” ve “varlığın devamlı oluşu” gi
bi iki K ur’an’î kelimeye vurgu yapar. Yani çevre ve 
varlığın devamlılığı, sürekli yaratmanın devam etti
ğini gösterir. İnsan, çevremizde gördüğümüz çeşitli 
vasıtalarla (zaman, çevre, sürekli yaratılış) varoluşun 
devam etme keyfiyetini kavrama gücüne sahip değil
dir. Ve yine bu vasıtalardan hareketle gelecekte bir
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Ibn Haldun: "Tarih  zahiren^ geçm iş zam an la rın  ve  

devletlerin haberle rinden  b a şk a  b irşe y  değildir. 

A m a  tarih in derin lik le rinde  ka in a t ve  va r lık la  ilgili 

çok ince prensip leri, hakikatleri, o la y la r ın  sebeple- 

rini ve  a rk a  p lan ların ı öğreten b ilgiler mevcuttur. Bu 

özellikleri itibariyle  tarih, h ikm etin  özü, h ikm et b il

g isin in  öğren ilm esinde  hazır m alzem ed ir."

yaratma yeteneğini kazandıracak bir bilgiye de sahip 
olması mümkün değildir insanın... “Bilmediğiniz 
§eyleri Allah yaratm aktadır” ifadesi aynen günü
müzde de geçerliliğini korumakta olup bu ayet, A l
lah’m yaratmalarını, nübüvvet kapısı kapanmış da 
olsa, açık olan âtakî ve enfüsî âyetlerden hareketle 
keşfedebilme imkanına sahip olduğumuza işarettir.

Gerçekten biz hiç kimsenin K ur’an’a ve nebilere 
iman edip etmediğini, onları destekleyip destekle
mediğini sorgulamayız. Zira Allah, A llah’ın dini ve 
müminler, dinden yüz çevirenlere muhtaç değildir. 
''Dileyen iman eder, dileyen de küfreder." (Kehf, 
18/29) ‘'Salih amel işleyen kendisine i§ler, kötülük 
eden de kendi aleyhine yapmış olur.” (Fussilet, 
41/46) “Hidayete eren kendisi için hidayet bulmuş
tur, sapansa yalnızca kendi aleyhine sapmıştır.” (Yu
nus, 9/108; İsra, 17/15; Zümer, 39/41) “Hiç kimse 
bir başkasının yükünü yüklenmez.” 'Am, 6/164; 
İsra, 17/15,, Fatır, 35/18; Zümer 39/7, Necm 53/38) 
“Biz elçi göndermeksizin hiçbir kavme azab etme
y iz” (İsra, 17/15) ayetleri bu durumu açıkça ortaya 
koymaktadu'.

Bizim amacımız K ur’an’ın kaynak gösterdiği 
üzere tarihin önemini vurgulamaktır. Anlattıklarım 
tarihin önemi ve ibret oluşu noktasında insanları ay
dınlatma çabasına yöneliktir, isteyen nasiblenir.

ibn Haldun, kendine has üslubuyla tarihin ehem 
miyetini şu cümleleriyle vurgulamıştır.

“Tarih zahiren, geçmiş zamanların ve devletlerin 
haberlerinden başka birşey değildir. Ama tarihin de
rinliklerinde kainat ve varlıkla ilgili çok ince pren
sipleri, hakikatleri, olayların sebeplerini ve arka 
planlarını öğreten bilgiler mevcuttur. Bu özellikleri 
itibariyle tarih, hikmetin özü, hikmet bilgisinin öğre
nilmesinde hazır malzemedir.”

“Tarih okum aları” adlı kitabından 
çokça istifade ettiğim Arnold Toyn
bee, İbn H aldun’un “M ukaddim e”s,\ 
hakkında şunları söyler: “Bu eser ken
di sahasında yazılm ış muazzam bir 
çalışmadır. Bütün devirlerde, dünya
nın bütün bölgelerinde düşünen her
kesin akıl alabileceği bir kaynaktır.” 

Arnold Toynbee, tarihin önemiyle 
ilgili şunları ifade eder: “Biz hiçbir 
gerçek bilgiye sahip olmasaydık, can

lıların hareketlerine bakarak yaratıcının her şeyi 
yoktan ve olağanüstü bir şekilde nasıl yarattığını ta
rihin vesikaları-nda bulurduk. Tarihe etki eden fiili 
kuvvetleri, beşeriyetin zihinsel (fikri) gelişim süre
cinde bulmamız asla garip karşılanmamalıdır. Örne
ğin, araştırmacıların tesbit ettiği, tarihi etkileyen top- 
lumların kendine özgü pozisyonları ve çeşitli tarihsel 
şartlar vs. gibi hususlar hepsi fiili kuvvetlerdir. 
Sadece kavimleri yücelten unsurları bulmak amacıy
la tarihi ele almak son derece uygunsuz bir yaklaşım 
tarzıdır. Tarihe ancak toplumları yükselten ve onları 
alçaltan, helak eden sebepleri keşfetm ek üzere yöne- 
linmelidir; doğru olan hareket tarzı budur.

“Yaratılışları böylesi etkileyen unsurları keşfet- 
meksizin tarihe yönelirsek, işte o zaman nefisleri kö
relten, ufukları karartan kupkuru tarih kırıntılarına 
ulaşmış oluruz. Bu kırıntılar da ibret almak isteyen 
gözlere hiçbir fayda sunmaz. Öyle ki artık nefis şöy
le der: “Büyük tarihçiler gerek kendilerine yöneltilen 
bütün sorulara cevab verebilmek için ve gerekse ken
dilerinden sonrakilerin kafasını karıştırabilecek çeşit
li tarih sorularının cevablarını elde etmek için büyük 
bir şevkle tarihi irdelerler. A itık  sen de tarihsel geliş
melerden sonuçlar çıkar, anahatlarmı tesbit et!” 

Allah günleri insanlar arasında döndürüp durur. 
Zira K u r’an ifadesiyle, “A llah’m geçen günleri on
lar için bir hatırlatmadır, ibrettir.” (İbrahim 14/5) Ki 
bu günlerin içinde, milletleri dirilten veya milletleri 
helak eden sebepler de yer almaktadır.

(el-Mecelle, 23-29 Mayıs 1999) 
Çev. M etin Çığrıkçı

1- Yazar, Nahi suresinin 68. ayetini hatırlatıyor. “Rabbin balansına
şöyle vahyetti...”

2- C. Said’in sözünü ettiği ayet: Zilzal 99/4-5: “İşte o gün (yer) haber
lerini söyler.” “Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.”
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GÖLGELER
DENEME

Eyvahlar olsun! İnsan bir gölge oluyor Hades’in ülkesinde.
Öyle bir gölge ki, can yok içinde....

Platon!Devlet

e biz Türküz, bizde çok insan 
bulunur, diyor Nazınn Paşa. 
Bunu söylerken pek haksız da 

değildir. Bâb-ı A li baskını sırasında En
ver P aşa ’nın İttihatçı kom itacıları 
paşa’yı ayak üstü infaz ederken bu sö
zün doğruluğunu teyid ederler. Maama- 
fih paşa’nm bu sözdeki muradı nedir bil
miyoruz, am a bilinen o ki, genel manada 
toplumlarda görüldüğü üzere bizim de 
sosyal ve kültürel planda sicilimiz pek o 
kadar parlak değildir.

Sultan II. A bdülham id bir beyitinde:
"Padişâh-ı Alem olmak bir kuru da

va imiş;
B ir velîye bende olmak cümleden âlâ 

imi§.”
derken sadece devrinde yaşananı de

ğil bütün zam anlar için bilgeliğin ve hik
metin; aydınlatan, dirilten ve uyandıran 
ikliminden m otifler verir.

Blöken: “Yeni Gerçekçiler" kitabın
da toplum koşullarını değiştirmek iste
yen bağımlı kişileri olgunlaşmamalda 
suçlar.

“Bir insan bu dünyadaki kötülüklerin 
nedenini belli bir takım insanların ve ku- 
rumların başarısızılığında görüyorsa o 
insan kafaca çocukluktan kurtulmamış 
demektir. Olgunluk, insan’ın dünyadaki

yanlışlan, azalabilen ama bütünü ile yok 
edilmeyen yanlışlar olarak görmesiyle 
başlar” diyor.

Psikolojik karakter ve sosyal vakıalar 
bakımından günümüz insanı ile birkaç 
asır öncesine ait toplumlann rûh çizgile
ri arasında çok mühim denilebilecek ayı
rıcı vasıflar yok. Talepler aynı. Sıkıntı
lar, sevinçler, um utlar ve nedametler 
de...

Bilgi toplum lann yitik malı. Sahip 
oldukları cehalet asla vazgeçemedikleri, 
asla terk edemedikleri tek zenginlik(î) 
Prof. Dr. Rûhi Ö zcan’a göre; selîm hayat 
kurallarını yaşamayan, selîm hayat ku
rallarına kendisini yabancı hisseden, ga
rip sayan, o kurallara yatkınlık hissetme
yen cemiyet hayatı unsurlar bakımından 
dejenere olmuş cemiyettir. Aydınlana
mayan yaşamın her günü katran karası... 
Ne baht açıklığı kalır ortada ne de sa
adet tasavvurları...

Kemal Tahir; “Osmanlı döneminde 
okuması yazması olmayan cahiller var
dı, şimdi ise okuması yazması olan ca-. 
hiller türedi” diyor.Yani cehalet, sosyal 
bir vakıa olarak toplumsal bir kimlik ve 
aydınlar planında da bir tarz ve üslûp 
olarak kendisini gösterir.

Bilgi toplumu yada inanç toplumu

Nurettin
ÖZCAN
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olmak bireylerin fikir planındaki donanımlarının 
kuvvetine bağlıdır. İnanç toplumuna yaklaştırılan bi
rey kendisi için beslenen istenmeme duygusunu hiç
bir zaman hissedemez. Doğruluğun ve erdemin bü
tün temel vasıflarını bünyesinde taşıdığına inanılan 
önderler tarafından fikren ve ruhen ezilip yok sayı
lan insan hayati muhtevasını tamamen kaybettikten 
sonra erdemi ne yapacaktır?!... Öyle ya! Âdî bir ça- 
put gibi şuracığa konulmuş bir nüfus çokluğu...

Bir zamanlar volkanlar gibi kaynayan, ama şimdi 
erimiş kandil m umuna dönmüş yüreğiyle o ’nun dün
yası, sınırları çok m ahdut olan yaşadığı hayal k ı
rıklıklarının ürpertisinden ibarettir. Bu yüzden ka
vuşmak istediği istikbalin aydınlıkları yerine daima 
derin dehlizlerin karanlığını bulur karşısında.

Nazım Hikmet bu kalabalığı: bir ayak bağı,
gürııh” olarak görür. M arks ise ihtilaller için ihtiyaç 
duyulan bir potansiyel olarak değer verir. Bu kadar... 
Homeros ise; bu ölmüş ve sönmüş insanlara kral ol
maktansa yoksul bir çiftçinin yanında ırgat olmayı 
arzular.

Bütün bunların yersiz ithamlar olduğunu düşüne
bilir miyiz? K itleler özgürlüğü sevmedikçe kölelik
ten ve sosyal ölümden kurtulamazlar. Özgürlüğü ta
nımayan onu sevebilir mi? Özgürlük, şâha kalkmış 
kır at..

Serbest F ırka’nın aslında halk adamı olmayan li
deri Fethi B ey’in İzm ir rıhtımında görülmesiyle pat
layan olaylar, yırtılan resimler, Fethi B ey’e karşı 
haykıran:

Kemal Tahir ve Nazım Hikmet

- B İZ İ kurtar, bizi kurtar!
sesleri, kalabalıkların şahlanmasının halk bilinci 

demek olmadığının tarihteki binbir misalinden biri
dir. Ama ne varki, bütün tarih boyunca, basit önder 
veya demagog, bunu daima halkın bilinci gibi say
mıştır. Kalabalıkların gösterisi milli irade sayılmıştır. 
Bu neticelerde, halk ruhunda birikmiş bazı dertlerin, 
olgunlaşmış ihtiyaçların da dile geldiği doğrudur. 
Ama bu doğru olanla İngiliz Generali Welling- 
ton ’un* dediği gibi köpük olanı birbirinden ayırma
yı bilmelidir. 1

İradesini elinden kaçıran toplumlar hezeyanları 
içinde renksiz ve derinliksiz hayatlarını sürdürmeye 
kolay alışırlar.

İnsanoğlu, solmuş semaya, kendisi hoş bir renk 
vermedikçe ruhunu ve şuur altını kasıp kavuran fır
tınaların toz dumanı içinde sahte saadetini yaşamayı 
sürdürecektir.

İhtişamı sefaletle takas ederek vurgun yediğimiz 
o günlerde Golç Paşa’nın yazdığı mektuplarda, ya
bancılardan medet umma hastalığımız, saflığa vuran 
iyi niyetimiz kendini açıkça belli etmektedir. Türki
ye’ye ikinci gelişinde (1913) kendi deyişiyle “Kurta
rıcı gibi” karşılanan Golç, günümüzde de tekrarlanan 
şatafatlı karşılam a törenlerini şöyle anlatıyor: “Tür
kiye hududunda yapılan istikbal çok mükemmeldi; 
bundan çok müteteheyyiç oldum. Türkiye toprağın
daki ilk istasyonda ihtiram (saygı) bölükleri, zabitan 
heyetleri ve bir çok halk beni selam ladı.”

Aynı Golç Paşa Türkiye’deki ilk görevi sırasında
Alm an Başvekili 
Prens B ism ark’a 
gönderdiği şifreli 
m ektuplarda Os- 
m anlı Paşalarını 
nasıl satın aldığını 
şöyle anlatır:” ... b i
ze pek çok hizmeti 
dokunan (R), (M) 
ve (H) Paşalardan 
etkili yardım göre
ceğim izden şüphe 
edilmez. Bu paşa
ları siz de tanırsı
nız; em irleriniz

34 ■ ÜMRAN

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


üzerine şim diye kadar kararlaştırılan paraları kendi
lerine iki defa vermiş olduğumu biliyorsunuz. İşte bu 
ödemeler tekrarlandığı takdirde, yukarıda adlarını 
açıkladığım kişilerin geniş ve önemli yardımlarını 
göreceğimize eminim. B ir hayli generaller de bizim 
dostlarımızdır. Muntazam surette kendilerine tahsis 
edilen paraları almaktadırlar.

O günlerde sahip oldukları güçleri ile halkına ha
yat biçenler bu şekilde onun istikbalini haraç mezat 
satıyorlardı. Düşen doğrulabilir belki ama ya çok de
rinlere düşen?

Layd M acbeth’in ellerinin kirini nasıl temizleye
memişse hiçbir şey, toplumun istikbalini kavrulmuş 
çöllere çevirenlerin de alınlarındaki leke 
temizlenemez şekliyle öylece ortaya 
yerdedir.

Bir toplum yalnızca bazı 
cepheleriyle kuşatma altına 
alınm az.Topyekûn bask ı
larla bütün dokuları adeta 
kaba bir külçe haline geti
rilir. Yeniden hayata dön
menin bütün yolları tıpkı 
Süm er efsanelerindeki 
Gılgamış gibi beşeri tanrı
larla kesilir. Ağzında alevler 
nefesinden ölüm ler yükselen 
tanrılar...

insanlar doğar konardı konar göçerdi 
sonra o bütün resimlerini yırttı 
birden kaybolmuştu  
arıyor diye duydum bir şeyi 
çağın unutturmak istediği 
belki derin bir gök resmini 
ye ’si biçen o eşsiz k ılına  gürbüz hamleyi.^

T.H. G reen’in meşhur sözünde ifade edildiği gibi 
"devlet’in temeli kuvvet değil irade”dir. Otorite kuv
vete dayanmaz; kuvvet iradeye dayanır. Kaba kuvvet 
hiçbir şey meydana getirememiştir, büyük devletleri 
ve imparatorlukları yaratmamıştır. Eski dünyanın 

Mısır, Atina ve Roma gibi büyük im para
torluklarının fikir sahasında en ziyade 

temayüz etmiş olan milletlere ait 
Tek başına  kuvvet olması bir tesadüf eseri değildir.

Büyüklüğe ulaşmış ve o ’nu 
m uhafaza elm iş devletler, 
kuvvet kullanmışlarsa, bu
nu kuvverti olmadan önce 
de mevcut olan üstünlükle
rini korumak için yapm ış
lardır. Bu üstünlükleri olm a

saydı, kuvvet ve kudretleri 
geçen bulutların gölgesi kadar 

hükümsüz ve kısa ömürlü olur-

en kuvvetlin inki bile olsa, 

hiç bir zam an  da im a hakim  

o lacak  kad a r kuvvetli değildir." 

d iyor Rousseau.

H akk ın  yard ım cısı o la ra k  k u v 

vet, evet; am a h a k  yerine 

kuvvet, asla...

O yıllar bir ressam tanırdım  
gök çizmezdi
Yüksek evler yapardı yitik  kadın yüzleri-bir gün 
o kentin
- Tarihsel bir kenttir- 
0 çarşısındaki hasır iskemleli kahvede 
onu bir cenin çizerken ağlar gördüm  
bütün öğeleri belliydi ama neden gözsüz 
ama neden bir kaleden artmış kapı tokmağı gibi 
ıssız ve dokunaklı 
diye sormadım çünkü ben 
ağlayanları severim ve güzeldir ağlamak 
denebilir k i
bir insan en çok ağlarken güzeldir 
vakit de akşamdı dışarda kar vardı 
kar yüzyıllardır alabildiğine vardı

du. Bir yanda zihni enerjileri vardı, 
m aharetleri, inisiyatifleri, sergüzeştçi 

zekâları vardı. Bu avantajlarmı kaybettikleri za
man kuvvetlerini de kaybettiler.

Esasen bu düşünceyi Rousseau da teyid eder ve 
şöyle der: “Tek başına kuvvet en kuvvetlininki bile 
olsa, hiç bir zaman daima hakim olacak kadar kuv
vetli değildir.” Hakkın yardımcısı olarak kuvvet, 
evet; ama hak yerine kuvvet asla...

Ancak bazı toplumların yönetim katlarında bu re
alite bile bile aksi istikamete doğru zorlanır. Meselâ 
komünistler, tarihi sık sık yeniden kaleme alırlar.** 
Geniş halk kitleleri yaşadıkları ortamın gerçeklerin
den psikolojik olarak öyle ayrılu-lar ki; kendi gözya
şı denizlerinde dirilip dirilip boğulan kalabalıkların 
trajedisinden bazı aydınlar bile pay toplarlar.

Merhum Â kif bile bu kaos ortamında kendisini 
kapılmaktan kurtaramadığı rüh hali ile Sultan II. Ab-
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Kaba kuvvet hiçbir şey m eydana getirememiştir^büyük dev

letleri ve imparatorlukları yaratmamıştır. Eski dünyanın Mısır, 

Atina ve Roma gibi büyük imparatorluklarının fikir sahasın 

da en ziyade temayüz etmiş olan milletlere ait olması bir te

sadüf eseri değildir. Büyüklüğe ulaşmış ve o 'n u  m uhafaza et

miş devletler, kuvvet kullanm ışlarsa, bunu kuvvetli olm adan 

önce de mevcut olan üstünlüklerini korum ak için yapm ışlar

dır. Bu üstünlükleri olmasaydı, kuvvet ve kudretleri geçen bu

lutların gölgesi kadar hüküm süz ve k ısa  ömürlü olurdu. Bir 

yanda  zihni enerjileri vardı, maharetleri, inisiyatifleri, sergü

zeştçi zekâları vardı. Bu avantajlarını kaybettikleri zam an 

kuvvetlerini de kaybettiler.

“H ayatım ızı bekleyiş
ten bekleyişe tüketiyor ve 
hepimiz acı içinde ölüyor
uz” diyor Epikür.

Kitleler hep el yorda
mıyla yaşamaya alıştırılıp 
köhne peykelerde uysalca 
beklem eye özendirilirler. 
Beyaz güvercinlerin bile 
konaklamadığı bu virane
lerde, atılan her adımda in
sanı saran kelimelerden tu
zaklar var. H er tuzak toplu
mun değerinden bir pay 
götürür.Ve böylece yaradı-

dülhamid için Tevfik F ikret’i aratmayacak şu keli
meleri döker kaleminden:

“Dünürdün memleketin en kahraman evladını hile y e ’se,

Öyle m el'unsun ki, rahm etler okuttun rûh-u ih lîse.”

M erhum A kif’in bile kaleminin bazukaya döndü
ğü bir sahada kopmuş bir gerdanlığın dağılan tanele
ri gibi ordan oraya şuursuzca yuvarlanan birey, yüre
ğinde biriken ac ı’nın kaynağını nasıl bilsin? Bilemez 
elbette...

Elimizden kaçırdığımız şey, geleceğe ait ümitler 
besleyen rühumuzdu. O şimdi narin bir Zümrüd-ü 
Anka gibi zirvelerde süzülürken bizler çorak dünya
mızda bedenlerimizle yaşam aya alışıyoruz. Öyle ya! 
Düşlerimize bile hudutlar çizilmişken gökte yıldızlar 

gibi kayamayız ya!...
Düşünün bir kere, "Kırmızı ve Siyah" m  ünlü 

Fransız yazarı Stendal yalana ve entrikaya duyduğu 
tutkulu sevgiyi hiç bir zaman gizlemez. Bir gün 
dostlarından birisi S tendal’e yazdığı bir mektupta 
ona: “alçak bir yalancıdan başka bir şey değilsin” di
ye yazar. Kendisi için yazılan bu satırları okuyan 
Stendal aynı sayfa’nm kenarına kalemiyle: “çok 

doğru” notunu düşer. Gerçekten de öyle, hareketleri
mizi, anlayışlarımızı ve hatta dileklerimizi görkemli 
kulelerden yükselen sesler belirliyor.

Dikkatsizliğimizi ve umursamazlığımızı cöm ert
çe kullanıyoruz. Bitmiyor... Kendi nefsimize esirge
diğimiz güveni onlar için besliyoruz. Ne cüret!...

lışında kendisine ölümsüz
lük vaadedilen insanoğlu daha sonra bu ölümsüzlüğe 
göz dikmez olur.

İşte o yüzden toplumların yargıları isabetsiz, o 
yüzden tesirsiz ve işte o yüzden hercaidir. Ve işte y i
ne o yüzdendir ölülerin bile şaşması hayatımızın sol
gunluğuna. ■

DİPNOTLAR

İngiliz Generali Wellington 1815’te nrıüttefikleri ile be

raber Waterloo’da Napolyon’u mağlup edip Londra’ya dön

düğü zaman halk tarafından çılgınca sevinç gösterisiyle kar

şılanır. Fakat o bunlara hissiz gibidir. Bu haline değinen bir 

yakınma da bu heyecanlan bir (köpük) olarak vasıflandırır. 

Nitekim aynı halde bir gün gelecek ve bu defa Başvekil Wel

lington’un konağı taşa tutulacaktır. O zaman da Welling

ton’un reaksiyonu şu tek kelimeden ibarettir: Köpük..

**Dün Sovyetler böyleydi. Bu gün hâlâ Çin, Küba, Ku

zey Kore, Vietnam gibi ülkeler ve daha pek çoğu bu şekilde 

akıntıya karşı kürek çekmektedirler. Gerçekten de ansiklope

dilerin her yeni baskısı, bir öncesine nazaran, tarihi konular 

bakımından büyük değişikliklere uğrar. Meselâ: Beria’ya ge

niş yer ayırmış olan aasiklopedi, bu şahsın tasfiyeye uğrama

sından sonraki baskılarında o ’nun adından hiç bahsetmeye

cektir. Ünlü Troçki için de durum aynıdır, adına pek rastlanıl

maz.
1- Ş. Süreyya Aydemir, İkinci Adam, c.2, s. 432.
2- İsmail Cem, Türkiye’de Geri Kalmışlığın Tarihi, s. 249.
3- îihami Çiçek, Göğ Ekin.
4- David Spitz, Anti Demokratik Düşünce Şekilleri, s. 137.
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HASBIHAL
SIKINTILARIN SEBEBİ

96 9 ’un sonbaharında  İng ilte

re ’de idim . B ir konferans için 

çağrılm ıştım . “Güneş batmayan 

im paratoluk”un baş şehri L ondra’da

yım. B atı’yı m addeye batıran merkez

lerden b irisi de bu rası... Ve sonra, 

1984’ün baharında, A lm anya’nın 2. bü

yük şelıri dedikleri M ün ih ’te bir konfe

rans; daha sonra iki A lm an şehrinde de 

birer konferans. 9 6 9 ’un güzünde de Pa

r is ’te, Paris C am iinde küçük bir soh

bet... O dönem de, Y ükseliş Üniversitesi 

öğretim  görevlisi yol arkadaşım ve fi- 

kirdaşım  M. Soner A ksoy Bey berabe

rim de tercüman...

Kriteri İlahi vahiy olm ayanlara ca

zip görünen Paris, Londra, Berlin, R o

ma ve yenilerde W ashington materya

list sistem lerin hüküm ranlığı altında, 

ferdasını hesaba katm ayan kalabalıklar 

m anzarasındadır. Bazılarının ellerinde 

birer köpek, yaya kaldırım larında yer 

yer görülen köpek pislikleriyle arz-ı en

dam  edenler, iğrenç lutililderi sineye 

çekenlerden rahatsız olm ayan güruhlar 

olarak görülüyorlar.

L ondra’da o günlerde 150 bin m üs

lüman yaşıyormuş. Türkiye, Malezya,

Nijerya, Hindistan, M ısır ve Fas gibi 

m üslüm anların  yaşadığ ı beldelerden 

gelmiş müminler de vardı buralarda.

Yolunu tanımış, davasm m  doğruluğuna 

im an etmiş vakur şahsiyetler de seçile- 

biliyordu seçkinler arasında.

L ondra’da m üm inlerin kerih gördü

ğü pek çok oluşlar elbette çoğunlukta.

Dom uz eti, aklı uyuşturan pek çok şa

rap nevileri, fark edilen ve edilmeyen 

kum arın her türlüsü, seksi pazarlar ala

bildiğince serbest.. K raliçe’ci bir dü

zenle iç içe...

Böylesi bir vasatta yaşayan müslü- 

m anlar burada büyük bir sızıntı arzeder 

halde göm lm üyorlardı. Çünkü, herhal

de, onlar iyi biliyorlardı ki, beşeri dü

zenlerin pek çok çeşidinde yaşanan bu 

nevi bohem i hayatın tabii neticesiydi bu 

hal...

M üm in elbette böylesine bir hayatı 

sevemezdi; ama onları hemen ortadan 

kaldırm aya güçleri yetmezdi. Rahim 

R ab ’larının kendilerine güçlerinin yet

meyeceği m ükellefiyetler yüklemediği- 

ni de hatırda tutuyorlardı. ı Ve daima ÇEKMEGIL
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Bakara suresinin son ayetlerini okuya okuya güç

lenme yolunda A llah ’a sığınır halde bulunm aya 

özen gösteriyorlar olsa gerekti.

Batı ve benzeri m eteıyalist özentili coğrafyalar

da yaşam aya m ecbur b ir pozisyonda olan müm inler 

şu realiteyi gözardı edemezlerdi: N izam ları ayrı; 

mabetleri ayrı; içecekleri, yiyecekleri, etleri ayrı; 

hepsinin üstünde dinleri ayrı olanlarla bir arada ol

maktan başka çareleri yoktu. B öyle olm asına rağ

men bazı avantajlarla abid olma im kanlarına da sa

hip olabilirlerdi. M esela, dejenere olmamış fıtratla

ra tebliğler sunm ak mümkün olabilirdi. O 

da olm uyor ve olam ıyorsa, “Sizin  

dininiz size, benim dinim  bana”  ̂

d iyebilecek bir şahsiyet sergi

leyebilirlerdi. Ü stelik orala

rın bazı yönetim leri, illa da 

bizim  din im izi korum aya 

m ecbursunuz, dinim izi ko

rumaya söz verin diyen bir 
despotlukla onları karşı kar

şıya bırakm ış değillerdi.

İşte bu ahval içerisinde yaşa

yan m üslüm anlar iyi biliyorlardı ki,

İslam ’a inanm ayanlar, kendileri gibi 

yapam adıkları kim selerden asla razı olmazlardı.^ 

Onun için müm kün olduğu kadar dinlerini güzel ya

şayarak, m ukni konuşm anın yollarını deneyerek, 

fıtratlarından büsbütün kopm am ış kim seleri bulun

ca, onları tevhide çağırmayı başa alm aktan başka 

tercih edebilecekleri b ir iş yoktu. Allah R esulü’nün 

ve onun m übarek sahabilerinin M ekke dönem inde

ki örnekleri böyle görülm üyor muydu?**

Peki onlar böyledi de, M edine dönem inden 

uzakta bulunan çoğu İslam alemi denilen beldeler

de yaşayan insanlarım ız neden onları örnek alarak 

rahatlam ıyorlar? İnsanlarım ızın bazısında görülen 

huzursuzluklar nereden kaynaklanm ış bulunuyor?

ZANNA UYMA VE TAKLİT HASTALIĞI

Tetkikimize göre, kısaca, çoğu insanım ızın sıkıntı

ları Vahyi İlahiyi beşerin zanni görüşleriyle harman

Kur'an-ı H a k im 'd e  

bildirilen müjdelerden bir 

müjde: " İm an la rın ı zulüm  ile 

bu laştırm a/an lar em niyet"te- 

dirler. Ö yle  ise tavsiye-i Resu- 

lu llah 'a  uya rak : "... İmanı*- 

nızı da im a tazeleyin."

yapagelm işler de ondan. Mesela: Son asır müslü- 

manların büyük ekseriyetiyle, muhataplarını; idare

cilerini, önder edindiklerini iyi tanıtan ölçüleri unu

tarak, zanlarının dürtüsüyle dünyayı ahirete tercih 
etmiş bulunmaları...

İçerisinde yaşadıkları ülkelerinde hangi sistem 

ler hakimdir? Ç oğunlukla bilm ez halde olmaları...

Beşeri doktrinleri, özellikle b id ’ata dayalı ekol

leri din edinm eleri, atma ve katm alar arasında A l

lah ’ın dininin seçilm ez hale getirilm iş olması.^

Bu takıntıları itecek ve esasa çağrı olan; müteva- 

tiren gelip m uhkem olarak sunulan bir 

Nebi örnekliği var ortada. Bu Nebei 

örneklik arka plana itilmiş; hara

m a kapı açan taklit hevasının 

mukallitlerinin*’ eliyle, çok 

m ünbit topraklarım ıza ektik

leri m istik tohumlar var; or

talığı kaplayan bu ayrık ot

ları tem izlenem ez halde gö

rülüyor. Günüm üzde de ben

zer m ukallit ve de gizemli ke

sitlerden, verim li topraklarımızı 

tem izlem eye çalışm ayanlar dolu do

ludur. Bundan kaynaklanan sıkıntıların 

temelinde, iyi bilinm elidir ki, şahsi kusurlarımız 

yatmaktadır.7 Suçu daim a dışarda aramak bizleri 

yanıltm ıyor muydu?

Bazı müslümanlar, düşm anlarının uğratıldıkları 

m usibetlerin benzeri, b ir im tihan sorusu olarak ken

dilerinin de karşılarına çıkınca “Bu neden derler” . 

“De ki o kendi tarafınızdan” olduğunu, olabileceği

ni biraz düşünün denir. (3/165)

İslam içtim aiyatına ışık tutan beyyinelerin bir 

kısmı şöyle: “İnsanlarm  elleriyle kazandıkları yü

zünden kai'ada ve denizde fesat çıkar...” (30/41) Ve 

işte siz “yapm akta olduklarınızla cezalandırılıyor

sunuz”. (52/16) Ne sızlanıp duruyorsunuz; dünya 

bir im tihan alemidir.^ Cüm le alem insanlık bu imti

hana tabidir; Peygam berler bile.^ İnsanlar zorluklar

la da, kolaylıklarla da im tihan olunacaklai'dır ki o 

güçlü sabır ibadetine sebatla müjdelenmiş olsunlar.
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(2/155 ve 3/186)

Ey m üjdelenm iş insan

lar! H erhangi bir zamanda 

size bir yara dokunuyorsa, 

bilin ki, karşm ızdakilere de 

öylesi yara lar dokunuyor.

Bu durum ları el-Cebbar olan 

el-M uktedir yaratıcım ız, in

sanlar arasında tedavüle 

koymuştur. (3/140) İmtihan- 

laıınız karşısında "... gevşek 

davranmayın, siz acı duyu

yorsanız şüphesiz ki onlar 

da acı duyuyor. (Üstelik siz 

inanm ayanlar gibi de değilsiniz; A llah’tan ümidini 

kesmeyen mutlu insanlar gibi) A llah’tan umutlusu

nuz.” (4/104) Ve şu haberle müteşekkil' de kalabilir

siniz: “ M üslüm anın başına gelen her şey; her bela 

(hatta) ayağına batan bii‘ diken bile günahma kefa

rettir'” diye haber v e r i l iy o r .V e  şu haber-i İlahiyle 

ferahlanabiliriz de: “Sizi çarpan her musibet, kendi 

ellerinizin işleyip kazandığı yüzündendir; bununla 

beraber (el-Afüvv olan rabbimiz) bir çoğunu da a f  

eder”. (42/30) Ve bir çoğunu da bağışlar. (42/54) 

Hatta sam im i pişm anlık duyan ağır suçlu olarak gö

rülen m üslüm anlann affedilişi örnek olarak gösteri

lebilir. (3/155) “Kim. bir kötülük yapar, yahut (ken

di) nefsine zulm eder de sonra A llah’tan mağfiret d i

lerse o, A llah 'ı çok yarlığayıcı çok esirgeyici bu

lur.” (4/110)

Ancak Allah nizamına eş değerde bir düzen öne

ren tevbesiz m üşriklerin affı mümkün değildir. 

(4/48) Doğru yolu gösteren tebliğlere ulaştığı halde, 

“körlüğü hidayete tercih (etmişlere) alçaltıcı bir 

azabın” gelm iş olm ası adalettir. (41/1) Öyle ise dik

katli olunsun da beşeri öneriler ilahi hükümlerin ye

rine oturtulm asın. Öyleyse şu tenbih-i Rabbaniyi 

zikredin: D ikkatli olunup da beşeri önerilere rağbet 

edip de, “Allah'tan başkasına abid olm ayın.” (11/2) 

Hele hele “Zalim lere meyletmeyin (ki) sonra sizi 

ateş çarpar. Zaten sizin A llah’tan başka bir veliniz

Adil ve  Kerim  Rabbim iz haber veriyo r ki, A llah 'ın  dem e

diğini, A llah  dedi diye ya lan  söyleyip  iftira edenler; bu 

b ü yü k  zulm ü işleyenler iflah o lm ayacaklard ır. "K im  bun

dan  sonra, A llah  ad ına  ya lan  u yd u ra rak  A llah  böyle  b u 

yurdu  derse işte on la r zalim lerin ta kendilerid ir.'' (3/94) 

Bu en bü yü k  zulüm  kimlerce nasıl işlenm iş du rm u ş? Nice 

nice küçük  büyük, din kitabı diye satılıp kütüphanelerin 

m utena yerlerinde sak lanan  kitaplar da  dolu dolu du r

maktadır. Bunların bir kısm ı, alim, veli, kutup dediklerin- 

e nisbet edildiği için bilmez mukallitler tarafından tenki

di gü nah  sayılıp  durur.

yoktur...” (11/113) “A llah’tan başka veliler edinen

lerin sıfatı kendilerine bir yuva yapan örümcek m i

sali gibi çürüktür”. (29/41)

Bu kadar açık tenbihlere rağmen, iyi niyetlerle 

de olmuş sanüsa, tslam  alem inde bilmezlerce ce

hennem lik suçlar işlenip durmuştur.iA İyi niyet, ilme 

ve takvaya dayanmıyorsa, bazan ne çok acı netice

ler verü' olmuştur. Bir düşünür boşuna dem em iştir 

ki “Cehenneme giden yol, iyi niyet taşlarıyla döşen

m i ş t i r .  ” ^2 i y i  niyet, iyi b ir m uhakem eye dayanm ı

yorsa, M evlana’nın hikayesindeki ayıyı hatuiatır 

insana:i3 Adam kitap yazmış, güya peygamberini 

tanıtacak; farkında değil ki gülünç masallar anlat

mış olarak günahlara gark olacak.^^

Adil ve Kerim Rabbimiz haber veriyor ki, A l

lah ’ın demediğini, Allah dedi diye yalan söyleyip 

iftira edenler; bu büyük zulmü işleyenler iflah ol- 

mayacaklardu-. (16/116) H idayete layık bulunmaya- 

caklardu'. (6/144) “Kim bundan sonra, A llah adına 

yalan uydurarak Allah böyle buyurdu derse işte on

lar zalimlerin ta kendileridir.” (3/94)

Bu en büyük zulüm kim lerce (belki de İslam ’a 

bû' kötülük düşünmeden) nasıl işlenmiş durmuş? 

Nice nice küçük büyük, din kitabı diye satılıp kü- 

tüphanlerin mutena yerlerinde saklanan kitaplar da 

dolu dolu durmaktadır. Bunların biı- kısmı, alim, ve

li, kutup dediklerine nisbet edildiği için bilm ez mu-
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kallitler tarafından tenkidi günah sayılıp durur.

A llah’ın dem ediğini “Allah dedi k i” diye R ah

m an’a iftira edenlerin iflah olm ayacağı haber veri

l i y o r .  5̂ Lütfen şu koca îslam  aleminin hilafetinin 

üstlendiği dönem lere bakınız. E ndonezya’dan F as’a 

kadar, kaç tane m odel olabilecek ülke vardır?

Üç k ıt’aya hakim  bir “İslam İm paratorluğu” na

sıl olm uş da m ahkum larının mukallidi olm aya baş

lamış? Taklidi g idişata bir türlü dur diyememişler. 

Kendi bünyelerinden b ir çıkış belirten İm am -ı Bir- 

givileri^^ biraz katı fakat gayyur müslüm an “Kadı- 

zade’leri”!'̂  nasıl da değerlendirem em işler? M uhak

kiklerin karşısında tavır koyan fıkıhsız m istik alter

natifleri, ana kaynağa çekm e zahm etini b ir türlü 

yüklenm em iş ya da bilememişler. Güçlü fiziklerini, 

güçlü bir mefkure ile paralel götürememiş; ancak 

bol bol idam larla salah a r a m ı ş l a r . Ü stelik batıcı 

em elleriyle ‘yangeld im ’ hastalığına yakalanm ış, ça

resiz kahnca da batıdan estirilen reçeteleri şifa verir 

sanmışlar...

M üslüman olm am ış Batı İslam ’a dost olur m uy

du sanki? İşte görüyoruz, Bosna Hersek, Kosova... 

Oralardaki bir avuç m üslüm ana dahi katlanam aya- 

rak, tarihin yüz kızartıcı vahşetini utandıracak alçak 

eylem lerden utanmıyorlar.

K ıstırılıp zebunlaştırılm ış O sm anh’ya, sözde 

yenilenm eyi; ıslahatı, tanzim atı önerip kabul ettir

mişler. O tanzim at ki devletin yüz karasıdır. O dö

nem insanları, halifesi, uleması, ümerası ve zabıta

sıyla, birşeylerden habersiz bırakılm ış halkıyla hep 

birlikte bu tanzim at hacaletine katlanır olmuştur.ı^ 

Bu hal herhalde, “yangeldim  hastalığı”nın, fıkıhsız- 

takvasızlığın, büyük b ir çoğunluğuyla gayretsizli

ğin cezası olsa gerek.

Şu ibret verici tııbloyu, düşm anlarım ızdan önce 

her halde, fıkhi; takv* ' cihada gereken önemi verip 

çalışm ayanlar çizm iş olarak görünüyor. Şim dilik bu 

özet teşhisim izle yetinerek, affımız için Rahim  

Rabbım ıza yönelelim .

K u r’an-ı H ak im ’de bildirilen m üjdelerden bir 

müjde: "İmanlarını zulüm ile bulaştırm ayanlar em

niyetted irler.^^ Öyle ise tavsiye-i Resulullah 'a  uya

ralı: “ ... im anınızı daima tazeleyin.” Tazeleye

lim... A llah ’a em anet olalım...
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NATO strateji BELGELERİ
✓ NATO Kuruluş Sözleşmesi
✓ 1991 NATO Konsepti
✓ 1999 NATO Konsepti

Bu sayımızda, Türkiye’nin de üyesi bulunduğu NATO (Kuzey Atlantik Okyanusu Organi- 

zasyonu)’nun 4 Nisan 1949 tarilıli Kuruluş S özleşm esi’ne ilaveten 1991 ve 1999’da yenile

nen “Stratejik Anlayış ve Kavram”ını (Concept) yaymiıyoruz.
Umran’m bu sayısmda önceki sayfalaıımızda yer alan konuyla ilgili yazılarda da vurgu

landığı üzere, NATO’nun “Soğuk Savaş” döneminin sona ermesiyle birlikte -zannedildiği gi- 

bi- anlamını yitirmediği, tersine ideolojik hüviyetini daha da belirginleştirerek sürdürdüğü ve  

“yeni dünya düzeni”nin kolluk kuvveti haline geldiği gömlmektedir. Bu durumun daha iyi an

laşılabilm esi için aşağıdaki belgelerin titizlikle incelenm esi gerekiyor.

Selahaddin Ayaz’m çevirisiyle sunduğumuz belgeler incelendiğinde, öyle sanıyoruz ki, 

NATO’nun yeni stratejik yaklaşımlarmı “NATO-ÎZM” olarak isimlendirmemiz pek fazla ya

dırganmayacaktır.
Ümran
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KUZEY ATLANTİK OKYANUSU ORGANİZASYONU

NATO KURULUŞ SÖZLEŞMESİ
“Washington Belgesi” 

4 Nisan 1949

Aşağıda imzası bulunan taraflar UN/BM (United Na- 
tions/Birleşmiş Milletler) Kuruluş Sözleşmesi’ne uynnayı 
taahhüt etnnekte ve tünn halklar ve tüm hükümetler 
ile barış ve ahenk içinde birlikte yaşamayı arzu etmek
tedirler. Bunların herbiri kendi halkının, demokrasi üze
rinde yükselen, şahıs hürriyeti üzerinde yükselen ve ya
sa hakimiyeti üzerinde yükselen hürriyetlerini, ortak 
kültürel mirasını ve medeniyetini muhafaza etmeye 
kararlı bulunmaktadırlar. Her biri Kuzey Atlantik Okya- 
nusu’nda ve kıyı ülkelerde istikrarı ve refahı temin ve 
muhafaza ile bağımlıdırlar. Ortak savunma babında ve 
barış ve emniyetin temini babında çabalannı birleştir
meye azimli ve kararlıdırlar. İşte bunların böylece te
keffül ve imza ettikleri Kuzey Atlantik Okyanusu Ant
laşması:

Madde 1- Öncelikle muahhit taraflar uluslararası 
herhar̂ gi bir anlaşmazlığa taraf olduklan herbir hal ve 
durumda bunu, BM kuruluş sözleşmesi paralelinde ön
celikle ve evveliyetle banşçı bir çözüme kavuşturmaya 
azami irade ve çaba hasretmeyi, bu meyanda gene BM 
muahedesi akaidine uygun ve uyumlu olarak, kuvvet 
ve cebir kullanmaktan imtina etmeyi kabul ve taahhüt 
etmiş bulunmaktadırlar.

Madde 2- Imzadar tarafların herbiri kendi hür (kül
türel, popülist) kurumlannı tanıtarak ve geliştirerek, re
fah ve istikran kamçılayıcı tedbirleri çoğaltarak, aynı 
paralelde (birbirlerini de tanımaya ve hoşgörüyü geliş
tirmeye) uluslararası ilişkilerde banş ve dostluk havası 
estirmeye azimlidirler. Uluslararası iktisadi siyasetlerin
de de çatışmadan kaçınmayı ve işbirliğini sürdürmeyi 
ve varetmeyi taahhüt ederler.

