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11 Eylül Sürecinin Teorik 

ve Tarihsel Temellerini Sorgulamak

İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği katliam, vahşet ve estirdiği terör 
havası, 11 Eylül Süreci'nin dünyaya han, terör ve gözyaşı düzenin- 
den başka bir şey veremeyeceğini gösterdi: ABD, terörle mücadeleyi 
öncelikli strateji olarak benimsediğini söylüyordu; ancak A BD ’nin 
İsrail terörünü durdurmak, hatta kınamak şöyle dursun, hernesuıetle 
olursa olsun İsrail’in yanında olduğunu ilan etmesi, A BD ’nin 
am acının terörle mücadele etmek değil, küresel / seküler hege
monyasının önündeki en büyiik “engel” olarak gördüğü İslâmî 
direnişi etkisiz hale getirm ek olduğu anlaşıldı. Özetle A BD ’nin, 
dünyayı askerî  / teknolojik militarizmle ve savaşla düzene sok- 
maktan başka seçenek iiıetemediği su yüzüne çıktı.
A BD ’nin izlediği strateji, yeni bir strateji değil; kökleri Eski 
Roma’ya kadar giden ve adına “silahlı barış” denen; şiddete, savaşa 
ve şiddetin, savaşın yegane kaynağı olan paganizm  biçimlerine 
dayanan; barışı, adaleti, düzeni hiçe sayan tahripkâr, “barbar” bir 
strateji. Bu yüzden Amerikan hegemonyası, Yeni Roma  olarak 
adlandırılıyor.
Biz bu sayımızda İsrail terörünün münferit bir olay olarak ele 
alınamayacağı, Yeni Roma A BD ’nin kunnaya çalıştığı “silahlı 
barış” ve “neo-paganizm düzeni”nin kaçınılmaz bir sonucu olduğu 
gerçeğinden yola çıkarak, özelde İsrail terörünü, genelde ise Yeni 
Roma A B D ’nin küresel şiddet düzenini mercek altına alarak sorgu- 
luyoruz.
Yerli ve yabancı çok sayıda düşünür ve aydının özgün yazılarının 
yeraldığı hacimli kapak yazılarımızın “açı/lı/ş” metninde, Yusuf 
Kaplan, “silahlı barış ve paganizm düzeni"nin tarihsel arkaplanını 
analiz ediyor ve buradan yola çıkarak dünyamızın geleceğine ve bu 
süreçte İs lâm ’ın im kânlarına ilişkin ufuk ve zihin açıcı gözlemler 
yapıyor. E  divani Hermann asıl şer ekseninin Washington şer 
ekseni olduğunu örneklerle gözler önüne seriyor. M ustafa Aydın, 
Dilaver Demirağ, M ehm et Doğan, M ustafa Everdi, R ichard  
Falk, David Qoodhard küresel sistemin ve Yahudilik ideolojisinin 
sonuçlarını yetkin bir djlle analiz ediyorlar. Ümran Araştırm a 
Qrubu, Filistin sorununun tarihsel uğrak ve dönüm noktalarını 
Umrem-E/c’te mimliyor.
Bu sayımızda Roger Qaraudy, Hüsnü M ahli ve Şemseddin  
O zdem ir’le yaptığımız konuşmalar, küresel şiddet ve terör 
düzeninin mantığını çözmemize yardımcı olacak düşünceler ve 
analizler içeriyor.
Gündem sayfalarımızda Filistin sorununa ilişkin son gelişmeleri, 
Fransa’daki seçimleri, Türkiye’deki siyasi zorbalık / komitacılık zih
niyetinin son örneklerini değerlendiren röportaj ve analiz 
yazılarımız yer alıyor.
Kültüı-Sanat sayfalarımızda Hasanali Yıldırım, edebiyatın sorun
ları üzerine imaj inatif bir dille düşünmeye devanı ediyor: Yıldırım, 
edebiyatta anlam ve anlatımın meselelerini tartışmayı gelecek 
sayılarımızda da sürdürecek.
Haziran sayımızda din-dışı ku tsallık lar eksen inde futbol 
paganizmini masaya yatıracağımızı hatırlatarak katkılarınızı bek
liyoruz.
Daha dolu, daha heyecanlı ve daha özgün yeni Üm ran’1 arda 
buluşmak dileğiyle...
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G Ü N E M