Madde 3- Bu muahede hedef ve gayelerini etkin 
surette tahakkuk ettirebilmek amacıyla taraflar, kendi

başlarına ve birlikte, sürekli ve karşılıklı imkan geliştir
me ve yardım yoluyla, silahlı saldırıya münferit ve top
lu mukavemet güçlerini ıslaha azimlidirler.

Madde 4- Taraflar, mensup veya mensupların bir 
veya daha fazlasının herhangi bir tehlikeye hükmet
mesine ve çağrıda bulunmasına icabetle yükümlü bu
lunmaktadırlar.

Madde 5- Muahhit taraflardan birinin veya birkaçı
nın saldırıya uğraması durumu, taraflann tamamına şa
mil sayılacak ve BM Kuruluş Sözleşmesi’nin 51. madde
si çerçevesinde münferit ve toplu karşılık sözkonusu 
olabilecektir. Taraflar, tek başına ve diğerlerine danış
mak suretiyle, durumun gereğini icra ve ifaya kararlı
dırlar. Kuzey Atlantik Okyanusu Sahası’nm emniyetini 
iade ve muhafaza çabalı bu koruma, silahlı kuvvet kul
lanımını içerebilecektir. Bu tarz herhangi silahlı saldın 
ve sonucunda alınan hertür tedbirin vakit geçirmeksi
zin Güvenlik Kurulu'na bildirilmesi farzdır. Bu tedbirler 
kurul'un uluslararası banş ve güvenliği koruyan asli ve 
nihai tedbirleri ile yer değiştiric yani ortadan kalkar.’̂

Madde 6- Madde 5‘i izah etmek gerekirse, sözko
nusu silahlı saldınnın hedef almış sayılacağı bölgeler:

1) Üye Avrupa ülkeleri. Kuzey Amerika Ülkeleri, 
Fransız Cezayir'i  ̂ Türkiye topraklan, yahut Yengeç Dö
nencesi kuzeyinde kalan bir üyeye ait adalar-,

2) Yengeç Dönencesi kuzeyinde sözkonusu ülkeler 
sınırlannda, kara yahut hava sahasında, ülke anlaşma
ya dahil edildikten sonra gerek ordusuna gerek savaş 
gemilerine, gerekse hava filosuna vaki olabilecek saldı- 
nlar.

Madde 7- Bu muahede şartlan, hiçbir şekilde tarafla
nn BM Anlaşması kapsamındaki tasarruf ve yükümlülük
lerini ve BM Güvenlik Konseyi kararlannı etkilemez.

1- Bu kapsamdaki alan, 2 No'lu Protokol ile, Türkiye-Yunanisfon ve Almanya-İsponya girişleri bağlamında 2 kez yeniden tanımlanmıştır.
2- 1 Temmuz 1962'de Cezayir, Fransız kontrolünde bağımsız oldu. Bildiri 16 Ocak 1963'de Konsey'de okundu. Bildiride, Fransa'nın bu bağımsızlığa Char

les de Gaulle imzası ile 3 Temmuz 1962'de muvafakat ettiği izah olunuyordu. Bu durum da bu tarih itibariyle (03 07 62) artık Fransız Cezayir'i di
ye bir bölge tanımlanamamaktadır, tanımlansa bile geçersizdir, NATO üzerinde müessir değildir. Binaenaleyh Konsey de aynı tarih itibariyle bu ge
çersizliği (sokıtlığı) oylamıştır.
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Madde 8- Taraflar kendi aralarında nnevcut yahut 
başkalarıyla varit paktlaşmaların bu muahedeyi etkile
meyeceğini ve etkileyebilecek sözleşmeler akdetme
yeceklerini taahhüt ve kabul ederler.

Madde 9- Bu muahedenin ve özellikle de 3 ve 5'in- 
ci maddelerin, yürürlüğe konması bakımından taraflar 
önce bir kurul oluştururlar. Kurul'da her üye eşit tem
sil edilecek ve kurul ivedilikle toplanabilecek istidatta 
olacaktır. Ayrıca tali heyetleri olabilecek kurul, evveli- 
yetle bir Savunma Komitesi ittihaz ve nasp edecektir.

Madde 10- Anlaşmaya imza koyanlar, onu etkin kı
lacak ülkeleri bilahare davet edebilir, üye kaydedebilir
ler. Yeni üye öncelikle ABD yönetimine bir İtimat Bel
gesi sunar (Letter of Intent). Bu belge muhteviyatını 
ABD yönetimi, talep sahibi üyelere açıklar.

Madde 11- Taraflann yüklenimleri konusunda her 
ülkenin kendi anayasası amirdir. İlgili maddelerin neler 
olduğu ABD Yönetimi'ne bildirilmek mecburiyeti söz- 
konusudur. Talep edene ABD yönetimi sorduğu ülke

nin Anayasal Teminatı’nm ne olduğunu açıklar. ABD, In
giltere, Kanada, Belçika, Fransa. Lüksemburg ve Hollan
da’nın teminatlan hazır olduğu anda, toplamın çoğun
luğunun teminatlanna bakılarak yürürlük kabul edilir, 
ve sonrakilerin üyeliği de bu teminatı (Anayasal mad
de, kurum ve kuruluşları, sistem ve mekanizmaları, sü
reçleri) verdikleri anda bu önceki teminatlar tahtında 
başlamış olur.

Madde 12- İlk 10 yıl hariç herhangi yıl, üyelerin bi
rinin veya bir bölümünün değişen ihtiyaç ve hedeflere 
değgin mütalaalan çerçevesinde bu belgenin maddele
rinde tadilata gidilebilir. Gene BM Kuruluş Belgesi amir 
olacaktır.

Madde13- İlk 20 yıl sonunda üyelikten aynimak is
teyen, Cayma Belgesi’ni Beyaz Saray’a sunar.

Madde 14- İngilizce ve Fransızca nüshaları eşit su
rette geçerli bu anlaşmanın orijinali ABD yönetimi arşi
vine kaldırılacak ve gerektiği şekilde tasdik edilmiş su
retleri diğer imza sahibi ülkelere tevdi olunacaktır.

THE NORTH ATLANTIC TREATY ORGANISATION (NATO)

THE NEW STRATEGIC CONCEPT (NSC) 
NATO PAKTFNIN YENI STRAT^lK VARSAYIMI

7-8 Kasim 1991
Londra'da Temmuz 1990'da yaptıkları toplantıda, 

NATO devlet ve hükümet yetkilileri, Avrupa’nın yeni ve 
daha ümitvar ufuklarını ifade edecek surette, Pakt’ın 
bir değişime ihtiyacı bulunduğunu saptamışlardır. 
Pakt’ı doğuran ihtiyaç, hedef ve emellere dokunulmak
san, cari gelişmelerin ileride Avrupa güvenliğinin sağ-̂  
lanış tarz ve yöntemleri üzerinde esaslı tesirler icra 
edeceğini öngörmektedirler. Bu, özel planda temel bir 
Stratejik Yenilenme içermektedir, yani bir yenilik; bir 
stratejik kavram değişimi. Bu yenilenmiş formül aşağı
daki beş bölümde ifadesini bulmuştur,

I. BÖLÜM; STRATEJİK FORMÜL

a- Yeni Stratejik Ekoloji (Ahvâl ve Şerait)
1. I989’da gerek Merkezi Avrupa’da gerekse Doğu 

Avrupa’da NATO’nun vazife yaptığı sahada son derece

olumlu gelişmeler olmuş bulunmaktadır. Mesela, 
SSCB’nin daha önce uydusu bulunan Letonya, Litvanya, 
Estonya bağımsızlık kazanmışlar, SB ve bağlı cumhuri
yetlerde radikal (perestroika’cı/yeniden yapılanmacı) 
ıslahat hareketlerine girişilmiştir. Üç Baltık Cumhuriyeti 
(yukarıda sayılarn) yeniden bağımsızlıklarına kavuş
muşlardır. Sovyet askeri gücü Macaristan’ı ve Çekoslo
vakya’yı terketmiş durumdadır ve en geç 1994’de Po
lonya ve Almanya’yı da tamamen boşaltacaktır.

Daha evvel Varşova Paktı namı altında NATO-karşı- 
tı bir düzeneğe sahip olan Demir Perde (Doğu Bloku) ül
keleri, antantı çözümlemişler ve Batı’ya ideolojik husu
met beslemeyi terketmişlerdir. Bunlarda ayrıca, farklı 
derecelerde olmak kaydıyla, çoğulcu demokrasiyi, hu
kukun üstünlüğü (hukuk devleti) ilkesini, ve pazar eko
nomisi beraberinde insan haklannı temin ve teminat 
alüna alma yolunda ciddi ve samimi bir çabaya rastla-
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nir, şahit olunur olmuştur. Böylece anlaşılır ki, Avru
pa’da silahlı Soğuk Savaş çatışmasını yaratan siyasi bo
lünüm son bulmuş durumdadır.

2. Batı’da da çok mühim gelişmeler kaydetmiş va
ziyetteyiz. Birleşen iki Almanya, PAKT'ın da Avrupai 
tüm kurumların da tam üyesi durumdadırlar. AB üye
lerinin Birleşik Avrupa ideali yolunda sürekli gayret sar- 
fedişi ve bu meyanda gene ortak bir Avrupa güvenlik 
hüviyeti teşkilinin de gerçekleşmek üzere oluşu, bir di
ğer yandan da WEU’nun (Batı Avrupa Birliği) rolünün ar
tışının sağlanmış oluşu, Avrupa güvenliği açısından bü
yük adımlar kabul edilmek zorundadır. Avrupa enteg
re olurken, güvenliğinin yeniden tanımlanışı ve boyut 
atlayışı, Pakt’ın AvrupalI üyelerinin rol ve sorumluluk- 
lannın artışını beraberinde getirmiştir ve son derece 
olumlu ve karşılıklı teyidkar ve tekidkardır. Avrupa sü
tunumuzdaki güçlenmede yansımasını bulan Avrupa 
Emniyet Hüviyeti ve Avrupa Savunma Rolü sadece Av
rupa devletlerinin menfaatlerine hizmet etmeyecek, 
ilaveten tüm olarak bu Pakt’ın bütünlük ve müessiri- 
yetini yükseltecektir.

3. Halihazırda, bloklar arasında silah sınırlamasına 
gidilmiş bulunmaktadır; askeri şeffaflık sağlanmış ve 
karşılıklı itimat atmosferi oluşmuştur. (Tabii buna 1986 
Stockolm Akidesi'ni, CDE, 1987 INF Sözleşmesi'ni, ve 
CSCE/AGİK Sürecini ilave etmek gerekir-, I990'de de ge
ne güven ve emniyet yükseltici prodokollere imza atıl
mıştır). 1991 START İnisiyatifi, stratejik silahların sınır
landırılması sahasında kemiyetli ve dengeli gelişmeler 
yani indirimler sağlanarak bir istikrar sıçraması tahak
kuk ettirilmek üzeredir. Başkan George Bush'un Eylül 
1991 İnisiyatifi, SSS (SALT) konusunda ABD ile Rusya 
arasında çok daha da olumlu bir atmosfer yaratacak 
gibidir. 1990 Paris Zirvesi’nde CFE (Avrupa’da 
Konuşumlu Konvansiyonel Güçler AKG) de ele alınmış
tır. (Avrupa’da iki güce ait asker ve silah sayısında tah
dide gidilmesi.) Bu anlaşma, NATO’nun Avrupa’da hak
kı bulunan (asker ve) konvansiyonel silah sayısındaki 
düzeye ulaşmasını temin edecek, ve beraberinde etkin 
denetleme mekaniznna ve prosedürleri de getirecektir.

Tüm bu gelişmeler, Avrupa’da emsali görülmemiş 
bir askeri şeffaflık yaratırken, önceden bilinirliği ve kar
şılıklı güveni kamçılayacaktır. Akabinde yeni bir para
digma denenecektir; bu planlanma aşamasındaki Barış 
Gökleri Plam'dır. Gerek konvansiyonel silahlar, gerekse 
nükleer silahlar konusunda, evveliyetle sınırlama fakat 
bilahare tam yasaklama anlaşmalan için olumlu geliş
meler yaşamaktayız. Bir diğer, üçüncü taraftan da is

tikrar bozucu silah ticaretinin (ihracatı) ve bazı silah 
teknolojilerindeki çeşitlenmelerin tam iskatına doğru 
gittiğimiz inanışındayız.

4.1975’de Helsinki’de başlayan Avrupa Güvenlik ve 
İşbirliği (AGİK) süreci. CSCE (Conceil de Securite’de et de 
Cooperation Europe), halihazırda Avrupa’nın muhtemel 
bölünmesine büyükçe bir engel teşkil etmiş gibi dur
maktadır. Paris Zin/esi (yukarıdaki) sonucunda getirdiği 
yeni kurumsal düzenlemelerle kalıcı barışı sağlama ba
bında, NATO fonksiyonunu tamamlayıcı, ve Avrupa En
tegrasyon Süreci’ni takatlendirici, görüşmeci ve işbirlik
çi bir görev ifa eder vaziyettedir.

5. Avrupa’da Harmel Güvenlik Gerekleri’ni büyük 
ölçüde tatmin eden tarihsel değişimler, tüm olarak 
Pakt üyelerinin güvenliğini de ıslah etmiştir, denebilir. 
(Ik kırk yılında Paktı korkunç surette tehdit eden bü
yükbaşlı yılan, devasa Komünist tehlike ortadan kalk
mış vaziyettedir. Gene de bütün sorunlanmızm çözüm
lendiği gibi bir ifadede burada bulunamayacağız.

6. Yeni stratejik olgu kavramı, yukanda üzerinden 
geçilen olumlu değişimlerin açıkça belirdiği bir güven
lik ekolojisini hedeflemektedir. Bilhassa da, Sovyet as
keri gücünün Merkezi ve Doğu Avrupa’dan planlı aşa
malı çekilmesi ve Pakt’a üye tüm ülkelerin 1990 tarih
li Paris Anlaşması’nı (CFE/KSS-Konvansiyonel Güç ve Si
lah Tahdidi) tam olarak tatbik sathında tutmalan. Böy
lece anlaşılır ki. stratejik olgu kavramı’nın gözetimi ev- 
rinen güvenlik ekolojisinin ve bu varsayımlann kendini 
gerçekleme derecesinin sürekli eleştiri ve mütalaasını 
beraberinde getirecektir. Gerekli olan kavramsal uza
nım ana metine vakti geldikçe devredilecektir.

b- Güvenlik Tehditleri ve Risk Varsayımlan
7. NATO’nun bugün karşı karşıya bulunduğu gü

venlik tehditleri ve risk parametreleri, geçmişten fark
lıdır. Bir kere. NATO’ya her cepheden (all-arround/çepe- 
çevre) saldırı olasılığı esaslı surette ortadan kalkmıştır 
ye Antant’m odak stratejisi olma özelliğini kaybetmiş
tir. Özellikle Merkezi Avrupa’da (Orta Avrupa) bir sürp
riz baskın ihtimali bulunmamaktadır, ve buna göre mi
nimum Pakt alarm süresi fırlamıştır.

8. Artık tek boyutlu tehlike yerine, çok boyutlu, 
■çok sinsi, çok-cepheli, çok-yönlü, önceden bilinirliği 
son derece düşük tehdit ve tehlikeler sözkonusu. Tabii 
bu durumda da NATO’nun böylesi tehdit ve tehlikelere 
ayarlı olması gerekiyor, yani eğer hedefimiz Avrupa’da 
güven ve istikrar ise ve eğer Pakt üyelerinin emniyeti 
sözkonusu ise. Ve tabii bu risklerin tezahür biçimi du
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rumdan duruma değişmeler gösterecek.
9. Denebilir ki bugün saldınnın nneiıazı şu yada bu 

teammüd olmcö^cakür, ancak gereic Orta gerelcse Do
ğu Avrupa’da (NATO dışında) yaşanan ve etnik karşıtlık
larla sınır çatışmalarını da içeren dddi iktisadi, sosyal 
ve siyasi güçlüklerle gelen istikrarsızlıklann basit bir 
sonucu olacaktır. Ortaya çıkacak gerilimlerin, bunlar sı
nırlı olabildiği oranda, direkt biçimde Pakt üyelerinin 
emniyetini de sınır bütünlüğünü de tehdit etmesini 
ummamaktayız. Gene de bunlann Avrupa istikrarını 
baltalayıcı krizlere hatta silahlı çatışmaya dönüşebile
ceğini, kendileri dışında güçleri işin içine katabileceğini, 
bu meyanda NATO ülkelerine sıçrayabileceğini, Pakt'ın 
güvenliği üzerinde direkt negatif tesir icra edebileceği
ni kabul bazında düşünmek gerekiyor.

10. Sovyetler’in arzettiği konum özeldir. Burada, şu
nu hemen kaydetmek gerekir ki değişim sürecini be
lirleyen riskler ve belirsizlikler, bir yandan halen her
hangi bir Avrupa ülkesinden daha fazla Rus askeri 
mevcudundan, bir diğer yandan da ancak ABD ile kıyas 
kabul edebilecek Nükleer Güç Potansıyeli'nden soyut
lanamaz. Denebilir ki, eğer Avrupa'da istikrarı (siyasi 
dengeyi) ve emniyeti temin etmek gayemiz ise, bu 
faktörleri dikkatle kaydetmek gerekir.

11. Bu müttefikler ayrıca Güney Akdeniz (Afrika Ak- 
denizi) ve Orta Doğu (Levant/ Doğu Akdeniz) ülkeleri ile 
dostane ilişkiler geliştirmek arzusundadırlar. 1991 Kör
fez Harbi’nde görüldüğü gibi Güney Avrupa uzantısın
daki ülkelerin istikrarı ve barışı, Pakt emniyeti açısın
dan mühimdir. Bu sahadaki askeri güç artışını ve silah 
teknolojilerindeki çeşitlenmeyi iki buna kitle tahrip un
surları dahildir ve balistik (kumandalı) füzeler dahildir 
ve bunlar bir kısım Pakt ülkelerine ulaşabilecek tesir 
sahasına sahiptir- dikkate alarak konunun ehemmiye
tine yeniden hükmedeceğimiz kesindir.

12. Ne yönden olursa olsun, Pakt ülkeleri sahaları
na gelebilecek her tür silahlı saldırı, Wasihgton Belgesi 
(NATO Sözleşmesi) maddeleri 5 ve 6 mucibince karşılık 
görecektir. Ancak, Pakt emniyeti global föktörlerin ta- 
manraiyetine ihtimanu içermektedir. Yani bu emniyetin 
kapsamı, kitle tahrip silahlann üretim teknolojilerinde
ki yenilenme ve çeşitlenmelere, (meselâ petrol gibi) 
hayati kaynak akışlanndaki inkıtalara, ve terör ve sa
botaj eylemlerine uzanabilecektir. Washington Belgesi 
Madde 4 acil durum çağnsmı ve istişareyi tanzim et
mektedir.

13. Pakt stratejisi noktainazanından bütün bu fark
lı risklere değişik zaviyelerden bakılması zorunludur.

Mesela Sovyetlerle, hasmane olmayan, işbirliği ağırlıklı 
bir ilişkiye girilse bile, Sovyet askeri kapasitesi ve yeni
lenme hız ve potansiyeli, ki buna nükleer güç öncelik
le dahildir, hala Pakt'ın Avrupa'da stratejik dengeyi ko
rurken düşüneceği en başta gelen amildir. Gene de de
nebilir ki Doğu-Batı çatışmasının sona ermiş oluşu, Av
rupa'da birinci dereceden zıtlaşma ve çatışma olasılığı
nı izale etmiştir. Başka krizler de akla gelebiliyor tabii, 
yani hızla yükselen ve acil tepki gerektiren krizler-, an
cak bunlar herhalde çapça, boyutça eşit ehemmiyette 
hiç bir zaman olamayacaktır.

14. Şimdi, Stratejik Konum ile ilgili bu analizden çı
kacak iki sonuç var: Birincisi, yeni ekolojinin Antant'ın 
emniyet işlev ve gayesini tadil etmeyip kalıcısızlığını 
vurgulayışı, İkincisi de, gene yeni çevresel faktörlerin 
Pakt'ın stratejisini geniş bir emniyet mefhumu çevre
sinde belirlemesi yolunda yeni olanaklar vaad ediyor 
oluşudur.

II. BÖLÜM: PAKT HEDEFLERİ
VE GÜVENLİK FONKSİYONLARI

a- Pakt’ın Gaye ve Hedefi
15. NATO'nun özcül işlevi, gerek Washington Belge- 

si'nde yeraldığı ve Londra Deklarasyonu'nda da ifade 
edildiği üzere, BM Kuruluş Sözleşmesi (Chaiter/Ahit, 
Akitname) tahtında, gerek siyasi, gerekse askeri me
totlarla üyelerinin hürriyet (bağımsızlık) ve emniyetini 
muhafazadır. Demokrasi, insan hakları ve hukuk devle
ti (hukukun üstünlüğü prensibi) ilkelerine dayalı olan 
teşkilat, kuruluşundan buyana Avrupa'da adil ve kalıcı 
bir barışçı düzen kurulmasına hizmet etmiştir. Pakt'ın 
bu hedefi, asla değişmeyecektir.

b- Pakt’ın Anlam ve Mahiyeti
16. NATO, ABD ile Avrupa güvenliğinin birbirine sü

rekli bağlılığının ifadesi olan transatlantik (Atlantik aşı
rı) köprüdür. Ortak çıkarları yolunda işbirliği yapan üye
lerinin kollektif çabalannın pratik bir ifadesidir.

17. Pakt'ın temel işleyiş ilkesi tüm üyeleri için gü
venliğin bölünmezliği ilkesi tahtında bağımsız üye ülke
lerin sürekli ortak hedefler edinmeleri ve işbirliğinde 
bulunmalarıdır. Böylece, NATO'nun gündelik askeri ve 
siyasi rutinleri ile gelişen Pakt-içi dayanışma, temel sa
vunma gerekleri konusunda herhangi bir müttefik 
üyenin kendi imkanlarına kalmasını engeller. Müttefik
lere bağımsız ulusal imkanlarını kullanma imkanını da 
tanırken, ittifak, kollektif imkanlarla ulusal gücün yük
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seltilmesine zemin ve olanak hazırlamaktadır.
18. Böylece eşit hürriyet ve eşit emniyet hissinin 

üye ülkeler arasında, şartlarının ve münferit kabiliyet
lerinin hep gözardı edileceği bir sürekli dostluk, daya
nışma ve yardımlaşma atmosferi yaratacağı ve Avru
pa’nın siyasi denge ve kalıcılığını sağlayacağı kesindir. 
Bu temelde Pakt üyeleri, diğer uluslarla birlikte tam ve 
hür bir Avrupa’nın güvenliğine götüren ortak yapılann 
gelişimine dikkat, mesai ve çaba hasredebileceklerdir.

c- Ittifök’ın Temel Taahhütleri
19. NATO'nun banşı koruma çabası, savaşı önleye

cek, potansiyel hasmı yıldınp caydıracak bir güç bulun
durulması ile ve etkin savunma ile yakınen alakalıdır. 
Gene, üyelerinin emniyetini etkileyecek kriz önleme 
kapasitesi de önemlidir. İlaveten, diğer ülkelerle diplo
matik politik diyaloglar kurulması hedeflenmiş, Avrupa 
güvenliğinin sağlanması açısından yararlı olabilecek iş
birliği şemalan mesela silahlann kontrolü ve silahsız
lanma sahasında gözönünde tutulmuştur.

20. Öz gayesinin tahakkuku bakımından Pakt, aşa
ğıdaki temel emniyet görevlerini icra ve ifa eden

1) Genel global demokratik: iklimi besemek ve ba
rışçı ihtilaf çözümünü teşvik suretiyle Avrupa ülkeleri 
üzerinde tehdit yolu ile hegemonya kurulmasının önü
nü kapatmak,

2) Kuzey Atlantik Paktı 4. Maddesi'nden anlaşıldığı 
gibi, üyelerin emniyetini tehdit etmeye başlayan un
surlar ile ortak menfaatlar doğrultusunda işbirliği dahil, 
müttefik Atlantik-aşırı konsültasyon merkezi görevini 
ifa etmek,

3) Her hangi bir NATO üyesi ülkeye yönelik saldın 
tehlikesini caydırmak ve gerekirse kuvvet kullanımı 
yoluyla önlemek,

4) Avrupa dahilinde statejik dengeyi temin ve mu
hafaza etmek.

21. Sair Avrupa kurumlannın, AB’nin, Batı Avrupa 
Birliği (V\/EU)'nun ve AGİT (Güvenlik ve İşbirliği Teşkila- 
tO’nın kendi sorumluluk sahalannda kalmak üzere, bu 
konumlarda da oynayacakları, oynayabilecekleri roller 
bulunmaktadır. Güvenlik ve savunma sahasında bir 
Avrupa hüviyeti oluşturmak, Avrupalılann oynadığı rol 
ve yüklendikleri sorumluluğu artırarak Atlantik-ötesi 
dayanışmayı kamçılayacaktır. Ancak, NATO’nun tanım
lanan üyelik koşuların ve kapasitesi, her dört emniyet 
fonksiyonunu da ifa edebildiği anlamında, ona çok özel 
bir mevki ve anlam kazandırmaktadır. NATO, müttefik
ler arasındaki forum ve üyelerin güvenlik ve savunma

taahhütlerine değgin siyasetle bağlantılı anlaşmalar 
babında, etkin iletişimin ana forum platformudur.

22. Ittifak’ın yukanda izah olunan ana işlevleri ta
nımlanırken. imza sahibi üye ülkeler, gerek Pakt’ın et
ki kapsamını, gerekse Washington Belgesi’nde (NATO 
Kuruluş Sözleşmesi) belirtilen hak ve sorumluluklannı 
harfiyen kabul etmiş sayılacaklardır.

İH. BÖLÜM: GÜVENLİĞE GENEL YAKLAŞIM

a- Avrupa’da Banş’ın Satanınnı
23. Antant, üyelerinin gerek güvenlik gerekse sınır 

bütünlüğünü muhafaza için, her zaman Avrupa’da adil 
ve kalıcı bir barış misyonunun tesisi için, siyasi ve as
keri bütün imkanlannı seferber etmiştir. Bu kuşatıcı 
yaklaşım Pakt’ın güvenlik siyasetinin temelini teşkil et
meyi sürdürecektir.

24. Ancak yeni bir hal de zuhur etmemiş değildir ve 
o Pakt hedeflerine siyasi vasıta ve yollarla ulaşma im- 
kanlannın belirmiş oluşudur, bugün bu her zamankin
den daha fazla böyledir. Şimdilerde güvenlik ve istikra- 
nn kaçınılmaz ve vazgeçilmez savunma boyutuna ila
veten, siyasi, iktisadi, sosyal ve ekolojik gerekleri oldu
ğu hükmünden çıkarsanabilecek tüm sonuçlan çıkar- 
samak zorundayız. Pakt’a yönelik tehditlerin çeşitliliği 
içinde yönetilmesi, güvenlik konusuna artık daha geniş 
perspektiften bakmayı farz kılmaktadır. Bu tür geniş 
açılı bakış, Pakt güvenlik siyasetinin birbirini tekid 
eden üç unsurunda yansımasını bulmaktadır: Diyalog, 
işbirliği ve kollektif bir savunma kapasitesinin muhafa
zası.

25. Antant’ın müessir ve kollektif bir savunma ka
pasitesini herşeyin üstünde tutan aktif diyalog ve işbir
liği siyaseti yanlış anlama yahut planlamadan hasıl ola
bilecek riskleri azaltmayı, tüm Avrupa ülkeleri arasında 
(üye olsun olnfiasın) karşılıklı anlayış ve güven arcışı 
sağlamayı, müttefiklerin güvenliğine tesir eden krizle
rin yönetimine yardımcı olmayı, ortak güvenlik sorun- 
lan ile uğraşırken, tüm Avrupa ülkeleri arasında hakiki 
ortaklık şanslannı genişletmeyi hedef olarak benimse
mektedir.

26. İşte bu zaviyeden, Pakt’ın silah smırlandınlması 
ve silahsızlanma siyaseti, sair uluslarla da diyalog ve iş
birliğinin gelişimine hizmet edecek ve böylece Pakt’ın 
güvenlik hedeflerine erişilmesinde önemli bir rol oyna
mayı sürdürecektir. Böylece müttefikler, silah sınırlan- 
dınlması ve silahsızlanma yoluyla, güvenlik ve istikran, 
savunma hedefleriyle çelişmeyen en düşük düzeyde
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güç ile temini hedeflemektedirler. Ve böylece, Pakt gö
zetiminde savunma ile silah (güç) sınırlandırılması ve 
silahsızlandırma hedefleri hep ahenk içinde yürüye
cektir.

27. Kendi temel hedeflerine hizmet ve ana güven
lik işlevlerini icra ve ifa ederken Antant, uluslar cami
asının meşru güvenlik hakkına riayeti ve çatışmalann 
BM Kuruluş Sözleşmesi’nde tanzim olunduğu surette 
barış içinde çözüme ulaştırılması ilke ve hedefini de 
benimsemeyi taahhüt eder. Pakt, barışçı ve dostane 
uluslararası ilişkilerin gelişimine yardımcı olmayı ve de
mokratik kurumlaşmalan desteklemeyi uhdesinde bil
mektedir. Bu zaviyeden ise EC (AB) ve CSCE (AGİT) gibi 
değerli kurumların katkılannı şükranla anmaktadır.

b- Dryalog
28. Avrupa'da hüküm sürmeye başlayan yeni fikir 

iklimi, Pakt cephesinde SB ve Orta ve Doğu Avrupa'nın 
diğer ülkeleri ile diyalog olasılıklarını artırmış bulun
maktadır. NATO, Londra Deklarasyonu (Temmuz 1990) 
maddeleri doğrultusunda. Orta ve Doğu Avrupa ülkele
ri ile düzenli diplomatik bağlantı ve askeri temas kur
muş bulunmaktadır. Bu suretle yoğun bir diyaloga ve 
güvenlik siyasetine değgin sorunlar üzerinde yoğun fi
kir ve enformasyon teatisine gitmekteyiz. Bu tür vası
talarla ittifak üyeleri, münferiden ve topluca. Avru
pa'daki emsali görülmemiş hürriyet ve demokrasi ikli
minin getirdiği imkan ve fırsatlara binaen, ilgili ülkele
rin güvenlik sorunları konusunda karşılıklı anlayışı ge
liştirmeyi. güvenlik konusunda şeffaflığı ve önceden bi
linirliği sağlamayı ve bu suretle istikran nihai olarak 
sağlamayı hedeflemektedirler. Askerlere bu konuda 
büyük görevler düşmektedir, yani askeri temaslar yo
luyla ve askeri şeffaflık yoluyla mazinin bölünmüşlük
lerinin pekala üstesinden gelebilirler. NATO'nun diyalog 
arayışının net tesiri, Avrupa’da işbirliği artışı ve uzlaş
mazlıkların ve çatışmaların barışçı yollarla çözümünde 
artan kapasite olacaktır.

c- işbirliği
29. NATO'nun bir başka hedefi de yeni Avrupa'yı 

yaratan Paris Konvansiyonu umdeleri çerçevesinde 
tüm Avrupa ülkeleri ile işbirliği arayışına girmektir.

Bunlar gerek ikili gerek çok taraflı anlaşmalarla Av
rupa güvenliğini artırmaya çalışacak ve bu meyanda 
olası güvenlik krizlerinin önünü almaya, bu olmazsa, 
kesin bir çözüme ulaştırmaya çalışacaklardır. Pakt üye
leri ve sair uluslar arasındaki bu tür ortaklık, özel so

runlarla uğraşırken, tam ve hür bir Avrupa idealine 
doğru, mezainin tüm bölünmüşlüklerinin de ötesine 
geçmeyi umulur ki mümkün ve olası kılacaktır. Bu iş
birliği ilke ve zemini, Avrupa devletleri arasında güven
lik kavram ve kapsamının, güvenlik kabul ve varsayı
mının, bölünmazinin ve soyutlanmazlığının, ayrıştınl- 
mazlığının ifadesidir. Bunun temelinde de birbaşka or
tak kabul yatar, ki buna göre Pakt üyeleri Avrupa'da 
yeni siyasi, ekomonik ve sosyal bölünmelerin yaşan
masının, istikbalde siyasi dengesizliklere yolaçabilece- 
ğini, dolayısıyla bunlann asgari düzeye indirilmesi ge
reğini kabul etmektedirler.

d- Ortak: Savunma
30. Böylece anlaşılan odur ki güvenliğe olan siyasi 

yaklaşım giderek artan bir önem arzedecektir. Ancak, 
silahlı askeri boyut özcül mevkiini korumaktadır. Ye
terli askeri bir güç ve kapasitenin sürekli elde tutulma
sı ve ortak savunmada birlikte hareket etme yolunda 
bariz bir hazırlıklık, Antanfın güvenlik hedeflerinin çe
kirdeğinde bulunmayı sürdürecektir. Siyasi tesanüt ile 
beslenen bu tür bir kapasite, herhangi bir zorlama (ce
bir) ve korkutma teşebbüsüne engel olana ve Pakt'a 
yönelik herhangi bir askeri tasallutun muvaffakiyet 
şansının sıfıra indirilmesinin teminatı olma zaviyesin
den, son derece gereklidir. Bir diğer yandan bu, güven
le diyalog ve işbirliğinde bulunulması ve arzu edilen 
sonuçlann alınması bakımından da aynı derecede öne
mi haizdir.

e- Kriz ve Çaûşma Önleme Yönetimi
(Diplomasinin Beklenmedik Yükselişi)
31. Avrapa’da yeni stratejik ekoloji yeni ultra-mo- 

dern politik ekoloji vasfındadır ve şimdi Pakt’ın barışı 
muhafaza ve savaşı engelleme çabası, her zamankin
den daha çok. önleyici diplomasiye ve üyelerinin gü
venliğine tesir eden krizlerin başarılı yönetimine 
(CM/Kriz Yönetimi /Crisis Management) dayalı bulun
maktadır. Artık Avrupa sahasına yönelik büyükçe her 
tür tasallut her zamankinden daha az olasıdır ve vaki 
olsa bile, yeterli uyarı müddeti ilkesine (Erken Uyarı 
Sistemi: Air Warning and Communication System- 
AWACS) tabidir. Bir diğer yandan da. çok az olsa bile, 
bazı potansiyel haber alınması olası olmayan. Avru
pa'ya yönelik tehditler de (yükselen teknoloji berabe
rinde) sözkonusu bulunmaktadır.

32. Bu yepyeni koşullarda, krizlerin başarıyla erken 
önlenmesi yolunda çoğalan imkanlar sözkonusudur.
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Bu meyanda Pakt siyasalarının başarısı, Pakt otoritele
rinin siyasi ve sair pekçok seçenek içinden uygun kriz 
yönetim vasıta ve imkanlarını, askeri olanları da dahil, 
tutarlı biçimde seçme ve koordine etmeleri ile alakalı 
bulunacaktır. Pakt’ın siyasi otoriteleri (devlet ve hükü
met başkanlar)) de süreçleri baştan başlamak üzere 
her aşamasında ayn kontrol ve denetime tabi tutacak
lardır. Bu gayenin tahakkuku zaviyesinden, uygun kon
sültasyon ve karar alma prosedürleri bir zaruret olarak 
belirginleşmektedir.

33. Tüm Avrupa sathında sözkonusu diyalog ve iş
birliği potansiyelinin krizlerin yoğaltılması ve çatışma- 
lann önlenmesi bakımından tam olarak gerçeklenme
si bir zarurettir; zira NATO üyesi müttefiklerin güvenli
ği soyutlanmaz biçimde birbirine girifttir, inanışındayız. 
Yine aynı gayeye matufen, NATO müttefikleri AGIK sü
recini ve kurumlarının rolünü destekleyeceklerdir. AB, 
BAB, ve BM kurum ve kuruluşlarının da bu babda oy- 
nayacaklan önemli roller olduğu inanışındayız.

IV. BÖLÜM: ÖZET SAVUNMA BİLGİ VE İLKELERİ

a- Pakt’ın Strat^i ilkeleri
34. Görüldüğü kadarıyla bugün Pakfın yerine getir

mesi gerekli işlevlerdeki aşın çok-yönlülük, güvenlik 
kavramına geniş bir tanım getirilmesini gerektirmekte. 
Tamamen evrimleşen siyasi ve stratejik ekoloji, Pakt'a 
zamanın sınavından geçmiş temel ilkeleri teyid eder
ken, askeri stratejisinin bazı ana başlıklarını tadil et
mek ve yeni rehber ilkeler saptamak imkanını bahşet
mektedir. Londra (Temmuz 1990) zirvesinde işte bu ne
denle yeni bir askeri strateji ve değişen koşullara ce
vap verecek gözden geçirilmiş bir kuvvet düzeyi belir
lenmesi konusunda mutabakat sağlanmıştır.

35. NATO stratejisi bazı temel prensipleri yansıtma
yı sürdürecektir. Öncelikle bu ittifak gaye olarak salt 
savunmacıdır. Hiçbir silahı savunma dışında kullanıla
cak değildir, ve Pakt kimsenin ama kimsenin hasmı du
rumunda değildir; böyle bir telakki sözkonusu değildir. 
İttifakın elinde bulunduracağı askeri takat tüm potan
siyel saldırganlara, ittifak topraklarından herhangi biri
ne vaki olacak saldırılann, toplu bir mukavemet ile kar
şılaşacağı ve çatışma başlatmanın maliyetinin daima 
akla gelebilecek hertür ilk kazancın çok üstünde olaca
ğı cihetinin hatırlatılması mesabesinde bulunacaktır. 
Yani ittifak güçleri ittifak sınırlannı savunabilmen, sal
dırgana mümkün olan mesafeyi kaybettirmen, yani 
mümkün olduğunca ilerleyebilmeli, kaybedilen ittifak

toprakların geri alabilmeli, saldırganı tereddüde ve sal
dırıyı durdurmaya, nihayet güçlerini çekmeye sevke- 
debilmelidir. Pakfın askeri güçlerinin fonksiyonu, üye 
ülkelerin toprak bütünlüğünün ve siyasi bağımsızlığını 
teminat altına alarak, Avrupa'da banşa ve kalıcı düze
ne (istikrar) katkıda bulunacaktır.

36. Müttefiklerin güvenliği bölünmez bir bütündür. 
Bunlardan birine vaki olacak saldın, tümüne vaki ol
muş addedilecektir. Bu meyanda ictifak-içi dayanışma 
ve stratejik üniterlik toplu güvenlik açısından kaçınıl
maz icaplardır. Pakt’ın hedeflerine ulaşılması ciddi bir 
biçimde, rollerin risk ve sorumluluklarla, ortak savun
manın yararlannın eşit hakkaniyetçi bir biçimde payla
şılmasına taalluk etmektedir. Avrupa Kuzey Amerikalı 
konvansiyonel ve Amerikan (ABD) nükleer güçlerinin 
mevcudiyeti, Avrupa güvenliğinin hayati bir İcabıdır bu 
da koparılamaz bir biçimde Kuzey Amerika’nın güven
liği ile irtibatlıdır. NATO içinde bir Avrupa güvenlik hü
viyeti ve savunma rolü oluşturma süreci gelişip ilerle
dikçe ve ittifak dahilinde Avrupa kolunun güçlenmesi 
ile, AvrupalI üyeler Avrupa güvenliğinin giderek daha 
fazla kısmını, kısm-ı azamisini üstlenmiş olacaklardır.

37. İttifak savunmasının tevhidi mahiyeti fiili bazı 
düzenlemelerde kendini belli eder ki bunlarla mütte
fikler ortak savunmanın kritik siyasi, askeri ve kaynak- 
sal avantajlarından yararlanırlar ve gene bunlar mütte
fiklerin bağımsızlığına gölge düşürmeden, savunma si- 
yasetininin ulusal düzeyde belirlenmesine kati surette 
engel olur. Bu düzenlemeler, işbirliği ve koordinasyon 
anlaşmalanna olduğu kadar, entegre (muvahhid) bir 
askeri kurguya da dayalıdır. Bu yapının bazı ana özel
likleri ise şunlardır: Ortak güç planlama, ortak çalışma 
planı, çokuluslu teşekkülat, güçlerin anayurt dışında 
karargahlandırılması, bunun gerekirse karşılıklı yapıl
ması, kriz yönetimi ve takviye tedbirleri, konsültasyon 
(istişare) protokolleri, talim, teçhizat ve lojistik için or
tak standart ve prosedürler, ortak ve kombine tatbi  ̂
katlar ve altyapı, teçhizat ve lojistik işbirliği.

38. Gerçi asgari düzeyde olmak kaydıyladır ama 
banşı korumak, savaşı engellemek ve hertür zorlama
yı caydırmak gayesiyle NATO Avrupa'da öngörülebilir 
miktarda bir nükleer ve konvansiyonel güç halitası su- 
lunduracak ve bunlann güne uygunluğunu da gerek
tikçe gözden geçirecektir. İki unsur da ittifak güvenliği 
için vazgeçilmez mahiyettedir ve yekdiğerinin yerine 
kaim olamazlar. Konvansiyonel (taktik) güçten kasıt, 
aynı güçlerle saldıran olası hasmın, kolayca herhangi 
bir sonuç alamayacağını anlamasının sağlanmasıdır
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(caydırma fonksiyonu). Pakt’ın konvansiyonel karşılık 
opsiyon yelpazesi (silah ve birlik kombinezonları) da 
geniş tutulmalıdır ve sebebi karşı karşıya bulunulabile- 
cek konvansiyonel saldırı çeşitleridir. Ancak sadece 
Pakt’ın konvansiyonel güçlerinin (asker+silah) savaşı 
önleyebileceğine de inanmamak gerektir. Nükleer 
(stratejik) silahlar, saldırganın uğrayacağı muhtemel za
rarın hesaplanamaz yahut gayri kabili kabul türden ol
masını temin etmektedirler. Böylece de bunlar banşın 
savunmasında vazgeçilmezliklerini hep muhafaza et
mektedirler.

b- Ittitek’ın Yeni Güç Konuşlanımı
39. Londra Zirvesi’nde vanlan kararla müttefikler, 

mümkün olan durum ve cephelerde, saldın (ilerleme) 
türü savunma yerine, yerinde kalma, defetme (ilerlet
meme) türü savunma ilkesini benimsemiş bulunmak
tadırlar. Ayrıca, nükleer silah bağımlılığını azaltmak 
için, “açık ilke tipi savunma” kavramını biraz değiştir
mişlerdir. Yeni stratejik ekolojiden ve Pakt’ın şu gün 
karşıkarşıya bulunduğu farklı risklerden doğan deği
şimler, Pakt güçlerinin vazife ve misyonu ile bunlann 
konuşlandınlışında önemli tadilatlara gidilmesini müm
kün kılmaktadır.

c- Pakt Askeri Güçler Misyonu
40. Pakt askeri güçlerinin birincil gaye ve işlevi, ya

ni üye ülkelerin güvenliğinin ve toprak bütünlüğünün 
sağlanması hedefi değişmemiştir. Ancak bu role bir 
mütalaanın eklenmesi gerekir, o da yeni stratejik eko- 
Içjide, tek ve kitlesel bir global tehlikenin yerini deği
şik, çok-yönlü, dağınık risklerin almış olduğudur. Pakt 
güçlerinin barışta, kriz durumlarında ve savaşta ifa 
edecekleri değişik fonksiyonları bulunmaktadır.