FİLİSTİN’DEKİ VAHŞETİ YERİNDE İNCELEYEN TÜRK PARLAMENTERLER:

“İSRAİL İSLAM’IN İZİNİ 
SİLMEK İSTİYOR”

İsrail’in Filsitin’de gerçekleştirdiği insanlık dışı vahşet ve soykırım ikinci ayına 
girdi ve bütün acımasızlığıyla sürüyor. A BD ’yi de arkasına alarak alabildiği
ne şirretleşen ‘kasap’ Şaron, tüm dünyanın gözünün içine baka baka fütur
suzca insan avını sürdürüyor. Türkiye Hükümetinin Filistin meselesine gös
terdiği duyarsızlığa karşın, sorumluluk'bilincine ve insani duyarlılığa sahip bir 
parlamenter heyeti, İsrail’in işlediği korkunç vahşeti yerinde incelemek ve ta
rihe tanıklık etmek üzere bölgeye gitti. Filistinli ve İsrailli yetkililerle de görü
şen milletvekili grubu adına Adana milletvekili Ali Gören, Hatay milletvekili 
Süleyman Metin Kalkan ve Kocaeli milletvekili Mehmet Batuk, izlenimlerini 
Umran’a anlattılar. Değerli milletvekillerimizle Ümran adına arkadaşları

mız Hikmet Erdem ve Nasuhi Güngör konuştular.

ALİ GÖREN 
uİsrail Vahşeti Nazilere 

Taş Çıkartıyor”

-Sayın Ali Gören, bir grup milletvekili 
arkadaşınızla birlikte geçtiğimiz günler
de Filistin’e gittiniz. Heyet başkanı ola
rak izlenimlerinizi almadan önce, niçin 
gittiğinizi sormak istiyoruz.

'Teşekkür ediyorum. Belki çok 
kullanılan ifadelerle bu sorunuza ce- 
vap vereceğim. Bu anlamda ceva- 
bım yıpranan kavramlar içerebilir. 
Ama işin özü şudur. Bizler, tarih 
önünde, millet huzurunda sorumlu- 
luk sahibi insanlarız. Filistin mesele- 
sini bu sorumluluk dışında düşün- 
mek ya da tanımlamak mümkün de
ğildir.- Dünyadaki ya da Türkiye’de
ki meselelere böyle bir bilinçle yak' 
laşmanın bizleri gelecek için ayakta 
tutacağına inanıyorum.

Bizler bir yana, milletimizin has
sasiyet gösterdiği her konuda, bu

duyguları ve düşünceleri ifade etmek 
ve dile getirmek, omuzlarımızda 
yüklü olan misyondur. Milletimizin 
bu konudaki hassasiyeti ise, herkese, 
özellikle de sorumluluk sahibi olan 
tüm kişi ve kuruluşlara örnek teşkil 
edecek niteliktedir.

İşte böyle bir misyonun gereği 
olarak, bir grup milletvekiliyle bir
likte bölgeye gitmek üzere yola, çık

tık. Bütün bunların yanı sıra Filistin 
Devleti’nin meşru Devlet Başkanı 
Yaser Arafat’ın, adeta bir tutsak ola
rak karargahında sıkıştırılması da 
bizleri harekete geçiren bir başka 
unsur oldu.

Bölgedeki bu katliama ve acıma
sız işgale karşı, Saadet Partisi olarak 
kayıtsız kalmamız mümkün değildi. 
Olayları bizzat yerinde görmek, sa
dece Filistin tarafıyla değil, İsrailli 
yetkililerle de görüşmek, hiç olmaz
sa yanan ateşin üzerine bir damla ol
sun su dökebilmek için harekete 
geçtik.

-Yoğun temaslarınız oldu, ancak 
öncelikle izlenimlerinizi almak istiyo
ruz.

-Evet, ilk günden itibaren çok 
yoğun bir temas trafiği ile pek çok 
görüşme yaptık. İzlenimlerimiz, doğ
rusu bunları duygu olarak aktarmak
ta bir insan olarak, özellikle de in
sanların acılarına bir parça çare bul
makla yükümlü olan bir tıp doktoru 
olarak inanın çok zorlanıyorum.

Acıların paylaşıldıkça azaldığı, 
sevinçlerin paylaşıldıkça arttığını 
düşünerek bölgeye gittik. Hiç ol
mazsa Filistinlilerin yaşadığı acıları 
paylaşmak istedik. Ortada bir man
zara var. Güç sahibi olan, hak sahi
bi olanı eziyor, yok ediyor. Bunları 
kitaplardan okumak, ekranda izle
mek gibi değil, gittiğiniz zaman her- 
şeyi daha açık görüyorsunuz, daha 
büyük bir acı hissediyorsunuz.

Bunlardan daha acı olanı ise, 
koskoca bir insanlığın buna seyirci 
kalmasıdır. Geldiğimizden beri de, 
gitmeden önce de hep şunu söyle
meye çalıştık. Kimse bu çığlığa ka
yıtsız kalamaz. Buna kayıtsız kal
mak, bu katliama ortak olmakla eş
değerdir.

-Biraz da bölgedeki temaslarınız-
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İSRAİL İSLAM'IN İZİNİ SİLMEK İSTİYOR / GÖREN

dan söz edelim. Kısaca kimlerle görüş
tünüz ve hangi konular üzerinde yo
ğunlaştınız ?

'Heyetimizin temasları, 7 Nisan 
Pazar günü Kudüs’te Filistin yetkili
leriyle yapılan görüşmelerle başladı. 
Kudüs’ün girişinde başkonsolosumuz 
Hüseyin Avni Bıçakçı Bey ve arka
daşları bizleri karşıladılar. Kubbe- 
tu’s-Sahra’yı ve Mescid-i Aksa’yı zi
yaret ettikten sonra görüşmeler baş
ladı.

İlk görüşmemizi Filistin Parla
mentosu Başkanı Ahmet Qureri ile 
yaptık. Kendisi Başkan Yaser Ara
fat’tan sona ikinci adam olarak gö
revde bulunuyor. Bizlere, yapılan iş
kence ve zulümlerin Naziler’de dahi 
görülmediğini, ambulansların şehre 
girmesinin engellendiğini ve şehit 
oluncaya kadar yaralılara müdahale 
ettirmediklerini aktardı. Başkan 
Ahmet Qureri, bize şu tarihi sözleri 
söyledi:

“Siz bizim dostlarımızsınız. Des
teklerinizi bekliyoruz. Kudüs Filis
tinlilerin başkenti oluncaya kadar 
mücadelemiz devam edecek.”

Bir sonraki görüşmemiz, Filistin 
yönetiminde Kudüs Bakanı olan Zi- 
yad Ebu Ziyyad’la gerçekleşti. Ebu 
Ziyyad da “Tarihi ve kültürel bakım
dan Osmanlı’dan gelen bağlarını 
kimsenin inkar edemeyeceğini” ifa
de etti.

Şunu özellikle ifade etmeliyim. 
Her görüşmemizde ortak nokta, 
Türkiye’nin konumu itibarıyla böl
gede daha etkin olabileceği ve barış 
için anahtar role sahip olduğu şek
linde ortaya çıktı.

Gerçekleştirdiğimiz bir diğer 
önemli görüşme ise Filistin Parla- 
mentosu’nda Kudüs milletvekili 
olan Dr. Hannan Ashrawi ile oldu.

Bilindiği gibi Ashrawi, Filistin 
sorununda uluslararası düzeyde 
önemli rol oynayan bir isim. Bize 
öncelikle dünyanın her yanında

halkların tepkilerinin, hükümetle
rin tepkilerini aştığını söyledi. Ve 
“Sizleri Ramallah’taki ofisimde veya 
evimde ağırlayamadığım için özür 
diliyorum. Ama İsrail ordusu bu sal
dırılarda öncelikle Filistin Devle- 
ti’nin kurumlanın bombalıyor.” di
yerek tabloyu ortaya koydu.