41. Barış zamanında İttifak askeri güçlerinin görevi, 
üye ülkelerin güvenliğine yönelik risklere karşı koruma 
sağlamaktır. Avrupa’da istikrar ve dengenin korunma
sına hizmet etmek, ve barışı behemehal muhafaza et
mek. Askerlerin Avrupa sathında diyalog ve işbirliğine 
katkıda bulunmaları mümkündür. Bunu güven-artıncı 
faaliyetlerle başarabileceklerdir ve buna şeffaflığı artı
rıcı ve iletişimi iyileştirici girişimler dahildir. Silah dene
timi anlaşmaları çerçevesinde gözetime evet denmesi 
de bu türden ıslah edici tavır ve tutumlardandır. Daha
sı, müttefiklerin herbirinden, BM misyonlanna güç tah
sisi yoluyla global istikrar ve banşa hizmet etmeleri 
beklenebilecektir.

42. ittifak üyelerinin güvenliğine yönelik askeri

tehdit içeren hallerde, Pakt güçleri geniş bir güvenlik 
perspektifi dahilinde ve paralelinde siyasi insiyatifleri 
tamamlarken teyid edecek ve bu suretle bu tür krizle
rin yönetimine ve banşçı yoldan çözümüne hizmet et
miş olacaktır. Bunun ise gereği bu güçlerin esnek ko- 
nuşlanışlarıdır ki, zamanında müdahale sözkonusu ola
bilsin. İttifaka veya üyeye yönelik saldın hemen durdu
rulmalı, caydırma sözkonusu olamadığı ve saldın vaki 
olduğu takdirde, etkin bir surette karşılık verilebilmeli 
ve saldırıya uğrayanın toprak bütünlüğü iade edilmiş 
olabilmelidir.

43. Bir yandan oluşan yeni stratejik ekolojide Avru
pa'da genel harp ihtimali fevkalade düşmüşken, bir di
ğer cepheden bu ihtimali bütünüyle sakıt kabul ede
memekteyiz. Yani askeri güç varlığının mehazı, temel 
misyon banş olmakla birlikte ve en alt düzeyde tespit 
olunmakla birlikte, tüm potansiyel riskleri defedecek 
çapta da olmak gerekmektedir. Buna hemen caydır
mak yani savaşı önlemek ve gene de saldın olursa ba
rışın iadesi dahildir. İşte yukandan beri bahsedilegelen 
kapasiteler ve ideal güç (konvansiyonel ^nükleer) 
miksleri (kombinezon, katışım) bu ihtiyaçtan doğmak
tadır.

d- Ittifök Güçlerinin Konuşlanışı Kavramı
44. Her zaman tüm ittifak ülke topraklarını savun

ma ve barışı iade gücü ile bezenmiş olması gereken 
NATO askeri imkanı, yeni stratejik ekolojide güvenlik 
hedeflerini ve strateji ilkelerini gerçekleyebilmek için, 
barışı koruyabilecek ittifak ülkelerinin güvenliğine tesir 
eden krizleri yönetebilecek ve savaşı önleyebilecek 
(saldırganı caydırabilecek) düzeyde olmak zorundadır. 
Müttefik kuvvetlerin konuşlanışı ise aşağıda geliştirilen 
düşünüş hatlanna paralel seyredecektir.

45. Pakt’ın askeri güçlerinin gerek çapı ve hazırlık
lılık derecesi gerekse konuşlanışı, Pakfın banşçı ve sa
vunmacı karakterini hep ortaya koyacak şekilde ola
cak ve silah sınırlandırma anlaşmaları da dahil, yeni 
stratejik ekolojinin (çevre şartları) özelliklerine göre 
uyarlanabilirlik arzetmek zorundadır. Buna göre, özel
likle:

a) İttifak kuvvet çapı (düzeyi, sayısı) ve birçok du
rumda da hazırlıklılık (seferberlik) derece ve konumun 
(cepheye olan mesafesi) düşük tutulacak, indirgene- 
cektir,

b) Orta Avrupa'da yığma ve kesintisiz, sürekli bir 
savunma hattı gücünün bulundurulmasına aruk gerek 
kalmamıştır. Barış zamanındaki coğrafi güç dağılımı ye
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terli düzeyde tutulacak ve ancak gerektiği zaman sa
vunma hattı teşkiline ve ileri hatlara (cepheye) asker 
gönderilnnesine karar verilecektir. Bölgesel farklılıklar 
ve özellikle de ittifak içindeki jeo-stratejik farklılıklar 
önennlidir, bu meyanda kuzey ve güneyde uyarı süre
leri kısalır, Orta Avrupa'da ise daha uzun uyarı süreleri 
kabul edilebilir ve aynca gene güneyde istikrarsızlık 
(huzursuzluk) düzeyi yüksektir ve bitişik ülke savaşnna 
güçleri fazladır.

46. İşte bu düşük tutulnnaya başlanan gücün gerek 
kriz yönetiminde gerekse müttefiklere yönelik saldın- 
lann defedilmesinde etkin bir rol oynayabilmesi için, 
esneklik katsayılannm yükseltilmesine, seferberlik hız- 
lannın takviyesine ve gerektiğinde hızlı şekilde arttırılır 
olmasına, ihtiyaç vardır. İşte bu nedenlerle,

a) Eldeki güçler sınırlı fakat kıymet-i askeriye bakı
mından yeterli oranda hava, deniz ve kara unsurlan 
içerecek ve bunlar pekçoğu önceden görülemeyecek 
türden çatışma durumuna karşı hassas bulunacak, ani 
tepki güçleri olacaktır. Bunlar mahdut saldınlan caydı
racak sayı ve vasıfta güçler olacak, o düzeyde sefer
berlik yeteneği bulunacak, gerekirse ittifak topraklan- 
nı saldırıya, özellikle de uzun ihbar süresi olmayan sal- 
dınlara karşı koruyabilecektir.

b) ittifak güçlerinin yapısı, askeri kapasitenin ge
rekli her yeni konum ve şartta, yeniden arttınimasına 
elverecek türden olacaktır. Bu kapasite arttırımı, ye
deklerle de yeni celplerle de olabilecek ve -ne kadar 
muhtemel gözükmese de- büyük çaplı bir çatışma ih
timali -tedbir ahlakı açısından- unutulmamak kaydıyla, 
ittifak güvenliğine yönelebilecek tüm potansiyel teh
ditleri savacak mikyasta olmak zorundadır. Binnetice, 
zamanında güç takviyesi ve yeni güç temini, hem Av
rupa’dan hem de Kuzey Amerika’dan yapılabilmelidir 
ve kritik önemdedir.

c) Tehdit ve gerilimleri azaltmak ve defetmek, ölçü
lü, tedbirli, esnek ve dakik tepkiler vermek gayesiyle, 
hızla ve beceriyle, basiretle güç yaratılmasına, konuş- 
landınlmaya ve geri çekimine elverecek olanlar da da
hil, uygun güç yapılan ve uygun güç prosedürleri (kul
lanım yöntem ve şekilleri) geliştirilmek zorundadır.

d) Kuvvet kullanımı durumunda, kriz yönetimine 
matuf olarak tepki güçleri ve takviye güçlerinin konuş- 
landırılışı da dahil. Pakt siyasi otoriteleri (devlet ve hü
kümet başkanlar! ve siyasi, diplomatik danışmanları) 
bunlann kullanımının her safhasını yakın kontrolleri al
tında bulunduracaklardır. İttifak güçlerinin varit olabi
lecek yeni görev ve konuşlandırılışlan ışığında mevcut

prosedürler gözden geçirilecek ve tesbit edilecektir.

e- Konvanŝ yonel Güçlerin Tanım ve özellikleri
47. İttifak askeri güçlerinin banşta, krizlerde ve sa

vaşta görevlerini yeni güvenlik ekolojisine uygun su
rette yerine getirebileceklerine dair genel bir inanılırlı- 
ğın hakim olması bir zarurettir. Bunun yansıması ve öl
çütü, asker ve teçhizat düzeylerinde, seferberlik kabili
yeti ve mevcutta, talim ve tatbikatta, konuşlanış ve 
kullanım opsiyonlannda, ve tamamen buna göre ayar
lanacak kuvvet artınm ve geliştirme kapasitesinde ara
nacaktır. Anında ve hızlı tepki güçlerine ilaveten, müt
tefiklerin konvansiyonel güçleri bir ana savunma gücü 
demektir ki, bu sürekli bir güç anlamındadır ve ittifak 
topraklannı istiladan koruyan kalıcı, belli sayıda bir güç 
demektir ve tüm muhaberat imkanlannın sürekli kul
lanıcısıdır. Bir de aktarım gücü denen bir güç vardır, bu 
da bölgesel takviye sağlar. Ana savunma ve artırma 
güçlerine hem aktif hem de hazır güçler dahildir.

48. Kara, deniz ve hava kuvvetleri üzerinde muta
bık kalınan gayenin tahakkuku için girişilecek operas
yonlarda yakın işbirliği, birlikte hareket ve birbirlerine 
yardım etmek durumunda bulunacaklardır. Bu göçler-,

a) Kara Kuvvetleri; Sınırları korumak ve geri almak 
bakımından kaçınılmazdır, zafer süngünün ucundadır. 
Bunun çoğu atıl olacak ve gene seferberliğe ve yedek
lere epeyi iş düşecektir. Tüm kara kuvvetleri kategori
lerinin savaşma (muharebe) gücü kanıtlanmış buluna
cak ve esnek konuşlanış şart ve imkanlarının sağlan
mış oluşu, aranacaktır.

b) Deniz Kuvvetleri: Adeta sürekli seferber durum
da olmakla, esneklikleriyle ve kanıtlanmış mukave
metleriyle, Pakt'ın kriz kırma opsiyonlanna önemli bir 
katkıda bulunmaktadırlar. Özcül işlevi, Pakt'ın deniz ile
tişim hatlarını korumak, kara harekatına ve anfibik ha
rekâtlara destek sağlamak, ve Pakt'ın deniz üslü nük
leer caydırıcılığının nöbetçisi ve muhafızı olmaktır.

c) Hava kuvvetlerinin bağımsız olarak (birbaşına) ve 
kombine hareketlerde karşı saldın, saldın kesme ve 
hava desteği sağlayabilmesi, keşif ve avcılığa, elektro
nik harp harekatlarına yardımcı olabilmesi, Pakt'ın as
keri güçlerinin genel müessiriyeti bakımından kaçınıl
maz bir icaptır. Hava kuvvetlerinin kara ve deniz hare- 
katlannı destek gücü, uçuş süre ve takatlarını ve hava
da ikmal imkanlannı alakadar edecektir. Çağdaş hava 
kumanda ve kontrol sistemleri dahil hava savunma 
güçleri, güvenli bir hava savunma ekolojisinin temini 
bakımından, bir kaçınılmazlıktır.
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49. Arzettiği Potansiyel risk ve tehdit zaviyesinden, 
balistik (uzaktan kumandalı) Tüze ve kitle tahrip araçla
rı üretimindeki artma ve (teknolojik) yenilenmeler, 
özel dikkate muhtaçtır. Bu sorunun çözümü mütem
mim tedbirleri, bunlar arasında sözgelimi, ihracat de
netimini ve füze-savar teknolojileri içerecektir.

50. Pakt Stratejisine kimyasal harp unsurlan dahil 
değildir. NATO müttefikleri, en kısa sürede kimyasal si
lahların tüm dünyada mümkün olan en geniş kapsam
da yasaklanmasından ve mümkün olan en etkin dene
tim mekanizmasının da hemen tesisinden yanadırlar. 
Ancak buna, yasaklama da kontrol da ne düzeyde 
olursa olsun, kimyasal savunma teknikleri ademiyeti 
dahil değildir.

51. Yeni güvenlik ekolojisinde ve gelecekteki genel 
güç düzeyleri perspektifinde birlikte çalışma ilkesi Pakt 
kaynaklarının maliyet-etkin kullanımını sağlarken Pakt 
misyonlarının da başarısına yüksek oranda katkıda bu
lunacaktır. Aynca çokuluslu güç de dahil, ilgili ülkeler 
için entegre bir askeri yapı ve doku demek olan Pakt'ın 
kollektif savunma düzenlemeleri de, bu bakımından 
kaçınılmaz olacaktır. Müttefiklerin ortak savunma pla
nında birlikte çalışma kabiliyetinin artmasında benzer 
önemli bir rolü olacak olan da zamanla ortaya çıkacak, 
hedefteki Avrupa Savunma Hüviyeti çerçevesinde gi
derek daha bir şekillenecek olan entegre (eşdonanım- 
lı) ve çokuluslu Avrupa yapılan (kurum ve kuruluşlan, 
enstitüleri, vs..)dır.

Müttefiklerin maksimum işbirliği temin çabalan yu- 
kanda ortaya konan ortak savunma hatlan paralelinde 
ve temelinde olacaktır. Avrupa güvenlik ve savunma 
hüviyeti ile Pakt arasında gerekli şeffaflığı ve tamamla
yıcılığı (mütemmimliği) temin edecek pratik (kurucu) 
düzenlemeler sürekli geliştirilecektir.

52. Geniş bir olanaklar yelpazesine her an karşılık 
verecek surette, ilgili müttefiklerin etkin keşif kolları ve 
istihbarafa, esnek komuta ve kontrola, bölge için ve 
bölgeler arası hareket kabiliyetine ve nakliye dahil uy
gun lojistik kabiliyete sahip olmaları gerekecektir. Ye
niden ikmale kadar kuvvetleri destekleyecek lojistik 
stoklann elde bulundurulması elzemdir. Kriz yönetimi 
ve savunmaya büyük ve temel bir katkı sağlayacak bir 
başka unsur da, ilgili müttefiklerin kısa sürede yeterli 
sayıda eğitimli ve tam teçhizatlı gücü temin kabiliyeti
dir. Bu kabililiyetin önemli bir cephesi de güvenlik ris
ki altındaki bir ittifak bölgesine takviye güçleri gönde- 
rebilme ve konuşlandırabilme faktörüdür, gerektiği 
gün gerektiği nokta da çokuluslu bir güç teşkilini başa

rabilmektir. Gerek Avrupa-içi gerek Atlantik aşırı (tran- 
satlantic/Batı Avrupa-Doğu Amerika) takviye olarak 
her üç güç kategorisinden yeterli düzeyde unsurun 
(kara-hava-deniz) esnek biçimde istimali gerekebile
cektir. Bu kapasitelerin uygun istimali, gerekli destek 
ve tatbikat düzenlemeleri yanında zaruri iletişim hatla- 
nnın kontrol ve denetimini de içerir. Bu çerçevede sivil 
ihtiyatlann (personel) da önemli bir yeri vardır.

53. İlgili müttefikler için, ortak savunma düzenle
meleri giderek artan oranda NATO'ya yapılmış ulusal 
taahhütleri tamamlayan çokuluslu güçlere dayalı ola
caktır. Çokuluslu güçler Antant’m, inanılırlığı yüksek bir 
ortak savunmaya sahip olma. Pakt-içi dayanışmayı ar
tırma, Atlantik aşın ortaklığı takviye etme ve Avrupa 
kanadını güçlendirme yolundaki azim ve kararlığınının 
kesin bir ifadesidir.

Bunlar ayrıca münferit ulusal düzeydeki kıt imkan- 
lan birleştirerek herhangi bir ulusal müdafaanın çok 
üstünde savunma imkanlan yaratırlar. Tabii bu bazı 
görev ve fonksiyonlara son derece entegre (eşdona- 
nımlı) çalışmayla bir yaklaşım anlamını da taşıyacaktır.

f- Nüideer Güç Özellikleri
54. Ittifak’ın nükleer güçlerinin temel gayesi siyasi

dir: barışı korumak, cebri önlemek ve savaşa engel ol
mak. Başlıca fonksiyonu, saldırganı Ittifak’ın askeri tep
kisi konusunda tereddüt ve şüpheye sevketmektir. 
Bunlar her tür saldınnm akılsızlık olduğunu gösterirler. 
Ittifak’ın üstün garantisi işte budur: Ittifakçıların özellik
le de ABD'nin nükleer silahları. Ingiltere ve fransa'nın 
denetimsiz muhtasar nükleer gücü. Bunlar müttefikle
rin genel caydıncılık ve güvenlik şemsiyesine kendi 
özel've büyük korkulan ile ilavelerde bulunan unsur
lardır.

55. Antant’ın nükleer inanılırlığı. iç dayanışması ve 
sıcak çatışmaların önlenmesi yolundaki kararlılığının 
ispatı, ortak savunma planlamasında nükleer rolde 
gözüken AvrupalI müttefiklerin geniş katılımını talep 
etmeyi sürdürmektedir. Bunlar kendi topraklarında 
barış zamanında nükleer rampa bulunduran ve bun- 
lann kumanda kontrol ve konsültasyonu konusunda
ki anlaşmalarda imzası bulunması gereken müttefik
lerdir. Avrupa’da üslenen NATO’ya ait nükleer güçler. 
Ittifak’ın AvrupalI ve Kuzey Amerikalı üyeleri arasın
daki vazgeçilmez siyasi ve askeri rabıtayı sağlamakta
dırlar. Bu nedenle ittifak Avrupa’da yeterli düzeyde 
nükleer güç bulunduracaktır. Bu güçlerin gerekli ev
safta, esenlikte olması, İttifakın savaşı önleme strate
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jisinin inanılır ve etkin bir unsuru olarak görülecek 
tarzda, üyelerin hayatta kalma şanslarını yükseltecek 
kapasitede olması gerekir. Barış ve istikrarı (siyasi hu
zur) korumayı hedef alan bu güçlerin miktarı, hep as
garide tutulacaktır.

56. ittifakların inanışı o merkezdedir ki güvenlik 
ekolojisindeki radikal değişimlerle, ki buna Avrupa 
konvansiyonel güç azaltmaları, oranlardaki iyileşme
ler ve artan tepki süreleri dahildir, NATO’nun diploma
tik ve sair süreçlerle bir krizin şiddetini azaltmaya, ve
ya gene gerekli olursa başarılı bir konvansiyonel se
naryo ile tasallutlara karşı kayabilme olasılıkları gide
rek hayli iyileşmeler gösterecektir. Bu nedenle nükle
er silah kullanımı içerecek durum beklentileri de gi
derek uzaklaşmaktadır, daha da uzak olmuş olacak
tır. Tabii, stratejik-altı güçlerde de muadil indirimler 
olacaktır. Avrupa'da bulundurulacak yeterli düzeyde 
stratejik-altı güç transatlantik (Atlantik aşırı) ilişkiyi te- 
yid eden stratejik nükleer güçlerle bağlantıyı sağlaya
caktır. Stratejik-altı güçler sadece çift kapasiteli uçak
lardır, ki gerekirse kıyı ötesi sistemlerle desteklenirler. 
Stratejik-altı (Atom hariç) nükleer silahlar normal hal
de uçak gemilerinde de (torpido fırlatan) denizaltılar- 
da da bulundurulmayacaktır. Nükleer topçu birliklere 
de karadan atılan kısa-menzilli nükleer füzelere de 
artık gerek kalmamıştır ve bunlann tasfiyesine he
men gidilecektir.

V. BÖLÜM: SONUÇ CÜMLELERİ
57. Bu Stratejik Varsayım, Ittifak'm savunmacı doğa

sını ve üyelerinin kendi güvenlikleriyle, hükümranlıklan- 
nı (kendi yasalannı yapma hak ve hürriyetini), ve toprak 
bütünlüğünü koruma azim ve kararlılığını teyid edici bir 
belgedir. Ittifak'm güvenlik siyaseti karşılıklı güven uyan
dıran diyaloğa dayalıdır; işbirliğine ve etkin toplu savun
maya dayalıdır, şimdi, yeni imkanlan zorlayarak Pakt, 
güvenlik için gerekli güçlen asgari düzeyde tutmak arzu
sundadır. Bu suretle ittifak global kalıcı barış nizamı ko
nusunda önemli bir katkıda bulunmuş olmaktadır.

58. Güvenlik ve siyasi istikran terfi gayesiyle müt
tefikler gerek silah sınırlandınlmasmı gerekse sair gü- 
ven-arttıncı önlemleri ciddi biçimde takibe almaya ha
zır ve gönüllüdürler. Gene müttefikler, devletler arasın
da, Paris Şartı çerçevesinde diyaloğu ve işbirliğini yük
seltme azim ve kararlılığındadırlar.

59. NATO stratejisi, ortak Avrupa Güvenlik Kimli- 
ği’ne gidiş ve ittifak güvenliğine gelebilecek risklerdeki 
değişimler dahil politikomiliter (siyasi-askeri) ekolojide 
hasıl olabilecek değişimleri yansıtacak surette esnekli
ği hedeflemektedir. İlgili müttefikler için. Yeni Strateji 
Varsayımı, Pakt’ın savunma siyasetindeki, hareket plan 
ve kavramlayışındaki, konvansiyonel (taktik) ve nükle
er (stratejik) güç konuşlandırımındaki ve toplu savun
ma planlamaları düzenlemesindeki daha sonraki daha 
ileri gelişmelerin bazını oluşturacaktır.

NATO zirvesi

Basın Bildirisi 23-24 Nisan 1999'da Washington’da coplanan 
Kuzey Atlantik Konseyi'nde Devlet ve Hükümet Başkanlarınca onaylannnışar.

NATO S T R A T A  KONSEFTİ
(THE ALLIANCE'S STRATEGIC CONCEPT)

Sunuş
1. Washington D.C.’de Nisan I999'da toplanan NA

TO Devlet ve Hükümet Başkanları Pakt'ın yeni Stratgik. 
(Nükleeı) Anlayış ve Kavramı’nı onaylamışlardır.

2. NATO Soğuk Savaş’ın 40 yılı boyunca, müttefik 
üyelerin hürriyet ve bağımsızlığını korumayı ve Avru
pa'da harbin önüne geçmeyi başarmıştır. Savunma ile 
diyaloğu buluşturmuş ve Doğu-Batı yüzleşmesinin ba

rışçı bir sona ulaşmasında vazgeçilmez bir rolü olduğu
nu kanıtlamıştır. Soğuk Savaş'ın bitmesiyle Avro-Atlan- 
tik strateji (paktlaşma ve nükleer silah kullanımı) pano
ramasında meydana gelen dramatik, derin tesirli deği
şimler, Pakt'ın 1991 stratejik anlayış ve kavramında 
yansımasına kavuşturulmuştu. Ancak, o günden bugü
ne de derin tesirli siyasi ve güvenliksel gelişmeler ol
mamış değildir.
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3. Soğuk Savaş kampanyası, daha ümitlendiıici ve 
aynı zamanda da daha meydan okuyucu tasavvurlara 
yol açmış, yeni fırsatlarla birlikte yeni risklerin doğu
munun habercisi olmuştur. Daha entegre (eşdonanım- 
lı, paralel tertibatlı) bir Avrupa ortaya çıkmaktadır ve 
içinde NATO'nun merkezi bir rol üstlendiği bir Avro-At- 
lantik güvenlik yapısı evrimleşmekte, devinmektedir.

Pakt her zaman Avro-Atlantik bölgesinde yeni iş
birliği övgüleri ve karşılıklı anlayış geliştirmeyi hedefle
yen çabalann öbeği olmuş, ve daha geniş bir istikrar 
yelpazesi arayışı içinde yeni ve esaslı faaliyetlere ada
nmıştır. Balkanlarda patlak veren, insani ızdıraplar yö
nünden boyutlu krize son verme çabalarında bu ada- 
nışın derinliğini de sergilemiştir. Gene, Soğuk Harp 
(1950-1987) sonundan günümüze kadarki senelerde, 
aynca stratejik silahların sınırlandırılmasında önemli 
gelişmeler olmuştur ki, bu konu Pakt'ın yüzdeyüz has
sasiyetine mazhar bir konudur.

Pakt’ın bu olumlu gelişmelerdeki rolüne temel olan 
ilke, güvenliğe olan yaklaşımın da, onun prosedür 
(usûller) ve yapılannın, yapısallaşmasının da dallanıp 
budaklanmasıdır, aynntılı ve çok geniş kılınmasıdır. An
cak geçtiğimiz on yıl Avvro-Atlantik Bölgesi barış ve si
yasi istikrarına yönelik yeni ve kompleks (karmaşık) 
sorunlara da şahit olmadı denemez. Bunlar, mesela 
baskı r̂ imleridir, mesela etnik çatışmadır, İktisadi sı
kıntılardır, siyasi nizamın çöküşüdür ve mesela kitle 
tahrip unsurlannda çeşitlenmeye gidilmiş olmasıdır.

4. Yakın geçmişin olumlu değişimlerinin konsolide 
edilip (tek cetvelde toplanıp) muhafaza edilmesinde ve 
cari ve müstakbel güvenlik tehditlerinin izale edilme
sinde, NATO yeri doldurulamaz bir işlev icra edecektir. 
Bu nedenle de ağır bir gündemi bulunmaktadır. Sisli ve 
beklenmezlikle dolu, sonu belirsiz bir ekolojide Pakt'ın 
ortak güvenlik çıkanlannı koruması ve kollaması icabı, 
açıktır. Ortak savunmanın nevrini muhafaza etmesi ve 
Atlantik-aşırı rabıtayı tekid ederek AvrupalI müttefikle
rin giderek kendi yükünü taşımasına giden yolu açma
sı gerekmektedir. Mevcut ortaklarıyla ilişkilerini derin
leştirmesi ve yeni ittifak üyelerine de zemin hazırlama
sı gereklidir. Hepsinin fevkinde de misyonlarının tama- 
miyetinin icap ettirdiği siyasi iradeyi ve askeri imkan
ları muhafaza etmesi gerekmektedir.

5. İşte bu gündemini izlerken Pakt'ı bu Yeni Strate
jik Anlayış ve Kavram'ın irşad etmesi gerekecektir. Bu 
yeni anlayış ve kavram ki, NATO’nun kalıcı hedef ve 
doğasını ve temel güvenlik görevlerini formüle eder. 
Yeni Stratejik Ekolojinin (tümsel ahvâl ve şeraitin) mer

kezi özelliklerini teşhis eder, Paktı’ın güvenlik perspek
tifinin genişliğinin ve genelliğinin özel unusurlannı ayırt 
eder ve askeri güçlerinin süren uyarlanmalanna yön 
veren düşünce hatlarını temin eder, gösterir.

1. Bölüm: Ittiflak Gaye ve Tasanmlan
6. NATO’nun, Washington Belgesi'nde yer alan öz- 

cül ve kalıcı gayesi, gerek siyasi, gerekse askeri metod 
ve vasıtalarla tüm üyelerinin hürriyet (bağımsızlık) ve 
güvenliğini teminat altına almaktır. Demokratik yöne
tim, insan haklan ve hukuk devletini (hukukun üstün
lüğü ilkesi) ortak nitelikler ve önşart olarak kabul eden 
Pakt, kuruluşundan bu yana Avrupa’da adil ve kalıcı bir 
banş nizamını tesise mesai harcamıştır. Böyle yapma
yı da sürdürecektir. Bu gayenin başarılmasını, Avro-At
lantik sahasının güvenliğine tesir eden kriz ve çatışma
lar tehlikeye düşürebilecektir. Yani demek ki Pakt sa
dece mütcefiklerin ülke savunmasını halletmekle kal
maz. Kuzey Atlantik bölgesinde ülkelerarası siyasi barış 
ve ülkeler içi siyasi istikrar hedeflerine hizmeti de vazi
fe ve hedef bilir.

7. Pakt, Kuzey Amerika’nın güvenliğinin organik ve 
kaçınılmaz bir biçimde Avrupa’nın güvenliği ile rabıtalı 
olduğu Atlantik-Aşın Savunma. İşbirliği ve Güvenlik 
Hattı’nı alakadar etmekte, ona hizmet ve taalluk et
mektedir. Müttefiklerin kendi öz çıkarlanna en iyi hiz
met ediyor olabilecek bir ideal (optimal) kurgunun ve 
ortak çabanın pratikteki adıdır.

8. Pakt’ın işlerliğini temin eden temel rehber kaide, 
tüm üyeler için güvenliğin bölünmezliği ilkesinin des
teklenmesi babında, bağımsız ülkelerin ortak taahhüt 
ve tasarrufları ile karşılıklı yardımlaşma ve işbirliği için
de bulunmalarıdır. Siyasi ve askeri kürrelerdeki günde
lik işbirliği ile gelen kaynaşma ve dayanışma yoluyla, 
hiçbir müttefikin temel güvenlik tehdit ve tehlikeleri 
karşısında kendi ulusal olanakları ile başbaşa kalması
na izin verilmemesi hedeflenmiştir. Tabii, üye ülkeleri 
savunma seçeneklerine hür surette hükümran karar 
vermekte de serbest bırakmak kaydü-ş-artiyle. Pakt 
toplu çabanın özcül ulusal güvenlik hedeflerini takviye 
etmesini, desteklemesini temin etmektedir.

9. Yani kendi hal ve şartlarındaki ve ulusal askeri 
kapasitelerindeki farklılıklardan azade olarak. Pakt 
üyeleri arasında gelişen eşit emniyet hissi. Avro-At- 
lantik sahasında istikrara büyük katkı sağlayacaktır. 
Pakt bu hedefleri yalnızca üyeleri için tasavvur ediyor 
da değildir; hedeflerinin genişliğine muhatap olan 
tüm diğer uluslara da ortaklık, işbirliği ve diyalog yo
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lunu açacak hâl ve şartların yaratılmasına da adan
mıştır.

10. Gaye-i esasisini (özcül hedef) kurtarmak için 
Pakt, Washington Belgesi ve BM Akitnamesi tahtında, 
aşağıdaki temel güvenlik tasarruflannda bulunacaktır.

• Güvenlik; Avro-Atlantik sahasında kurulan denge 
unsuru müesseselerden biri olmak, demokratik evri
min gelişimine yardımcı olmak, çatışmalann barışçı çö
zümünü zorlamak ve hiçbir ülkenin bir diğerini icbar 
yahut tekdir etmemesini sağlamak.

• istişare (Consultation): Washington Belgesi’nin 4.
■s

Madde'sinde belirtildiği gibi, müttefiklerin hayati çı- 
karlannın, bu meyanda üyelerin güvenliğini tehlikeye 
düşürecek riske atacak gelişmelerin etraflıca müza
kere edileceği özcül bir transatlantik (Atlantik-aşırı) 
forum görevi icra ve ifa etmek ve bunlann ortak ilgi
ye konu sahalarda çabalannı layıkıyla koordine et
mek.

• Caydırma (Detant) ve Savunma: Washgington 
Belgesi madde 5 ve 6’da düzenlendiği biçimde, herhan
gi NATO ülkesine yönelik her saldın tehlikesine karşı 
caydıncılık ve/veya savunma fonksiyonu icra ve ifa et
mek.

Ve Avro-Atlantik sahanlığını siyasi denge ve istikra
rını teminen ve artırmak gayesiyle,

• Kriz Yönetim Merkezi: Washington Belgesi Mad
de 7 paralelinde hâl-be-hâl, vaka-be-vaka, konsensüs 
(fikir alma) yoluyla ve sürekli hazırlıklı ve uyanık bulun
mak kayd-ü-şartiyle, çatışmalann önceden haber alı
nıp önlenmesine hizmet etmek, kriz kırma (tepki) ope- 
rasyonlan (harekat) dahil, kriz yönetiminde aktif bir iş
lev icra ve ifa etmek.

• Ortaklık: Avro-Atlantik sahanlığında diğer (üye 
bulunmayan) ülkelerle de, şeffaflığı, karşılıklı güveni ve 
ittifak ile birlikte hareketi geliştirici, besleyici, geniş- 
çaplı ortaklık, işbirliği ve diyalog arayışı içinde bulun
mak ve bu çabayı giderek artırmak.

11. Gayesini tahakkuk ettirirken ve temel güven
lik fonksiyonlarını icra ve ifa ederken. Pakt sair (üçün
cü) ulusların meşru güvenlik endişelerine saygı ile 
yaklaşacak ve BM Kuruluş Belgesi tahtında çatışma- 
lann uzlaşmacı biçimde çözümünün arayışı içinde 
bulunacaktır. Uluslararası ilişkilerde Pakt barışçı ve 
dostane ilişkiler kurma siyaseti güdecek ve demok
ratik süreç ve kurumlan gözetmeye kendini vazifeli 
addedecektir. Bu meyanda, NATO kendini hiç kimse
nin düşmanı olarak görmemekte, telakki etmemek
tedir.

2. BÖLÜM: STRATEJİK PERSPEKTİF
(Düşman Tanımı, Savaş Senaryoları ve
Nükleer Silah Kullanımı)

a- Evrimleşen Strat^ik Ekoloji
12. Pakt, durmadan evrimleşen bir global güvenlik 

ekolojisine tabidir ve çevresel şartlardan etkilenmek
tedir. Geçtiğimiz birkaç yılda vaki olan gelişmeler için 
olumlu vasfını kullanabileceğiz, ancak sivri (akut) kriz
lere yol açabilecek bilgisizlikler ve riskler halen yok de
ğildir. Bu evrimci! çerçevede NATO, Soğuk Savaş'ın 
(1950-1990) bitiminden bu yana Avro-Atlantik Sahanlı
ğının güvenliğinin artışında özcül (esaslı) bir rol oyna
mıştır. Büyüyen siyasi rolü genişleyen global siyasi ve 
askeri ortaklık, işbirliği ve diyalog fonksiyonlan, -ki bu
na Rusyâ  Ukrayna ve Akdeniz dahildir- yeni üyelerin 
katılmasına olan müsamaha ve açıklık, diğer uluslara
rası katılımcı teşkilatlarla işbirliği arayışlan, Balkanlarda 
bir örneğini gördüğümüz şekilde çatışmalann önlen
mesi, olmazsa kriz yönetimi, olmazsa barış destek ve 
takviye güç ve operasyonlan, bütün bunlar NATO’nun 
güvenlik ekolojisini (yeniden) biçimlemek ve Avro-At- 
lantik sahanlığının barış ve istikrannı artırmak yolunda
ki azim ve kararlılığını simgelemektedir.

13. Bu paralellerde, NATO Avro-Atlantik sahanlığın
da barış, güven ve istikrarı desteklemek yolundaki ka
biliyet ve kapasitesini artına yapısallaşmaya gitmiş, bu 
hassasiyeti bünyesine kazandırmış durumdadır, iç re
form, CJTF (Birleşik Kombine Görev Gücü, BKGG) dahil, 
yeni bir emir-komuta yapılanmasını. Pakt misyonlan 
tam boyut ve toplam mesafelerinde güçlerinin hızlı ko- 
nuşlanışını mümkün kılacak düzenlemelerin yaratıl
masını ve Pakt dahilinde ESDI'nun (Avrupa Güvenlik ve 
Savunma Hüviyeti, AGSH) vücuda getirilişini hasıl et
miştir.

14. Bir yandan BM, bir diğer yandan da gerek OSCE 
(Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Organizasyonu), EU (Avru
pa Birliği, AB) ve WEU (Batı Avrupa Birliği, BAB) Avro-At
lantik güvenlik ve siyasi istikrar(kalıcı huzur ortamı) 
idealine değerli hizmetlerde bulunmuşlardır. Karşılıklı 
desteğe müstenid organizasyonlar, güvenlik ekolojisi
nin merkezi bir unsur ve özelliği vasfını kesbetmişler- 
dir.

15. Uluslararası barış ve güvenliğin birincil sorumlu 
ve amiri BM Güvenlik Kurulu olmakla, bu kurul da Av
ro-Atlantik sahanlığının güvenlik ve istikrannda (siyasi- 
denge) kritik bir rol oynuyor kabul edilebilecektir.

16. Bölgesel bir teşkilat olan OSCE (AGİT) en kap
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samlı Avrupa Güvenlik Teşkilatı olup, Kanada’yı ve 
ABD'yi de içerir, barış ve siyasi dengenin sakınımında 
özcül bir rol oynar, işbirliğinin güvenlik içinde gelişimi
ne katkılarda bulunur ve Avrupa ülkelerindeki demok
ratik süreçlere ve insan hakları süreçlerine yardımcı 
olur. Özellikle faal ve etkin olduğu salıalar önleyici dip
lomasi. çacışma önleme mekanizmaları, kriz yönetim 
süreçleri ve çatışma sonrası iade-i hâl (rehabilicas- 
yon)dir.

NATO ile OSCE arasında yakın fiili işbirliği mevcut
tur. özellikle de eski Yugoslavya'ya barış getirme yo
lundaki uluslararası çabalar taht ve muvacehesinde.

17. EU/AB, aldığı önemli kararlarla, güvenlik ve sa
vunma boyutunu güçlendirici adımlar atmış, ivme ka
zandırıcı tedbirler almıştır. Bu süreç tüm NATO için 
önemli anlamlar taşımakla, AvrupalI müttefikleri NATO 
ve WEU (BAB)'nun inisiyatif tedbir ve düzenlemeleri 
muvacehesinde katılmaya davet eder mahiyettedir. 
CFSP (Ortak Dış Politika ve Ortak Güvenlik Siyaseti) sü
reci, giderek ortak bir savunma siyaseti yaratılması he
defini de mündemiçtir. Amsterdam Belgesi süreci dedi
ğimiz bu süreçte alınacak tedbir, karar ve atılacak 
adımlann Washington Belgesi hedefleri ile tutarlı olma
sı icap ediyor, önemli adımlardan biri WEU’nun Peters- 
berg İş Bölümü maddelerinin AB Kuruluş Belgesi'ne it
hali ve WEU (BAB) ile daha yakın kurum ve kuruluşsal 
ilişkiler kurma hedefinin tamamen benimsenişi olmuş
tur.

18. 1994 zirvesi deklarasyonunda belirlendiği ve 
1996 Berlin Belgesi’nde de teyid edildiği üzere. Pakt 
WEU (BAB) kararlarına riayeti esas saymakta ve bu 
kapsamdaki Avrupa Güvenlik ve Savunma Hüviyeti (ES
DI) çabaları için, tüm imkanlarını taahhüdü bir borç bil
mektedir. Ve bu gaye ile. esasen, iki teşkilat yakın iş
birliği içine girmişler ve ana ESDI akidelerini Berlin Mu
tabakatı paralelinde yerine getirmişlerdir. Gerek Avru
pa'da gerekse daha geniş çapta banş ve denge yaratı
mı için AvrupalI müttefikler, askeri kapasite dahil aksi
yon güçlerini, takviye çabası içine girmişlerdir. Avrupa
lI müttefiklerin güvenlik ve savunma sahasında sorum
luluk ve kapasite arttırımlan, Pakt'ın güvenlik ekolojisi
ni yükseltmektedir.

19. Silah üretim kontrolü anlaşmaları ve çeşitlen
dirmeden kaçındırma mutabakatlan ile gelen denge 
şeffaflık, önceden bilinirlik, düşük silah düzeyleri (stok
lar) ve murakabe imkanlan, NATO'nun stratejik hedef
lerini başarmasına giden siyasi ve askeri çabalannı 
destekler mahiyettedir. Müttefiklerin bu sahadaki

azımsanamaz başarılarda önemli imzalan vardır. Buna 
CFE Sözleşmesi ile gelen yükseltgenmiş denge dahildir. 
START serisi sözleşmelerle yaratılan nükleer silah indi
rimleri dahildir, Kapsamlı Atomik Test Yasaklama An
laşması dahildir. Nükleer Çeşitlendirme Yasağı Sözleş
mesi, ve bu sözleşmeye Belarus’un (Beyaz Rusya) Ka
zakistan'ın ve Ukrayna'nın nükleer silahlardan anndınl- 
msının kabul ve imza edilmesi dahildir ve CWC (Kimya
sal Silahlann Yasaklanması) Sözleşmesi dahildir. Otto
wa Kara Mayınlannın Yasaklanması Anlaşması vb. in
san ızdırabmm dinmesi yolunda önemli bir adımdır. 
Gerek konvansiyonel gerekse nükleer, kimyasal, biyo
lojik (NBC) harbin önlenmesi, sınırlandınlması yahut ya
saklanması konusunda önemli ümit verici gelişmeler 
yaşanmakta ve sezinlenmektedir.

b- Güvenlik Risk ve Tehliiceleri
20. Stratejik (nükleer senaryolu, kıtalararası boyut

lu) ekolojideki pozitif gelişmelere ve Pakt'a karşı geniş 
çaplı konvansiyonel (kara gücü ağırlıklı) saldın beklen
tisi de neredeyse sıfıra yakın olmasına rağmen, böyle 
bir tehdidin uzun dönemde oluşma olasılığı mevcuttur. 
Pakt'ın güvenliği halen son derece geniş bir yelpaze 
içifide varit olabilecek, çok-yönlü ve pekçoğu beklen
mez türden askeri ve gayri-askeri tehditlere tabidir. Bu 
risklere Avro-Atlantik sahanlığında ve civarında sözko- 
nusu olabilecek belirsizlikler ve (siyasi) dengesizlikler 
ile Pakt'ın sınırlannda hayli hızla da gelişebilecek kriz 
hal ve şartları dahildir. Avro-Atiantik: sahanlığı içinde ve 
etrafındaki bazı ülkelerin halen karşı karşıya bulundu
ğu dddi ekonomik, sosyal ve siyasi müşküller bulun
maktadır. Etnik ve inanışsal (itikadi) rekabet, sınır çatış- 
malan, yetersiz yahut başansız refomı çabalan, insan 
haklan ihlalleri ve devlet fesihleri (yıkılan devletleıO 
mahalli, hatta bölgesel siyasi dengesizliklere pekala 
yolaçabileceklerdir.

Bu ahval ve şeraitten doğabilecek tansiyon Avro- 
Atlantik sahanlığında dengesizliğe, insan ızdırabına ve 
silahlı çatışmalara sebep olabilecektir. Mücavir ülkele
re sıçrayarak, ki buna NATO ülkeleri dahildir, veyahut 
sair suretlerde, bu tür çatışma ve kriz halleri, Pakt gü
venliğini tehlikeye atabilecek ve sair ülkelerin güvenli
ğine de halel getirebilecektir.

21. Pakt dışında güçlü nükleer silah varlığının mev
cudiyeti de Avro-Atlantik sahanlığında güvenlik ve 
dengenin sakinimi gayesi gerçekleştiğinden Pakt'ın 
kuvvetle kaale alması gereken hatırı sayılır bir faktör
dür.
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22. NBC (Nükleer, Biyolojik, Kimyasal) silahlarındaki 
çeşitlenmeler ve bunların ulaşım tarz ve metodları, cid
di bir sorun sahası oluşturmayı sürdürmektedir. Ulusla
rarası Çoğaltmaktan Sakındırma Sözleşrneleri'ne rağ
men, çoğaltma (çeşitlendirme, marka, üretim ve stok 
artırma) konusunda ana sorunsallar olduğu gibi baki
dir. Bir diğer yandan da Pakt, tüm engelleme çabalan- 
na rağmen çeşitlemenin vaki olabileceğini ve Pakt 
halklanna. Pakt topraklarına ve Pakt askeri güç ve var
lığına ciddi tehlikeler teşkil edebileceğini teslim et
mektedir. Bazı devletler, -ki bunlar NATO’ya sınır da 
olabilmektedir, başkaları da vardır- NBC türü silahlar al
makta, satmakta, yahut almaya çalışmakta, teslimat 
vasıtalarına hakim olma çabası içinde bulunmaktadır
lar. Malzemelerin tespiti ve gayrikanuni (illegal) ticare
tin ve bilgi (knov̂ -hov\̂ ) aktarımının engellenmesi zor
luğunu sürdürürken, bu kitle tahrip silahlannın yapısın
da kullanılan unsur ve teknolojiler ve bunlann teslimat 
tarz ve yolları giderek yaygınlaşmaktadır. Devletler ha
rici aktörler (güç sahipleri)’nin de bu tür silah üretim, 
yaratım ve kullanımında büyük potansiyel gösterdikle
ri, artık bir vakıadır.