-Kısaca bir de İsrail tarafında yap
tığınız görüşmelerden söz eder misiniz? 
Örneğin Şimon Peres’le görüşme yaptı
nız? Sizce yararlı oldu mu? Sonuçta İs
rail kararlı bir politikayla katliama de

vam ediyor.
-Heyetimiz başından beri sadece 

Filistin tarafı ile değil, İsrail’le de üst 
düzeyde görüşmeler yapmayı kendi
sine hedef olarak seçmişti. Çünkü 
önemli olan oradaki olayları durdur
mak ve adil bir barış için şartları eşit 
hale getirmekti. Bunun için kendi
mize bir hedef daha seçmiştik. Katli
amların sorumlu Şaron dışındaki İs
rail yönetimi ile görüşmeler yapmak. 
İsrail’de bu olup bitenden rahatsız 
pek çok isimle konuştuk. Ancak asıl 
önemli görüşme üzerinde durmak 
için, bunların ayrıntıları üzerinde 
durmayalım.

9 Nisan Salı günü Başbakan Yar
dımcısı ve Dışişleri Bakanı Şimon 
Peres’le takriben 1 saat 15 dakikalık 
bir görüşmede bulunduk. Perez, biz
lere “Türkiye ve halkını bölgede 
dost ülke olarak görüyoruz. Türkiye 
İslam’ın geleceği için bölgede bir 
model oluşturmaktadır.” diye hitap 
ederek sözlerine başladı.

Bizim Arafat’la görüşme konu
sundaki ısrarlı tutumumuza “Bu gö

rüşmeyi Dışişleri Bakanınız İsmail 
Cem’e bırakmalısınız. Za^en ABD 
Dışişleri Bakanı Colin Powell bölge
ye geliyor. Onlara şans tanımalısı
nız” şeklinde karşılık verdi. Müzake
relere açık olduklarını ve askerleri
nin de geri çekilmeye başladığını 
sözlerine ekledi. Bizler de barışa kat
kısı olacak her türlü girişimi yapma
ya kararlı olduğumuzu ifade ettik.

Bu görüşmenin yararı bir yana, 
bakınız biz bu konuşmayı yaparken 
aradan tam iki hafta geçti ve bizim

Dışişleri bakanımız hala bölgeye git
medi, gidemedi. Asıl önemli olan 
nokta burası.

-Heyetiniz.Arafat’la görüşme ko
nusunda çok kararlıydı. Ancak buna 
izin verilmedi, hatta neredeyse ölümle 
burun buruna geldiniz.

-Heyetimiz herşeye rağmen Ra- 
mallah’a gitmekte kararlıydı. Ancak 
yola çıktığımızda kontrol noktasın
da inanılmaz bir müdahale ile karşı
laştık. “Buradan öteye gidemezsiniz” 
diyen İsrail askerlerine, “milletveki
li olduğumuzu” söyleyince aldığımız 
cevap, aslında olayların boyutlarını 
çok iyi özetliyordu:

“Milletvekili değil, başkan olsa
nız buradan öteye geçemezsiniz.” 
Buna rağmen arkadaşlarımızın ısrar
lı adımları, silahlarla geriye çevrildi. 
Yaşanan kısa süreli bir kargaşanın 
ardından geriye döndük. Bu nedenle 
Sayın Arafat için Türkiye’den getir
diğimiz hediyeleri, heyetimizin im
zalı bir mesajı ile birlikte Hannan 
Aşrawi’ye teslim ettik.