23. Silah teknolojilerinin global dağılımı, yüksek as
keri kapasitelere kolaylıkla ulaşılmasını sağlayabilir, 
hasmın yüksek saldırı ve savunma kabiliyetli hava, ka
ra ve deniz sistemleri, savaş gemilerinden atılabilen 
(cruise) füzeleri, vs. ileri teknoloji ürünü silahlar edin
mesine elverilebilir. Gene, gerek resmi gerek özel ba
sımlarımız Pakt’ın yavaş-akım sistemlerine olan güven
irliğinin artması ile bu sistemlere virüs sokma eğilimi 
de taşıyabileceklerdir. NATO’nun geleneksel silahlarda
ki üstünlüğüne karşı bu statejilere hep başvurulabile
cektir.

24. Müttefik sahaya hangi yönden olursa olsun 
vaki olacak her silahlı saldırı VVaşington Belgesi (NA
TO Kuruluş Sözleşmesi) Madde 5 ve 6 kapsamında 
mütalaa edilecektir. Ancak Pakt güvenliği, global du
rumun analiz ve tesislerini de içermek durumunda
dır. Gene. Pakt güvenlik çıkarlarının müteessir olabile
ceği daha geniş mahiyetli riskler de düşünülmek zo
rundadır. bunların başlıcaları terörizm, sabotaj (komp
lo) ve suç teşkilatları ile hayati kaynakların (petrol bo
ru hattı, vs) akışına vurulabilecek sektelerdir. Silahlı 
çatışmaların neden olabileceği toplu göçlerin de 
Pakt'ı ilgilendiren bir güvensizlik ve siyasi dengesizlik 
(istikrarsızlık) boyutu olabilecektir. Washington Bel
gesi Madde 4 Pakt'a bir konsültasyon (istişare) fonksi
yonu ekleyerek, gerektiğinde, müttefiklerin çabaları

nın bu tür risklere cevaben koordine edilebilmesini 
sağlamaktadır.

3. BÖLÜM;
21. YÜZYILA GÜVENLİK YAKLAŞIMI

25. Pakt hedefi geniş perspektifli, geniş anlayışlı bir 
güvenliktir ki buna vazgeçilmez savunma boyutuna 
ilaveten siyasi, iktisadi, sosyal ve ekolojik (çeversel) 
faktörler dahildir. Bu kapsamlı yaklaşım Pakfın temel 
güvenlik işlevlerini bihakkın yerine getirebilmesi açı
sından olduğu kadar, diğer Avrupa ve Avro-Atlantik or
ganizasyonlarıyla ve BM ile giderek artan işbirliği çaba
sına mehaz olarak da gerekli ve önemlidir. Toplu hede
fimiz, Pakt’ın ve bu diğer organizasyonların Avro-At
lantik sahanlığının güvenlik ve istikranna olan katkıla
rının, hem Avro-Atlantik sahanlığı ülkeleri arasındaki 
ilişkilerin derinleşmesinin temini hem de krizlerin yö
netilmesi bakımından, birbirini tamamlayıcı ve karşılık
lı teşvik ve teşci edici olduğu bir Avrupa güvenlik mi
marisi husule getirmektir. NATO müttefikler arası isti
şarenin özcül forumu niteliğini korumaktadır ve Was
hington Belgesi tahtında güvenlik ve savunma taah
hütlerine değgin anlaşmaların da ana zemini ve foru
mudur; ana teati platformudur.

26. Pakt, Atlantik-aşırı bağlantıyı muhafaza ederek, 
detantı (caydırma) savunmayı ve sair misyonlarını sağ
layacak etkinlikteki askeri kapasiteyi hep muhafaza 
ederek, Pakt dahilinde ESDI'i (Avrupa Güvenlik ve Sa
vunma Hüviyeti) tesis ederek ve geliştirerek, krizlerin 
üstesinden başarıyla gelebilecek bir genel kabiliyete 
ulaşarak, yeni üyelere kapılarını hep açık tutarak ve 
nükleer silahların sınırlandırılması ve silahsızlanma da 
dahil. Avro-Atlantik güvenlik parametresine işbirlikçi 
yaklaşımının bir cüzü olarak, diğer uluslarla sürekli or
taklık. işbirliği ve diyalog arayışı içinde bulunarak, barı
şı korumayı ve Avro-Atlantik sahanlığı güvenlik ve 
dengesini güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Atlantik-Aşın Rabıta ve ilişki
(The Transtlancic Link)
27. NATO Avrupa ile Kuzey Amerika paylaştıkları 

değer ve menfaatlerin desteklenmesi ve yaşatılmasına 
müteveccih güçlü ve dinamik bir ortaklıktan yanadır. 
Avrupa ile Kuzey Amerika’nın güvenlikleri, birbiriyle 
bağlantılı ve ayrılmazdır. Dolayısıyla, Pakt'ın vazgeçil
mez Atlantik-aşın rabıta ve ilişkiye ve üyelerinin toplu 
savunmasına olan hasredilmişliği, inanırlığının ve Avro-
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Atlantik sahanlığının güvenlik ve istikrarının (siyasi 
denge ve kalıcılık) kaçınılmaz bir icabıdır.

Pakt Askeri Kapasitesinin Sakinimi
28. Yeterli bir askeri kabiliyet ve kapasitenin sürek

li elde bulundurulması ile ortak savunmada toplu ha
rekete hazırlıklılık, Pakt’ın güvenlik gündeminde birinci 
yeri işgal etmeyi sürdürmektedir. Siyasi temas ve da
yanışma ile birleştiğinde bu tür bir kabiliyet ve kapasi
te Pakt'ın hertür cebir teşebbüsünü önlemesinin ve 
Pakfa yönelebilecek askeri tasallutların herhangi ba
şarı şansı taşımadığının teminatı olarak öz teşkil et
mektedir.

29. Akla gelebilecek hertür şartta müessir olabile
cek askeri kabiliyet ve kapasite, (Madde 5) harici î riz 
tepki ve kırma operasyorıları yolu ile çatışma önlenme
si ve kriz yönetimi alanındaki Pakt gücünün de teme
linde yatar. Bu misyonlar son derece talepkâr olabile
cek ve Madde 5'e konu olan askeri ve siyasi nitelikleri, 
yani kaynaşmayı, çokuluslu eğitim ile kapsamlı hazır
lık planlamalannı da gündeme getirebilecektir. Yani 
özel icaplar istese de ortak Pakt yapı ve prosedürleriy
le çözüme ulaştırılmaya tabi olacaktır.

ESDI:
Avrupa Güvenlik ve Savunma Hüviyeti
30. Müttefik üyelerinin toplu savunmasının temeli

ni oluşturan ve mümkün olduğu noktalarda da ortak 
güvenlik hedeflerinin gerçeklenme vasatı olan Pakt, 
dengeli ve dinamik bir Atlantik-aşın ortaklığa hasrolun
muştur. Avro-Atlantik sahanlığında barış ve istikrarı ar
tırmak ve bu suretle de tüm müttefiklerin güvenliğini 
temin gayesiyle AvrupalI müttefiklerimiz güvenlik ve 
savunma alanındaki sorumluluklannı büyütecek ve 
kapsamlandıracak kararlar almış bulunmaktadırlar. 
Pakt'ın I996'da Berlin’de aldığı ve daha sonraki karar
larıyla ESDI (AGİH/Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Hüviyeti) 
NATO çerçevesinde geliştirilmeye devam edecektir. Bu 
süreç NATO, WEU (BAB) ve gerekirse gerektiğinde, AB 
(EU) arasında yakın işbirliğini zorunlu kılacaktır, bir ön 
şart olarak. Bu işbirliği, paylaşılma konusu sorumluluk
larımızın bir ifadesi olarak tüm AvrupalI müttefiklerimi
zin Pakt’ın misyon ve faaliyetlerine daha insicamlı ve 
daha etkin bir katkıda bulunmalannı, Atlantik-aşın or
taklığın sağlamlaşmasını sağlayacak, AvrupalI mütte
fiklere ayn ayrı bağımsız durum ve hallerde konsensüs 
(oybirliği) ile Pakt’ın imkan ve hazırlıklılığı kanalından, 
gerekli olduğu şekilde, kendi başlarına hareket edebil

me, Pakt'ın askeri yoldan hadisenin içinde olmadığı 
hallerde BAB'ın siyasi kontol ve starejik direktif ve yö
netimi tahtında veyahut her nasıl mutabakata varıldıy- 
sa o surette, kendi güç ve kapasitesini, eğer kendi ter
cihleri bu idiyse tüm AvrupalI müttefiklerin de tam ka
tılımını hesaba katarak, dengeye sokma olanağını sağ
layacak, buna yardımcı olacaktır.

Çatışmalann Önlenmesi ve Kriz Yönetimi
31. Banşı korumak, savaşlan önlemek ve güvenlik 

ve istikran yükseltmek gayesiyle ve temel güvenlik 
yüklenimleri başlığı altında belirtildiği şekilde NATO, 
başka organizasyonlarla işbirliği içinde, uluslararası hu
kukla uyumlu olarak, madde 5 kapsamı dışında kriz 
kırma tepkileri de dahil, çatışmaların önlenmesini, ya
hut kriz önlenemediği takdirde, bunun müessir yöneti
mine katkıda bulunmayı hedeflemekte ve taahhüt et
mektedir. Pakt'ın bu tür operasyonlar icra ve ifa etme 
yetenek ve hazırlıklılığı, siyasi dengelerin (istikrar) güç
lendirilmesi ve genişletilmesi yolundaki daha geniş he
def ve taahhüdün desteklenmesine yöneliktir ve ekse
riya NATO ortaklannın katılımını içerir. NATO bilvesile 
1994’te Brüksel’de yaptığı bir taahhüde dikkat çekmek 
ister ki buna göre, kendi prosedürleri muvacehesinde, 
durum bazında, BM Güvenlik Konseyi otoritesi altında 
yahut OSCE (AGİT) sorumluluğunda banşın temini ve 
sair operasyonlan. Pakt kaynak ve uzmanlığının sefer
ber edilmesi de dahil, desteklemeyi önermiştir. Bu çer
çeve ve kapsamda, gene müteakip kararlarına ve Bal
kanlardaki (Adriatik) krize olan müdahalesine dikkat 
çekmek ister. Pakt dayanışma ve kaynaşmasına olan 
ihtiyaç dikkate alınırsa, bu tür her hangi operasyon ya
hut misyona olan iştirakler, her üye (hükümran) ulusun 
kendi anayasal düzenlemelerine bağlı kalacaktır.

32. NATO kriz önleme, kriz ortaya çıktığı takdirde 
de erken bir aşamada çözeltme çabalanna katkı ola
rak, ortaklanndan, işbirliği, diyalog ve sair organizas
yonlarla olan irtibatlardan yararlanacaktır. Pakt’ın as
ker kullanımı içeren operasyonlannda olduğu gibi, kriz 
yönetimi gibi eşit surette ciddiyet ve tutarlılık isteyen 
bir durumda da. Pakt siyasi otoriteleri pekçok siyasi ve 
askeri tedbir içinden opsiyon belirtecek, bunları koor
dine edecek (eşleyecek) ve herbir aşamasını yakın si
yasi murahabeye tabi tutacaklardır.

Ortaklık, işbirliği ve Diyalog
(Partner/Ortak, NATO üyesi yani müttefik olmayıp, 

NATO ile sözleşmeli/anlaşmalı olan ülkedir.)
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33,Ortaklık, işbirliği ve diyalog yolundaki kesintisiz 
ve tutarlı arayışlarıyla Pakt, Avro-Atlantik sahanlığında 
güvenlik ve dengenin terfiinde pozitif bir güçtür. Dışa 
açılma ve açıkılk siyaseti ile Pakt, banşı korumayı, de
mokrasiyi destekleyip yaygınlaştırmayı, refah ve ilerle
meye katkıda bulunmayı, ve tüm demokratik Avro-At
lantik sahanlığı ülkeleriyle ve bu ülkeler arasında, ger
çek dostluklar başlatmayı ve beslemeyi hedef kılmış
tır. Bu hedef, kimseyi dışlamadan, herkesin güvenliği
nin sağlanmasının teminatıdır ve bölünmelere karşı ve 
dengesizlik ve çatışmaya yol açabilecek anlaşmazlık 
ve uyuşmazlıklara karşı esaslı bir düzenlemedir.

34. EAPC (Avro-Atlantik Ortaklık Konseyi/AAOK) NA- 
TO’nun tüm ortaklarıyla olan işbirliğinin kuşatıcı meha
zı olmayı sürdürecektir. Bu mehaz, istişare ve işbirliği 
alanında genişletilmiş bir siyasi boyut getirmektedir. 
EAPC istişare sistemi, üyeler arasında güvenlik sorunla
rı üzerinde, artan bir şeffaflık, güven, çatışmalann ön
lenmesi ve krizlerin yönetimine katkı ile pratik (fiili, 
spontane) işbirliği süreçleri sağlamaktadır ki bu tabii 
süreçlere sivil acil-haller planlaması (sivil savunma) ve 
bilimsel ve çevresel aydınlatma dahildir.

35. PFP (Barış için Beraberlik/BİB) Pakt ile ortakları 
arasında pratik (tabii, fiili) güvenlik irtibatları kurulması 
ve ortaklar ile NATO arasında işlerliğin tam temini hu
susunda, ana mekanizmadır. Herbir ortağın kapasite ve 
menfaatlerini yansıtan ayrıntılı programlarla, müttefik
ler ve ortaklar ulusal savunma planlama ve bütçelen- 
dirmesinde şeffaflık yolunda mesai sarfetmekle savun
ma güçlerinin (cihet-i askeriyenin) demokratik (sivil) 
güçlerce denetimini ve sivil facialar ve sair acil haller 
konusunda hazırlıklılıgı hedeflemekte, NATO-önderli- 
ğindeki PFP (B(B) operasyonlan dahil, birlikte çalışma di
namiklerini geliştirmek istemektedirler. Pakt, PFP ka- 
rar-alma ve planlama süreçlerinde ortaklann oynadığı 
rolün arttıniması ve PFP’nin daha işler kılınmasına me
sai hasretmek azim ve kararlığılındadır. NATO.̂ PFP or
taklarından herhangi biri ile sözkonusu ortak eğer cid
den toprak bütünlüğüne, siyasi bağımsızlığına yahut 
güvenliğine yönelik bir tehdit sezinlemiş ise, masaya 
oturmayı ve istişarelerde bulunmayı vazife bilir ve ta
ahhüt eder.

36. Rusya’nın Avro-Atlantik emniyet pandomima- 
sında oynadığı rol, gayri kabili kıyastır. NATO-Flusya 
Karşılıklı İlişkiler, işbirliği ve Güvenlik Kurucu Hareket 
Sözleşmesi kapsamında, NATO ile Rusya, Avro-Atlantik 
sahanlığında demokrasi ve işbirliği içinde, güven ilkele
ri temelinde kalıcı ve kapsamlı bir barış tesisi için, iliş

kilerini, ortak menfaat, karşılıklılık ve şeffaflık bazında 
geliştirmeyi kabul ve aktetmişler, dengeli, barış içinde 
ve bölünmemiş bir Avrupa yolundaki ortak kararlılıkla- 
nna vücut vermeyi karşılıklı olarak taahhüt etmişlerdir. 
NATO ile Rusya arasında güçlü, istikrarlı ve sürekli or
taklık, Avro-Atlantik sahanlığında kalıcı dengenin özcül 
bir şartıdır.

37. Ukrayna Avro-Atlantik güvenlik ekolojisinde 
özel bir mevki işgal etmektedir ve pratik denge ve or
tak demokratik değerlerin yaygınlaştırılmasında 
önemli ve değerli bir ortaktır. Ortak çıkar ve endişe ko
nusu meselelerle geniş yelpazeli pratik işbirliği faali
yetleri de dahil, NATO, Ukrayna ile olan kendine has or
taklığını NATO-Ukrayna Belgesi bazında, daha da ileri
ye taşımak ve güçlendirmek azim ve kararlılığındadır. 
Pakt, Ukrayna'nın hükümranlığını ve bağımsızlığını, 
toprak bütünlüğünü, demokratik gelişimini, iktisadi re
fahını ve Nükleer Silahlardan Arındırılmış IJlke Statü- 
sü'nü. Merkezi ve Doğu Avrupa'da ve tüm olarak Avru
pa kıtasında, politik denge ve güvenliğin kilit faktörleri 
olarak teminat altında bulundurmayı sürdürmektedir.

38. Akdeniz Havası NATO için özellikler gösterir. Av
rupa güvenliği Akdeniz havzasında güvenlik ve istikrar 
ile çok yakından irtibatlıdır. NATO'nun Akdeniz Havzası 
Diyalog süreçleri, Pakfın güvenliğe olan işbirlikçi yakla
şımının kopmaz bir parçasıdır. Bu diyalog süreci, karşı
lıklı güven tesis ve arttınmı yolunda bir çerçeve oluş
turur, havzada şeffaflığı ve işbirliğini yükseltger ve ay
nı kapsamdaki sair uluslararası çabalan güçlendirirken 
onlarla güç bulur. Pakt, bu Diyalog'a taraf olan ortaklar
la daha yakın işbirliği tesisi ve onlann daha aktif katılı
mı yolunda, sözkonusu Havza Diyalogu’nun siyasi, sivil 
ve askeri cephelerinin tedricen gelişimine kendini has
retmiş bulunmaktadır.

Genişleme Anlayış ve Kavramı
39. V\/ashington Belgesi 10. Madde'si tahtında. Pakt 

yeni üyelere açıktır. Önümüzdeki yıllarda (2000) üyeli
ğin gereğini bihakkın ifa edebileceğine inandığımız gö
nüllülere, NATO'nun sözkonusu ülkeleri üye kaydet
mesinin Pakt'ın genel politik ve stratejik çıkarlanna uy
gun düşeceğinin, etkinlik ve kaynaşmayı aruracağının 
ve genel planda Avrupa güvenlik ve dengesini besle
yeceğinin tespiti durumunda, davet açılacaktır. Bu he
def gözönünde bulundurularak. NATO gönüllü ülkelere 
gelecekteki daha geniş ilişkiler tahtında üyelik hazırlık
ları zaviyesinden, bir faaliyet programı teklif ve tevdi 
edecektir. AvrupalI hiçbir ülkeden demokrasi ile yöne-

18 Ümran ek AĞUSTOS 1999

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


tiliyorsa ve Washington Sözleşmesi şartlarına uygun 
gösterilebilecekse, üyelik esirgenmeyecektir.

Stratejik Silahlann Sınırlandmlması,
Silahsızlanma (Konvansiyonel Silah ve
Güçlerin Terki)
ve Yayılmasını Önleme Sözleşmesi.

40. Antant’ın stratejik ve konvansiyonel silahların 
sınırlandırılması ve yayılmasını önleme yolundaki des
teği, Antant güvenlik hedeflerine erişilmesinde ana ro
lü oynamayı sürdürecektir. Müttefikler güvenlik ve 
denge hedeflerine ulaşmada, Pakt misyon yelpazesinin 
tamamına hizmet verebilecek ve toplu savunmayı 
mümkün kılabilecek asgari güç düzeylerinde kalmayı 
hedef edinmişlerdir. Pakt üyeleri, güvenlik kavramına 
olan geniş perspektifli yaklaşımın mühim bir cüzü ola
rak, savunma anlaşmaları ile, sınırlandırma, silahsızlan
ma (yasaklama) ve tip artırımının önlenmesi hedefleri
nin ahenk içinde yürümesine sürekli gayret sarfetme- 
yi hedef bilecekler ve buna gerekli mesaiyi hasrede- 
ceklerdir. Pakt bu anlaşmalara ve güven ve güvenlik 
arttırıcı önlemlere aktif katkılarda bulunmayı ilke 
edinmiştir, sürdürecektir. Müttefikler genişletilmiş, çok 
kapsamlı ve murakabeye son derece elverişli bir sınır
lama ve yasaklama sürecindeki bireysel rollerini bü
yük bir ciddiyetle mütalaa etmektedirler. Antant kitle 
tahrip gücü olan silahların çeşitlenmesinden ve nakli
ye yöntemlerinin münhalliğinden doğacak tehlikeleri 
azaltma yolundaki siyasi eforlarını yükseltmeyi taah
hüt etmektedir. Pakt’ın ve üyelerinin temel tip-önleme 
hedefi çeşitlenmenin önüne geçmek yahut, vaki ol
muşsa, diplomatik yollarla süreci tersine çevirmektir. 
Pakt, tüm tarafların CFE sözleşmesi’nin tatbikatına tam 
katılım ve katkısının ve bu sözleşmenin kalıcı geçerlili
ğinin Avro-Atlantik sahanlığının dengesinin özcül bir 
unsuru olduğuna inanmakta ve bu hususa büyük bir 
ehemmiyet atıf ve izafe etmektedir.

4. BÖLÜM: PAKT GÜÇLERİ REHBERİ

a- Pakt Strat^i İlkeleri
41. Pakt NATO misyonlan yelpazesinin tamamını 

hitama taşıyacak, intaç edecek gerekli askeri kapasite 
ve kabiliyeti elde bulundurmak zorundadır. Ve NATO 
misyonlarının ilke olarak en büyüğü en zirvede olan, it
tifak dayanışma ve kaynaşması ile stratejik birlik ve 
beraberliktir. Pakt güçleri, NATO'nun askeri etkinliğini

ve hareket hürriyetini kormak ve muhafaza etmek zo
rundadır. Müttefiklerin güvenliği, birbirinden soyutla
namaz. Birine yapılmış bir saldırı Pakt’ın tamamına ya
pılmış addolunur.

Washington NATO kurucu Belgesi'nin 5. maddesin
de değinilen toplu savunma kavram ve anlayışı çerçe
vesinde Pakt'ın birleşik silahlı güçleri tüm potansiyel 
saldırganlan yıldıracak, korkutup caydıracak, vaki ta
sallutları mümkün olan mesafelere kadar kendi cephe
si gerisine atabilecek ve üye ülkelerin siyasi bağımsız
lığını ve toprak bütünlüğünü teminat altına alacak ka
pasite ve kabiliyette olmak ve bulunmak zorundadır. 
Gene bu güçlerin, madde 5 harici kriz kırma operasyon
ları icra ve ifa etmek ve çatışma önleme süreçlerine 
katkıda bulunmak mecubriyeti vardır. Pakt güçlerinin 
bir özcül rolü de ortaklann NATO-önderliğindeki muh
temel (PFB (BİB) operasyonlanna hazırlanmalarına, ka
tılmayacak olsalar bile, yardımcı olmak başta olmak 
üzere NATO ile ortaklan (anlaşmalı ülkeler) arasında iş
birliği ve anlayış yaratılması ve beslenmesidir. Böylece 
bunlar, barışın sakınımma, Pakt üyelerinin ortak gü
venlik çıkarlarının korunmasına ve Avro-Atlantik sa
hanlığında güvenlik ve siyasi istikrar ve dengenin mu
hafazasına katkıda bulunmuş olacaklardır. Ve gene, 
NBC silahlannm kullanımından sakındırmak (caydıncılık 
ifa etmek) suretiyle bu güçler, bu silahların çeşitlenme
sine ve temin yollarına (tedarik, nakliye, iletim) engel 
olmayı hedef güden çabalara omuz vermiş olacaklar
dır.

42. Pakt'ın gaye ve hedeflerinin tahakkukunun kri
tik şartı, ortak savunmanın nimetleri kadar rollerin, risk 
ve sorumlulukların da hakkaniyet dahilinde paylaşıl
ması olacaktır. Avrupa topraklarında ABD nükleer ram- 
palannın ve konvansiyonel güçlerinin mevcudiyeti. Ku
zey Amerikanın güvenliğine ayrışmaz biçimde bağımlı 
Avrupa güvenliğinin de vazgeçilmez şartıdır. Kuzey 
Amerikalı müttefikler Pakt'a Pakt misyonlanna hasre
debilecekleri ŝkeri güçler kanalından, uluslararası ba- 
nş ve güvenlik konusuna siyasi, vs... yollardan yapabi
lecekleri katkılar kanalından, ve Kuzey Amerika kıta
sında emsalsiz talim imkanlan sağlayarak, katkıda bu
lunurlar. AvrupalI müttefikler de geniş kapsamlı ve kül
liyetli katkılarda bulunacaklardır. Avrupa Ortak Güven
lik ve Savunma Hüviyeti ESDI gelişimine devam eder
ken, AvrupalI müttefikler ortak savunmaya ve ulusla
rarası barış ve istikrara olan katkılannı çokuluslu for
masyonlar (teşekkülat) da dahil, giderek daha da artı
racaklardır.
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43. Pakt savunmasında hüküm süren toplu çaba il
kesi, ifadesini birtakım pratik düzenlemelerde bulmak
tadır ki bunlarla müttefikler toplu savunmasının kritik 
siyasi, askeri ve kaynaksal avantajlanndan yararlanır
ken, hükümkanlıklara dokunmadan, savunma politika- 
lannın nasyonalist (ulusçu) olmasını da engellemekte
dirler. Gene bu düzenlemeler, NATO güçlerinin madde 
5 (Washington Belgesi 5) harici kriz kırma operasyonla
rı ifa etmesine elverirken, tüm olası durumlara tutarlı 
bir pakt tepkisini mükün kılan bir önşart oluştururlar. 
Bu düzenlemeler, istişare mekanizmalan ve prosedür
lerine entegre (eşdonanımlı) bir askeri yapıya ve işbir
liği sözleşmelerine dayalıdır. Ana özelliklerini kollektif 
güç planlaması, ortak fonlandırma, ortak harekat plan 
ve programlama, çokuluslu formasyonlar (teşekkülat), 
karargâh ve emir-komuta düzenlemeleri, entegre (eş- 
donanımlı) hava savunma sistemi, müttefikler arasında 
rol ve sorumlulukların dengelenmesi, güçlerin gereğin
de anayurt dışında karargahlandırılması ve garnizon- 
landırılması, kriz yönetimi ve takviye için planlama da
hil, gerekli düzenlemeler, teçhizatlandırma, talim ve lo
jistik için ortak standart ve prosedürler, gereğinde bir
leşik ve kombine doktrin (öğretim), eğitim ve altyapı, 
cephane ve lojistik işbirliği olarak saymak mümkün
dür. Pakt ortaklannın bu tür düzenlemelere dahil edil
mesi yahut onlar için uygun sahalarda benzeri düzen
lemeler getirilmesi de, Avro-Atlantik güvenlik mesele
lerinde işbirliğini ve ortak çabayı kamçılamada amil 
olacaktır.

44. Askeri Bütçe (Harp Bütçesi) ve NATO Güvenlik 
yatınmları programı da dahil, çokuluslu finansman 
(fonlandırma), gerekli varlık ve kapasitelerin edinilmesi 
ve muhafazasında önemli bir rol oynamayı sürdüre
cektir. Kaynakların yönetimi ise, bunlar oluştukça 
Pakt’ın askeri gerekleri çerçevesinde icra ve ifa oluna
caktır.

45. Pakt, güç ve kapasitesini WEU (BAB) yahut sair 
teşekkülün stratejik yönetim ve siyasi kontrolü altına 
vermek de dahil, ESDI (AGSH)’nin Pakt-içi gelişimine 
yardımcı olmak yolunda destek sağlamayı taahhüt 
eder.

46. Barışı korumak ve savaşı yahut sair zor ve ceb
ri önlemek gayesiyle, Pakt öngörülebilir gelecek için 
Avrupa'da, asgari olması ilkesi bazında, uygun bir kon- 
vansiyonel artı nükleer silah karışımı bulunduracak ve 
gereğinde bunun gün hal ve şartlarına uygunluğunu 
murakebe edecek, gerekli ayarlamalan ifa edecektir. 
Pakt, her an yüzyüze kalınabilecek risk ve tehlikelerin

nevini gözönünde tutarak, inanılır caydırıcılık düzeyin
de ve geniş bir yelpazede konvansiyonel tepki kalıp ve 
opsiyonlan temin edecek güçleri daima elinde bulun
duracaktır.

Nevar ki birbaşına Pakt’ın konvansiyonel güçleri 
inanılır caydıncılık düzeyi temin edemeyecektir. Nükle
er silahlar ise, Pakt’a vaki olabilecek saldınlann hasıma 
maliyetinin her türlü hesaplanırlık ve kabul edilebilirli
ğin üstünde olmasını teminde, emsalsiz bir katkı unsu
rudur. Bu yüzden de bu unsurlar barışın muhafazasın
da vazgeçilmezliklerini korurlar.

b- Pakt’ın Güç Envanteri 

b.1. Pakt Askeri Güçlerinin Misyonu
47. Pakt askeri güçlerinin birincil rol ve fonksiyonu, 

banşın muhafazası ve üye ülkelerin toprak bütünlüğü
nün, siyasi hükümranlığının ve güvenliğinin teminidir. 
Bu nedenle de Pakt güçleri her an caydırma ve savun
ma kabiliyeti sergileyebilmeli, müttefik toprakları elde 
tutabilmen yahut iade edebilmeli ve -çatışma duru
munda- saldırganı tereddüde, saldırıyı kesmeye ve 
ric’ate iterek, savaşın en kısa sürede bitmesini sağlaya
bilmelidirler. NATO güçleri, etkin madde 5 (bkz. Was
hington Belgesi 5) harici operasyonlar icra ve ifa eder
ken, toplu savunma ihtiyaçlarına da her an cevap ve
recek kapasitede bulunmak zorundadır.

48. Avro-Atlantik sahanlığında güvenlik ve denge 
halinin sakinimi, çok büyük bir önem ve önceliği haiz
dir. Pakt'ın önemli bir hedefi krizlerle kuluçka devresin
de uğraşarak, ana çatışmaları uzakta tutmaktır. Avro- 
Atlantik sahanlığı istikrannı tehlikeye atan ve Pakt 
üyelerinin güvenliğini etkileyebilecek krizlerde. Pakt 
güçleri kriz kınma (tepki) operasyonlanna çapabile- 
cektir. Gene Pakt güçleri, uluslararası barış ve güvenli
ğin temini babında, sair uluslarararası teşekküllerin 
başlattığı operasyonlara destek vererek, geniş pers
pektifli bir güvenlik yaklaşınnı içinde, sö̂ asi inisiyatifle
ri tamamlayia ve takviye edid bir rol oynamaya davet 
edilebileceklerdir.

49. Kriz yönetimine askeri operasyonlarla katkıda 
bulunurken Pakt güçlerinin, insani acil haller dahil, ge
niş bir yelpazede değişik aktörlerle (önderler), risklerle, 
hal ve şartlarla ve taleplerle başedebilmesi şartı arana
caktır. Unutulmamalıdır ki Washington Kurucu Belgesi 
madde 5 harici bazı tepki operasyonları, bazı toplu sa
vunma misyonlan kadar talepkâr olabilecektir. Gerekli 
destek yapılan ile birlikte tüm makul (akla gelir) du
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rumlara cevap verebilecek kabiliyet, kapasite ve dü
zeyde, yeterli güç ve hazırlıkta çok iyi talim görmüş ve 
fevkalade mücehhez askeri güç yanında, planlama un
sur ve kabiliyeti ile kumanda ve kontrol kapasitesi, et
kin askeri katkılar bakımından vazgeçilmez şartlardır. 
Pakt’ın aynca, aynştınlabilir fakat ayrı olmayan kapasi
teler meyanında ve marifeti ile, WEU (BAB) yahut sair 
makbul teşekkülün siyasi kontrolü ve stratejik yöneti
mi altındaki operasyonlara destek vermeye hazırlıklılık 
derecesi de önemli bir faktördür. NATO plânlı operas
yonlara ortak (anlaşmalı) ülke statüsündekilerin ve sa
ir NATO dışı ülkelerin olası (potential) katılımı ile, Rusya 
ile birlikte yapılması muhtemel operasyonlar da. NA- 
TO’nun Avro-Atlantik sahanlığındaki krizlerin yönetim
inde atmış olacağı büyük adımlardan sayılmalıdır.

50. Pakt askeri güçleri generaller-arası temaslarla, 
FPB (BİB) işbirliği faaliyet ve tatbikatlanna iştirakle, ve 
NATO’nun Rusya, Ukrayna ve Akdeniz Diyalogu ülkele
riyle olan ilişkilerini derinleştirmeyi hedefleyen organi
zasyonlarda yer almak suretiyle de Avro-Atlantik Sa- 
hanlıgı’nın tamamında dengeyi artına katkılarda bulu
nabileceklerdir. Şeffaflığı attıncı ve iletişimi kırbaçlayıcı 
faaliyetler de dahil güven-tırmandırıcı faaliyetlere, stra
tejik silahların sınırlandıniması anlaşmalannın muraka
besine ve insanlığın serseri, canlı mayınlardan anndınl- 
masına iştirakle de bunlar siyasi denge ve anlayışa 
katkıda bulunurlar. Başkalan yanında, başlıca istişare 
ve işbirliği alanları talim ve tatbikatlar iç-çalışma dina
miklerinin öğrenilmesi, sivil-asker ilişkileri, anlayış ve 
kavram (concept) ve doktrin (öğreti) temrinleri, savun
ma planlaması, kriz yönetimi, nükleer tip yayılması so- 
runlan, silah ve mühimmat işbirliği ve işlerlik planlama, 
ve operasyonlarıdır.

b.2. Pakt Güçleri Kurgulanış Rehberi
51. Pakt’ın temel güvenlik yüklenimlerini ifa etmek 

ve stratejisinin ilkelerini yerine getirmek bakımından, 
Pakt güçlerinin tüm misyonlannın paralelinde etkinlik 
için adapte olmaları, gelecekte istenebilecek hazırlıklı
lık ve kabiliyette bulunmaları gerekmektedir. Farklı 
ulusal savunma yapılarının gücüne dayalı müttefik 
kuvvetlerinin mahiyet ve kurgusu aşağıdaki bölümler
de geliştirilen hatlara uyumlu olacaktır.

52. Pakt güçlerinin düzeyi, münhalliği ve konuşlan- 
dınlışı, Pakt’ın toplu savunmaya ve bazan çok kısa 
alarm mühletlerinde anayurt garnizonlanndan çok 
uzaklarda hatta tüm müttefiklerin sınırlan ötesinde 
kriz tepki ve kırma operasyonlan icra ve ifa edebilme

ye olan adanmışlığını yansıtacaktır. Gene, Pakt güçleri
nin özellikleri ilgili silah kontrol anlaşmalarının şartları
nı yansıtacaktır. Pakt güçleri herhangi bir müttefike yö
nelik herhangi saldırıyı caydıracak ve püskürtecek ka
biliyet ve kapasitede olmak durumundadır. Bunların iç
işler (eşlenebilir) olmalan ve bunun için gerekli doktrin 
ve teknolojiye sahip bulunmalan da gereklidir. Gerekli 
hazırlıklılık ve konuşlandınlabilirlige sahip olmalı ve ge
niş yelpazeli birleşik ve kombine (çoğul-güçlü) operas
yonlarda, ki bunlar (anlaşmalı statüsündeki) ortakları 
ve başka NATO harici ülkeleri de kapsayabilir, başanlı 
olmaları vazgeçilmez bir şarttır.

53. Bunun anlamı, özellikle:
a) Müttefik güçlerin genel olarak ortak savunma ve 

sair ittifak misyonları ile tutarlı düzeylerde tutulması, 
bu güçlerin uygun ve dereceli hazırlıklılık derecelerinin 
kontrolü,

b) Anayurt dışındaki toprak ve sular ile gereken yer 
ve zamanlarda sınırötesi, ileri güçlerin konuşlanışı da
hil, hazarda güçlerin coğrafi dağılımının tüm ittifak coğ
rafyasında yeterli bir askeri varlık sağlamasına özen 
gösterilmesi ve bunun temini, muhtemelen kısa alarm 
(hava uyarı ve iletişim) şartlarına tabi olmak kay-d-ü- 
şartile NATO sınırlanndaki dengesizliklerin Pakt askeri 
tepkisini gerektirecek kriz ve çatışmalara yol açabile
ceği mütalaasıyla Pakt içi bölgesel ve özellikle, jeost- 
ratejik husus ve mülahazaların dikkate alınması,

c) Çokuluslu ve çok güçlü kuvvetlerin kumanda ve 
kontrolü için, özellikle CJTF (Kombine Birleşik Güçler) ile 
konuşlanabilir kombine ve birleşik karargah ve garni- 
zonlann kullanımı dahil, NATO kumanda yapısının, 
Pakt'ın askeri misyonlannın tamamının kumanda ve 
kontroluna müsait bulundurulması ve bu güçlerin, 
WEU (BAB) yahut sair teşekkül politik kontrolü ve stra
tejik yönetimi altındaki operasyonları da destekleye
bilmesi, bu suretle Pakt içinde ESDI (AGSH)nin gelişimi
ne hizmet etmesi, ayrıca (anlaşmalı statüdeki) ortaklar 
ile başka ülkelerin de katılabileceği NATO-planlı madde 
5 harici kriz kırma operasyonlan icra ve ilga edebilme
si,

d) Genel planda Pakt'ın hem kısa hem de uzun dö
nemde ve misyon yelpazesinin tamamı için, etkin an
gajman (hareket) kapasitesi nevinden operasyonel ka
biliyetlere. konuşlanırliga ve hızlı seferberliğe, güçlerin 
ve altyapının dayanıklılığına, lojistik ve güç rotasyonu 
dahil uzun süre elde tutulurluğa ihtiyaç duyacağı, bu 
kabiliyetin çokuluslu operasyonlar için potansiyelin ta
mamı bazında geliştirilmesi için, iç-işlerliğin (iletişim.
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eş-donanım ve eştechizatın) insan faktörü dahil geliş
tirilmesinin, gayeye uygun ileri teknolojinin kullanma
sının, askeri opersayonlarda iletişim üstünlüğünün be- 
hemahal elde bulundurulmasının ve geniş tayflı özellik 
ve vasıflı ileri eğitimli, kalifiye personel istihdam edil
mesinin gerektiği, istihbarat ve keşif sahasında olduğu 
gibi, kumanda, kontrol ve iletişim sahasında da yeterli 
kapasite ve kabiliyete ihtiyaç bulunduğu, bunlarla güç 
yükseltgemenin bir imkan ve bir zaruret olarak belirdi
ği,

e) Her an, ittifaka vaki olabilecek, kısa alarm-süreli 
olanlan da dahil, geniş bir yelpazedeki tüm muhtemel

’ saldınlar için, en hızlı tepkiyi verecek tarzda, sınırlı fa
kat kıymet-i harbiyesi olan yer, hava ve deniz kuvvet
leri bulundurmanın vacip olduğu, Pakt topraklan dahi
linde yahut ötesinde, rotasyonlu güç konuşlanışlan da 
dahil, süreğen operasyonlan desteklemek üzere, ilave 
güç unsurlannın gerekli hazırlıklılık derece ve düzeyle
rinde daima hazır bulunması gerektiği, binnetice bü
tün bu güçlerin yeterli kemiyet ve keyfiyette ve yeter
li hazırlıklılık derecesinde bulunarak kâh detantı (cay
dırıcılık) sağlama, kâh ittifak’a vaki olabilecek saldınla- 
n önlemesinin bekleneceği,

f) Pakt’ın gerek global güvenlik ekolojisinde hasıl 
olabilecek temel değişimlere karşı, gerekse, sınırlı ge
reksinimlere matufen, celp yolu ile, ihtiyatlarla yahut 
askere-alma yolu ile, büyük çaplı güçler bulundurma
sının kaçınılmaz olduğu, bu icabın, potansiyel uzun dö
nem gelişmeleri de dahil, ittifaka yönelebilecek potan
siyel tehditlerle orantılı olması gerektiği, bu tedbirin, it
tifak uçlanndaki hasım güçlerin hazırlıklılık ve hareket 
istidadında muazzam gelişmeler olmuş olabileceği ka
rinesi ile birlikte mülahaza edilmesi gerektiği, konuşla- 
nırlık, hareketlilik ve esneklik öncelikleri unutulmamak 
kaydıyla, gerek içerden gerekse Avrupa ve Kuzey 
Amerika’dan anında yedek ve yeni kuvvet bulunması 
imkanlannın gözönünde tutulmasına ihtiyaç bulundu
ğu,

g) Gerilim azaltım ve yoğaltımına matuf ölçülü, es
nek ve dakik tepkiler için, hızla ve seçicilikle güç sevkı
yatı, konuşlanımı ve geri çekilme sağlayan yapı ve pro
sedürler dahil, uygun güç yapı ve prosedürlerine gerek 
duyulduğu, bu kabiliyetlerin hazarda sürekli tatbikatı
na ihtiyaç olduğu,

h) Pakt’ın savunma güç ve şemasının, ittifak halk- 
lannı, toprak ve güçlerini de tehdit altında tutan NBC si
lahlarının yaygınlaşması ve sevkiyat yollarının bulun
masına karşı, uygun ve etkin risk azaltma tedbir ve ka

biliyeti getirmesinin beklendiği, bu meyanda dengeli 
bir güçler, tepki kapasiteleri ve savunma takviyeleri bi
leşimine ihtiyaç bulunduğu ve,

i) İttifak güçleri ile altyapısının terörist saldınlara 
karşı korunması ve muhafazası gereğidir.

b. 3. Konvansiyonel Güç Tanınm
54. Pakt askeri güçlerinin Pakt misyonlannın tama

mının icabını ifa edecek inanılırlık düzeyinde olması 
gerekecektir. Bu gereğin ima ettiği keyfiyetler ise güç 
yapılan, güç ve teçhizat düzeyleri, hazırlıklılık, münhal- 
lik ve muhafaza, talim ve tatbikat konuşlama ve kul
lanma opsiyonlan (durum-güç kombinezonları), ile güç 
tedarik ve sferberlik kabiliyet ve kapasitesidir. Gaye 
daima, hızla ve gerektiği anda, toplu savunmaya (itti
fak topraklannın biri veya tamamı) yahut WB madde 5 
(Kurucu Washington Beleşi 5) harici kriz tepki operas- 
yonlanna başlayan yüksek hazırlıklılık düzeyli güçler 
arasında bir denge (kullanım dengesi) temin etmektir. 
Bu meyanda, daha düşük hazırlıklılık (seferberlik) dü
zeyli güçler, ittifak savunması (ortak savunma) için, 
kriz tepki operasyonlan güçlerinin rotasyonu (cephe
den çekme-cepheye sürme) için, yahut belli bir bölge
nin ilaveten takviyesi için düşünülecektir. Ayrıca en 
uzun dönemli bir tedarik ve artınm kabiliyeti de en kö
tü ve en muhal durumlar, yani topyekün savaş-topye- 
kün savunma için edinilmek gerekir. Pakt güçlerinin 
kısmı azamisi olağan halde bu fonksiyonlann en az iki
sini yerine getirebileceklerdir.

55. Pakt güçleri. Pakt misyonlannın çokuluslu ve bi
leşik doğasını yansıtacak surette yapılandınimış ola
caktır. Özcül fonksiyonlar, toprakların kontrolünü, ko
rumasını ve savunmasını, kara, deniz ve hava iletişim 
kanallannın mania ve hasımdan anndınlmasını, deniz
lerin kontrolünü ve Pakt’ın deniz-üslü caydırma konuş- 
lanım sisteminin korunmasını, bağımsız ve kombine 
hava operasyonlannın icra ve ifamı, emin hava sahası
nı ve geniş ve etkin hava savunmasının yaratımını, ke
şif, istihbarat film fonksiyonlannı ve elektronik harbi, 
atom başlıklı silahlann havaya kaldırılma şart ve im- 
kanlannı, konuşlanır kombine (hava, kara, deniz) ve bi
leşik garnizonlanma ve karargahlanma dahil, etkin ve 
esnek kumanda ve kontrol imkanlannın oluşturulma
sını, içerir.

56. Pakt’ın güçler şemasının NBC silahlannın çoğal
ması ve yaygınlaşması ile tedarik ve sevkiyat imkan ve 
yollannm iyileşmesinin getirdiği potansiyel risk ve teh
likelere karşı sağladığı şemsiyenin füze savunması ça
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lışmaları dahil ıslahının sürmesi bir zarurettir. NATO 
güçleri, sınır ötesi harekat için çagnlabileceğinden, NBC 
yayılma riskleri ile mücadele kapasite ve güçlerinin es
nek, seferber, hızla konuşlanır ve sürdürülebilir olması 
gerekir. Pakt'ın NBC kullanımına karşı caydırma ve sa
vunma potansiyelinin, doktrin (nazari eğitim), planla
ma, talim ve tatbikatlarla da desteklenmesi gereklidir. 
Gaye, NBC silahlannm mevcudiyet, tehdit yahut kulla
nımına rağmen NATO güçlerinin esneklik ve sürekliliği
ni muhafaza ederken, işlerlik (hareket) zaaflannın dü
zeyini, daha da düşürmesidir.

57. Pakt Stratejik Doktrini, kimyasal yahut biyolojik 
harp kapasitesi içermemektedir, Müttefikler, kendileri 
için geçerli olabilecek evrensel silahsızlanma doktrin 
ve sözleşmelerine bağlılığa önem vermektedirler. Ne 
var ki, kimyasal ve biyolojik silahlann yasaklanmasına 
değgin ilerlemelere rağmen, savunmacı tedbirlerin kıy
metinde bir azalma bir aşınma olmayacaktır.

58. Genel güç düzeylerindeki indirimler ve kaynak 
kısıtlamaları temelinde, yakın teşrik-i mesai Pakt'ın 
misyonlannın başarılması açısından hayatiyetini mu
hafaza edecektir. Bu bakışaçısından ilgililer için enteg
re bir militer yapının anahtar rol oynadığı ortak savun
ma düzenlemeleri, kaçınılmaz şarttır. Güçlerin ve des
tek yapıların roller tayfının tamamını icra ve ifaya ha- 
zırlıklılığından emin olmak bakımından, NATO savunma 
Planlaması'nın tüm mecralan, her düzeyde etkin suret
te eşlenmek zorundadır. Bu rollerin ifai için gerekecek 
kapasitelerin münhalliğini sağlamak üzere, müttefikler 
arası sürekli bilgi teatisinde bulunulması bir zaruret 
olarak ortaya çıkmaktadır. Ulusal savunma planlarında 
önemli değişiklikler sözkonusuysa, gene istişare en 
önemli mekanizmadır. Evrimleşen güvenlik tehditleri
ne cevap verebilmek açısından, yeni işlerlik (çalışma) 
kavramlan üzerinde teşrik-i mesaî vazgeçilmez olacak
tır. Pakt içinde ESDI (AGSH) gelişiminin cüz’ü olarak ge
liştirilmiş pratik düzenlemeler, varlık ve kapasitenin 
gereksiz çift-muhasebesi (iki kez sayım) sözkonusu ol
madan, müttefikler arası yakın işbirliğine katkı sağla
maktadır.

59. Potansiyel ihtimallere esnek karşılıklar verebil
mek ve Pakt misyonlannın etkin ifamı temin açısından, 
tüm güçlerin tam konuşlanımı ve ayaktalığı için 
Pakt’ın, nakliye kolaylıktan dahil kâfi lojistik kapasite
ye, tıbbî desteğe ve tıbbî stoka ihtiyacı bulunmaktadır, 
r̂ üttefik güçlere lojistik destek temininde standardi
zasyon, teşrik-i mesaiyi ve maliyet etkinliğini kamçıla
yacaktır. Müttefik sınırlar ötesi operasyonların başlatıl

ma ve bekaı arada hiçbir dost toprağın olmadığı hal
lerde. özel lojistik sorunlar yaratacaktır. Pakt misyon 
yelpazesinin tamamını tatmin edebilecek düzeyde ve 
vaktinde, daha fazla tam techizatlı ve tam talim gör
müş güç tedarik kabiliyeti de kriz yönetimi ve savun
maya özcül, vazgeçilmez bir katkı sağlayacaktır. Buna, 
risk karşısındaki herhangi bir alanın askeri takviyesi ile 
gerektiği yer ve zamanda çokuluslu bir varlığı teşkil ka
biliyet ve kapasitesi dahildir. Her çeşit ve herbir değişik 
hazırlılık düzeyinde güçlerin mevcudiyeti, hem Avrupa 
içi ve hem de Atlantik-aşırı takviye ameliyelerinde es
neklik sağlayacaktır. Bu bir yandan iletişim kanallanna 
hakimiyeti, bir diğer yandan da gerekli destek ve talim 
düzenlemelerini icap ettirecektir.

60. Pakt güçleri ile mücavir sivil otorite (devlet ve 
sair çevresi) arasındaki ilişki, operasyonlann tevfiki ba
kımından kritiktir. Sivil, asker işbirliği, bir gerçektir, kar
şılıklı bağımlılık da bir gerçektir, vakıadır. Askeri imkan
lar giderek artan bir ivmeyle sivil otoritenin hizmetine 
tahsis ve tevdi edilmektedir, aynı zamanda da sivil 
sektörden lojistik, iletişim (softv êre/düşükakım). tıbbi 
destek ve medya, askeri operasyon bünyesine akmak
tadır. Dolayısıyla. Pakt’ın askeri ve sivil organlan arasın
da teşrik-i mesai, özcül (esasçıl) kalmayı sürdürecektir.

61. Pakt’ın misyonlannın tamamının başarısı için, il
gili müttefiklerin NATO kanadını tamamlayacak suret
te. çokuluslu güce olan bağımlılık giderek artacaktır. 
Pakt varoluş şartını temsil eden bu güçler. Pakt’ın inan- 
dıncı bir ortak savunma gücü olma yolundaki kararlılı
ğını simgelerken, Pakt kaynaşmasını tırmandırır, Atlan- 
tik-aşın ortaklığı güçlendirirken, Pakt içinde ESDI’i 
(AGSH) takviye eder. Çokuluslu güçler, özellikle de ge
rek ortak savunma gerekse WB M. 5 kapsamı harici 
kriz tepki operasyonları için hızla konuşlananlar Pakt 
içi dayanışmayı güçlendirecektir.

Bunlar ulusal düzeydeki tedbirlerin çok ötesinde 
yetkin formasyonlar (askeri oluşumlar) sağlar, böylece 
nadirattan savunma kaynaklarının tam ehil ve etkin 
kullanımını da temin ederler. Bu, bazı görev ve fonksi
yonlara son derece entegre (eşdonanımlı, eştepkisel) 
çokuluslu bir yaklaşım sağlar, ki CJTF (Combined joint 
Task Force/ KGB Karışık Görev Birliği) kavramının teme
linde de bu yatmaktadır. Barış takviye ve destek ope
rasyonları için, etkin çokuluslu formasyonlar (oluşum
lar) ile ortaklan (anlaşmalı ülkeler) içine alan düzenle
melerin değeri büyük olacaktır. Çokulusluluk potansi
yelinden tam yararlanabilmek açısından, başka yollar 
yanında yeterli talim ve tatbikat yolu ile, iç işlerliğin
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(çalışma senkronizasyonlarının, ritm ve tempolannın) 
sağlanması, son derece önemlidir.

b.4. Nükleer Güçler Tanım ve Şeması
(Doktrin ve Prensipleı)
62. Pakt nükleer güçlerinin temel gayesi, siyasidir, 

(stratejik): Banşı korumak, cebir ve zorlamayı ve her 
tür sıcak çatışmayı önlemek. Bu güçler, saldırganın ka
fasında saldırının kendisine olan maliyeti konusunda 
tereddüt ve istifham yaratıcı güçlerdir. Hiçbir saidınnm 
akılcı olmadığını hemen hatıra getirir. Pakt’ın üstün ga
rantisi müttefiklerin elinde bulunan nükleer (stratejik) 
silahlardır, özellikle de ABD'nin Ingiliz ve Fransızlann el
lerinde de genel detant ve güvenliğe katkısı olan nük
leer güçler mevcut bulunmaktadır.

63. Pakt nükleer güç şemasının inanılırlığı Pakt da
yanışması ve savaşlann önlenmesi yolundaki çabalann 
beklediği bir icap, ortak savunma planlamasında nük
leer rolde gözüken AvrupalI müttefiklerin tamamının 
katılımını, bu meyanda hazarda bunlann topraklan 
üzerinde nükleer füze ramplannın bulundurulmasına 
izin vermelerini ve kumanda, kontrol ve konsültasyon 
anlaşmalarına aynı katılım çerçevesinde uyulmayı ge
rektirmektedir. Avrupa'da üstlenmiş NATO amaçlarına 
hasredilmiş nükleer güçler Pakt’ın AvrupalI ve Kuzey 
Amerikalı üyeleri arasında özcül bir siyasi ve askeri ra
bıta sağlarlar. Bu nedenle Pakt Avrupa’da yeterli nük
leer güç bulundurmayı sürdürecektir. Pakt'ın harpleri 
önleme yolundaki stratejisinin inanılır ve etkin unsur- 
lan olarak görülebilmeleri için, bu güçlerin yeterli vasıf
ta, uygun esneklikte ve kalıcılıkta olması gerekir. Bu 
güçler, her zaman barış ve istikran sağlayıcı en alt dü
zeyde tutulacaktır.

64. Avrupa'daki konvansiyonel güçlerdeki (CFE) dü
şüş ve artan alarm süreleri dahil, global güvenlik eko
lojisindeki radikal değişimle, NATO'nun siyaset ve dip
lomasi yolu ile kriz yönetme ve savaş önleme (banşı 
muhafaza) yahut, savaş patlak verirse, başarılı konvan
siyonel (kara ve hava güçlerine dayalı taktik) bir savun
ma vermesi şansı azımsanmayacak ölçüde artmıştır. 
Müttefiklerin artık nükleer silah kullanımı beklentisin
den çok uzak olduğu bir vakıadır. Bu nedenle de 
1991 'den bu yana, müttefikler Soğuk Harp Sonrası eko
lojisini yansıtan bir dizi adım atmışlardır. Mesela bun

lardan biri stratejik altı (atom hariç) güçlerin tipçe ve 
sayıca azaltımıdır, ki buna nükleer topçuluğun tasfiye
si ve yerden atılan kısa menzilli yan nükleer füzeler da
hildir. Nükleer güçlerin seferberlik gradı (mertebe) dü
şürülmüştür, aynca cari hazır nükleer ihtimal planları 
(contingency plans) iptal edilmiştir. NATO nükleer güç
lerinin artık hedef ülke tanımı bulunmamaktadır. Gene 
de NATO, hakim güvenlik ekolojisi ile paralellik içinde, 
Avrupa'da konuşlandıracağı stratejik altı güçlerle At- 
lantik-ötesi rabıtayı güçlendirecek ve stratejik güçle 
olan özcül irtibatı tesis edecektir. Bu güçler, çift kapa
siteli (nükleer silah fırlatma imkanlı) filolar ile az sayıda 
Ingiliz Trident harp başlığından müteşekkil bulunmak
tadır. Ancak mutaden, stratejik altı (atom hariç) nükle
er silahlar savaş gemilerinden ve denizaltıdan fırlatıla
mazlar,

5. BÖLÜM: SONUÇ CÜMLELERİ

65. Kuzey Atlantik Birliği NATO altıncı on yılına 
adım atarken, yeni bir yüzyılın (2000'li yıllann, 21’nci 
yüzyılın) fırsatlannı yakalamalı ve tehditlerine karşı du- 
rabilmelidir. Stratejik Anlayış ve Kavram (Starategic 
Concept) Pakt'ı kuran gayenin aynen muhafazasını ilan 
ederken, temel güvenlik yüklenimlerini de tavzih et
mektedir. Değişim süreci içinde bir NATO, hepsi de
mokrasiye adanmış müttefikleri ve çatışmalann uzlaş
ma yoluyla çözümü ilkesi yolu ile, güvenlik ve istikra
ra hizmet ederken, evrimleşen bir global güvenlik eko
lojisine doktriner ve maddi bir katkıda bulunmaktadır.

NATO Stratejik Anlayış ve Kavramı, Pakt'ın güvenlik 
ve savunma siyasetine hakim olacak, işleyiş ilkelerini 
saptayacak, konvansiyonel ve nükleer güç kavram ve 
şemasını düzenleyecek, ortak savunma düzenlemele
rine ışık tutacak, ve gene evrimleşen global güvenlik 
ekolojisi ışığında gözden geçirilmeye ve revizyona ma
ruz kalacaktır. Belirsizliklerle, müphemliklerle dolu bir 
dünyada etkin savunma ihtiyacı reel bir ihtiyaçtır; fa
kat bunu sağlarken atıf NATO'nun bölünmez Avrupa 
idealine olacak, çabalar tamamiyeti içinde hür ve hü
kümran bir Avrupa vizyonunun direktifine amade kılın
mış bulunacaktır.

çev; Selahaddin AYAZ
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ASR’A 
ANDOLSUN Kİ... -I

INCELEMEI

"Asr'a yemin ederim ki, insan mutlaka hüsrandadır. Ancak iman edip 
sal İh amel işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna.”

(Asr 103/1-3)

R esû lü llah ’ın İs lâm ’ı tebliğe 
başladığı ve tebliğ edilen esas
ların, olumlu veya olumsuz 

yankılar bulduğu, fakat olumsuz tepkile
rin henüz zulüm, baskı, işkence biçimi
ne dönüşmediği bir zamanda Asr sûresi 
vahyolunur.ı Vahyolunuş zamanı risale- 
tin ilk günleridir. En önemli özelliği ise 
metin olarak oldukça kısa, fakat anlam 
olarak oldukça geniş ve derin bir özelli
ğe sahip olmasıdır. Asr sûresi, söz ve 
metin olarak ne kadar kısa olursa olsun, 
anlam ve ifade ettiği mesaj itibarıyla çok 
kapsamlı ve önemli olduğundandır ki, 
birbiriyle karşılaşan sahabiler birbirleri
ne bu sûreyi okumadan ayrılmazlar. Yi
ne önemi nedeniyledir ki, müslümanla- 
rın büyüklerinden ve bu ümmetin alim
lerinden İmam Şafiî’nin, Asr sûresini, 
anlayabilenler için; “Sadece bu sûre 
vahyolunsa ve başka hiçbir sûre vahyo- 
lunm asaydı dahi, idrak edebildikten  
sonra insanların hakkı ve batılı ayırt et
meleri için yeterdi”'̂  biçim inde tanımla
dığı nakledilir.

Peki, nedir bu sûreyle verilen mesaj 
ve nedir bu sûreyle yapılan çağrı?

Elbetteki sözkonusu sorunun burada
ki cevabı, sadece bizim anlayabildiğimiz 
ve tespit edebildiklerimizi kapsar. Hep

yeni olan, zamanın değişm esiyle fonksi
yonlarından hiçbir şey kaybetm eyen ve 
hatta zamanın değişmesiyle fonksiyonu
nu daha da açık bir tarzda ortaya koyan 
K ur’an’ın bu sûresinin, sadece bizim bu 
söylediklerimizi ifade ettiği gibi bir ya
nılgıya hiç kimse düşmesin. Böyle bir 
şeye sebep olmaktan A llah’a sığınır ve 
mağfiretini dilerim. Şim di Asr sûresinin 
mesajlarını anlamaya çalışalım:

Sûrede ilk dikkati çeken şey, yem in
le başlamış olmasıdır;

“A s r ’a yem in ederim  k i!” (Asr,
103/1)

Allah, bu sûrede “AjT”a yemin eder.
Asr’ın ne olduğu, çok tartışılmış bir ko
nu olup; zaman, yüzyıl, gün, akşam, öğ
le ile akşam arası, ikindi namazı, Resû- 
lüllah’ın yaşadığı yüzyıl, insan ömrü an
lamlarına geldiği söylenmiştir.3 Bunlar
dan hangisi doğrudur, bilinmez. Zaten 
önemli de değil. Ü stelik böylesi tartış
malara girmek sûrenin önem ve fonksi
yonuyla bağdaşmaz. Önemli olan, Al
lah’ın bu sûrede bir şeye yemin etmiş ol
masıdır. Ve asıl önemli olan, A llah’ın ni
çin yemin etmiş olduğudur. Allah niçin 
yemin eder? K ur’an ’da bir çok defa A l
lah’ın ya bizzat kendi zâtı üzerine veya 
sema, şems, kamer, necm, leyi... gibi ya- ERTUNÇ

Ahmet Cemil
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kullanmak esastır. Esasen onların bu nitelemesi de bir 
konum belirlemedir. Ancak böyle bir değer hükmü, 
varolanların yerine ihdas edilmiş bir değer hükmüdür. 
Kul olan bizlerin ise böylesi hatalardan uzak durması 
lazımdır.82 Bunun gibi kişinin takip ettiği yol da yine 
beraberinde bir nitelemeye yol açar. Yahut da bu yol 
bir yaftaya maruz kalır. Ne ki burada önemli olan bu 
yolun Allah (c) nezdinde Urvetü’I-VuskalSıratü’l- 
Müstakim  olmasıdır. Gerisi ise angarya. Bu anlamda 
sözgelimi günümüzde dinin yerine konulmuş bir po
zisyonda olan mezhep k a v r a m ı * ^  yahut ne idüğü be
lirsiz bir Vehhabi damgası^** da birer konum belirle
me, bir başka ifade ile tanımlama/nitelemedir. Bunun 
gibi bir şeyi/birilerini ‘fitne’, ‘rabıta’,*̂  ‘vakıf’ ve 
‘Ehl-i Sünnet v e ’l-Cem aat’̂  ̂ ile ‘Ü m m et’ê '̂  mensub 
olmak şeklinde nitelemek de böyledir. Bilindiği gibi 
bunların da her birinin heva hevesten uzak, kendine 
özel içerikleri ve karşılıkları (menatı) vardır.

Nitekim cahiliye ve bunu bir şeye nisbet etme de 
yine Kitab-ı K erim ’in bir düsturudur. İnsanoğlu ken
di isteğine göre bir toplumu İslam toplumu veya cahi
liye toplumu olarak niteleyemez. Çünkü bu da belli 
bir takım şartları gerektirir. Adem ’den (a) bugüne de
vam eden Hak-Batıl mücadelesinde Tevhid düşünce
sine sarılanlar İslam, ötekilerse cahiliye toplumu ola
rak kabul edilegelmiştir. Demektir ki cahiliye de bel
li bir zaman dilimine münhasır olmayıp süreklidir.***  ̂
Buna göre bir toplum ya İslam toplumudur ya değil
dir. Bir başka ifade ile herhangi bir şey ya İslamidir ya 
da cahili. Bunun ortası o l a m a z . ^ ^  Nitekim günümüz 
toplumlarına islami toplum demenin imkansızlığına 
karşın cahili toplum deme çaresizliği mevzubahistir.

“Biz de bugün İslam ’dan önceki cahiliyenin tıpkı
sı, hatta belki de daha koyusu içindeyiz. Çevremizde
ki herşey cahiliye damgasını taşıyor. İnsanların bakış 
açıları ile inançları, alışkanlık ve gelenekleri, kültür 
kaynaklan, sanat ve edebiyatları, yasa ve hukukları... 
Hatta İslam kültürü, İslam kaynağı, İslam düşüncesi 
ve İslam görüşü olarak saydığımız değerlerin çoğu b i
le cahiliye ürünüdür.”’*

“Son olarak cahiliye toplumu kategorisine kendi
lerini müslüman sanan toplumlar da girer. Bu toplum- 
ların cahiliye toplumu sınıfına girmesi A llah’tan baş
kasının uluhiyetine inandıkları için veya ibadet mak
sadı taşıyan davranışları Allah’dan başkasına sunduk
ları için değildir. Bu toplumlar, hayat düzenlerinde 
tek A llah’a kul olma ilkesini benimsemedikleri için

bu sınıfa girerler...
“Ulu Allah çok eskiden Yahudiler ve Hristiyanla- 

rı, keşiş ve papazlarını tıpkı kendi kendilerine “Müs
lüman” olduğunu ileri sürenlerin aralarından bazı 
kimseleri kabul ettikleri gibi gördükleri için papazla
rını ve keşişlerini Rabb edinerek şirk, küfür ve Al
lah’a kul olma ilkesinden sapmakla km am ıştı.”^̂  

Mh'as kılınan şey, mal-mülkün dışında, ondan ay
rı olarak Sıi'at-ı M üstakim ’in kılavuzu olan el-Kitah, 
bunun taşıyıcısı olmak demeye gelen ‘arza varis' ol
mak ise şayet, işte bu, ötekinin tabiatından çok farklı 
bir özelliğe sahiptir. Esasen hidayete mirasçı olmak 
mümkündür. Nitekim bu durum bir realitedir. Çünkü 
nice ümmetler böylesi bir duruma muhatap olmuştur. 
Ne ki bu düzlemde mirasçı olmanın da kendine özgü 
bir doğası vardır. İnsanoğlu özgür irade’  ̂ sahibi bir 
varlıktır. Muhatap olduğu şeylere karşılık vermeyi, 
dilediği şekilde tayin etme olanağına sahiptir. Esasen 
burada iki yönlü bir olgudan sözedilebilir. Biri ken
dine rağmen ve belki onun adına ortaya konulan şey
ler. İkincisi de kişinin karşısında bulduğu ve tepki 
göstermesi istenen şeylere müteveccih kendi iradesini 
devreye sokarak şöyle veya böyle herhangi bir tercih
te bulunması.’^

Kişi devraldığı yahut karşılaştığı şeylere karşı hür 
ii'adesini devreye sokmak durumundadır. Nitekim 
emanetin arzedilmesi de ondaki bu istidadına binaen- 
dir. O bu kabiliyetini etkin kılarak önündekine karşı 
bir tepkide bulunacak ve bu tavrına göre de bir sonuç
la karşılaşacaktır. Bu anlamda kitaba miras olmak ile 
karşı karşıya gelen fert buna yönelik tercihine bağlı 
olarak sözkonusu bu özelliğe müstehak yahut uzağın
da olacaktır. Yoksa Allah (c)’ın iradesine dayalı ola
rak kitaba varis kılınan toplum ve bunlardan oluşan 
fertler, buna karşı gösterecekleri olumlu veya olum
suz tavırlarına rağmen belirtilen vasfa cebren mah
kum olacaklarsa bu durumda, onların bir irade sahibi 
olmalarından bahsetmenin anlamı olmayacaktır. Aynı 
şekilde Adem (a)’den sonra bir elçi gönderilmesinin 
de. Çünkü herhangi biri,böylesi bir durumda istemese 
de öylesi bir şeye mala-mülke malik olmak şeklinde 
sahip olmakla karşı karşıyadır. Bu ise Allah(c)’ın Ki- 
tab-ı K erim ’inde peygamber kıssaları çerçevesinde 
imkansızlığını anlattığı biı- durumdur. Esasen arza 
(malk-mülk) olsun, hidayete (kitap) olsun mirasçı k ı
lınan insanların varis oldukları o şeyin tabiatına göre 
davranmamaları duııımunda kendilerine miras bırakı
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lan bu şeyin ellerinden alınacağı açıktır. Diğer bir ifa
deyle özgür irade sahibi fertlerden oluşan toplum, 
kendine ait teşekkül eden iradesini Allah (c)’ın kendi
sine tevdi ettiği emanete karşı faal bir şekilde kullan
ma olanağına s a h ip tir .M u h a ta p  olduğu bu hususa 
karşı tavrını ister olumlu, isterse olumsuz bir şekilde 
ortaya koyacaktır. Bu tavır, sözgelimi Yunus (a)’un 
kavmi gibi olumlu olursa^<» bu zaten ilahi iradenin de 
dilemiş olduğu bir noktadır.Yok eğer durum bunun 
aksine cereyan etmiş ve bu ümmet kendilerine verilen 
(miras bırakılan) sözkonusu kitaba layıkıyla yönel
memiş yahut onun adamı olarak gereği gibi hareket 
etmemişlerse bu da artık öz iradeleriyle seçmiş olduk
ları bir yoldur. Bu durumda da artık, her yeni gelen 
peygamberin geldiği kavmine nisbet ettiği sıfat gibi 
bir sıfata mahkum oluverirler. Diğer bir ifadeyle hara
ma dönüşen malın eski sahibinde kalması gibi bu da 
aynı taşıyıcısında kalmamakta ve bu durumdaki sahi
binin vasfı değişmiş olacağı için artrk Allah (c) dile
miş ise helak edilmekte veya bunlara, tayin edilen bir 
ecele binaen belirli güne kadar mühlet verilmektedir.

Esasen burada herhangi bir ferdin veya ümmetin 
kendisine verilen emanete sırt çevkmesi, onu terk 
ederek uzaklaşması şart değildir. Bu aynı zamanda 
ihanet ederek onda değişikliklere veya Şari’inin kas
tına muhalefetle ona farklı bir şekilde sarılmasıyla da 
bu vasıflarını yitii'meleri mümkündür. Sözgelimi şirke 
düşerek ve dolayısıyla müşrik olarak. Tıpkı helak 
olan Ad, Semud vs. kavimler gibi. Nitekim onlar da 
heva heveslerine uyarak, atalarını takliden şirk batak
lığına saplanmışlardı.^'^ Böyle iken, Allah (c)’m elçi
lerine itirazla, doğru yol üzere olduklarını da iddia et
mişlerdir. Ne ki bunlar farkında olmadan bu varis ol
ma özelliklerini çoktan y i t i r m i ş l e r d i r .

Burada mirasçı kılınmak, veraset alınan şeye ilele- 
bed ve de ne pahasına olursa olsun sahip olmak anla
mına gelmemektedir şüphesiz.^^.Yani kitaba veraset 
irsi bil- durum arz etmemektedir. Onu, kendilerine ha
yat yolu kılmamış ve ona göre davranmamışlarsa bu 
emanetin onlardan alınacağı mutlaktır. Belki de bu - 
Allahu alem- daha önce kendisine kitap verilmiş olan 
bir kavmin nefsindekini değiştirmiş olması ve dolayı
sıyla Allah (c)’ın da, hallerini değiştirmiş olmasının 
sonucunda arzın hilafeti görevini uygun gördüğü baş
ka bir millete vermiş olması anlamındadır. Çünkü Al
lah (c)’ın bu konuda da değişmez yasaları v a rd ır .^ * * «  

Buna göre kitaba mirasçı kılınmanın diğer bir ifadesi

olan kitaplar verilenler^^^ kendilerine yüklenen bu 
yeryüzünün imarı vazifesini Allah (c)’ın dilediği şe
kilde yerine getirmemeleri durumunda mal-mülkün 
helal ve haram arasında gidip gelmesi gibi, müslim- 
m ü’min olan önceki vasıflarının değişmiş olması ha
sebiyle sözkonusu varislik kendilerinden almmakta- 
dır. Ve bu kez emanet başkalarına verilmektedir. Veri
len bu emanet bunu alanların kendisine riayetleri sü
resince ve de gereğini yerine getirmeleri müddetince 
geçerli olmaktadır. îşte 'arza salih kullar mirasçı ola- 
caklar’ '̂̂ '̂  ifadesinin anlamı da bu olsa gerektir. Keza 
İshak (a) ve Yakub (a)’un zürriyeline nübüvvet ve ki
tabın miras bırakılmış olması yine bu anlamdadır.^**'  ̂
Bu demektir ki Cennet’e ve de Firdevs’e varis olmak 
kendilerine verilen bu kitaba sımsıkı sarılan, takva sa
hibi kimseler için sözkonusudur.'**'*

Nitekim Allah (c), Kitab-ı K erim ’inin bir kısım 
ayetlerinde m ü’minlerin özelliklerinden bahsettikten 
sonra “ işte varis olanlar onlardır ki, Firdevs’e de va
ris olacaklardır” diye belirtmektedir.^**^ Sözgelimi kı
yamet sahnesi bağlamında amel-i salihle Allah’ın hu
zuruna varmış kişiler, şu şekilde tanımlanmaktadu"” 
A llah’ın hidayet verdiği ve onlar da elçilere tabi ol
muş kişiler olarak cennete varis kılınmışlardır.” !̂  ̂
Bunun gibi İbrahim (a)’e yakın olanlar da göstermiş 
oldukları bu yakınlıkları ile takdir edilmektedirler.'**'^ 

Bu çerçeveden olmak üzere el Furkan bizi, geçmiş 
kavimlerden yana uyarmakta ve aynı şartların aynı 
akıbeti tevlid edeceğini dolayısıyla kıssalarda anlatı
lan bu tiplemelerden ibret alınması gerektiğini ısrarla 
vurgulamaktadır.ı<*8 Bu anlamda İbrahim ve İshak (a) 
peygamberlerin gönderilmiş oldukları milletlerin yani 
onların döneminde kitaba varis kılınan o kimselerin 
soylarından zamanla hem iyi olanlar ve hem de ken
disine apaçık zulmedenlerin gelmiş olduğu belirtil
mektedir. ***’ Demek ki kitaba varis kılınanlar, diğer 
bir ifadeyle kendilerine kitap verilenler verilmiş olan 
bu kitabın gereğini yerine getii'mediklerinde veya bu 
özelliklerini yitii'dikleri zaman, bu kimseler bağışla
nacaklarını iddia edip kurtulduklarını sansalar bile 
kurtulamazlar. Takva sahibi olup kitaba sımsıkı sarı
larak, namaz kılanlardan olmadıkları sürece buna kar
şılık bir ecir alamamaktadırlar.ıı** Nitekim O (c), geç
mişte birçok kavmi mirasçı kılmış ve fakat bunlar 
kendilerine gelen elçinin göstermiş olduğu yolda yü- 
rümediklerinden^i^ ve hatta bu düsturları çeşitli şekil
lerde tahrif ettiklerinden dolayı bu vasıflarını yitirmiş
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ve yerlerini muti olan başka ka
vimler almıştn-. Böylesi sebepler
den olacak ki Zekeriya (a) kav- 
minden emin olmamasından do
layı Allah’tan salihlerden olması
nı ve de (razı olunan) bir evlat ta
lebinde bulunuyor ki kendisine 
mirasçı o l s u n . 112 Varis olmanın 
verdiği büyük m ükellefiyetin 
akabinde dosdoğru olunması 
kaydıyla sahip olunan büyük m ü
kafatlardan dolayı şüki'edilmesi 
de temel bir kural olmalıdır.ii^

F- NEFSİNE ZULM ED EN LER

îbni K esir’in rivayetine göre Re- 
sulullah şöyle demiştii” “Zulüm 
üç türlüdür. Bir zulüm vardır ki,
Allah onu affetmez. Bir zulüm 
vardır ki, Allah onu affeder. Bir 
zulüm vardu' ki, Allah onun mutlaka hesabını sorar. 
A llah’ın affetmediği zulüm, şirktir. Çünkü Allah ‘Şirk 
büyük bir zulüm dür’*!** buyurmuştur. A llah’ın affede
ceği zulüm; kulların kendi nefislerine karşı işlediği 
zulümdür. Rableri ile kendi aralarındaki işlerde (emre 
itaat ve nehiyden kaçınmak noktasında) yaptıkları ha
talardır. A llah’ın hiç bırakmayıp, mutlaka hesabını 
soracağı zulüm ise, kulların birbirleriyle karşı haya
sızlıklardır. Allah bunların hesabını sorar ve zalimleri 
cezalandırır.” i‘5

İlk olarak salih kulun ifadesinde geçen şekliyle 
zulüm  denildiğinde kendisinden affedilmez bir suç 
olarak küfür/şirk anlaşılır.ıiö Bu anlamıyla söz konu
su zulmü işleyen peygamber çocuğu da olsa bunun bir 
ayrıcalığı yoktur.^i'^ Çünkü bu zulüm türü Allah (c) ile 
kul arasındaki bir ilişkiden neşet etmiştir.

İkincisi kişinin kendi nefsine karşı işlediği suç an
lamındaki zulüm. Mükellef, İslâm ’ın emir ve nehiyle- 
rine riayet etmeyerek, kendi nefsine zulmetmiş olabi
lir. Böylesi birinin “bazı haramları irtikap ederken; 
hem kendi nefsine, hem çevresinde bulunan insanlara 
zulmetmesi m ü m k ü n d ü r . ” i20 Değilmi ki zulüm; hakla 
yerine koymamaktır}'^^ O halde İslâmî ıstılahtaki özel 
ismiyle günah demeye gelen bu tür zulmü kişinin ken
di nefsine haksızlık etmesi anlamında zulüm diye ni
teleyebiliriz. Allah (c), insana bir takım özellikler ver

İlk o larak salih kulun ifadesinde geçen şekliyle zulüm 

denildiğinde kendisinden affedilmez bir suç olarak kü 

für/şirk anlaşılır. Bu anlam ıyla söz konusu zulmü işleyen 

peygam ber çocuğu da olsa bunun bir ayrıcalığı yoktur. 

Çünkü bu zulüm türü Allah (c) ile kul arasındaki bir iliş

kiden neşet etmiştir.

İkincisi kişinin kendi nefsine karşı işlediği suç anlam ında

ki zulüm. Mükellef, İslâm 'ın emir ve nehiylerine riayet et

meyerek, kendi nefsine zulmetmiş olabilir. Böylesi birinin 

"b a z ı haram ları irtikap ederken; hem kendi nefsine, hem 

çevresinde bulunan insanlara zulmetmesi mümkündür. 

Değilmi ki zulüm; hakkı yerine koymamaktır. O  halde İs

lâm î ıstılahtaki özel ismiyle günah demeye gelen bu tür 

zulmü kişinin kendi nefsine haksızlık etmesi anlam ında 

zulüm diye niteleyebiliriz.

miş ve verdiği bu özelliklere uygun ve de direktifler
den oluşan bir de rehber/hidayet kaynağı sunmuş
tur.!^^ İnsanın bu direktiflere göre davranmasını ve 
böyle davranmasının kendi selameti icabı olduğunu, 
yoksa yanlışlık yapmış olacağını, dolayısıyla kendisi
ne haksızlık etmiş olacağını belirtmiştir.

Nitekim Allah (c), özellikle sosyal hayata yönelik 
koymuş olduğu kurallara göre davranılması noktasın
da haksızlık yapılmamasını, bu kuralların yerine fark
lı bir takım kurallar ihdas ederek zulüm işlenmemesi
ni ferman buyurmuştur. Kişinin kendi şahsına yönelik 
olarak da, haddi aşmamasını, ölçüyü kaçırıp kendi 
kendisine haksızlık etmemesini yani nefsine karşı 
zulmetmemesini istemiştir. Buradaki nefse zulüm, in
sanın günaha düşmesi, haramları işlemesi anlamında 
bir zulümdür. Nitekim ‘zulme rıza göstermek, zalime 
karşı çıkmamak da bir z u l ü m d ü r . ’*23 Bu anlamda ha
diste Resulullah şöyle demektedir:

Hz. Enes (radiyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah 
(aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Kardeşine 
zalim de olsa mazlum da olsa yardım et.” “Mazlumsa 
yardım ederim, zalime nasıl yardım ederim?” diye so
rulmuştu. “Onu zulümden alıkoyarsın, bu da ona yar
dımdır” buyurdu.”124

Ebu Hureyre (r) şöyle demiştir; Resulullah (s) 
şöyle buyurdu: ‘Üzerinde (bir din) kardeşinin nefsine
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yahut malına tecavüzden doğmuş bir hak bulunan 
kimse, dinar ve dirhem bulunmayacak (kıyamet gü- 
nün)den evvel, bu gün dünyada mazlumdan o hakkı 
bağışlamasını istesin. (Helallaşılmadığı lakdiide) za
limin salih ameli bulunursa, ondan zalimin zulmü 
miktarı alınır (da mazluma verilir). Eğer zalimin ha- 
seneleri bulunmazsa, mazlumun seyyielerinden alınıp 
zalim üzerine yükletilir.

Burada gerek zalim  ve gerekse m azlum  için kar
deş sıfatı kullanılmakta ve kendisine belirtilen husus
ta yardımcı olunması islenmektedir. Şayet burada 
sözkonusu kişiyi zalim duruma düşüren olay küfür 
veya şirk olsaydı, bu şahsa yardım edilmesi tavsiye 
edilii'ken, kardeşlik hukukunun devamını ifade eden 
bir üslup kullanılmazdı. Oysa burada failin işlemiş ol
duğu ve Şari’in ise zulüm yani haddi aşmak anlamın
da günah diye nitelediği bir eylemden bahsedilmekte
dir. Buna göre günahlar da zulüm olarak mütalaa edil
mektedir.‘26 Sözgelimi “İnsan cehaletten kurtulmaya 
çalışmıyorsa zalimdii'.” *̂ ? Çünkü aslında zulmün te
melinde cehalet bulunmaktadu'. Kişi bilgilenmeye ça
lışmıyor, bu yolda harcaması gereken çabayı safetmi- 
yorsa doğal olarak bu yönde kullanacağı istidatlarını 
keza vaktini başka alanlarda değişik şeylerle tükete
cektir. Bu ise bir şeyi olması gerekenin dışına koymak 
ve haddi te c a v ü z d ü r .K e z a  hadislerde şu şekilde bir 
kullanımı da vardır:

Ebu Bekir Resulüllah’a (s): -Bana bir dua öğret ki, 
onunla namazımda dua edeyim! demiş. ‘Allahım! 
Ben nefsime büyük zulmettim (Ravi Kuteybe çok zu
lüm demiştir-, günahları ise ancak sen affedersin. İmdi 
bana tarafından mağfiret buyur ve bana acı! Çünkü 
hakkıyla affeden, acıyan ancak sensin!’de buyurul-
m u ş t u r . ‘ 29

‘Ali b. Ebi Talib’ten... Nefsime zulmettim ve gü
nahlarımı itiraf ettim. Bütün günahlarımı bana bağış
l a . . d i y e  rivayet olunmuştur.

İbn Teymiye, kişinin günah işleyerek nefsine zul
metmesi konusunda şöyle diyor: “Gerçi insan bazen 
günah işleyerek kendi kendisine zulmeder ve: ‘Rabbi- 
miz, biz kendimize z u l m e t t i k d e r .  Çünkü nefsi 
kendisine kötülüğü emretmiştu’. Gerçekten de nefis,
k ö t ü l ü ğ ü  e m r e d i c i d i r ” ‘ 32

Zulmün bazısı affedilebildiği gibi, bazısı da kesin
likle azabı hem de ebedi azabı gerektirir. Af ise tevbe- 
ye bağlıdu-.i33

“Şimdi A llah’ın faaliyet sahasından insan davranı

şına inersek her şeyden evvel zulmün iki farklı istika
mette mümkün olduğunu; birincisinde zulüm, insanın 
insan davranışı konusunda Allah tarafından empoze 
edilmiş hudutları geçmesi, İkincisinde ise, -aslında 
K ur’an anlayışında Allah insan ilişkilerinin en küçük 
ayrıntılarına kadar müdahale etmekte olduğu için söz
konusu iki istikamet arasında bir ayırım yapmak son 
derece güç ve hatta olanaksız ise de- toplum tarafın
dan tanınan adap kaidelerini çiğnemek demektir. Bu 
yüzdendir ki Yusuf 12/75. ayetinde hırsızlık tamamen 
insani çerçevede (insandan insana) bir zulüm vakası 
olarak değerlendirilmektedir. Fakat Maide 5/38. aye
tinde aynı fiilden Allah’a karşı işlenmiş bir zulm ola
rak bahs olunduğuna şahit olmaktayız. Aynı durum 
zulm  en-nefs bakımından da ifade e d U e b i l i r . ” i3 4

Esasen K ur’ani kavramların bii'bh'leriyle çok özel 
bir bağlantısı olduğu gibi bunlar kimi zaman birbirle
rinin yerlerine de kullanılmaktadır. Sözgelimi günah, 
şirk yerine kullanılmakta, şii'k ise günah olarak nilele- 
n e b ü m e k t e d i r . 1 3 5  Bunun yanında bu kavramların de
lalet ettiği olgulardan bü.' birine doğm bir sürecin var
lığı da farkedilmektedir. Sözgelimi bir olay belli bii' 
sınırda kaldığı sürece günah diye nitelenir iken bu gü
nah belli bü' raddeden sonra artık özellik ve sıfat de
ğiştirerek şirk veya küfür olarak kabul edilebilmekte- 
dir.‘3̂  Buna göre herhangi bir şey için herhangi bir ni
telemenin yapılmış olması, sözkonusu o şeyin her yer 
ve zamanda aynı kalacağı ve aynı sıfatı taşımaya de
vam edeceği sonucunu doğurmaz. Bu nedenle nefsine 
zulmederek günah işlemiş bir insanın bu günahının 
kendisini kuşatarak zulüm yelpazesi içerisinde küfre 
götüren bir mecraya sokmuş olmasının mümkün ol
duğunu gözardı etmemek l a z ı m d ı i ' . ^ ^ ?  Nitekim, kav
ramların K ur’an’ın bütünlüğünde aldıkları manaları 
gözardı edenler, tefrit ve ifrat alanlarmda dolaşmışlar
dır. Ya, zulmün, müslümandan sudur eden gü
nah/ayak sürçmesi anlamını esas almış ve dolayısıyla 
hiçbir zulmün, insanı kafir etmeyeceği zannına kapıl
mışlardır. Ya da zulmün küfür/şii'k manasını esas al
mış ve bu nedenle her zulmün insanı kafir edeceği 
zannına kapılmışlardır. Oysa zulmün, K ur’an bütün
lüğünde İki ucu da içinde barındıran bir mana bütün
lüğü vardır.

“Ebu Hüreyre (r) tarikiyle Peygamber (s)’den şöy
le buyurduğu rivayet edilmiştir: ‘Kul bir hata işlediği 
zaman kalbine siyah bir nokta vurulur. Şayet el çeker, 
mağfiret diler ve tevbe ederse kalbi cilalanır. Eğer
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(bunu yapmayarak) dönerse siyah nokta arttırıhr ve 
neticede bütün kalbini istila eder. İşte Allah (c) ‘ger
çek şu ki onlarm kazanmış oldukları günahlar, kalple
rini ö r t m ü ş t ü r . ’ 138 diye ziki'ettiği örtü b u d u r . ” i39

“İnsanların büyük birkısmı kitle halinde hareket 
ettikleri için kendileri karar verme ve iradelerini kul
lanma kabiliyetinde değillerdir. Bunlar kendilerine 
öncülük yapan kişilerin zulümlerinin kurbanı olurlar. 
İslam dinine göre insanın hayatındaki İslami belirti, 
onun sürü hayatından kurtulup iradesi ile hareket eder 
hale gelmesidir. Bu yüzden insanların ortak oldukları 
zulümlerezayıflıklarını, bilgisizliklerini veya bazı 
güçlü kişilerin kendilerini yanıltmaların bahane ola
rak göstermeleri bir yarar sağlamayacaktır.’’̂ '**’ Nite
kim İslam bireysel bir tercih olduğu gibi mesuliyet de 
bireyseldir.