-Sayın Gören, son olarak eklemek

Biz, Filistin'deyken, "Burada, M escidi Aksa, Hz. Ömer Camii ve Kubbetüssahra, M ual
lak Taş kalm ayacak, tam amen Süleyman ta p m a jı a çışa  çıkacak” diyen ve İsrail m il- 
letvekillerince de fanatik  ve deli olarak adlandırılan m eclis dışından biri, o 5ün, m il
letvekili olm adıkı halde, m ecliste yapılan oylam ayla bakan yapıldı.
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istediğiniz noktalar var mı ?
-Ümran okuyucularına düşünce

lerimizi aktarma şansını verdiğiniz 
için öncelikle teşekkür ediyorum. 
Milletvekili heyetimizin bölgede 
yaptığı temaslarda genel olarak, çok 
önemli katkılar yaptığımızı ifade et
mek gerekiyor. Arafat’la görüşmek 
mümkün olsaydı, belki daha da et
kin bir girişim olacaktı. Ancak buna 
rağmen her iki tarafla da yaptığımız 
görüşmelerin, bölgenin adil bir barı
şa kavuşması için önemli olduğuna 
inanıyoruz.

Tarafların birbirini dinlemesi el
bette önemli bir adımdır. Ancak, 
kuşatma altında tutulan bir Devlet 
Başkanı’ndan olaylara müdahil ol
masını beklemek, haksızlık ve insaf
sızlık olacaktır. Önce şartlar eşit ha
le getirilmeli ve ondan sonta masaya 
oturulmalıdır.

SÜLEYMAN M ETİN KALKAN 
İsrailli Bakandan Korkunç 

Açıklama: 'El- Aksa Yıkılacak’

-Sayın Kalkan, Filistin için yüreği ya
nan insanlar olarak bir milletvekili he
yeti halinde bölgeye gittiniz. Olup bi
tenleri yakından gördünüz. Bize izle
nimlerinizi anlatır mısınız?

- Filistin için yürek yanması yet
mez; elbette, duyarlı insanların yüre

ği yanar. Hatta küçücük bir böceğin 
öldürülmesine bile insan dayana
maz. Filistin’de olanlarla ilgili med
yaya yansıyanlar, yürekleri sızlatma
ya yeter.

Filistin olayının tarihi boyutları
na da bakarsanız, Yahudiler, buraya 
sadece basit bir yer veya yurt edinme 
cihetiyle yerleşmemiş. Aksine, bü
tün Ortadoğu coğrafyasını ele geçir
me niyetiyle yerleşiyor ve çok vahşi
ce hareket ediyor.

Mesela, İsrail Parlamento
su’ndan bir muhalefet partisi lideri, 
bir Yahudi milletvekili diyor ki: “Bu 
bizim yaptıklarımız Şaroıı’un özel 
kasaplığıdır, vahşetidir, kabul ediyo
ruz; ama, bu intihar bombacıları yü
zünden, bütün İsrail halkı Şaron’un 
etrafında. Barış isteyenler yüzde 70 
iken, şimdi Şaron’u destekleyenler 
yüzde 65.” Tabiî, şunu söylemiyor; 
intifadanın çıkmasına sebep olan 
Şaron. 1.000 kişilik askerle Mescid-i 
Aksa’ya girip Kudüs’ün tamamen 
Yahudilere ait olduğunu, Mescid-i 
Aksa’nm orada kalmaması gerekti
ğini, burada yalnız Yahudi ibadetha
nelerinin yapılması gerektiğini söy
leyerek Müslümanları tahrik etti. 
Aklı başında Yahudi milletvekilleri, 
sivil toplum önderleri, bilim adam
ları da bunu söylüyorlar. Dolayısıyla, 
böyle gerilimli bir ortam Şaron’a ya
rıyor.