“İmam-ı Ali “zulmün iki öğesi vardır, zalim ve 
mazlum; zalim zulmettiği için, mazlum da zulme rıza 
gösterdiği için zalimdir” der? K ur’an-ı K erim ’de de 
‘Ne zulmedersiniz, ne de zulme uğrarsınız’ buyrul- 
maktadır.i‘“ Şu halde zalimin zulmüne rıza gösteren 
ve onu zulmünden alıkoymayan insanlar da zulmde 
ortaktırlar. Allah (c) sözün bağırılıp çağırılarak söy
lenmesini hoş görmediği halde, zulme uğrayanın bu
nu açıkça ve her yerde söylemesine izin vermiştir. 
Bunun da ötesinde, müminleri överken, onların bir 
zulme uğradıklarında elele

yapmak, livata, yol kesip kötülükte bulunmak, zina 
yapmak ve suçlu insanları bırakıp suçsuzları cezalan
dırmak, bu türden bir zulüm olarak değerlendirilmiş
tir.! 44

Sebe M elikesi’nin kendi nefsine yaptığını belirtti
ği zulüm ile Musa (a)’nın nefsine yaptığını belii'ttiği 
zulüm birbirinden farklıdır. Biri açık şirk/küfür iken 
ötekisi yanlışlıkla yapılmış bir hatanın o şekilde tes
miyesidir. Musa (a) bir haksızlığı önlemek için hare
kete geçmiş ve bunu önlemiştii'. Niyeti adamı öldür
mek olmadığı halde adam kaza eseri ölüvermiştir. 
Haksızlığı önlemek, hakkı gerçekleştirmektir. Musa 
(a) hakkı gerçekleştirmek konusunda kontrolsüz dav
ranmış, aşırı gitmiştir.i‘*5

Keza E n ’am suresinde geçen ayetin tefsiri sade
dinde gelen hadiste de zulüm zımmen ikiye ayrılmak
ta, bunun şirk olmayan türünün de bulunabileceği be
lirtilmiş o l u n m a k t a d ı r . i ' * ^  Ayrıca Adem (a) ile İblis’in 
ifadelerinde kullandıkları zulüm kelimesinin aynı ma
nada olduğunu düşünmek de olası değildir. Bunlardan 
birincisi haksızlık etmek, zelle olarak günah işlemek 
iken ötekisi apaçık bir küfürdür. Bilindiği gibi Adem 
(a), zulmünü belirtmesinden sonra bunda ısrar etme
miş ve Rabbine dönerek tevbesini ifade etmiştir. Di
ğer taraftan şeytanın tavrı ise bilindiği gibi tam tersi- 
dir.i'*'  ̂ Birisinde hemen tevbe bir diğerinde ise, zul-

verip yardımlaşarak zali
me karşı çıktıklarını ve 
zulmü defettiklerini belir-
tir.”>‘»2

Üçüncüsü de insanlar 
arasındaki zulüm. Bu da 
insanların kendi hemcins
lerine karşı işledikleri suç
lar, günahlar ve haksızlık
lardır. Esasen zulüm de
nince ilk olarak akla in
sanların birbirlerine karşı 
olan hareketlerindeki yan
lış yaklaşımlar gelir. Kötü 
ve zararlı davranışlar zu
lüm olarak tanıtılmış, bun
ların işlenmemesi islenmiş 
ve işleyenler tenkid edil
miştir. •‘*3 Bu anlamda 
adam öldürmek, hırsızlık

Esasen K u r 'a n i kavram ların  birbirleriyle çok özel bir bağlantısı 

o lduğu gibi bunlar kim i zam an birbirlerinin yerlerine de kulla

nılmaktadır. Sözgelim i günah, şirk  yerine kullanılm akta, şirk 

ise günah  o la rak  nitelenebilmektedir. Bunun yan ında  bu k a v 

ram ların delalet ettiği o lgu lardan  bir birine doğru  bir sürecin 

varlığ ı da forked ilmektedir. Sözgelim i bir o lay  belli bir sınırda 

kald ığı sürece günah  diye nitelenir iken bu günah  belli bir rad 

deden sonra artık özellik ve sıfat değiştirerek şirk  veya  küfür 

o la rak  kabul edilebilmektedir. Buna göre  herhangi bir şey için 

herhangi bir nitelemenin yap ılm ış olması, sözkonusu  o şeyin 

her yer ve zam anda  aynı ka lacağ ı ve ayn ı sıfatı taşım aya de

vam  edeceği sonucunu doğurm az. Bu nedenle nefsine zulmede

rek günah  işlemiş bir insanın bu günahın ın  kendisini kuşatarak  

zulüm  yelpazesi içerisinde küfre götüren bir m ecraya sokm uş 

olm asının m üm kün o lduğunu gözard ı etmemek lazımdır.
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bat. s, 186; Vatandaş, Tevhid, s. 116; Kara, K ur’an, s. 93.
80- Nisa 4/94; Berae 9/6; Ali İmran 3/67; Duhan 44/37. Bu anlamda 

sözgelimi fıkıh usulü’nde geçen konular buna önemli bir örnektir. 
Bunun için bkz. Ebu Zehra, s. 30vd. 281; Zeydan, s. 50 vd. 96 vd.; 
Zekiyüddin, Şaban, İslam Hukuk İlminin Esasları (Usulü’l-Fıkıh), 
Tere. i. K. D., Türkiye Diyanet Vakfı Yay. Ankara 1990, İkinci Bl. 
,s. 197-256.

81-M âidc5/13; Ni.sâ 4/46.
82- Bkz. Mengüşoğlu, Düşünmek Farzdır, s. 123-132-146; “ ...Zaman

la Kur’an’a yabancı kültürler geniş kitleleri etkisi altına alınca 
kavramlann anlamlan yerinden kaydı. Yeni kültürlerden yorum ve 
tanım kazandılar.” Mengü.şoğlu, Ağabeyime Mektuplar, s. 24-25- 
38; Pamak, s. 232. Aynca günümüz toplumları için kullanılan 
‘Müslüman olmaya aday’ gibi nc idüğü belirsiz nitelemeler de 
böyledir. Çünkü zaten Müslüman olmayan her fert/toplum, Müslü- 
m;m olmaya bizatihi adaydır. Nitekim Musa (a) Firavn’a, aday ola
rak görüldüğünden dolayı gönderilmi-ştir. Yoksa -haşa- abesle işti
gal olurdu. Böyle iken Firavun’un konumunun hem küfür hem de 
elebaşısı olmaktan ibaret olduğunda kuşku yoktur. Bkz. Tâhâ 
20/42 vd.

83- Mezhep kavramı ve taklidine dair bilgi için bkz. el-Masumi en- 
Necdi el-Mekki, Muhammed Sultan, Hel’il-Müslim’u Mulzemu’n 
b ’it-Tibai’l-M ezhebi’l-Muayycn m in’el-M ezahibi’l-Erba’a, 3. 
baskı, Arabistan 1979; Dehlevi Şah Veliyullah-Nablusi-Süyuti- 
Şeyh Davut-Sadık Haşan Han, Mezheplerin Doğuşu ve İçtihad 
Tartışması, Tere. Ş. Ö., Pınar yay. 1992; Kara, Kur’an, s. 107-129- 
154.

84- Bkz. Zeyno, Minhac, s. 45 vd.; Kardavi, Sünneti, s. 293.
85- Rabıta için bkz. Aydın Ferit, Tarikatta Rabıta ve Nakşibendilik, 

Ekin yay. İst. 1996; Sarmış, s. 287 vd.
86- Sözgelimi tarihte her fırka kendisini bu şekilde isimlendinniştir. 

Ancak bir isme/sıfata müstehiik olmak iddia ile değil aksine o vas
fın içeriğine layık olmakla mümkündür. Özler, s. 91 vd.

87- Ümmet kavramı için bkz. Özler, s. 43 vd.
88- Bkz. Kutup, Fi Zilal, Ali İmran 3/164 c. 2 s. 523-528, Mfıide 5/41 

c. 4 s. 242-243, Mâide 5/103-104 c. 4 s. 473-474, En’am 6/19 c. 5 
s. 133, En’am 6/65 c. 5 s. 273 vd., A’raf 7/28-29 c. 7 s. 61 -62, A’raf 
7/59 c. 6 s. 121-122, A’raf 7/123 c. 7 s, 464, Enfâl 8/72 c. 7 s. 99 
vd., Hûd 11/49 c. 8 s. 180, Hûd 11/123 c. 8 s. 300 vd., Hûd Sure
si sonu c. 8 s. 282-309, İbrahim 14/27 c. 9 s. 56-57, İbrahim 14/27 
c. 9 s. 58 vd.,Tahrim 55/8 c. 15 s. 67; “Nitekim Hristiyanlıktan ev
velki devre de bu ad (Cahiliyyc-Cahillik Devri) verilmiştir.” Sü
leyman Tülücü’nün ‘Calıiliyye Kelime.sinin Mana ve Menşei’ 
isimli makalesi, A. Üniversitesi, İslami İlimler Dergisi, 4. Sayı, 
Ank. 1980 s. 282; Bu husus, konumuz sadedinde değerlendirildi
ğinde cahiliyenin sürekliliğinin yanında aynca belli şart ve özel
likleri taşıyan bir dönemin ona uygun bir isimle nitelenmesini de 
çağnştınr.

89- Bkz. Kutup, Fi Zilal, Bakara 2/208 c. 1 s. 439, 2/268-269 c, 2 s. 95- 
96, Mâide 5/47 c. 4 s. 264, 5/50 c 4 s. 270-271, Enam 6/159 c. 5 s. 
505, Enfâl 8/72 c. 7 s 91-96, Hûd 11/50 c. 8 s. 202; Havva, Tartış
malar, s. 57; Nitekim Said Havva da “İnsan ya Müslümandır veya 
Kafirdir” şeklinde bir başlıkla bu konuya farkh bir açıdan yaklaş
mıştır: Havva, İslam, s. 185; “Bir insan ya müslümandır veya ka
firdir. Hem müslüman hem kafir, hem m ü’min ve hem de laik ol
mak mümkün değildir.” Çelik M., Akide, s. 11; Çelik Mustafa, 
İlalılar Rejiminin Anatomisi, Ölçü yay. İst. 1994, s. 85-86; Dilipak, 
s. 67; Çobanoğlu, s. 95; Kettan Ahmed,-Zeyn, Muhammed, Tağut, 
Tere. K. Y., 3. baskı, Esra yay. Konya 1991 s. 206; Alptekin, s. 155.

90- Bkz. Kutup, Fi Zilal. En’am 6/19 c. 5 s. 125 vd., 6/137 c 5 s. 465- 
466, A’raf 7/2 c 6 s. 10-17, R a’d Suresi girişi c. 8 s, 497-498, Yâ- 
sîn 36/75 c. 12 s. 285-286.

91- Kutup, Yoldaki İşaretler, s. 12; Ayrıca bkz. Zeynep, s. 13-14; “İs
lam’da calıiliyeti bilmeyenler zuhur etliği zaman, İslam’ın saflığı 
azar azar kaybolmaya başlar.” Vatandaş, Tevhid, s. 101; İbni Kay
yım, Medâric, c. 1 s. 262 dipnot; İbni Teymiye, Kulluk s. 124 De-

mircan, s. 41 dipnot; Çobanoğlu, s. 15.
92- Kutub, Yoldaki İşaretler, s. 62; Aynca bkz. Berekât Muhammed, İs

lami Hareket Metodu ve Seyyid Kutub, Çev. M. B. E., 2. baskı. Ri
sale yay. İst. 1990, s. 230-253; Sayın F. Köse, geçmiş cahiliye ile 
şimdiki cahiliyeyi, daha başka bir ifadeyle Mekke cahiliyesi ile 
Anadolu cahiliycsini karşılaştırdığı ‘Cahiliyenin Değişmeyen Yü
zü’ adlı kitabında ‘Asrımız cahiliyye asrıdır’ başlığını attıktan son
ra iki toplum arasındaki benzerlikleri sıralamaktadır. Köse Famk, 
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mündc ısrar vardır.
Ayetlerde kimi zaman 'nefsine zulmeden’ şeklinde 

tekiP'*8 ve kimi zaman da ‘nefislerine zulüm’ olarak 
çoğuli'*'-  ̂ şeklinde gelen bu tabir, geniş yelpaze içeri
sinde yerine göre insanların kendilerine zulmetmele
ri, başkalarına haksızlık yapmaları veya adalete uy
gun davranmamaları anlamında kullanılmıştır. Yerine 
göre de daha başka. Farklı bir ifadeyle; Allah (c)’ın 
büyük-küçük, gerekçeli-gerekçesiz her emrine yani 
iradesine karşı çıkmanın zulüm olduğu sabitesinden 
hareketle bu geniş kullanım çerçevesi içinde yine bu 
tabir kimi zaman klasik tabirle günahi^o ve kimi za
man da küfürisı mukabili olarak kullanılmıştır. Bu 
kullanımların akabinde genelde tevbeden bahsedil
miş olması ise Allahu alem yapılan o yanlışlıktan vaz
geçilmesi, teki'ar aynı hataya düşülmemesi ve bu duy
gunun oluşturulmaya çalışılmasına matuftur. Tabi ki 
bu suç, zulüm yelpazesinde küfrü işaret eden alana 
dair değilse. Yok eğer böyle ise bu durumda tevbe, 
hadisenin mutlaka olmazsa olmazıdır. Bilindiği gibi 
günah kavramında da durum bunun gibidir. Onun da 
alanı, zulümdeki gibi geniş ve kademelidir. Bunun İs
lâmî ıstılahta kişiyi şirke/küfre götürmeyen bölümü 
için Allah (c)’ın mağfireti tevbesiz de pekala müm
kündür. Şayet bunda da rahmet ve mağfiretin ön şartı 
tevbe olsa idi bu durumda Allah(c)’ın şirk dışındaki
leri bağışlayabileceği ^̂ 2 espirisi haşa anlamsız olur
du. Çünkü şirk türü inanç ve amellerde bağışlama ke
sinlikle tevbe önşartlıdır.

Esasen zulmün her üç çeşidi de aslında nefse zu
lümdür. İnsanların başkalarına yaptıkları her haksızlık 
kendisine yapılmıştır. Çünkü ahirette karşılığını al- 
mak-vermek sureliyle yapılan hak dağılımında sonuç
ta kendisi zarar görmektedir.

Karanlıkta kalan insan neyi nasıl yapacağını ve 
neyi nereye koyacağını bilmez. Hem kör hem sağır 
olarak el yordamıyla hareket eder; bazılarını çiğ
ner,bazılarını iteler, bazılarını öldürür; kendine ait ol
mayan sahalara girer, yapılmaması gerekenleri ya
par... Ve bütün bu yaptıklarının zararı öncelikle kendi- 
sinedir. Başkalarına da dünya hayatında bir zarar ve
riyor görünse de, asıl zarar kendisinedir ve başkasına 
verdiği zararın karşılığını da görecektir.'̂ 3

Şunu belirtmek gerek. Zalimin de bu ümmetten 
olduğu, kurtuluşa ereceği söylenirken bundan zalim 
li-nefsihi (nefsine zulmeden)in kastedildiği unutul
mamalıdır. Bizzat ayet-i kerime ‘nefsine zulmeden’

tabirini kullanmaktadır. Dolayısıyla zulmü harice ta
şıran, Allah (c)’ın kullarına teşmil eden zalimler bu 
hükmün dışında bırakılmıştır. *54

G- ZALİMLER-MUKTESİDLER- SABİKUN BİLHAYRAT

Bu bağlamda ‘Nefsine Zulmedenler’, yani bir anlam
da kitabın, en azından kimi zaman ve yerde emir ve 
yasaklarına uymayan/ilgisiz kalan bu kimseler yap
tıkları bu fiilleriyle yine bizzat kendi kendilerine zul
metmiş olmaktadırlar. Özü itibariyle olumsuzluk 
olan böylesi bir durum, tevhid sahası içerisinde kaldı
ğı ve de şirk koşmadıkları sürece failini çember (İs
lam) dışına itmiş olmaz. Nitekim daha önce de gördü
ğümüz gibi zulmün her türü failini İslâm sahası dışı
na itmemekte, aksine bir kısmım günah olarak kabul 
etmekte ve failini çember içi kabul etmektedir. Özet
le ilgisizler olarak nitelediğimiz bu gümh kendileri 
hakkında müteyakkız olmalıdu'lar.

Diğer bir anahtar kavram olarak ‘m u k tesid \  orta 
yolu tutan; kimi zaman her iki tarafa da meyledebilen 
ve ‘sâbikûn bil hayrât’ ise hayırlarda ileri gidendir. 
Bu kişi bilerek yanlış yapmayan, her zaman iyi ve 
doğru tarafı tercih etmeye çalışan tiptir. Bunun sabık 
yani önde olması diğer iki konumdakilere nazarandır. 
Bu nedenle hiç hata etmeyen yahut günahsız olan an
lamına gelmemektedii'. Ne ki hemen tevbe ederek bu 
yaptığında ısrar etmeden Rabbine sığınır. Bu dahi 
kesbî (kazanılan) bii' özellik olduğundan diğerlerinin 
de buna yani gayret ve çabasına, konumuna özenerek 
aynı duruma gelmeleri mümkün olduğu gibi, bu aynı 
zamanda teşvik de edilmiştir.

Buna göre nefsine zulmeden kişiler hasenat terazi
si hafif gelenlerdir. Muktesidler, tartısı denk olanlar ve 
sâbikûn ise hasenat terazisi ağır gelenlerdir. ■
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îran Şahı R ıza Pehlevi, B B C ’den D avid Frost ile iltica ettiği Meksika'da yaptığı bir söyleşisinde: 
Karşıma kapahçarştyı almasa idim, îrarıı terk etm ek zorunda ka lm azdım ” demişti.

Bu cüm lenin sıradan bir söz olmadığını, yıkılm ış bir tahtın sahibinin ağzından çıkan ibret dolu 
hayati bir tesbit olduğunu düşünüyorum .
Tahrandaki kapaltçarşımn îslam i ağırlığını bir tarafa bırakırsak, aslında bu cüm lenin altında  
'‘Ekonom inin önemli güçlerini karşıma aldım .” gibi bir anlam  yatm aktadır.
‘Ekonom inin Ç a rk ın ı iyi tahlil edemez, ekonom ik çarkın içerisinde rotanızı iyi belirleyemezseniz 
bu çarkın içerisinde ezilir gidersiniz. Ekonom inin çarkım döndüren motorize gücünüzü oluştura
m az iseniz. Şah bile olsanız söylemlerinizi hükü m et edemezsiniz.
H a ya fın  içerisinde varlığını devam ettirmek, hayatı tüm  yönleriyle kavram ayı/anlam ayı gerek
tirir.
‘Ekonom i Çarkı' adını verdiğimiz bu bölümde; ekonomiye ilişkin bazı temel bilgileri, Türkiye ve 
Dünya'da ekonom i gündem i ile ilgili gelişmeleri, haber ve haber-yorum şeklinde özetlemeye çalı
şacağız.

M ER K EZ BANKASI

‘DUNU BUĞUNU’

M.Nuri
KAYNAR

Türkiye Cumhuriyeti M erkez Banka- 
s ı’nın kuruluş serüvenine değinmeden, 
bir İcaç cümle ile öncesinden bahsede
lim.

1856 yılında Bankı Osmani (Osman- 
lı Bankası) Fransız-İngiliz ortak serma
yesi ile kurulur. Bankanın devlet banka
sı niteliğini kazanıp Bankı Osmani Şa
hane adını alması 1863 yılında olur. 
Mart 1924’te, bankanın 1925 yılında so
ne erecek olan imtiyaz süresi 1935 yılı
na kadar uzatılır. Hükümet ile yaptığı 
anlaşma gereği banka, banknot çıkarma 
imtiyaz ve tekelini kazanır.

Cum huriyet’in ilk yıllarında siyasal 
yönetim, güçlü ulusal ticaret bankaları

yaratma politikasını izledi. İlk olarak 
1924 yılında Türkiye İ§ Bankası kurul
du. Daha önce imtiyaz süresi 1935 yılı
na kadar uzatılan Osmanlı Bankası ile 
anlaşmaya ek olarak, bir devlet bankası 
kurulması halinde Osmanlı Bankası’nın 
imtiyaz hakkı olmayacağını belirten bir 
hüküm eklendi. Türk parasının değerin
deki düşüşlere karşı önlemler almak için 
1926 yılından itibaren bir M erkez Ban
kası kurulması gerekliliği düşünüldü ve 
çalışm alar yapıldı. Yeni kurulan İş Ban
kası, merkez bankası işlevlerini üstlen
m ek istesede başarılı olamadı.

1929 yılına gelindiğinde, ülke eko
nomisi ciddi bunalım lar yaşamaktadır. 
Türk Lirası hızlı bir şekilde değer kaybı 
yaşarken hükümet bir dizi önlemler al
mayı kararlaştırır. Bunların en önemlisi
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Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu 25 Şubat 
1930 da yürürlüğe girdi. Fakat bu da ciddi sonuçlar 
vermez. Halen ülkenin merkezi bir bankaya ihtiyacı 
vardır. Çıkabilecek sorunları çözm ek için 24 Mart
1930 tarihinde 1.215.000 Sterlin sermaye ile Banka
lar Konsorsiyomu oluşturulur. Fakat bu da sonuç 
vermez.

Bu şekildeki ana çözümlerin sonuç vermeyeceği 
anlaşılmış olacak ki 11 Haziran 1930 tarihinde Tür
kiye Cumhuriyeti M erkez Bankası kanunu kabul 
edilir. 15 milyon lira sermaye ile Anonim Şirket ola
rak kurulan banka, 3 Ekim 1931’de kurulup, 1 Ocak 
1932 tarihinde de nihayet resmen faaliyete başlar.

Türkiye Cumhuriyeti M erkez Bankası, 30 yıl sü
reli banknot çıkarma imtiyazına sahip olarak, bütün 
merkez bankaları gibi devletin tahsildarlığını yap
manın yanı sıra, iskonto ve reeskont işlemlerini yap
ma yetkisini de alır.

1715 sayılı kanun ile kurulan kırk yıl yürürlükte 
kalan, bu süre içerisinde 22 kez değiştirilen kanunun 
temel amacı: ‘Ülkenin ekonom ik kalkınması için ça
lışm ak’ olarak belirlenmiştir. Yürürlükte kaldığı süre 
içerisinde günün koşullarına uygun hale getirmek 
için çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan bu de
ğişiklikler Hazine ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri’ne 
ait avans ve kredilerle ilgili düzenlemelerdir.

Yeni kuruluş yasası 26 Ocak 1970 tarihinde 1211 
sayılı K anun’la kabul edilen M erkez Bankası o gü
nün koşullarına uygun olarak organize edilen banka
nın izlediği para ve kredi politikaları hükümet politi
kaları ile parallel- 
lik o luşturacak  
şekle getirilmiştir.
Bu yeni kanuna 
göre paranın de
ğerinin korunm a
sıyla ilgili önlem 
lerin yanı su‘a pa
ra ve kıedi politi
kalarının yürütül
mesi, para basma 
ve kredili para 
verme işlemlerini 
düzenlem ekle so
rumlu hale getiril

miştir.

Serbest piyasa ekonomisine geçilen 1986 yılına 
gelindiğinde yeni ihtiyaçları karşılamak amacıyla 
3291 sayılı kanun ile bugünkü yapılanmasını alır.

Merkez Bankası, 2000’li yılların arafesine geldi
ğimiz bugün hisselerinin % 54.73’ü H azine’ye ait 
Anonim Şirket olarak yurt içinde 21, yurtdışında 5 
temsilcilik ve 5500 personeli ile hizmet veren bir 
bankadır.

SANAYİ YATIRIMLARI 

DÜŞÜYOR

Sanayi üretimi, bu yılın Mart ayında geçen yılın ay
nı ayına göre %7.6 azaldı. Üretimdeki düşüş, bu yı
lın ilk üç aylık döneminde 6.6 olarak gerçekleşti. 
Devlet İstatistik Enstitüsü (D İE)’den yapılan açıkla
maya göre, Mart ayında alt sektörler itibariyle üre
tim, imalat sanayisinde % 8.4, madencilik sanayisin
de % 4.13, elektrik-gaz ve su sektöründe i.se %1.4 
oranında geriledi. Mart ayında üretim, imalat sana
y i’nin alt kolları arasında yer alan gıda sanayiinde 
%8.4, mensucat sanayiinde %30.2, kağıt ve basın sa
nayiinde %27.6, kimya sanayiinde %10.5, metal ana 
sanayiinde %7.3 ve makine sanayiinde %14.7 oram
da düştü. D.İ.E verilerine göre, yılın ilk üç aylık dö
neminde düşüş, ortalama %6.6 olarak gerçekleşti. 
Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre, m a
dencilik sanayii üretimi %10.9, imalat sanayi üretimi 
%7.8 oranında düşerken, elektrik, gaz ve su sektörü
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üretimi %1.8 oranında artış gösterdi.
Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) verilerine göre; 

Türkiye’nin bu yılın Ocak-M art döneminde, 6 mil
yar 35 milyon dolarlık da ihracat, 7 milyar 871.1 
milyon dolarlıkta ithalat yaptığı, geçen yılın aynı dö
nemine göre ihracat %10.4 gerilediği, buna karşılık 
ithalattaki azalmanın da % 30.6’ya ulaştığı açıklandı. 
İthalattaki azalmanın özellikle de yatırım malları ve 
hammadde kalemlerinde görülmesi, yatırım eğilimi
nin düştüğünü gösteriyor.

Ekonomik durgunluğun bir yansnnasi olan ser
maye ve ana malları ithalatı, bu yıl ortalama % 30 
geriledi. Geçen yıl 2 milyar 320.6 milyon dolar olan 
sermaye malları ithalatı bu yıl 1 milyar 545.3 milyon 
dolara düştü. Ara m allan ithalatı da 7 milyar 739.7 
milyon dolardan, 5 milyar 351.6 milyon dolara indi
ği görüldü. Ocak-M art döneminde tüke
tim mallarının da ithalatı %26.6 azalarak 
1 milyar 231.9 milyon dolardan, 904.6 
milyon dolara indi. Uzmanlar, ithalattaki 
düşüşle, ülke ekonomisindeki durgunluk 
kadar uluslararası piyasalarda mal fiyatla- 
rınm gerilemesinin de etkili olduğunu dik
kat çekiyorlar.

Özellikle; Türkiye’nin önemli pazarla
rından biri olan ve özelde Laleli piyasası
nın can damarı konumunda olan Rusya 
K rizi’ni iyi tahlil etmeli ve alternatif pa
zarlar oluşturulmalıdır.

Geçen yıl 461.7 milyon dolarlık ihra
cat ile Türkiye’nin toplam ihracatı içinde 
6.9 olan R usya’nın payı, bu yıl 137.7 mil
yon dolarlık ihracat ile % 2.3’e düştüğü 
sonucu bile uluslararası kıizin boyutunu 
görmemizi kolaylaştıracaktır.

BÜYÜK K U R T’UN İK İL İ OYUNU 

ABD H A ZA R ’DA NE YAPMAK İSTİY OR?

Bir taraftan Bakü-Ceyhan için Türkiye’ye 
göz kırpan A B D ’nin bir yandan da boğaz
ları by-pass edecek Trans-Balkan petrol 
boru hattı için Bulgaristan’a yardım yap
mayı kararlaştırdığı ortaya çıktı. Kosova 
barışı sonrasında bölgeye yerleşecek

A B D ’nin Avrupa’ya petrol dağıtımını ele geçirmek 
için canlandırdığı öne sürülüyor.

Bakü-Ceyhan çalışinaları için çok sınırlı m iktar
da yardım yapan Amerikan Ticaret ve Kalkınma 
Ajansı TDA, Bulgaristan H üküm eti’ne Trans-Balkan 
by pass hattının fizibilite çalışmaları için 588 bin do
lar hibe etmeyi kararlaştırdı. 980 bin dolara mal ola
cak fizibilite çalışmaları Amerikan AMBO şirketi ta
rafından yürütülecek. AMBO şirketi, hattın yapımı 
konusunda da büyük petrol şirketleriyle birlikte çalı
şacak TDA yetkilileri, Bulgar H üküm eti’ne para yar
dımı yapılmasının sebebini, Hazar Bölgesi petrolle
rinin Avrupa pazarlarına aktarılmasında izlenen çok
lu hat politikası olarak açıkladılar. Bulgar Hükürjıe- 
ti’yle TDA arasındaki yardım anlaşmasının imzalan
dığı öğrenildi. Ayrıca toplam 900 milyon dolar mali
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yeti olan projeye Amerikan firmalarının ihracat yo
luyla 590 milyon dolarlık malzeme sağlayacaldarı 
bildirildi. Amerikan şirketleri by-pass hattına boru, 
petrol tankı, elektrik ve telekomünikasyon sistemle
ri malzemeleri ve diğer araç-gerecin satışını yapa
cak.

TDA’nın yardım yaptığı by-pass hattı Bulgaris- 
tan-M akedonya-Arnavutluk güzergâhını takip ede
cek ve Adriyatik Deni-
z i’nde son bulacak. R us
ya, A zerbeycan, T ürk
menistan, Kazakistan ve 
G ürcistan ’da üretilen 
petrol Bakü-Novorossisk 
ve Bakii-Supsa yoluyla 
K araden iz’e indikten 
sonra boğazlardan değil, 
by-pass hattından Avru
pa pazarlarına taşınacak.
Bu durumda T ürkiye’nin 
boğazlardan petrol taşın
masının yarattığı tehlike
leri ortaya koyarak Ba- 
kü-Ceyhan hattının yapı
mı konusunda tezler 
üretm esinin b ir anlam ı 
kalm ayacak. B akü-N o
vorossisk ve Bakü-Sup- 
sa ’nın kapasitesinin artı
rılması durumunda uzun 
süre Bakü-Ceyhan’a ge
rek kalmadan petrol Av
rupa pazarlarına aktarıla
bilecek. By-pass hattının
taşıma maliyeti daha düşük olacağı için, Bakü-Cey- 
han yapılsa bile taşıma maliyetinin çok düşük tutul
ması gerekecek. Bakü-Ceyhan görüşmeleri devam 
ederken neden by-pass hattının yeniden canlandırıl
ması gereğinin duyulduğu konusunda strateji uz
manları değişik değerlendirmeler yaptılar. Kosova 
operasyonu ile petrol hattının birbiliyle yakından 
ilişkili olduğunu belirten uzmanlara göre, Koso- 
va’nın ardından Sancak, Karadağ ve Voyvodina Yu
goslavya’dan ayrılacak. Bu bölgelerin Yugoslav
y a ’dan ayrılarak yarı bağımsız ya da özerk bir yapı

kazanmaları durumunda bunların Sırp saldırıların
dan korunması için bu bölgelere koruyucu kuvvet 
yerleştirilecek. Bu kuvvet de ABD olacak. Bölgeye 
yerleşen A B D ’dc by-pass hattından gelecek petrolün 
Avrupa pazarlarında dağıtımında yetkiyi eline geçi
recek. Uzmanlar bu tezin uzun vadede gerçekleşebi
leceğini belii'terek, by-pass hattının petrol şirketleri 
tarafından da uzun zamandır istendiğini, böylece şir

ketlerin kısa vadede bo
ğazlar sorununu da aşmayı 
hedeflediklerini kaydedi
yorlar.

Türkiye ve Azerbeycan 
arasında imzalanan İstan
bul protokoluna göre taraf
ların anlaşması için öngö
rülen süre doldu. Enerji 
bakanlığının açıklamasına 
göre görüşm eler olumlu 
geçm iş olm asına karşın, 
B akü-C eyhan’ın maliyeti 
ve güvence verilecek ek 
maliyet konusundaki sorun 
henüz aşılmadı. Bu arada, 
Hazar petrolleri üzerinde 
etkisini artırm ak isteyen 
A BD ’nin Supsa hattı alter
natifi, Azeri petrolünde 
Bakü-Ceyhan için öngörü
len tarihi tekrar gündeme 
gelirdi. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Cumhur 
Ersümer, “Boru hattı konu
sunda ciddi, siyasi, strate

jik  bir savaş yaşanıyor. Bakü-Ceyhan için önemh 
mesafeler katedildi. Tam bu esnada alternatif hatla
rın gündeme getirilmesi çok manidardu*.” dedi.

Geçen ay içerisinde dünya basınından özetlenen 
bu tezler şunu açıkça ortaya koyuyor ki: ‘Yeni Dün
ya D üzeni’ denilen sistem öylesine planlı işliyor ki 
büyük kurt, kuzuların her an sessizliğini bozabilece
ği en küçük ihtimali dahi düşünerek ‘Büyük Satranç 
Tahtası’nda ikili oynamayı tercih ediyor.. Stratejiler
den bir tanesi başarısız olursa ikinci strateji devreye 
girerek hamle gerçekleşmiş olacak. ■
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AYIN PANORAMASI/ İSLAM DÜNYASI

Mustafa
ÖZCAN

İRAN ‘DA R E JİM -İÇ İ KAVGA

Nehri geçen İran derede mi boğuluyor? 
Selam gazetesinin kapatılmasıyla birlik
te başlayan olaylar ve öğrenci gösterile

ri bir hafta boyu sürdü ve İran’ı baştan 
sona sarstı. Kimilerine göre rejimin te
melleri sarsılıyordu. Yine kimileri, İran 
T iananm en’inden söz ediliyordu. B ir 
gazetenin kapatılması, neden olayları ve 
talebeleri tahrik etti? İran’da; yenilikçi
ler, kadimciler, ilericiler, muhafazakar
lar, sertlik yanlıları, çatışmacılar (conf- 
rontationist) ve yatışmacılar (accomoda- 
tionist) adlan altında rejim çoktan beri 
iki kanada ayrılmış bulunuyor. Daha ön

ce Rafsancani’nin ebeliğinde doğan ye

nilikçi siyasi kanal 
Hatem i ile birlikte 
mecrasını ve liderini 
bulmuş oldu. Bu kana
dın temel sistemi, öz
gürlüklerin tastamam 
noksansız bir şekilde 
verilm esi. Bunun 
önündeki en büyük en
geli de İran’ın derin 
devletinde, bunu tem
sil eden atanmışlar re
jim inde görüyorlar. 
Atanmışlar rejimi; bir 
nevi zümre hakimiye
tinden ve Balılıların 
M ollakrasi dedikleri 
sistemden kaynaklanı
yor; bu sistemin özün

de ise velayet-i fak ih  ve onun icracısı ve- 
liyy-i fakih  bulunuyor. Veliyy-i fakih ise 
masumlar adına veya Mehdi adına dev
leti yönetiyor. Kolluk kuvvetleri, yargı 
ve basın üzerinde mutlak hakimiyeti var. 
Hatemi ile temsil edilen rejimin diğer 
kanadı İran’da uygulanan seçim demok
rasisinin bir ürünü. Dolayısıyla bu ke
sim daha fazla şura ve daha fazla halkın 
yönetime ve iktidara katılımını istiyor
lar. Ahmet K atib’in de belirttiği gibi as
lında tarih boyunca tam uygulanmasa 
bile Sünnilikteki siyasi gelenek şura 
prensibine dayanıyor. Sünnilikte refe
rans K u r’an ve sünnet’tir; şahıs değildir; 
şahıslar sadece bu referansın icracısı ko
numundadırlar. D olayısıyla Sünnilikte 
kuvvetler ayrımı baştan beri tabii olarak
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vardır. Şiilikte ise vesayet gereği şahıslar ve zümre
ler dini referansın bir parçasıdııiar. la rih  içinde Aye- 
tııllah lİLimeyni’ye kadar şiilik içinde de mecburiyet
ten Sünnilik de olduğu gibi kuvvetler ayırımı uygu- 
lanmıştu’. Ayetullcih H um eyni’nin önderlik ettiği 
devrim başarıya ulaşınca da yeni bir düzenlemeye 
gidilmiş ve M ehdi’nin zuhuruna kadar veliyy-i fakih 
prensibi benimsenmiştir. Elbette veliyy-i fakih meş
ruiyetini masum imamlardan ve onlardan Ş ia’nın ile
ri sürdüğü gibi manevi güçlerini; vasiyetten almakta
dırlar. Velayet-i fakih kavramıyla birlikte vasiyet ve
sayete ve evsayaya dönüşmüştür.

M untazari’den beri İranlı bazı din adamları vela
yet-i fakih kavram ının vc bu kavramın yolaçtığı 
zümre hakimiyetinin gözden geçirilmesini ve tadil 
edilmesini istiyorlar. Abdulkerim Suruş gibi şahsi
yetler veliyy-i fak ih ’in yorumlarının masum olmadı
ğını ve bir görüş olduğunu ve tek görüş esas alınarak 
diğer görüşlerin bastırılamayacağını ileri sürmekte
dirler. Nasları ve şariin maksadını anlamakta tekel ve 
tekelleşme olam ayacağını ve oluşturulamayacağını 
öngörüyorlar. D ini yorumlama hakkında teaddüt ve 
çoğulculuk, yönetim de de aynı şekilde ihtikar, keyfi
lik değil kanun hakimiyeti istiyorlar. Kısaca dini ya
şamda şura ve çoğulculuk, yönetimde de kanun ha
kimiyeti istiyorlar. Çatışmanın temel nedeni bu. Öy
leyse Selam gazetesinin kapatılması neden kavganın 
sebebi oldu? Veliyy-i fakih taraftarları da iktidar te
kelinin ellerinden yavaş yavaş kaçtığını ve basının 
bunda önemli rol oynadığına inanıyor. Dolayısıyla 
basını d izg in le
mek isliyorlar.
Oysa basın yeni
likçilerin tek ne
fes alma organı.
H atem i’dcn daha 
fazlasını bekler
ken İran-Irak sa
vaşından beri va
rolan nisbi basın 
özgürlüğünü de 
k a y b e t m e k l e  
karşı karşıyalar.
Uğur M um cu 
benzeri İran’daki

Laik aydınların öldürülmesinin ardında istihbarat 
teşkilatının olduğunu basın ortaya çıkarmıştı. Bun
dan dolayı hatt-ı imam veya hattı veliyy-i fakih çiz
gisinde olanlar, basına gözaçtırmak islemiyorlar. 
Bunda başı Veliyy-i fakih Hamaney çekiyor. Cihan-ı 
İslam ’ın yayıncısı Ham eney’in kardeşi Abdulhadi 
ise Halemi kanadında yeralıyor.

Dolayısıyla İran’daki kavga rejim kavgası değil 
rejim içi bir kavga. Binaenaleyh I999’u 1979’un rö
vanşı saymak doğru değil. Bununla birlikte her ikisi 
arasında ortak yönler ve benzerlikler de yok değil. 
Hem 1979 hem de 20 yıl sonra 1999 yılında talepler 
aynı? Özgürlükler ve sosyal refah. İran halkı Şahlık 
döneminde hem baskıdan hem de servetin tekelde 
toplanmasından şikayet ediyordu. Şah ve Prenses 
Eşref gibi. Hem de iktidar erki ve serveti, mollaların 
elinde toplanmış görüyor. Teşhisi doğru koyacak 
olursak İran halkı kimliğini yoğuran ve oluşturan İs
lama ve değerlerine karşı değil, ancak uygulanış bi
çimi üzerinde çekinceleri var. Gösterilerle bunu iz
har ediyor. Bununla biıiikte yenilikçiler arasında Ba
tı hayat tarzına temayüller seziliyor. Bu da İran reji
mine zımni bir muhalefet anlamına gelebilir. Bu da 
İran’da tamamen dinin devletle birleşmesi iltibasın
dan kaynaklanıyor. Bundan dolayı İi'an ideolojik bir 
çıkmaza saplanmış bulunuyor. Reform taleplerinin 
nedeni bu ideolojik çıkmaz üzerine şekillenen yıp

ranmadır.
Rejimin keskinliği nedeniyle rejim içte ve dışta
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geniş bir düşman cephesiyle kuşatılmıştır. Bu da yıp
ranmayı hızlandırmıştır.

İran’da Yeni Dönem
İran uzmanlarının da söyledikleri gibi gösteriler 

İran rejiminin özüne yönelik değil. H atem i’nin bu iş
ten kârlı çıkacağını umanlar var. Hatemi de zaten 
başta özgürlük talepleriyle çıkan gösterici öğrencile- 
ri desteklemişti. Ancak daha sonra gösterilerin mahi
yeti ve mecrası değişti.

Göstericiler kamu mallarına zarar vermeye başla
dılar, bu da gösterilerin masum olmaktan çıktığını 
gösteriyordu.

Her zamanki gibi İran, gösterilerin ardında ya
bancı parmağı aradı. İranlı aydınlar öldürüldüğünde 
başgösteren tartışmalarda da böyle olmuştu. Belki 
yabancı parmağı olmayabilir ama Halkın Mücahid- 
leri gibi illegal bazı örgütlerin olaylara bulaşması ve 
seyrini değiştirmesi muhtemel yabancı parmağı ol
duğunu farzedersek, İran rejiminin sızmalara açık ve 
müsait bir yapı haline dönüştüğünü ve zafiyet geçir
diğini kabul etm em iz lazım. ABD bile son sıralarda 
Halkın M ücahidleri gibi İran rejim karşıtı örgütleri 
aynen PKK gibi yasadışı ilan etti. Dolayısıyla Hate
mi döneminde ABD ile İran arasında buzlar çözülür
ken neden W ashington bu tür provakasyonlarla Tah
ran’la arasını açmaya çalışsın? Elbette İran’ın bölge

sel ve uluslararası çapta 
düşmanları var, bunları 
da unutmamak lazım.

Bu kargaşa İran’da 
rejim değişikliğine yo- 
laçar mı?

İran ’da bugünkü re
jim in  alternatifi yok. 
Yine kendisi. Bundan 
dolayı kavga da rejim 
içinde cereyan ediyor. 
A slında  İran devrim i 
kaçınılm az bir devrim; 
özünde de İran halkı 
için yararlı bii‘ devrim
di. D evrim le birlikte 
Şahlık rejimi, devr-i sa
bık  haline gelm iştir.
İran devrim le biılikte 

daha ileri olan cum huriyet sistem ine geçmiştir. Bu 
cum huriyet “İslam la” kayıtlı ve ondan referanslı bir 
cumhuriyetti. M ezhebi yanı bir tarafa, din adamla
rının/m ollaların rejim î ve cum huriyeti şeklinde te
celli etti. Bu da Hatt-ı İm am cıların yani imamsever- 
lerin yanında zıdd-ı inkilapçıları tevlit etti. Tarihçi 
İlber Ortaylı neden II. M ahnıud’a değilde II Abdul- 
ham id’e despot sıfatı yakıştm idığını sorar ve ceva
bını ararken bunu zaman ve kurum stülaşm a farkına 
bağlar. Beyaz R usya’nın Lideri Lukeşenko için I. 
Herald Tribune gazetesinin attığı başlık anlamlıdır: 
“Belarus Policy Enigm a/Lukeshenko Leading Co
untry into the Past”. Evet, Lukeşonko ülkeyi geçmi
şe doğru sürüklemektedir. İran halkı da Şahı des
potluğundan dolayı kovdu, A B D ’ye istikbarından 
dolayı kafa tuttu. Aynı refleks ve anlayış, dokunul
mazlık zırhına bürünm üş ve la yüs’el rejimlere de 
geçit vermez.

Yenilikçiler, İran’ı sarsan bir haftalık gösteriler 
sırasında kendi sembollerini, H atem i’nin fotoğrafla
rını taşıyorlardı. Karşı grup ise rövanş mahiyetinde
ki gösterilerde kendi sembollerini taşıdıhu-; Humey- 
ni-Hamaney fotoğrafları. Göstericilerin ellerinde ta
şıdıkları: “Muti rehnerem ” pankartı herşeyi özetli
yordu. Rehberime bağlıyım, diyen rövanşçı gösteri
ciler İm am ’ın çizgisine ve veliyy-i fakih’e bağlı ol
dukları mesajını gönderiyorlardı.
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YUNANİSTAN
Y uhalanan Ülke: Türkiye

Birinci sahne A tina’da geçiyor... Yunanistan’a bir 
ziyaret için gelen Tunus Savunma Bakanı Habib Bin 
Yahya’nın keyfi, A tina’da Tunus bayrağının, Türk 
bayrağına benzemesinden ve benzetilmesinden dola

yı kaçıyor. Ayyıldızlı 
ve üzerinde yuvarlak 
bir kırmızı şerit bulu
nan Tunus bayrağını 
Türk bayrağı ile ka
rıştıran Yunanlılar, 
bakanın içinde bu

lunduğu aracı bol bol yuhalamış ve taciz etmişler. 
Ai'açlar korna eşliğinde, yayalar da el-kol hareketi ve 
ıslıklarla bakanı ve aracını yuhalamışlar. Bakan Ha
bib Bin Yahya başta bu tepkilere bir anlam vereme
miş. M aiyetinde bulunanlar veya ikinci bir rivayete 
göre; Yunan Savunm a Bakanı Akis Çohalopulas du
rumu izah ediyor. Duruma sinirlenen Bakan Yahya 
çaresiz bayrağın araçtan indirilmesine razı oluyor. 
Böylece Yunanlıların ayyıldız fobisi ve düşmanlığı 
bu olayla da bir kez daha kendisini dışa vurmuş olu
yor.

İkinci sahne... Kudüs. Demirel, İsrail’i ziyareti 
sırasında M escid-i A ksa’yı geziyor ve Türkiye Mes- 
cid-i A ksa’nın halılarını değiştiriyor. İşte bu sırada 
ne oluyorsa oluyor: bazılarının Hamas sempatizanla
rı yakıştırması yaptığı bir grup Filistinli genç Demi- 
rel’in ziyaretini protesto ediyor. Gençler Türkiye’nin 
kendilerine Osmanlı gibi sahip çıkmadığından ve la
ik rejimden yakınıyorlar. Tabii İsrail-Türkiye müna
sebetleri de Arap gençleri hayal kuıklığına uğratan 
diğer bir neden.

Tatsızlık Türk diplomatlarının müdahalesiyle ön
leniyor. Ama gençler yine de bir ay boyunca Mes
cid-i A ksa’ya girm em e cezasına çarptırılıyor. Demi
rel; Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, İsrail’e cumhur
başkanlığı seviyesinde yani en yüksek düzeyde ilk 
ziyareti gerçekleştiren şahsiyet oldu. İsrail Cumhur
başkanı Ezer W eizman tarafından şaşaa ile karşılan
dı ama B arak’la görüşmesi 15 dakika sürdü ve sönük 
geçti.

B arak’tan sonra Demirel de bölgesel liderlerle;

Arafat ve Ürdün Kralı Abdullah II. ile görüştü. Bu 
görüşmeler sırasında Demirel bölgede külli bir barı
şa ulaşılması özlemini dile getirdi. D em irel’in gün
deminde Manavgat içme suyunun İsrail’e transferi, 
2000 yılı ve Hz. İsa’nın doğumunun üçüncü bin yılı 
münasebetiyle karşılıklı din turizmini teşvik ve eş
güdüm politikalar izlenmesi de vardı. Türkiye ile İs
rail arasında ili.şkilerin vazgeçilmez unsurlarından 
birisi de elbette silah sanayii ve bu alanda karşılıklı 
işbirliği ve yatırımlar. Dolayısıyla D em irel’in bu ko
nuyla da ilgili olduğunu söylemek izahtan verestedir.

Bununla birlikte Barak dönemi vc Suriye ile ön
celikli barış arzusu, Netanyahu politikalar üzerine 
kurulu bölgedeki dengeleri vc sınırlı soğuk savaş dö
nemini sona erdiriyor. Netanyahu dönemine damga
sını vuran Tüıidye-İsrail işbirliği, yalnızların vc dış
lanmışların ittifakı mesabesindeydi. Şimdi Barak ye
niden Araplara açılma politikası izliyor. Bu da Türk- 
İsrail ilişkilerine gölge dü.şürüyor. Öyleyse başkala
rının düşmanlığı üzerine kurulu politikalar iflas edi
yor. Türkiye bunu görüyor. Zaten Abdullah Öca- 
lan ’ın yakalanmasıyla birlikte Türkiye-Suriye ilişki
lerinde bir kayma ve açılım yaşandı. Şimdi İsrail-Su-
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riye arasında bir açılm a dönemi başladı. Barak yöne
timiyle birlikte İsrail ve bölge politikası iki önemli 
değişiklik ve kayma yaşıyor. Bunlardan birisi Türki
y e’yi, İkincisi de Suriye ve İi'an’ı ilgilendiriyor. Ba
rak hükümetiyle birlikte îsrail politikaları açısından 
Araplar yenidçn önplana çıkınca Türkiye geri plana 
itiliyor. Bu yönde Demirel ile B arak’ın 15 dakika gö
rüşmesi sembolik bir anlam taşıyor. Aynı paralelde 
Polletrau ve Albright gibilerin kehanetleri gerçekle
şecek olursa ve Suriye, E sat’ın son günlerinde İsrail- 
le barış yaparsa; bu takdirde Suriye, İsrail’e yaklaşır
ken İran mihverinden uzaklaşacak. Tabii bu durum; 
İran’daki sertlik yanlılarının İran’daki kontrollerinin 
devam edip etmemesine bağlı.

Demirel apar-topar İsrail’e giderek değişten den
geler m uvacehesinde İsrail’in yeni hükümetinin nab
zını tutmaya ça
lıştı. İs ra il’in 
Araplara önce
lik vermesi Tür
k iy e ’yi yeni 
arayışlara ve 
denge politika
larına itebilir.
K ısaca bölge, 
yeni gelişmele
re gebe.

İki sahneden 
ortaya çıkan so
nuç şu: Türkiye 
hem hilal hem
de haç diyarlarında yuhalanıyor. Bunu kısmen Türki
ye hakkındaki karşıt propogandalara ve peşin hü
kümlere bağlayabiliriz. Ama son kertede bizim hiç 
mi kusurumuz, günahımız, kabahatimiz, vebalimiz 
yok?

K EŞM İR 

N ükler Savaştan Kaçış veya 

W ASHINGTON ANLAŞMASI ~

Soğuk savaş döneminde Pakistan her ne zaman Keş
mir meselesini BM  Güvenlik konseyi’ne getirmişse 
karşısında Hindistan nam-ı hesabına SSCB ve veto 
hakkını bulmuştur. Bugün ise roller değişmiş bulu

nuyor. ABD, Ç in’e karşı H indistan’ı; himayegerdesi 
(protege) olarak destekliyor ve stratejik müttefiki 
olarak tanımlıyor. Ç in’in uluslararası güç, süpergüç 
olmasına mani olmayan ABD, bu ülkenin arkasına 
Hindistan’ı takıyor, onunla m arkaja alıyor.

W ashington Antlaşması
H indistan’ın arzularına tercüman olan Washing

ton, Pakistan hükümeti üzerine Kargil konusunda 
baskı yapmaya karar vermiştir. Bununla Keşmir me
selesi sanki mevzii bir meseleye; Kargil meselesine 
dönüşmüştür. Bu, H indistan’ın taktiği ve ABD’nin 
de bu taktiği icrasıyla meydana gelmiştir. Bu çerçe
vede Pakistan Başbakanı Nevaz Şerif, W ashington’a 
davet edilmiştir. Clinton-Şerif görüşmesinden sonra 
Temmuz ayının ilk haftasında ve yaklaşık Kargil m e

selesinin baş
lanmasından iki 
ay sonra Was
hington anlaş
ması ilan edil
di. Bu anlaşma 
m ucibince, öz
gürlük savaşçı
ları tek yanlı 
olarak Kontrol 
H attı’nın Pakis
tan’da kalan ta
rafına çekile
ceklerdi. Nevaz 
Şerif belki de 

böylece dışarıyla gerginliği yatıştırdığını hesaplı
yordu ama bu defa içte gerginlik ihtimali zuhur et
mişti. Keşmir meselesi Pakistan’ın ulusal meselesi 
olarak kabul ediliyordu. Şimdi N evaz Şerif bu mese
lede oybirliğini bozan kişi ve başbakan rolünü oyna
maktaydı. Keşmir M ücahidleri Birleşik Cihad Kon
seyi Başkanı Seyyid Salahadddin, Kargil, Drass ve 
Batalik’teki kurtarılmış bölgelerden çekilmeyecek
lerini ve Cammu ve K eşm ir’de son karış toprağı kur- 
tarıncaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini ilan 
etmekteydi. Keza sık sık gözlem altına alınan Keş- 
mirli Partiler Ortak Konseyi Başkanı olan Seyyid 
Ali Ceylani de ittifak olarak mücahidlerden, kurta
rılmış bölgelerden çekilmelerini İşleyemeyeceklerini
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beyan etmişti. Ceylani, zımnen Ncvaz Ş erif’i kaste
derek kimsenin de onlardan çekilmesini isteyemeye
ceğini belirtmişti.

Seyyid Ceylani, Mücahidlerin kendi alacakları 
karara sayılı davranacaklarını söylemeyi de ihmal et
memişti. Bundan dolayı anlaşma sonrasındaki gün
lerde Pakistan’da anlaşma aleyhinde yapılan gösteri
ler de Hindistan bayraklarının yanında Nevaz Şerif 
ICLikk l̂an da yakıhnıştı. Mücahidlere göre Washing
ton anlaşması sadece H indistan’ın emellerine ve çı
karlarına hizmet etmektedir. Hindistan kuvvet kulla
narak çıkarmadığı mücahidlerin çıkarılması mesele
sini ABD ve Pakistan’a havale etmişti. H indistan’ın 
taşeronları olan bu ülkelerde meccanen bu ülkeye 
hizmet veriyorlardı. Mücahidlerin gözünde Hindis
tan, Keşmir hırsızı 
ve uluslararası ca
mia bu hırsız çalın
tı evden çıkaracağı 
yerde evin hakiki 
sahiplerinden evi 
tahliye etm elerini 
istiyor. Çalıntı ev
den hu’sız çıkarıla
cağı yerde evsahip- 
leri sürülmektedir.

M ücahidler ay
nı zamanda K ont
rol H aiti’ni düzen
leyen Simla anlaş
masını da reddediyorlar ve bu anlaşmanın özellikle 
de kendilerini bağlamadığını belirtiyorlar, Bu anlaş
ma Hindistan ile Pakistan arasında 70’li yılların ba
şında yapılmış ancak onaylanamamıştı. Mücahidler, 
Keşmir konusunda tarafsız davranmayan A B D ’nin 
meseleye müdahalesini de reddediyorlar.

Hindistan M erm i Bulamıyor
H indistan’ın nükleer denemelerinden sonra İsveç 

gibi ülkelerin silah ambargosu uygulaması sebebiyle 
top mermileri temin etmekte güçlük çekiyor vc bu
nun için yine sırdaşı ve müttefiki İsrail’e başvuru
yor. Kargil krizi sırasında günde asgari olarak 5 mil
yon dolar civarında askeri harcamada bulunan Hin
distan’ın İsrail’e 50 milyon dolarlık askeri mühim
mat siparişi verdiği belirtiliyor.

Pakistan’a Nükleer Darbe
İsrail’in, Arapların veya İi'an gibi İslam ülkeleri

nin eline geçmesi korkusuyla baştan beri Pakistan’ın 
Kahuta nükleer santraline bir darbe indirmek istedi
ği ve H indistan’la işbirliği halinde bunu bugüne ka
dar başarmaya çalıştığı ancak fırsat bulamadığı anla
şılıyor. İsrail’in Ii'ak’ın nükleer reaktörünü vurduğu 
yıl 1981’de Pakistan Kahuta nükleer santralini de 
vurmayı planladığı ancak değişik nedenlerden dola
yı bunu askıya aldığı belirtiliyor. İsrail’in aynı planı 
1987-88, 1999 yıllarında yeniden uygulamaya koy
maya çalıştığı ancak son dakikalarda planın ertelen
diği sanılıyor. Son Keşmir krizi sırasında İsrail’in 
planı yeniden hayata geçirmeye çalıştığı Paris’te ya
yınlanan haftalık el Vatan el Arabi dergisi tarafından

ileri sürüldü. 
Dergiye göre 
m u h t e m e l e n  
N etanyahu’nun 
bu planından 
İsrail G enel
kurmayı, Ehud 
Barak ve ABD 
de haberdar idi. 
Netanyahu’nun 
ki'iz sırasında 
H i n d i s t a n  ’ la 
birlikte Kahuta 
Nükleer Reak
törünü vurmak

istediği ancak bu seferde muradına nail olmadığı be
lirtiliyor. Netanyahu hükümetinin sona erdiği gün
lerde Lübnan’ı giderayak bombalaması da, Pakis
tan’ın nükleer santralini vurması planının ciddiyetini 
ortaya koyuyor.

Ancak Hindistan bugüne kadar Pakistan’ın Bom 
bay yakınlarındaki nükleer santraline misilleme dü
zenlemesinden çekindiği için bu planları uygula
makta çekimser davranıldığı ve istihkaf ettiği sanılı
yor.

Pakistan Başbakanı Nevaz Ş erif’in Keşmir mese
lesinde geri adım atmasının arkasında iki ülke ara
sında topyekün nükleer savaştan kaçış olduğu sanı
lıyor. H indistan’ın 60 civarındaki nükleer silahına 
karşıhk Pakistan’ın 20-30 civarında nükleer silaha 
sahip olduğu sanılıyor. Hindistan kuzeyden Pakis

Kejmir'i işgal eden Hint askerleri
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tan’ı kuşatmak için Kuzey Afganistan’da bulunan 
Ahmet Şah M esut’la kriz günlerinde temasa geçtiği 
ve ondan bazı PakistanlI esirleri istediği ve bunları 
Islam abad’a karşı propaganda malzemesi olarak kul
lanmayı tasarladığı belirtiliyor. Buna mukabil Tali
ban yönetiminin hem Keşmirli mücahidlere hem de 
Pakistan’a açık ve sınırsız destek vaadinde bulundu
ğu kaydediliyor. Pakistan’ın M evlana Fazlurrah- 
m an’ı Taliban Lideri Molla Ömer nezdindc aracı ata
dığı ve onun aracılığıyla H indistan’ın Pakistan hava 
limanlarını vurması halinde Şenendend havaüssünü 
istediği ve Taliban’ın da bu öneriyi kabul ettiği gelen 
haberler arasında.

K eşm ir’de Afganistan-Pakistan ittifakına muka
bil İsrail de H indistan’dan hiçbir desteği esirgemi
yor. Silah verdiği gibi istihbarat ve anti-terör uzman
larını eğitiyor. Filistinlilere karşı yaptığı mücadele 
sırasında elde ettiği tecrübeleri sırdaşı H indistan’la 
paylaşıyor. Bununla da Keşm ir mevzii bir mücadele 
alanı olmaktan çıkıyor ve bölgesel hatta uluslararası 
boyutlar kazanıyor...

______________________ CEZAYİR______________________

______________ R A D İK A LLER İN  BARIŞI______________

İktidar genellikle insanların kimyasını değiştiriyor.

Domino oyun
cusu olan 
emekli general 
Emin Zerval, 
C e z a y i r  ’ d e  
cumhurbaşkan
lığı üzerine he
sapların k ilit
lenmesi ve ar
kası gelmez 
entrikalar üze
rine orta bir 
form ül olarak 
üzerinde uzlaş
maya varılan 
isim olur. Böy
lece kendisine 
cumhurbaşkan
lığı yolu hiç 
üm it etmediği

halde açılır. Aynen daha önce de Bin Cedid formü
lünde olduğu gibi. Ama her ikisinin de sonu zorunlu 
olarak emekliye sevk veya erken emeklilik olur. 
Şimdi Emin Z erval’le birlikte C ezayir’de toplumsal 
uzlaşmayı sağlamak üzere birlikte yola çıkanların 
yolları ayrılmış bulunuyor. Süreç içinde ılımlı lider 
Zerval barışı sağlayamadığı gibi dostlarından da ol
muştur. Sakin emeklilik devrinde Konstantine şehri
ne inerek kadim dostu ve eski askeri danışmanı Mu- 
hammed Batşin, ayrıca Yahya Kaydum ve Muham- 
med Salih Zeybi gibilerle görüşmüyor.

Aslında 1962’den beri C ezayir’de normal süresi
ni dolduran bir başkan yok. Ya süresini doldurmadan 
ölmüş; Huvari Bumedyen gibi ya da diğerleri gibi el- 
çektirilmiş. Cezayir, Bin Bella örneğinde olduğu gi
bi başkanlarını yiyen bir ülke. Bu lanete ve ikaba 
maruz kalmasının asıl nedeni geçici hükümetin ent
rikalarla tasfiyesidir. Şimdi Zerval de sabıklarıyla 
aynı kaderi paylaşmaktadır.

Ancak radikal başkan olarak sahneye çıkan Ab- 
dulaziz Buteflika bu defa toplumsal uzlaşma projesi
ni hayata geçirmek için görevine hızlı başladı. Bu
m edyen’in vaktinde dışişleri bakanı olan Buteflika 
kısa boyu ile alay eden Fransız gazetecilere kendisi
nin N apolyon’dan uzun boylu olduğunu hatırlatıyor.

Genellikle radikallerin barışı sağlam oluyor. Be-
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gin’le Sedat, R ab in ’le Ai'afat örneklerinde olduğu gi
bi. Şimdi de C ezayir’de ılımların 10 yıldır gerçekleş
tiremediği iç-barışı, radikaller gerçekleştirme yolun
da. 1997 yılında Betşin-Zerval ekibi Abbas Medeni 
ile müzakereleri sürdürürken onların önünü keserce- 
sine F IS ’ın silahlı kanadının başı Medeni Mezrak ile 
askeri istihbaratın ikinci adamı İsmail Ameri anlaşı
verdiler. Sivil kanat müzakereleri tamamlamadan as
keri kanatlar kendi aralarında işi bitirmişlerdi bile. 
Böylece nedeni Mezruk, F IS’in siyasi kadrosunun 
veya sivil hderlerinin talimatlarını uygulayan her
hangi bir komutan olma konusundan çıkıyor, kendi 
başına kararlar alabilen ve uygulayabilen müstakil 
bir şahsiyet hüviyeti kazanıyor. Halbuki Abbas M e
deni ve Ali B elhac’a göre bu uzlaşma tersinden baş
lamalı ve öncelikli olarak F IS ’in sivil kadrolarının 
geleceği çözüm e bağlanmalıydı.

F IS’in sivil kanadının talimatlarını takmayan bu 
ikinci M edeni kimdi? M ezrak olarak anılan Medeni 
Nureddin, Giril bölgesinin Kavas mevkiinden. İsla- 
mi faaliyetlerine ve çalışmalarına beldesinde vaizlik 
ve hatiplik  yaparak 
başlamış. 80’li yıllar
da; zikzaklar, m ed-ce- 
zirler arasında önce 
İslami Davet adlı İsla- 
mi gruba intisap edi
yor. 90’İl yılların ba
şında ise A bdullah 
Cabbalah’ın lideri ol
duğu N ahda’ya yalan 
düşüyor. Derken 1992 
yılında FIS yasadışı 
ilan edildiğinde d ire
nişçilere katılarak en 
yakın dağlara sığını
yor. Direniş safkınna 
katılmcaya kadar çev
resinde sevilen ve sa
yılan bir insanm ış.
Küçük bir ticaretha
nesi sayesinde geçi
mini sağlıyorm uş.
Gençlere karete ders
leri verdiğinden onla
rın beğenisini ve tas

vibini kazanmış. Yöre halkı iyilikseverliğinden dola
yı hala kendisinin bir savaş emiri veya lordu olduğu
na doğrusu inanamıyormuş!

1996 yılında Anter Zevabiri’den sonra arananlar 
listesinde ildnci sırada geliyormuş. M uteflika ile ba
rış anlaşmasını yenileyen M edeni Mezrak ile cum 
hurbaşkanı arasındaki benzerliklerden birisi de her 
ikisinin de karatede siyah kuşak sahibi olmaları. 
M ezrak’m komutasında, Beni Hattap dağlarında be
yaz bayraklarla ateşkesin sonuçlannı bekleyen 1800 
silahlı savaşçı bulunuyor. Henüz terk-i silah etm e
yen M edeni, İsmail Ameri ile yapılan anlaşmanın 
maddelerinin uygulanmasını bekliyor. Bunlar ara
sında AIS savaşçılarının affedilmesi ve düzenli Ce- 
zayiı- ordusuna veya terörle m ücadele timlerine ka
tılmaları da var. Yani daha önce devlete karşı sava
şan M edeni M ezrak ve adamları bundan som a dev
letle birlikte dağdan inmeyi reddeden silahlı İslami 
grup ve öbür silahlı yığınların üzerine gitmeye ha
zırlanıyor. Cezayir’de radikallerin bai'işı radikal b it
mişe benziyor. ■

Cezayir Devlet Başkanı Liomin Zerval
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b ir e y s e l  ö z g ü r l ü k l e r

VE KAMUSAL ALAN

Kısa bir süre önce “Herkes farklı, herkes eşit” 
sloganı ile kurulan ve bu amaç doğrultusunda faali
yetler yapan AK-DER 17 Tem m uz’da İstanbul Ce
mal Reşit Rey konser salonunda “Bireysel Özgürlük 
ve Kamusal A lan” konulu bir panel düzenledi. Pane
le katılanlar arasında M ustafa Erdoğan, Kürşat Bu- 
min, Ali Bulaç ve Ahm et Hakan Coşkun vardı.

Anayasa profesörü M ustafa Erdoğan kamusal 
alanı ve özgürlükleri tanımlayarak başladı konuşma
sına. Kamusal alanı, “ insanların genel çıkarlara zor
lama olmaksızın katılm ası” olarak tanımlayan Erdo

ğan, özgürlükleri de “topluma ait olan haklar” şek
linde açıkladı. Erdoğan özetle şunları söyledi; “Tür
kiye’de “kam u” ile “devlet” özdeşleşmiştir. Kamu 
alanının merkezinde “devlet” bulunmaktadır. Kamu 
bizde “Türk M illeti” olarak tanımlanabilir. Kamu 
olarak gördüğünüz kişileri kamu alanı dışında göre
mezsiniz... Kamuoyu, “halk efkarı” demektir. K a
muoyunun oluştuğu yerde bir kamusal alandan bah
sedilir. Kürt sorunu sadece Kürtlere veya din sorunu 
sadece dindarlara ait bir sorun değildir. Üniversite

deki kıyafet sorunu sadece rektörün sorunu değil, 
bütün Türkiye’nin sorunudur...

Kamusal alanı “herkesin üzerinde ittifak ettiği 
doğru” diye tanımlayan Ali Bulaç, toplumun olduğu 
yerde kamusal alan da vardır diyerek konuşmasını 
sürdürdü. Bulaç sözlerini şöyle tamamladı: “Toplu- 
mumuza baktığımız zaman sivil, özel, siyasal alan 
olmak üzere üç alan vardır. Özel alana aile hayatını 
örnek verebiliriz. Tabii ki bu alan o kadar da sınırsız 
değildir. Sivil alan ise insanların birarada yaşamala
rı ile oluşuyor. Bütün ülkeyi ilgilendiren ortak konu

larda oluşan alansa siyasal alandır...” 
K ürşat Bumin  ise konuşmasında şun

ları ifade etti: “Bireysel özgürlüklerle ka
musal alan karşı karşıya gelmez... Bizler
12 E ylü l’den sonra özel hayatı keşfettiği
miz özgürlüklerimizi kolay bulduğumuz 
için elimizden alınınca fazlaca mücadele 
edem iyoruz.”

Kamusal alanla ilgili medyada yazı
lanlardan ve çeşitli yazarların kamusal 
alan tanımlamalarmdan söz eden Ahmet 
H akan Coşkun, kamusal alanın “şoför 
koltuğuna oturmakla başladığını” iddia 
eden İsmet Berkan  için, “bunlara gülme

miz gerekiyor” dedi.
Panelistlerin konuşmasından sonra söz alan bir 

başörtülü hanım Ahmet H akan’ın görüşlerini teyiden 
“gülme hakkımızı kullanm ıyoruz” diyerek salonda
kileri bir hayli düşündürdü.

Merve Kav akçı’ya da bir hediyenin takdim edil
diği panelde dinleyicilerin oldukça kalabalık olması 
sevindiriciydi. ■

Haz: Abdullah H acıoğlu-Zafer Özdemir
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SÖK BİR TAŞ SEN DE 
YIKILAN MABEDİNDEN TARİHİN
Sancar ÖZALP

Eski yapının, görnnüş geçirmiş, taşlan 
Yeşeren bir fidan, yerinden oynatmış harçları. 
Asırların karası, çökmüş motiflerine.
Lanet okur gibi, bu zaman dilimine

Kulaklarda, mazinin yankılandığı kubbeler,
İnce, zarif minareler.
Tanrıya uzanan parmaklar gibi.
Terkedilmiş, nedendir bilinmez sebebi.

Yarısı yıkık yapı, muhteşem kemerli.
Beraber ağlarcasına, hüzünlü ve kederli. 
Gölgesinde oturan ihtiyar, onun tek dostu. 
Namaz vakti gelmiş, avluya seriyor postu.

O güzelim mermer çeşme,
Yapısıyla, çığır açıyordu mimaride 
Suyu kesilmiş, musluğu çalınmış,
Üzerine bin bir renk reklam yapışmış.

Çatısı çöken, görkemli yapılar,
Taşları, sökülmüş avlular,
İşte, bak diğer aksakallı dede, Kur’an okuyor 
Yârâb, muhteşem bir kültür, yok oluyor...

Belli belirsiz, yânık bir ses, ezan olsa gerek, 
Bastırıyor onu. hoperlördeki arabesk.
Her köşede, seyyar satıcılar.
Bu tarihi mekanda, ses cümbüşü var.

Vasfı ve karakteri kaybolan insanlar.
Zaman içinde, yıkılan tarihi yapılar.
Yıllar öncesi. Endülüs’ü çağrıştırıyor.
Bu devirde maziyi savunmak suç sayılıyor.

Mehmet Akif’in Asım’ları azaldı,
Tevfik Fikret’in, Haluk’ları çoğaldı...
Asır, tarihimizi yok etme asrıdır.
Eski yapıdan bir taş sökmeyen çağdışıdırL.

Gözler kapandıkça hayaller maziyi taşır,
Koca duvardan sızan bu milletin göz yaşıdır. 
Ellerimi açıyorum Tanrıma yalvarıyorum,
Ya rab! tüm bu eserleri sana emanet ediyorum!.
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IDENEME
GÜNEŞ İÇİMİZDEN DOĞUNCA

...Ey Rabbim! Göğsümü aç. İşim i kolaylaştır. 
Dilim in düğümünü çöz. (Taho/25-26-27)

üneş kesintisiz bir ırmal< gi
bi, ışılclannı gönderir de na
sıl sağır kalabilir toprak. Kör 

bir inatla içine kapanıp, cephe kurar- 
sa, çöle döner sonra. Verinnsiz, kızgın, 
kısır; acıyı ve sevinci duynnadan...

Yaşamıyor gibi yaşamak....

Nemli bağrını, ışığın parlak alnına 
dayadığında oysa, rengarenk çiçekle
nir, rüzgar çağırır, bulutları kıskandırır 
toprağın yüzü. İçinden bereket, için
den hayata sırt veren o damar geçer.

Kilitleri açmıştır, yepyeni haller için
de, kendini de hayrete düşüren safha
lar sıraya girmiştir.

Fetihtir yeryüzünün anahtarı.

Onların sözlüğünde; işgal, soykı
rım, istila. Kursağın ve oburluğun içti
hatları. Bizdeyse, "fetih".

Açmak. Kapıları, kör kilitleri, pran
galı diyarları açmak; şuanın aydınlı
ğıyla yüzyüze bırakmak. Katılığı, kes
kinliği, içine kapanarak yok olmaya 
hüküm giymiş kördüğümü, hayatla 

Ahmet yüzleştirme mücadelesidir fetih. Hayat 
MERCAN  ki, insanlığa hazırlanmış eşsiz sofra.

Herkes elindeki kabın karşılığı kadar 
alabilecektir.

Anlamlar dünyasında başlar ha
yat, veya boşluk. İsabet ya da ıska. 
Sonra yeryüzünde dinmeyen mücade
le; ışığın boşluk ile amansız kapışması. 
Hücrelerde başlayıp boyut boyut sa- 
çaklanan, kıtalar savaşına dönüşen 
kesintisiz hesaplaşma.

Fatih; kutsalı olan insan.

Nelerin yanında, hangi hallerin 
karşısında olduğunu deklare ediyor o. 
Şahsi çıkarının sesini öteleyebilİyor. 
Nefsini bastırmak, onun her arzusuna 
boyun eğmemek zorunda olduğunu 
biliyor. Şartlar aleyhinde olsa bile, o, 
"adaletle davranmak" mecburiyetin
dedir. Çünkü o bir fatihtir.

Gönlünü hakikate açmış, onu yu
dum yudum, hücrelerini doyuruncaya 
kadar içmiştir. Onunla tanışan ka
zançlı çıkacaktır. Dokunduğu yere gü
zellik yansıtacak, iyilik ülkesinin vatan
daşı olduğunu eylemiyle anlatacaktır.

Gökyüzünün gittiği yere kadar uza
nacaktır onun yurdu. Hücreleri ışığa
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taşıyarak, zincirleri kırarak.
Fatih olmak da yetmez; "fe ttah" olmak zorun

luluğu vardır. Sen fethi her boyuta taşıdığında 
"fettah" unvanını alacaksın.

Gönüllerin feth iyle başlayacaksın.

Kalplerin kıyısızlığını ve gökyüzünün zaman za
man içimize sığındığını anlatacaksın. Ve geceleri 
ve gelip geçen her badirede, onu tevbe ırmağında 
nasıl yıkadığımızı anlatacaksın. Gözyaşının dağla
rı sarsıp içimizde ca
yırtılar kopardığını, 
sözsüz anlatacaksın.
Unutma ki, ilk fetih 
kendinin fethidir, onu 
gerçekleştiremezsen 
kötürüm bir savaşçı
sın. Sunmak istediğini, 
önce sen tadacaksın.
Yoksa inandırıcılığını 
kaybedersin. Sözün 
tutsağı olursun. Oysa 
sen, tüm tutsaklıkları 
kaldırmayı teklif et
mektesin.

Fetih ka lp le rde  

başlar. Fetih anlamlar 
dünyasında depreme 
yol açar; yanlış yere 
oturan her çağrışım, 
alabora sonucu, olma
sı gereken yeri bulur.

Bu depreme sen vesile ol. Sarsmolısm karşılaş
tığın herkesi. Tutarlılığın, vakarın, adil ve emin ki
şiliğin bir dolunay maharetiyle şule vermeli çevre
ne. İstikrar abidesi olmalısın. Dünya halden hale 
girip senin etrafında binbir menfaat fısıldayarak 
döndüğünde, istikametin sabit ve istikrarla yürü
yor olmalısın. Yakın çevreden, dünyanın en ücra
sına sürdürmelisin bu kararlı yürüyüşü.

Adımladığın her mekanda iz bırak. Adın ezanın 
her çağrısında hatırlansın. Hayırla yadedilen bir 
hayat bırak arkaya ki, feth in kesintisiz sürsün, sen

den sonra da. Hayır defterinin sayfaları hışır hışır 
çağlasın sonsuza...

Habersiz kitleler seni heceliyorlar; ismini bilme
den. Dünya zorbaların kıskacında. Zorbalar bir 
anda milyonlarca ölüm kusan silahların sahibi. 
Korkuların, hücrelerin, duvarların sahibi. Sabah 
akşam dünyanın dimağına "yasak" ekiyorlar. Ha
satları kin. İçleri bomboş. Ölümsüzlüğü arıyorlar 
korkunun kollarında. Gökyüzünden kaçıyorlar,

kimseye söz etmeden, 
işgal ve işkencenin 
tekniklerini durmadan 
geliştiriyorlar.

Önce önyargılarla 
savaşacaksın. Seni 
beklerken, seni öldür
meye koşanlarla karşı
laşacaksın. G önlünü  

geniş, d ilin i e tk ili kıl
malısın. Eylemlerini 
sözlerinin içinden ge
çir. Dilin, hareketini 
omuriliğinden alsın. 
Adımların hayır  ̂ elle
rin bereket taşısın. An 
be an ömrünü hayırla 
doldur. Işık saçan per
vane ol, hep hareket 
halinde. Genişlik sun. 
Huzur çağrıştır. Müte
vekkil, kararlı ve feda

kar. Bütün bunların formüllerini arıyorsan orda 
var; "o" kitapta.

Adı güneşle çağrışıma giren o kitapta hepsi 
var. Sen, yeter ki, cömert ürünlere hazırlanan 
nemli bir toprak gibi, bağrını ona pazarlıksız aç. 
Gelecek, bu genişliğe Kur'an'ın insanı fethi ile açı
lacak.

Ardı ardına, sayısız kilit ve şifre bir bir açılacak, 
Mekan ve zaman kendini içinden kaç kat olarak 
tekrar açacak. Yeter ki, yağmursuz ve ışıksız kala
rak çölleşmesin bağrımız.
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İLME RAĞBET
Muaz b. Cebel (r.a) ölüm döşeğindey- 

ken, yanındakilere:
- Bakın bakalım sabah oldu mu? dedi.
- Henüz olmadı, diye cevap verdiler. Bi

raz sonra tekrar;
- Sabah oldu mu? diye sordu.
- Henüz olmadı, dediler. Daha sonra da 

sabah olduğunu söylediler. Bunun üzerine 
Muaz şöyle dua etti:

- Sabahında ceheneme gideceğim gece
den Allah’a sığınırım. Hoş geldin ey ölüm, 
hoş geldin! Sevgilisini arayan ziyaretçi, an
sızın gelen sevgili! Allah’ım, dün sana ka
vuşmaktan korkuyordum, bugün ise kavuş
mayı arzu ediyorum. Allah’ım, sen de bili
yorsun ki, ne dünyayı ne de dünyada nehir
ler akıtmak, ağaçlar dikmek için uzun müd
det yaşamayı isterim. Fakat ben İlmî susuz
luğumu gidermek, güçlüklere göğüs ger
mek, ilim meclislerinde dizlerim şişinceye 
kadar alimlerle yanyana oturmak için uzun 
ömür istiyorum.

ORADA YATAN 
BUNDAN ANLAR

II. Abdülhamit devrinde Enderun ricalin
den Tiflî bir gece önünü göremeyecek 
kadar sarhoştu. Doğruca Karacaahmet 
mezarlığına gidip arkadaşlarından biri
nin mezarını ziyaret etti. Tiflî mezarın 
başına gelince müthiş bir nara atarak 
gülmeye başladı. Mıntıkanın asayişi ile 
sorumlu subaşı kendini derhal yakalayıp 
karakola götürdü. Komiser Tiflî’yi süz
dükten sonra:
-  “Gecenin bu saatinde orada ne yapı
yordun?" dediğinde Tiflî:
-  “Komiserim, dedi; arkadaşıma bir Fati
ha okuyordum.”
-  "Ulan nara atarak Fatiha okumak na
sıl olur?"
-  “Orada yatan ancak ondan anlar ko
miserim,"

Dinsiz vicdan, vatansız insan, koşmayan at, 
uçfliajan ku§, ötm eyen bülbül talihsizdir.

M.  F e t h u l l a h  G ü l e n

Bu karikatür İtalya’nın Bologna şehrinde yayınlanan Le Penoquct (Papağan) adlı mecmuanın 5 nisan 1908 
Ertuğrul sayılı nüshasında yayınlanmışın-. Nisan balığı Avrupa ülkelerinin (İngiltere, Fransa, Rusya İtalya, Almanya) 

A \ / n  A \ / ı  r r r  Doğu politikasını temsil ediyor. Makedonya’da yedinci yılını dolduran millellerarası jandarma kuvvetlerinin 
lSA .! l \ j \ .J V lL )( jL ıL J  çıkmazda olduğunu belirtiyor. Karikatürde Osmanlı Devleti, balığın ağzında olarak temsil edilmektedir.
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SUFİKİK PADİŞAKIK KÖŞKÜKDE BUjCÜUGU İCUSU1İ
Bir padişah, duvarları altın yaldızlarla bezenmiş bir 

köşk yaptırdı; ona yüzbinlerce para sarfetti. O cennete 
benzeyen köşk tamamlanınca iyice bir döşetti, dayattı. 
Herkes bir ülkeden geliyor, padişaha armağanlar sunu
yordu. Padişah, filozoflarla nedimleri çağırttı; hepsini 
oturttu. Dedi ki: “ Bu köşkün güzelliğinde, yüceliğinde 
bir noksan var mı?”

Herkes, yeryüzünde bu çeşit köşkü ne kimse gör
müştür, ne de görür, dedi.

O sırada bir zahit, yerinden kalkıp, “ devletlim” , de
di; “ bu köşkte yalnız bir delik var ki o da büyük bir nok
san! Eğer o kusur da olmasaydı bu köşke cennet bah
çesi bile gaypten armağan yollardı doğrusu!”

Padişah “ Ben bile böyle bir delik görmediğim halde

sen şu bilgisizliğinle nasıl görüyorsun?” dedi.
Zahit dedi kİ: “ Ey devletle başı yücelmiş padişahım. 

Azrail’in gireceği delik tıkanmadı ki...”
“Asıl o deliği, hem de adamakıllı tıkamak gerek. Yok

sa ne köşk kalır, ne taç kalır, ne taht kalır!
“ Başka bir kusuru yok. Tam yaşanacak yer ama ne 

fayda ki baki değil; buna çare nedir bilmem! Cennet gi
bi güzel, neşeli bir köşk. Fakat ölüm, nihayet gözüne 
çirkin gösterecek! Onun için bir köşkle o kadar gurur
lanma. Dizginini çek, bu kadar serserilik etme! Kendi 
ayıbını görmezsin de ululardan, bildiklerinden birisi sa
na ayıbını söylerse vay haline!"

(Mantıkut-Tayr’dan)

Her^ejin anahtarı sabırdır.
Civciv i  juffluftalan kuluçkaya yatırarak e l d e  ed er iz .

Kırarak değil .
A. G l a s o w

BEN iCm iN İ BİLMEMİŞİM

Eski şairlerden Abdi karısı ile bir türlü geçinemez, 
boyuna kavga ederdi.
Gene böyle bir gün kavga esnasında kadın dayana
madı:
-  Ah, diye bağırdı, rahmetli anneceğimi ne ettim de 
dinlemedim.
Abdi sordu:
-  Nesini dinleyecektin annenin?
-  Bana, “bu herife vanna!” dedi idi.
Şairin simasında derin pişmanlık izleri belirdi; 
yumruklarıyle dövünmeye başladı.
Karısı, “ne oluyorsun?” diye sorunca Abdi:
-  Daha ne olacağım, dedi, rahmetli kadıncağız be
nim iyiliğimi islemiş de, kadrini bilememişim; ona 
dövünüyorum!

SU BftBM Sflğ O LW D I

“Nâbedîd” müstear adiyle şiirler yazan Cemal Bey, 
bir gün, babasından bahsederken Süleyman Nazif 
Bey’e:
-  Babama, dedi, tarih söylediniz mi diye sordum. 
Cevaben bana dedi ki birkaç tarih söyledim ama 
sonra bundan vazgeçtim. Yeni bir han yapılmıştı. 
Bir hafta sonra han yıkıldı. Bir çeşme tarihi söyle 
dediler. Çeşme susuz kaldı. En son bir sakal tarihi 
istediler, bunu da söyledim. Bir müddet sonra saka
la saçkıran düşmüş! Ben de bir daha tarih söyleme
meğe karar verdim.
Süleyman Nazif Bey, İUihatçılann istibdadı zama
nında şairi görünce:
-  Hey Cemal! dedi, şu baban sağ olsaydı tarih söy
leyeceği ne çok şeyler vardı?

KUl>ÜyM-Ü ŞÎERIF
Yenikapı Mevlevihanesi yanındaki köşklerden birine 
düğün münasebetiyle çingenelerden mürekkep bir ta
kım çalgı heyeti getirilmişti. Eğlentinin en hararetli za- 
manmda çifte nara patladığından hazırunun neşesi 
kaçtı. O anda kıptinin hatırına tekkenin kudümleri gel
di. Hemen dergaha koştu. Mevlevihanelerde çifte na
raya, adının değiştirilerek kudumü şerif denildiği ve 
bunun inceliğini düşünmediği için kudümzen başıdan 
adiyle sanile bir çiftenara istedi. Çingenenin kudumü 
şerif demeyip çiftenara deyişi dervişin taassubuna do-
V kundu. Çalgıcıyı; “Ona çiftenara demezler, kudümü

şerif derler” azariyle kovdu. Bununla da kalmadı, gi
dip şeyhine şikayet etti. Zerafetiyle tanınan Şeyh Os
man Salahaddin Efendi, dedenin kıptiye yaptığı mu
ameleyi beğenmech. “Neşelerini kaçımiayaydın, ve
reydin!” dedi.
Kudümzen başı:
-  Ama efendim, kudümü şerife bu çingene çifte nara 
diyor, deyince de Osman Salâhaddin Efendi şu cevabı 
verdi:
-  Zararı yok, o; çingene eline düşerse çiftenara, tekke
ye gelirse kudümü şerif olur. >
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lOYKU
BALLY ÇOCUKLARI

Abdurrahman
A.EMİROĞLU

ece hayli ilerlemişti. Ataköy’ün 
tenha sokaklarında orta yaşla
rında bir adam, elindeki çanta

sını bir sarkaç gibi ileri-geri sallayarak rit
mik adımlarla yürüyordu. Adımladığı so
kaklarda pez az yaya ile karşılaştığını 
epey sonra farketti. Öyle ya, İstanbul’un, 
kalburüstü kesiminin oturduğu bu semtte 
arabasız aile, hatta genç-ihtiyar bir fert 
bulunabilir miydi?

Saçlarının büyük bölümü dökülmüş 
memur kılıklı adam, Bakırköy tren istas
yonuna yaklaştıkça adımlarını sıklaştırdı. 
Yeşilköy cihetinden tren mi, uçak mı oldu
ğunu farkedemediği bir gürültü işitince 
koşaradım istasyonun merdivenlerini tır
mandı. Nefes nefese turnikeleri geçtiğinde 
banliyö treni, gecenin karanlığını yırtan tiz 
bir fren gıcırtısıyla durdu. Saçlarının kalan 
kısımları da aklaşmış yorgun adam, son 
vagonlardan birine yerleşti ve bol ışık alan 
bir koltuğa gömülerek çantasından çıkar
dığı kitabla bir süre oyalandı. Vagonda, 
önceki istasyonların birinden binmiş bir 
tek vatandaştan başka kimse yoktu. Kitabı 
ışığa doğru tutarak parmaklarının ucuyla

yakaladığı ayıracın bulunduğu sayfayı aç
tı ve sabahleyin vapurda işaretlediği yer
den okumaya koyuldu.

Öğretmendi. Ay sonuna bir türlü yeti- 
remediği maaşıyla hem çalışmayan eşine 
hem de büyüdükçe sorunları artan iki ço
cuğuna bakmak zorundaydı. Üzerindeki 
elbise, neresinden baksanız 8-10 senelikti. 
Elindeki emektar çantayı da bir dersane, 
okul öğretmenlerine hediye olarak dağıt
mıştı. Kolundaki Nacar marka saati, orta
okul yıllarında rahmetli babası almıştı. 
Ayağındaki ayakkabı itina ile boyandığın
dan eski olup olmadığı farkedilmiyordu.

Bahaddin Hoca, Amerikan Kız Kole
j i ’nde okuyan bir öğrenciye özel ders ver
mek üzere ta Ümraniye’den buralara, Ata
köy’e kadar tam üç vasıta değiştirerek gel
mişti. Bililerinin evine giderek özel ders 
vermek oldum olası ağırına giderdi. Hele 
dersin bitiminde zarf içinde uzatılan para
yı almak, onu terletir, adeta ıstırabı, utan
cı, yüzünden okunurdu. Ama ne yapsındı! 
Önüne çıkan bazı fırsatları değerlendir
mek zorundaydı. Hem, emeğinin karşılığı
nı almaktan daha doğal, daha meşru ne 
olabilirdi ki! Hoş, öyle sık sık ders verme
ye gittiği de yoktu. Ayda yılda bir böyle 
düşeş’ler olurdu. Bir arkadaşının tavsiyesi 
ve ricası üzerine Ataköy’lere kadar sürük
lenmişti. Bir kaç günlük cep harçlığı için 
değerdi de doğrusu.