Biz, Filistin’deyken, “Burada, 
Mescidi Aksa, Hz. Ömer Camii ve 
Kubbetüssahra, Muallak Taş kalma
yacak, tamamen Süleyman tapmağı 
açığa çıkacak” diyen ve İsrail millet- 
vekillerince de fanatik ve deli olarak 
adlandırılan meclis dışından biri, o 
gün, milletvekili olmadığı halde, 
mecliste yapılan oylamayla bakan 
yapıldı. Bu adam diyor ki -biz Ku
düs’teyiz o sırada-: “Burada asla baş
ka dinlerin izi kalmayacak, Süley
man tapmağı ortaya çıkacak, Kub- 
betüssahra, Kudüs Camisi yıkılacak, 
Ömer Camisi yıkılacak; hatta orada
ki Hıristiyanların kutsal yerleri de 
kalmayacak ve ağlama duvarı, Sü
leyman tapınağı ortaya çıkacak.” Şu 
anda Mescid-i Aksa’nm altında ye
raltı şehri yapıyorlar. Böyle bir mec
zup özel bir şekilde getirilip bakan 
yapıldı bu işle ilgili. Bu durum, Ya- 
hudilerin- ne yapmak istediklerini 
çok açık gösteriyor. Aslında Şa- 
ron’un da, fanatik Yahudiler in de 
kanaati bu; orada İslam’ın izi kal
mayacak, hatta Hıristiyanlığın da izi 
kalmayacak.

Bu anlattığım olayın kamuya hiç 
yansıtılmaması ilginç.

Dahası, Filistin Millî Eğitim ba
kanlığının duvarları, rafları, sıraları, 
disketleri, bilgisayarları yok ediliyor. 
Köylerin su boruları yok ediliyor. 
Yani, bu, terörizmle mücadele mi
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dir? Bu, halkı yok etmektir.
- Bahsi geçen bakan, ne baltanı ol

du?
' Devlet bakanı; ama bu Ku- 

düs’le ilgili bakanlık.
- İsrail'e girişte zorlukla. liarşılaştı- 

nız mı?
- Biz, parlamenter olarak, elçili

ğimizin baskısıyla, İsrail yetkililerin- 
den, güvenlik yetkililerinden de ge- 
çiş için telefon ettirerek, kapıda bir 
sürü muamelelerden, kontrollerden 
sonra geçebildik. Mescid-i Aksa’ya 
elçilik mensuplarımızın riyasetinde 
ve güvenlik görevlisi riyasetinde gi- 
rildi. O ayrı bir zillet, o ayrı bir acı, 
o ayrı bir yara. Yani, bu şartlar içeri
sinde, kim, nasıl bir barış düşünebi
lir?! Sadece karşı tarafı yok etmeye 
hazırlandığını göstereceksin, onun 
hiçbir hassasiyetini, duygusunu, ya
şama hakkını kabul etmeyeceksin ve 
ben barış istiyorum diyeceksin.

- Siz, cuma günü orada mıydınız?
- Cuma günü de oradaydık; ama, 

Kudüs tarafında değildik, Tel- 
Aviv’deydik.

Şimdi, tabii ki İsrail, derin bir 
korku yaşıyor. Sürekli askerî harca
malarıyla, askerlik görevinde tutu
lan gençleriyle, kadını kızıyla, çok 
korkunç bir gerginliğe düşmüşler. İs
rail’de sakinleştirici ilaç kullanma, 
dünya ortalamasının dört katına 
çıkmış durumda; yani, bir nevi ken
dini uyuşturuyor; yoksa, sürekli bir 
korku içerisinde. Fakat, bütün bun
lara rağmen, bunların zihinlerinde, 
beyinlerinde, bulundukları toplumu 
rahatsız etmek, onları yok etmek, el
lerindeki toprağı almak düşüncesi 
var.

Bu pozisyonda, Filistin’de, öyle 
veya böyle bir devlet olma hüviyeti
ni temsil edecek şekilde, Arafat, bü
tün toplum kesimlerince karizmatik 
bir lider olarak ortaya çıkmış; bunu 
görüyorlar. Onun için de Arafat’ı bi
tirmek istiyorlar; onu ya etkisizleşti

recekler ya da öldürecekler. Onu 
belki de Filistinli bir fanatiğe veya 
tutulmuş kiralık bir katile veya bir 
İsrail ajanına öldürtecekler gibi kor
kular var. Neden; çünkü Arafat, bu 
birliği tesis etmiş, öyle veya böyle, 
Filistin devlet olma sürecine gir
miş... Filistin’i bu süreçten uzaklaş
tırmak için bunu yapılabilirler. On
dan sonra diyorlar ki: “Buradaki beş 
altı grup, Filistin’in bağımsızlığı için 
çalışan gruplar birbiriyle anlaşamaz; 
biz de, ‘bakın bunlar anlaşamıyor, 
uzlaşamıyor’ der, bunları vurur, yı
kar, yakar, atarız yani bitiririz.” Bir 
de şunu diyorlar: “En önemli anlaş
mazlık maddeleri olarak birkaç mad
de kalmıştı, ama Arafat bunları ka
bul etmedi.” Yalan tabi. Kabul edile
cek şartlar değil ki.