Keskin bir “bally” kokusuyla genzi ya
nınca kitaba gömdüğü başını kaldırıp etra
fına bakındı. Hangi istasyondan bindikle-
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rini farkedemediği 10-12 yaşlarında dört çocuk, karşı
lıklı iki koltuğa yerleşmiş, ha bire bally çekiyorlardı. 
İçlerine bally sıktıkları poşetlere ağızlarını dayamış, 
onları bir balon gibi şişirip indiriyorlar; arada bir bu ha
reketi teb a r edip duruyorlardı. Üstleri-başları kir-pas 
içinde, elleri haftalardır sabun görmemiş, saçları birbi
rine giiTOİş bu çocuklara bakakaldı. Bir an öğretmen ol
manın verdiği sorumluluk bilinciyle yerinden kalkıp 
çocukların elindeki poşetleri, bally tüplerini alıp trenin 
penceresinden dışarı fırlatmayı düşündü, hafiften kı
mıldadı, ama yapamadı. Gazete ve televizyonlardan, bu 
tür çocukların saldırgan olabileceklerini öğrendiğmi 
hatırladı. Vazgeçti.

Tekrar kitabın yapraklarını açtı, zihnini toparlayıp 
okumayı sürdürmeyi düşündü, fakat yambaşındaki fela
kete kulaklarını tıkayarak, olayı görmezlikten gelerek 
kitap okumak da hocanın yapısıyla bağdaşmazdı. Tekrar 
çocukların tarafına döndü. Gözleri kısılmış, kendilerin
den geçmiş ballyci zavallıları merhamet ve acıma dolu 
bakışlarla süzmeye başladı. Kim bilir, hangi parçalan
mış, yıkılmış ailenin arta kalan masum ve biçare kur
banlarıydılar! Nerede yatar, kalkarlardı? Ne yer, ne içer
lerdi? Acaba şefkatle başları okşanmayalı kaç ay, kaç yıl 
olmuştu? Neler hisseder, hayattan ne beklerlerdi? Diğer 
insanlar hakkında -mesela, şurada oturup kendilerini 
süzmekle olan adam hakkında- ne düşünürlerdi? Ama 
hayır, şu keskin bally kokusuyla mefluç hale gelen be
yinleri ne hissetmeye, ne de düşünmeye müsaitti.

Birden, az önce ders verdiği Amerikan Kolejli kız 
ve ailesi geldi hatırına. “Ne dengesizlik ya Rabbi!” di
ye düşündü. Bir tarafta, sokağa terkedilen, hayatla 
ölüm arasında gidip gelen, midelerine belki de haftalar
ca sıcak çorba girmeyen, yırtık ayakkabılı, sökük pan- 
tolonlu bally çocukları; öbür tarafta, bir dediği iki edil
meyen, sadece eğitim giderleri için bir-kaç ailenin iaşe
sine yetip de artacak miktarda para harcanan, “Lessi, 
gel kızım” diye çağırdığı, başını okşadığı cins köpeği
ne ayrılan mama ve bakım masrafı kaç tane sokak ço
cuğunu doyurmaya, giydirmeye fazlasıyla yeten Ata
köy sosyetesine mensup kız çocuğu... Evet, bu ne den
gesizlik, bu ne çarpıklıktı ya Rabbi!

Son durakta, Sirkeci’de ineceği için, geçtiği istas
yonların farkına bile varmayan Bahaddin Hoca, vago
nun bir köşesinde dünyayla ilgisiz oturmakta olan ada
mın hareketlenmesiyle Sirkeci’ye geldiğini anladı. 
Adamcağızın sakat olduğunu, koltuk değnekleriyle yü

rümeye çalıştığını görünce bekledi; trenden inmesine 
yardımcı oldu. Ballyci çocuklar da sendeleye sendele- 
ye inmeye başlamışlardı. “Çocuklar, bir dakika!” diye 
seslenerek, son bir cesaretle onlarla iki kelam etmeyi 
denedi. Ama oralı bile olmadılar. Cebinden bir miktar 
para çıkarıp harçlık vemıeyi düşündü; nasılsa yine
bally alacaklar diye ondan da vazgeçti.

^ î[; ;|î

Fatma Hanım, çoktan sofrayı hazırlamış, Bahaddin 
Bey’in dönmesini bekliyordu. Pencerenin kenarına 
oturmuş, ha çıktı, ha çıkacak diye gözlerini sokağın kö
şesine sabitlemişti. Hoca’nın yorgun adımlarla yavaş 
yavaş geldiğini farkedince hemen kalktı, yemeği tekrar 
ısıtmak üzere mutfağa koştu.

Mutad karşılama ve diyaloglardan sonra, Hoca hiç 
dinlenmeden sofranın başına oturdu. Çocuklar uyu
muştu. Evde televizyon sesinden başka bir şey duyul
muyordu. Bir yandan hanımının klasik sorularına kla
sik cevaplar verirken, bir yandan da televizyon haber
lerini izliyordu. Birkaç lokma almıştı ki, birden elinde
ki kaşığı masaya bırakıp Fatma Hanım’a televizyonun 
sesini biraz yükseltmesini rica etti. Bununla da yetin
meyerek yerinden kalktı, televizyona iyice sokuldu:

“Ümraniye’de genç bir öğretmen, 16-17 yaşlarında
ki bir grup çete tarafından kaçırılarak tecavüz edildik
ten sonra hunharca öldürüldü. Çetenin tiner ve bally çe
ken sokak serserileri olduğu sanılıyor.”

Hoca, ekrandaki görüntülere daha fazla bakamadı. 
Yorgun bedenini çekyat’a bırakıverdi. Suskun ve dal
gındı. Hanımı katillere lanetler yağdırırken, e lan d ak i
ler heyecanla olay hakkındaki izlenimlerini anlatırken, 
yakınları gözyaşlarına boğulurken. Hoca suskunluğa 
gömülmüştü. Çağdaş Yaşamı Destekleme Demeğinden 
yaşlı ve bakımlı bir bayan, haykırıyordu:

- Bunları asmak lazım!
Bahaddin Hoca, bir yandan trende gördüğü çocuk

ları gözünün önüne getiriyor, “onlara yardımcı olma
makla hata mı ettim”, diye düşünüyor; öbür yandan da 
“acaba suçlu kim, kimler; bu zavallılar mı, yoksa onla
ra duyarsız kalan, onları sokağa terkeden toplum mu; 
yöneticiler mi? Yuvaları yıkan, ocakları söndüren vur
guncu düzen mi? Ataköy’de gördüğü türden bir eli yağ
da, bir eli balda olanlar mı”, diye mırıldanıyordu. Yor
gun gözleri ağırlaşmıştı.

- Bunları asmak lazım!
Acaba kimleri asmak lazımdı?!
Acaba gerçek suçlular kimlerdi? ■
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ISLAMI HAREKETTE HİKMET

Muhammed Fadlallah

Fadlallah’ın Hikmet dergisindeki yazılarından derlenen 
bu eser; Ekin yayınlarının son kitaplarından biıi.

Yazar, yazılarının düşünme, araştırma ve tartışmaya iterek 
dinamizme, devirme ve nebevi gerçekçiliğe dönüşmesini ve 
böylece bazı hedeflerini gerçekleştirmeyi umuyor.

Fadlallah birinci bölümde “hikmet” kavramı üzerinde du
ruyor. Hikmet kavramı üzerine yazılan ve söylenen şeylerden 
bahsettikten sonra hikmet kavramını şöyle bağlıyor;

“Hikmeti davetle irtibatlandırdığımızda, onun gerçek an
lamının Allah’a davet eden insanlara yönelik bir tenbih oldu
ğunu ve bu hususta izledikleri yöntemin tek bir yönteme da
yalı olmaması gerektiğini, aksine davetin içinde bulunduğu 
vakıanın koşullarına göre değişmesi gerektiğini öğreneceğiz.” 
(sh. 21)

Şu anki Türkiye gündemi dolayısıyla dilimizde devamlı surette yer eden ve bir o kadar da 
önemli olan bir kavram: Mustazaflık. Peygamberi örneklerle mustazaflık konusunu açıklayan 
ve sonunda temel olarak iki anlam üzerinde duran Fadlallah, bu anlamları şöyle izah ediyor: 
“Birinci anlamıyla mustazaflık içinde bulunduğu ortamı değiştimıeye çabalamadan, bulundu
ğu ortamdan razı olan bir insan profili. Diğer anlamı ise içinde bulunduğu ortamdan memnun 
olmayan, aleyhine bulunan durumu lehine dönüştünnek isteyen insan profili. Allah tarafından 
bizden istenen ve sonunda mükafatlandırılacağımız durum tabiiki İkincisi...”

îslam tarihi boyunca büyük bir sorun haline gelen zaman zaman alevlenen üzerinden si
yaset yürütülen ve hakkında birçok kitap yazılan konu mezhep. Kitabın 4. ve 5. bölümlerinde 
bu konu inceleniyor ve Fadlallah bu sorunun çözümü için iki temel şeyin yapılması gerekti
ğini vurguluyor: Bunlardan birincisi ortak konuların ortaya çıkarılması, İkincisi fikii diyalog.

İslam dünyasındaki değişik sorunlara çözüm getiren Fadlallah’ın bu kitabı, dünyanın de
ğişmesi gerekliliğe inanan ve kulluğun gereklerini yerine getirmeye çalışan her insan tarafın
dan okunması gereken bir eser.

Ekin yay. 160 sh.

YÜZYILIN SONU

Ed: Nathan Gardels

HACIOGLU

New Perspectives Quarterly (NPQ) dergisinin onuncu yılı 
dolayısıyla dergi koleksiyonundan seçilmiş yazılardan olu
şan kitapta, Alvin ve Heidi ToffIer’dan Caıios Fuentes’e, 
Octavio Paz’dan Samuel P. Huntington’a kadar ünlü düşü
nürlerin yazıları yer alıyor. Yazarlar, 20. yüzyılda yaşadığı
mız sorunların yanı sıra, gelecekte karşılaşılabilecek sorun
lar için de öngörülerde bulunarak özlü, bilgilendirici, ufuk 
açıcı bakış açıları sunmaya çalışıyorlar.
Kitapta, etnik çoğulculuk, medya, kültürler çatışması, Ku- 
zey-Güney ayrımı, çevre, milliyetçilik, kültürel akımlar vb. 
gibi konularda analizler yapılmaya çalışılıyor. Bilen çağı 
(20. yüzyıl) ve yeni çağı (21. yüzyıl) anlamak isteyenler için 
geniş ufuklar sunan bu eser, herkes tarafından okunmalı.

4  Bankası Kültür Yayınları, 324 sh.
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MEDYA HALKA NASL 
EVET DEDİRTİR

EDWAUD 5 HERSUN vc NOAM CltOMSKY

MEDYA HALKA NASIL EVET DEDİRTİR
Edward S. Herman ve Noam Chomsky

Edward S. Herman ile Noam 
Chomsky’nin birlikte kaleme aldık
ları bu kitap “medya’ yı bütün yönle
riyle masaya yatırıyor. Günümüzde 
medyada çalışanların objektif haber 
yapmalarının ne tür “süzgeçler” kul
lanılarak engellendiğini kanıtlarıyla 
sunan Herman ve Chomsky kitabı 
şöyle tanımlıyor: Bu kitapta, bir
‘Propaganda Modeli’ kurduk ve bu 
modeli ABD’deki kitle iletişim araç
larının işleyişine uyguladık. Bu ça
lışma, medyanın işleyişi konusunda

yıllarca süren incelemelerimize da
yanan inancımızı yansıtmaktadır. 
İnancımıza göre, medya, devlete vc 
özel sektör etkinliklerine hükmeden 
özel çıkarlara destek sağlama işlevi
ni yerine getirmektedir ve medyanın 
yaptığı seçimleri, nelere önem verip, 
neleri ihmal ettiğini en iyi biçimde 
anlamak ve olayın iç yüzünü bütün 
açıklığıyla görebilmek için medya
nın bu çerçevede çözümlenmesi ge
reklidir.”

Minerva Yay. 139 sh.

İSLAM, DÜNYANIN GELECEGİ
Haşan et-Turabi (Alain Chcvalerias ile Mülakatlar)

Ortadoğu uzmanı Gazeteci-Yazar Sefer Turan’ın, 
Haşan Turabi hakkında kaleme aldığı bir önsözle baş
layan bu önemli kitapta müslüman coğrafyanın ortak 
sorunlarına cevaplar aranıyor.

Fransız Gazeteci Alain Chevalerias’m sorduğu so
rular aslında îslam dinine karşı Batı dünyasının sahip 
olduğu kuşku vc tedirginliklerden meydana geliyor 
denebilir. Haşan Turabi’nin bu sorulara verdiği cevap
lar ise her müslüman bireyin karşılaştığı ve cevapla
mak zorunda kaldığı somlardır.

Son dönemlerde çokça tartışılan Kadının Statüsü, 
Din- Devlet ve Laiklik, Demokrasi, Hoşgörü, Tek Tan
rılı Dinlerin Çatışmaları, İslam’da Sanat, İslami Hare
ketin Güncelliği, Şiddet-Terörizm ve İsrail Vizyonu 
kitapta yer alan konular içerisinde dikkat çekenler.

Haşan Turabi, İslam coğrafyasında önemli bir şah
siyet. Onu önemli kılan, düşünceleri ve siyasi hayatı
dır. Bütün eleştirilere vc toplumsal tepkilere rağmen 
düşüncelerini ısrarlı ve sabırlı bir şekilde dillendirme
si, iktidarların baskılarına, yıllarca süren hapis cezala
rına rağmen uzun vadeye yaydığı siyasi mücadelesin
den asla taviz vermemesi ve bu mücadele sonunda Su
dan yönetiminde zirveye yükselmesi, aynı zamanda 
Turabi’yi uluslararası alanda da önemli bir şahsiyet 
haline getirdi. Onun önemi, Sefer Turan’m tabiriyle 
düşünceyi eylemle birlikte sürdürüyor olmasındadır.

Temel eğitimini Hartum, Londra ve Paris’te Ana
yasa Hukuku üzerinde yapan Dr. Haşan Turabi, İslam 
düşünce anlayışında yenilikçi kategoride yer alır.

Kişilerin iktidarına karşılık düşüncelerin iktidarın

dan yanadır vc bunun çok önemli olduğunu söyler. 
Düşüncede de donukluğu reddeder, buna karşılık öz
gürlüğü savunur. Dinin değişkenlerinin değişmez ilke
ler etrafında her d()nemde yeniden yorumlanması ge
rektiğini de vurgular.

Çalışmalarında ve düşüncelerinde K ur’an’ı kendi
sine merkez alan Turabi, sahih sünneti asla devre dı
şında bırakmaz. İnsanların boyunlanna zincir takarak 
onları cennete sürükleme hakkımızın olmadığını söy
ler.

Güzel bir çeviriyle Türkçe’ye aktarılan bu kitabı, 
çağına varlığını hissettirerek yaşam mücadelesi veren 
her müslüman ferdin okumasının çok faydalı olacağı
nı kitaptan edindi
ğimiz kanaatlere 
dayanarak söyle
yebiliriz.

Türkiye’de ve 
dünyada müslü
man düşüncenin 
yaşamakta olduğu 
“nereye, nasıl, 
kimlerle gidilebile
ceği” yönündeki 
kararsızlık proble
minin çözümüne 
katkıda bulunacak 
bir kitap Haşan Tu
rabi’nin bu kitabı.

Birey Yay. 254 sh.
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KISA... KISA...
-  28 ŞUBAT ABD İCAZETLİ

... Dış bağlantıları güçlü bir meslektaşımız geçtiğimiz 
hafta Amerika’da bazı temaslarda bulundu. İzlenimlerini 
aktardığı yazısında şu cümle dikkatimi çekti:

"ABD artık Silahlı Kuvvetler"! muhatap alıyor."
Sözüne dayanak olarak da, Türkiye’nin dış politikada 

ABD-İsrail eksenine oturtulmuş olmasını gösteriyordu. Ge
lişmeleri "doğru" okuyan bir başka meslektaşımız da, 28 
Şübat'ın ABD icazetli olduğunu, ama daha fazla ileri gidil
mesi {baskı ve dayatmaların artması) halinde müttefikimi
zin duruma seyirci kalmayacağını anlatıyordu,

(Ahmet Kekeç, 1.7.1999 Akit)

-  EKMEK BULMAYAN DÜRÜSTLÜK YESİN
... Ecevitperver bir yakınım var.
Ona ne zaman Karaoğlan'ın zalim ekonomik düzenin

den sözetsem, bir çokları gibi o da hep aynı teraneyi okur:
"Ama dürüst adam, bunu da inkâr edemezsin herhalde."
İyi de bu dürüstlükten kim yararlanıyor, kim? Bizim ya

rarlanamadığımız çok açık. İVlemurun, işçinin yararlanama
dığı aşikar. Esnafın, orta direğin hali berbat. Vurgun, talan 
dizboyu, Karaoğlan’ın en yakın mesai arkadaşının bile, vur
gunlar karşısında kendi öz beynini kurşunla dağıtmak iste
diği yazılıp çiziliyor. Size bir şey itiraf edeyim mi?

Bendeniz, "Şu vatandaş birazcık rahat yüzü görsün, var
sın başımızdakilerde dürüst olmasın, valla daha iyi olur” di
ye düşünüyorum. Çünkü bazılarının dürüstlüğü, bize hep 
zam, zulüm, işkence olarak dönüyor nedense. Biraz daha 
dürüst olurlarsa, yakında kuru ekmeğe bile hasret gidece
ğiz korkarım! O zaman da bu dürüstler, "ekmek bulamayan 
dürüstlük yesin” demezlerse, ben ne olayım!

(1̂ . Emin Kazcı, 12.7,1999 Akit)

-  KENDİNİ KURŞUNLAMA HİKMET
TÜRKİYE’Yİ SAYDAMLAŞTIR

Kendini vurma Hikmet. Türkiye'yi saydamlaştırl
Bize kendini vuran değil, Türkiye’yi saydamlaştıracak 

bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları, Hazine'nin, 
Merkez Bankası’nm, İVlaliye’nin, DPT'nin başına gelmiş 
yüksek bürokratlar gerekli.

Ne kadar saydamlık
O kadar demokrasi...

(Necati Doğru, 11.7.1999 Sabah)

...82  BİN MAKAM OTOSU
... İngiltere’nin nüfusu; 59 milyon kişi. Bir yılda ürettiği 

milli gelir: 1 trilyon 362 bin dolar. Bakanlık sayısı 20. Ma
kam arabası sayısı: 12 bin. Fransa; nüfusu 59 milyon kişi. 
Bir yılda ürettiği milli gelir: 1 trilyon 435 milyar dolar. Bakan
lık sayısı: 14, makam aracı sayısı: 9 bin,

Türkiye;nüfusu 65 milyon kişi. Bir yılda ürettiği milli gelir 
204 milyar dolar; 34 bakanı var. Makam aracı sayısı 82 bin.

Türkiye Avrupa'nın en yoksul ülkesi; fakat devletindeki 
makam aracı sayısı bakımından en müsrif ülkesi.

(6.7,1999 Sabah)

KOMÜNİZM YERİNE SİYASAL İSLAM
Batı, çöken komünizmin yerine siyasal İslâm diye yeni 

bir tehdit unsuru yarattı. Türkiye, Batı’nm bu yeni 
düşmanına kendisi de düşman gözüyle yaklaşarak onun 
yanında yer aldı. Eskiden komünizme karşı beraberdiler. 
Şimdi siyasal İslâm’a karşı birlikteler. Böylece Batı'nın

KOSOVA YAZILARI
87 YHUK HASRET

Cengiz Çanar 6.7.1999 Sabah

İki gün öncesi mutlaka tarih kayıtlarına geçecektir. 4 Tennmuz 
1999 günü 87 yıllık bir hasret arasından sonra ama bu yüzyıl kapan
madan çok kısa bir süre önce, ayyıldızlı bayrağımız tekrar Koso- 
va’da göründü. O gün Prizren’de yer yerinden oynadı. Kırmızı renkli 
bayraklar birbirine kanştı. Birinin kırmızı zemini üzerinde siyah kar
tal, diğerinin üzerinde beyaz ayyıldız...

Balkanlar’la yakından ilgili olmayanlar ve hem de ailesinin köke
ninde Rumeli bulunmayanların kolay kolay anlayabileceği bir duy
gu değildir bu...

Eğer Bosna’ya çeşitli yönlerden gelip, defalarca girmemiş ve Zeni- 
ca'daki Türk birliğinde hiç kalmamış olsaydım yine bu konunun an
lamını bu yoğunlukta hissedemeyebilirdim.

1993 yılında bir gün ohri’de bir dost evine konuk olmuştum. Ev 
sahibi bir eski Arnavut partizandı. Yakamda, bizim heyet mensup
larında tümünün taşıdığı ayyıldızlı bayrağımızın ve bir de o sıradaki 
haliyle Makedonya bayrağının üzerindeki Vergina güneşinin yer al
dığı kırmızı zeminli iki kokart sallanıyordu. Arnavut ev sahibimiz, ya 
kamdaki Makedonya bayraklı kokarttan rahatsız olmuştu. "Sizin 
bayrağınız" dedim. "Hayır” dedi, "bizimki kırmızı üzerinde siyah kar
taldır’’,,. Titocu idi ve Titocu kalmıştı. Ne Arnavut kimliğinden vazge
çiyordu; ne de Yugoslavya’nın pariçalanmış olmasından hoşnuttu. 
Bunun üzerine, Türkiye kokartını gösterdim; "O halde buna da itira
zınız vardır" diyecek oldum. Yine "hayır” cevabını yapıştırdı, “O ka
bulümüzdür. O OsmanlI bayrağıdır. Hepimizin ba30Bgıydı..."

Balkanlar’ı gazete küpürlerinden, kitaplardan okumak yetmez, 
içinden seyretmek, ruhunu hissetmek gerekir. Orada, OsmanlI, Türk, 
Müslüman, Arnavut, Boşnak çok kez eş anlamlı kullanılır; birinin di
ğerinden nerede ayrıldığı çok kez kesin çizgilerle aynlmaz.

Prizren’de Türk birliğinin gelişi üzerine kartallı ve ayyıldızlı kırmı
zı bayraklarla binlerce kişinin "Türkiye, Türkiye” tezahüratıyla birli
ğimizi bağrına basışını ben kolayca anlayabiliyorum.

Eğer, o meş'um 1912 yılında önlerinden çekilen Osmanlı-Türk or
dularının ardından Kosova’ya giren ve "1389’un intikamını" alma is
terisi içindeki Sirplar’ın anılannı okumuşsanız, 1999 yılında, tam 87 
yıl aradan sonra Türk askerinin Prizen’e ayak bakmasının heyecanı
nım duyabilirsiniz.

Ama birşeyi unutmamak kaydıyla... Türk askeri, bu kez Koso
va’ya kendi zaferinin meyvelerini toplamak üzere gitmiyor. Ameri
ka'nın başına çektiği ve Sırp zulmünü budadığı bir başannın barış 
nöbeti için orada. O sebeple Kosova'ya sembolik geri dönüşün kıy
metini bilelim ama hamasete geçit vermeyelim ve o dönüşü sağla
yan adresi bilelim.

TÜRKLER KOSOVA’DA
Murat Belge, 10.7.1999 Radikal

... Dolayısıyla, övündüğümüz şey, 'üsmanlılık’tan bize ne kalmış
sa o. Peki, hayatın başka alanlannda da ’Osmanlılık'tan kalan mi
rasla övünmeye hazır ve istekli miyiz? Yoksa hiçbir şeyin gerçek
ten ne olduğunu incelemeye ve anlamaya yanaşmadan, hiçbir ko
nuda ’sistematik’ denebilecek herhangi bir tavır geliştirmeden, 
övünebileceğimiz üç beş öğeyi öne çıkarıp, ‘En büyük, biz’ tezahü
ratıyla yetinecek miyiz?
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şu MOLOZ YIĞINI BiR CAMİ İDİ

Haşan Cemal 10.7.1999 Milliyet

Bir UÇK'lı.
Yani Kosova Kurtuluş Ordusu’ndan. Silahı yok ama köprünün başında 

nöbet tutar gibi bir hali var. Geleni gideni dikkatle süzüyor. Adı Cırkın 
Mustafa. 30 yaşında. Sarı sakallannı olduğu gibi bırakmış. Gözleri çakmak 
çakmak, öfkeli. Bu civardaki çatışmalarda 350 UÇK'lının şehit düştüğünü 
söylüyor.

"Her şeyi yaptılar. Çoluk çocuk, hamile, genç kız, kadın demeden her 
şeyi yaptılar. Bir daha onlarla yaşamak mı? Öyle bir şans yok. Mümkün 
değil artık...”

Gözlerinden nefret okunuyor. "Bak, köprünün öbür ucundaki şu moloz 
yığınını görüyor musun? Orada birkaç ay öncesine kadar bir cami vardı. 
Daha ilk gün onu yerle bir ettiler."

İMPARATGFILUK MİRASÇILARI İMPARATORLUK BAKİYELERİNE KAVUŞUYOR~
Hadi Uluengin, 6.7.1999 Hürriyet

... Hayır, hayır, hayır!
Bizim kucaklaşmamız diğerlerinkinden farklıdır. Ötekilerle kıyaslanamaz. 
TSK kamyonlan üzerine çıkmış insanlann ayyıldızlı bayrakla beraber ta

şıdığı kara kartallı bayrak da şahittir ki, bölge Türklerinin yanı sıra ordumu
zu bağrına basan çoşkulu kalabalık şehrin Arnavut kökenli halkıdır.

Kuşku yok, bizim Prizren’e girişimiz bir kavuşmadır.
İmparatorluk mirasçısı bir ülkenin imparatorluk bakiyesine kavuşmasıdır. 
Bu böyle biline, bu böyle yazıla ve bu böyle okuna!

Evet, biz şu sıralar 700. kuruluş yıldönümünü kutladığımız büyük bir 
imparatorluğun tartışmasız mirasçılarıyız.

Cebi delik züğürtlüğüne aldırmadan ve havai bir yeni zengin müsrifli
ğiyle redd-i mirasa yeltenenler 'istemez’ diye yaygara kopartsalar da, biz 
böyleyiz.

Bakiyemiz çok yerde varsa da, esas kalanı ve esas ilgilendireni Rumeli'de.
Orayı terk edeli topu topu seksen yedi sene geçti.
Bu süre nedir ki? Bir hiç!
Kollektif hafızada sonsuz kısa bir zaman dilimine tekabül eder.

BALKANLAR OSMANU MÜLKÜ
Attila ilhan, 30.6.1999 Cumhuriyet

... İşin hoş tarafı. Balkanlar ya da Ortadoğu gündemine alındı mi; Batı'lı 
dostlanmız ve müttefiklerimiz(!), çok uzun ve köklü bir tarih gerçeğini, 
nedense daima unuturlar; göz koydukları bu topraklann hepsi, eski bir 
OsmanlI mülküdür; OsmanlI'nın tabii ve tarihi mirasçısı olarak, Türkiye 
Cumhuriyeti'nin -oraların kaderi tartışılırken- bir öncelik hakkı olmamalı 
mıdır? Nasıl Afrika, Asya ya da Güney Amerika'daki eski Ingiliz, Fransız ya 
da ABD İmparatorluğu topraklanndaki ülkelerin kaderi konuşulurken, 
Londra, Paris ya da Washington’m bir 'öncelik hakkı' oluyorsa!...

Acaba Ankara bu 'hakkını' yüksek sesle, niye talep edemiyor? 
Cumhuriyet, kimseden bir karış toprak istemez, kimseye de vermez; bu 
Müdafaa-i Hukuk'tur; Müdafaa-i Hukuk -ki. 'haklann savunulması' 
anlamını taşır- yöredeki haklarımızı, daha da önemlisi, yöre halkının hak- 
lannı, neden yüksek sesle savunamaz; farkında değil midir ki, eski 
OsmanlI 'Federasyonu' halklar, bu gibi hallerde gözlerini ümitle 
Ankara'ya çevirmekte, onun ürkekliğini ve çekimserliğini gördükçe, ağır 
hayal kırıklıklan yaşamaktadır.

Hay Allah, yine çok mu açık konuştum?

yanında yer alarak kendisini tekrar önemli hale getirmeye 
çalıştı.

(Haşan Koni, 12.7.1999 Radikal)

••• DEVLETE BİAT ETMEDEN İKTİDAR OLUNMAZ
... Örneğin geçenlerde bir TV programında eski bakanları

mızdan biri Türkiye’de insanların kul olmayıp vatandaş oldukla
rını, cemaatçiliğin ise tekrar kulluğa dönüş olacağını söyledi. Ne 
var ki bu içeriği boş bir ifade: Her şey bir yana, bugün Batı'da 
cemaat üyeliği artık en temel 'bireysel' haklarından biri sayılıyor. 
Ama daha önemlisi Türkiye toplumunu biraz yakından izleyenler 
özellikle kadınların cemaatsa! kimlik sayesinde bireyselleştikle- 
rini görüyorlar. Çünkü bizim vatandaşlık kavramımız bireyi öz
gürleştiren ve devlet karşısında eşit bir sahiplenme ile donatan 
bir zihniyete oturmuyor...

Bu ülkede devlet bir hakemlik kurumu değil, ideolojik bir ikti
dar odağıdır. Bu yüzden de siyasi partiler hiçbir zaman iktidarın 
gerçek sahipleri olmamakta; ancak devlete biat etlikleri ölçüde 
iktidarın küçük ortağı haline gelmektedirler. Devlet bu 'referans 
olma’ pozisyonuyla da yetinmemekte, doğrudan bir siyasi parti 
gibi davranarak, kamusal alana ilişkin tasarruflarda bulunmakta, 
hoşlanmadığı talepler üzerinde baskı kurmaktadır.

(Etyen Mahçupyan, 6,7.1999 Radikal)

-  KÜÇÜLÜYORUZ
Türkiye, yılın ilk üç ayında yüzde 8 küçüldü.
Ekonomi duvara toslamak üzere. Yakında para basarsak 

kimse şaşmasın. En büyük firmalar batma tehlikesiyle karşı kar
şıya. IMF; Kıbrıs gibi uluslararası sorunlar çözülmeden kesenin 
ağzını açmıyor. G-8 ve Clinton yönetimi, Kıbrıs'ta geri adım at
tırmaya kararlı. Avrupa insan Hakları Mahkemesi, Türkiye’ye 
mahkumiyet üstüne mahkumiyet veriyor. 30 bin ölümün üstüne 
yaralar sarılmıyor tam tersine aynlıklar körükleniyor, Güneydo- 
ğu'da evlat acısı çeken 20 bin aile suçlu sayılıyor. Kıyılarımız, 
turistik tesislerimiz bomboş. Türkiye dünyada inanılmaz bir yal
nızlığa gömülüyor. Milli gelirimiz, bırakın Batı Avrupa'yı, Yuna
nistan'la hatta Güney Kıbrıs’la karşılaştınlamayacak kadar dü
şük.

Say sayabildiğin kadar.
(Zülfü Livaneli, 1,7.1999 Sabah)

BİRİ " 80S ” VERDİ
“Ekonomi sos veriyor..."
Bunu söyleyen Cumhurbaşkanı Demirel...
Ki bunun doğru olduğunu, Türk Sanayici ve işadamları Vak- 

fı’nın Demirel’i "Yalnız devlet adamı" seçmesinden de anlıyo
ruz..

Demirel, dokuz yıldır Türkiye'nin başında oturduktan sonra 
"Ekonomi batıyor..." diyor, sanayici ve işadamlan onu "Yılın dev
let adamı" seçiyorlar...

Zaten ben de bunu anlayamıyorum...
Yani nasıl oluyor?...

(Bekir Coşkun 2.7.1999 Hürriyet)

-  MEDYA TABUSU
... Haber kutsaldır! sloganı arkasına sığınıp medyayı ilahlaş- 

tıran ve eleştirilmesine müsaade etmeyen anlayış, bu bakımdan 
belki de insanlık tarihinin en güçlü manipülasyon silahını savu
nuyor. Medya mensupları istedikleri kadar basın ahlakından ve 
oto-kontrolden bahsetsinler, kendileri de çok iyi biliyorlar ki, iyi 
tasarlanmış bir medya kampanyası, objektif ve rasyonel olduğu 
varsayılan tüm karar mekanizmalanna hükmedebilecek bir po
tansiyele sahiptir. Hür irade medyanın taarruzu karşısında, ma
alesef kendini aldatmaktan başka bir şey yapamıyor.

(Melikşah Utku, 9.7.1999 Y Şafak)
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BASINDA GEÇEN AYIN GÜNDEMİ
Beni Asmayın Savunması: "Demokratik Cumiıuriyet’e liizmet erdem
dir" diyen Apo'dan son mesaj: "Beni asmayın, fiizmet edeyim.” 
(24.6.1999, Sabah)

Stratejik Savaş: Dün yapılan MGK toplantısında, iritca ile mücadele 
konusunda W l i  Eylem  Stra tejisi" saptanmasına karar verildi (24 6. 
1999 Hürriyet)

Mel’unluk: MGK'ye sunulduğu İleri sürülen Fethullah Gülen Rapo- 
ru'ndaki İslam'a, Allalı'a Peygamberimize ve Kur'an'a yönelik sövgüler 
büyük infial yarattı. (25.6.1999 Akit)

Üniversite Hasta: Parasızlık yüzünden devlet üniversitelerinin içi bo
şaldı. Eğitim kurumlan mutsuzluk üretiyor (25.6.1999 Sabah)

İşte Devletin Cevabı: Küfür raporu devlet katında kabul görmedi. Ge
nel Kurmay: Ne kaset verdik, ne de rapor. MGK: Haberler eksik, yanlış 
ve yanıltıcı. Başbakan: Böyle bir rapor kesinlikle gelmedi. (26.6.1999 Y. 
Şafak)
Cani Evlat: Bursa'da hunharca katledilen Erhan-Mine Güven çiftini, öz 
evlatları Mert'in miras için öldürttüğü otaya çıktı. (26.6.1999 Sabah) 

Bize Ne Oldu?: Türkiye'ye bir hal oldu. Zevksizlik, seviyesizlik her ge
çen gün daha çok prim yapıyor, işte son örnek Ciguli. (27.6.1999, Sa
bah)

Gerçek Rapor: MGK ile Batı Çalışma Grubu’nun ortaklaşa hazırladığı 
ve tüm komutanlara dağıtılan gerçek "Fethullah Raporu"nu Hürriyet ele 
geçirdi. (28.6.1999 Hürriyet)

Yalancı Kim?: Devlet: Rapor yok. Kartel: Bizde var. Rapor olayı ayağa 
düştü. Hürriyet, Sabah'ı yalancı duruma düşürdü, Hürriyet'in "gerçek 
raporu" da aynı gün Ecevit tarafından yalanlandı. (29.6.1999 Akil)

İnadına Tahrik: Hürriyet orduyu tekzib etti. Hürriyet’in daha önce Cum- 
huriyet'te yayınlanan ve yalanlanan bir raporu "MGK ve BÇG hazırladı” 
diye yayınlaması, bazı güçlerin yönlendirme çabası olarak değerlendi
riliyor. (29.6.1999 Y Şafak)
Şehitler Günü: 30 bin dram, 1 idam. Apo’ya idam. (30.6.1999, Star) 

İrtica Yasaları Kâbûs Gibi; Ecevit’in alelacele Meclis'e sevkettiği “irti
ca Tasaraian" eski bir kâbusu hortlattı. (30.6.1999 YŞafak)

Kur’an Kursları Ne Oldu? Okullar tatile gireli 5 gün oldu, ama hükü
met programında yer almasına rağmen yaz Kur'an kursları konusunda 
atılmış hiç bir adım yok. (1.7.1999 Akit)
Tarihi Tartışma: PKK Terör örgütünün başı A. Öcalan’ın idam cezası
na çarptırılmasından sonra Türkiye’de ve dünyada büyük tartışma baş
ladı: "Asılsın mı, Asılmasın mı? (1.7.1999 Hürriyet)
RP Bedelini Ödedim: Çiller: "Türkiye'nin başka çaresi yoktu. Eğer de
nenmemiş olsaydı, bugün RP tekbaşına iktidardı” (1.7.1999 Hürriyet)

Daha Ne Bekliyorsunuz?: Ekonomi % 8.4 küçüldü. (1.7.1999 Sabah) 

Teröre Müşfik, Mazluma Şahin: Sivas Provakasyonu sebebiyle yargı
lanan 33 mazluma idam verilmesini destekleyen, hatta "Bu kadar idam 
az" diye bastıran 68 kuşağına mensup yazarların, onbinlerce kişinin ka
tili olduğunu itiraf eden Apo'nun idam kararının infazına karşı çıkmala
rı dikkat çekiyor: (2.7.1999 Akit)

Mesut Yılmaz: "Devlet ile millet daha fazla karşı karşıya getirilmemeli
dir. Böyle giderse, devlet ile millet barıştırılmazsa karşımızda millet kal
mayacak" (2.7.1999 Y Şafak)

IMF'de “Paranın Adı” Yok: IMF ile yıllık program için ilke anlaşması
na varıldı, Para yardımı vaat edilen icraatların gerçekleştirilmesine bağ
lı ve zamanı belli değil. (3.7.1999 Milliyet)
Başörtüsü FP’nin Stepnesi: MHP Genel Başkanı Bahçeli Fazilet'e 
yüklendi. FP “İlkesiz ve hedefsiz” diyen Bahçeli, kapatılacak bir partiy
le koalisyonun yararsız olduğunu söyledi (4.7.1999 Sabah)

Beni Asmaz: "Türkiye beni öldürecek olsaydı, sağ bırakmazdı." diyen 
Öcalan'dan PKK'ya çağrı: Eylem yapmayın. (4.7.1999, Sabah)

87 Yıllık Özlem Bitti: Türk askeri Kosova’daki soydaşlarımızla kucak
laştı. Prizren'de binlerce kişi askerlerimizi bağrına bastı. (5.7.1999 Sa
bah)

Karanlık Cuma: Spekülatörler, yüksek bürokratın sızdırdığı, eski ba
kanla liderinin yaydığı IMF belgesiyle borsayı yükseltti, sonra hisse sa
tarak endeksi 1 günde %5.8 düşürdü, paralarını aldı ve gitti. (5.7.1999 
Radikal)

Danıştay “ Nurculuk Suç": İsparta'da bir sokak ve caddeye Said-i 
Nursi adının verilmesi davasında Danıştay “Said-i Nursi bir bölücüydü.

Propagandasını yapmak anayasal suçtur" karannı verdi. (5.7.1999 Mil
liyet)

Kanları Yerde Kaldı: 6 yıl önce Sivas’a misilleme olarak Başbağlar kö
yünü basan, 33 kişiyi hunharca katleden gözü dönmüş katiller ellerini 
kollarını sallayarak aramızda dolaşıyor. (5.7.1999 Akit)

Kriz Kaldırımda: Mali kriz nedeniyle illasın eşiğinde olan yerel yöne
timler halka hizmet veremez duruma geldi. (6.7.1999 Sabaiî)

425 Trilyonu Kim Yuttu: Borsa'da yaşanan soygunun bilançosunun 
425 trilyon olduğu belirtildi. (7.7.1999 Akit)

Çıldırmış Bunlar: Bir genelge yayınlayan TEDAŞ Genel Müdürlüğü, 
Türk kadınının büyük çoğunluğunun onurla taşıdığı başörtüsünün 
"Devlete kafa tutmak" anlamına geldiğini ileri sürdü. (7.7.1999 Y Şafak)

Yargıtay: işkence sabit. (7.7,1999 Milliyet)

Meclis 28 Şubata Direnemez: BBP lideri Yazıcıoğlu "28 Şubat döne
minde hazırlatılan yasaların bu dönemde de çıkarılacağını" belirterek 
"Mecliste muhalefet yok. "312 çıkarmı?" diye sorulunca 'muhatabına 
sorun’ diyen siyasetçi baskılara direnemez." dedi (7.7.1999 Y Şafak) 

Cinayet Gibi: Devlet bakanı Uluğbay’ı intihar teşebbüsüne götüren sü
recin arkasında borsa skandali var. (8. 7.1999 Y Şafak)

Skandalda Gizli İlişkiler: Geçtiğimiz Cuma günü Yılmaz'a yakınlığı ile 
bilinen Finansişank’ın sahibi Hüsnü Özyeğin, Demirbank'ın sahibi Halit 
Gıngıllıoğlu ve İktisat bankasının sahibi Erol Aksoy'un skandalin arkasın
dan yaklaşık 2,5 milyar dolar kazandıkları bildirildi. (8.7,1999 Y Şafak) 

Demirel: "Bu yıl büyüme sıfır". (9.7.1999 Radikal)

Mermi Tartışması: Ameliyatı yapan 2 doktor “kurşun çeneden değil 
alından girdi. Bakan, Savcı, Jandarma “kurşun çeneden, kesinlikle inti
har" (9.7,1999 Hürriyet)
Tuzla ve Pendik İHL’de Görev Yapan 17 Başörtülü Öğretmen Sür
gün Edildi: (10.7,1999 YŞafak)

İran’da Çatışmalar: 3 ölü. (10.7.1999 Hürriyet)

ABD Talibanı Vurabilir: (10.7.1999 Hürriyet)

Kararlılık Gösterisi: Memur maaş zammı: %20. Emeklilik Yaşı Kadın
larda 58, Erkeklerde 60 Oldu. (10.7.1999 Radikal)

Opera Doğu Beyazıtta: (10,7.1999 Milliyet)

Türban 2000’de de Yasak: YÖK Başkanı Gürüz: Yasaklama anayasal
dır. Dün ne yaptıysak, bugün onu yapıyoruz, yarın da yapacağız" dedi. 
(11.7.1999 Radikal)
Depresyonlular İntihar Ediyor: Türkiye’de depresyon tanısı konulan 
val<alann yaklaşık %15’i intihar ediyor. (11.7.1999 Hürriyet)

AB’den İtiraf; AB Dışişleri Komitesi Bşk. Tom Spencer, "Türkiye'yi 30 
yıldır oyalıyoruz. AB’nin Türkiye'yi almaya hiç niyeti yok, ama lau açık
ça söylenmiyor” dedi. (Akil 12.7.1999)

Ecevit "Devlet Çökecekti” ; Sosyal güvenlik reformu da düşük zam da 
mecburi. (12.7.1999 Radikal)

Irticaya Sus: Ordu komutanlıklan bünyesinde kurulan izleme birimleri, 
bölücü ve irticacı yayınları MGK genel sekreterliğine bildiriyor. Burada 
incelenen raporlar "gereği için” RTÜK ve İçişleri Bakanlığına gönderili
yor. (12.7.1999 Milliyet)
Ortadoğuya Yeni Düzen; Süleyman Demirelin bugün başlıyan Orta
doğu gezisinde, Türk-İsrail stratejik ittifak yeniden ele alınacak, 
(14.7.1999 YŞafak)

Ecevit; Hak arayan İşçi ve memurların gösterileri için "Provokatörler" 
ifadesini kullanırken İrandaki gösteriler İçin "İran halkı baskıcı ve çağdı
şı rejime direniyor" ifadesini kullandı, (14.7.1999 Akit)

Yaralı Ülke: 28 Şubat süreci ile başlayan başörtüsü yasağı binlerce İn
sanı mağdur etti. Onbinlerce insan eğilim ve çalışma haklarından mah
rum ediliyor. Bu hakkı kazanmış olanların ise hakları elinden alınıyor. 
Başörtülüler lehine karar veren savcı ve hakimler sürgün edildi. Eşleri 
başörtülü olan kaymakam adayları elendi. Başörtülü gazetecilere Sarı 
basın karlı verilmedi. (16.7.1999 Y Şafak)

Halk Bez(}i; Demirel hükümeti uyardı. “Dar bir grup, milli gelirin fazlası
nı alıyor. Geriye kalanlar pahalılık altından eziliyor, (17,7,1999 Star) 

Yüzbinler Kızgın: Meydanlarda istifa sesleri “Çek git Ecevit” (18,7.1999
Y Şafak)

Gizli Ambargo: İstanbulda yapılacak antibiyotik zirvesi "terör” bahane 
gösterillpispanya’nın Sevilla kentine alındı. (19.7,1999 Star)
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