Bunları biz İsraillilere soruyoruz, 
onlar da bu cevapları veriyorlar. Di
yorlar ki: “Bu topraklardan kovdu
ğumuz adamlar asla bir daha buraya 
gelemeyecek.” Neden? “Nüfus ola
rak bize denk bir duruma gelebilir
ler.” Nüfustan çok korkuyorlar. Pe
ki, kendi toprağında doğmuş, büyü
müş adamı niye kovuyorsunuz? “Za- , 
ten onlar bir yerlere gitti, orada ya
şasınlar, alışsınlar” diyorlar.

- Sayın milletvekilim, şu an Filistin 
Devleti'nin statüsü nedir?

-Filistin’e, İsrail kucağında bir

çiftlik kadar yer toprak olarak veril
miş. Sınırlar 1947 yılındaki sınırlar 
değil, 1967 öncesi sınırlar da değil. 
Yani, İsrail’in toprakı, ilk başta üze
rinde anlaşılan 14-000 kilometreka
re değil, şimdi 28.000 kilometrekare 
olmuş, Filistinlilere de 3.000-5.000 
kilometrekarelik bir alanda, devlet 
olmaktan hakikaten yoksun bir sta
tüyle, bir yaşama alanı tahsis temek 
istiyorlar. Havaalanı bağlantısı yok, 
İsrail’in içinden geçecek. Denizyolu 
bağlantısı yok, İsrail’in içinden ge
çecek. Karayolu bağlantısı yok, İsra
il’in içinden, kontrolünden geçe
cek. Bir de bu işin can damarı, esas 
olmazsa olmaz şartı, Kudüs gibi, Os- 
manlı’nın liyakatle 400 sene hiçbir 
problem ve hadise çıkarmadan yö
nettiği bir yerde, değil Müslümanlı
ğın Hıristiyanlığın bile izinin kalma
sına tahammül edemeyen bir bakış 
açısıyla, buyurun, yerseniz yiyin di
yorlar. Bu durumda, Filistinli çocuk
ların, artık kendilerine bu topraklar
da yaşama hakkı kalmadığını gör
düklerinde, yapacakları bir şeyin ol
madığını görüyorsun. Biz, «Arafat 
barış isteseydi, kabul etseydi, bu du
rumlara gelmezdi» şeklindeki söz
cüklerin tamamının bir yalan ve bu 
katliamı örtme, maskeleme olduğu
nu gördük.

Bir de Yahudi işadamlanyla gö
rüştük. Bize şunu dediler : “Gerçek
ten de bu Filistinlilerin bize diren
melerinin kaynağı dindir. Bunlara 
bu dinamizmi din veriyor. Siz de, 

• dindarlığı öne çıkmış bir parti olarak 
buralara geldiniz. Biz sizin daha 
fonksiyonel olacağınıza, barışa kat
kıda bulunacağınıza inanıyoruz ; bu- 

/ nu temin edin, çünkü bu ilanîhaye 
böyle devam etmez; yoksa, biz bu
nun altında kalırız.” Tabi, bütün 
ekonomik, ziraî, sınaî çalışmaları 
çok büyük zarar görüyor.

- Filistin'deki Hıristiyanların duru
mu nedir?
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- Hıristiyanların, Hazreti İsa’nın 
çarmıha gerildiğine ve yıkanıp def
nedildiğine inandıkları mağarayı içi
ne alan muhteşem bir kiliseleri var. 
Orayı ziyarete gittik. Hıristiyanların 
durumunu da çok perişan gördüm, 
bu da çok iç sızlatıcı. Onlar da, eğer 
Müslümanların kutsal yerleri bura
dan sökülüp atılırsa.kesinlikle ken
dilerinin de gideceğini görmüşler ve 
bundan dolayı da, âdeta Müslüman
larla kader birliği etmiş dürümdalar. 
Zaten asırlarca bunlar burada birbir- 
leriyle dayanışma ilişkisi içerisinde 
olmuşlar.

- Ramallah’a girebildiniz mi.7
- Biz, Ramallah’a girmek istediği

mizi söyleyince bizim büyükelçiliği
miz, bunu asla başaramayacağımızı 
söylediler; ama, zorlayalım en azın
dan dedik ve biz bir grup gittik ora
ya. Birinci kontrol noktasını geçtik, 
ikinci kontrol noktasına geldiğimiz
de, işte namluları göğsümüze dayadı
lar, geçemezsiniz. “Biz parlamente
riz” dedik. İsterseniz başkan olun, 
müsaade etmiyoruz dediler.

Şimdi, İsrail’de yaşamayı kabul 
etmiş, sinmiş, sesini çıkaramayan, 
asimilasyon sürecine girmiş,
1.200.000 civarında Arap var; ikinci 
sınıf vatandaş statüsü içerisinde, bo
yunları bükük olarak İsrail bölgesin
de yaşıyorlar; ama, bunların da her
hangi bir yere giriş çıkışları, bir 
kentten bir başka kente giriş çıkışla
rı tam bir seremoni.

İşgal edilmiş diğer bölgelere, 
köylere, kasabalara giremedik; bun
ların bütün sokak başları topraklarla 
doldurulmuş, orada iki üç tane kırık 
dökük arabası olan Filistinli varsa, 
gece arabayı sokağın başına bırakı
yor, sabah geldiğinde yanmış araba
larla karşılaşıyor. Evler, binalar dara
cık, böyle küçücük kulübeler görebi
lirsiniz, ancak.

- Bu ortamda Filistin yetkililerinden 
kimlerle görüşebildiniz? Sanırım Ara

fat'la görüştürülmediniz?
- Şimdi, orada İsrail'in uyguladı

ğı devlet terörü olağanüstü boyutlar
da, vahşi boyutlarda. Vurulmuş ço
cuğun annesi, yaklaşıp cesedini bile 
almaya hakkı yok ve sokakta kalıp 
inleyerek ölen insana, sabahleyin 
annesi baktığında, sokakta cesedine 
de rastlayamıyor, alıp götürüp çölde 
bir yerlere gömmüşler. Böyle bir or
tam var.

İsrail Dışişleri Bakanıyla görüştü
ğümde, ben bizzat Arafat'la görüş
mek istediğimizi söyledim. Burası 
çok önemli. İsrail Dışişleri Bakanı 
Şimon Peres’le konuşurken, “Ara
fat’a gitmek istiyoruz” dedik; “müm
kün değil” dedi. “Ramallah’ta, Bey- 
tüllahim’de, Cenin’de yaralılara ilaç 
bile verilmiyormuş ya da yaralılara 
tıbbi müdahaleye bile müsaade edil- 
miyormuş” dedik; “evet, bu bir sa
vaştır, böyle olur” dedi. Bu insanlar 
aç, perişan; sizin gayeniz terörizmi 
imha düzeyinden çıkmış, teröriste

karşı mücadele boyutunu aşmış, bir 
halk katlediliyor, dediğimizde; “Ha
yır, böyle değil; onlar terörizmin alt
yapısı kalmaymcaya kadar imha edi
lecekler” dedi. Biz, sabahleyin İsma
il Cem’le görüştük, o da buraya gele
cek Papandrue’yle beraber, işte Po- 
vel geldiğinde de Arafat’la görüşe
cek; biz Arafat’la görüşmeden gitme
yiz dedi Ali Gören Hoca; “O zaman, 
size, Kudüs’te ev kiralamak lazım, 
otelde kalmanız mümkün olmaz” di
yerek, bize görüşme imkânını kolay 
kolay vermeyeceklerini ima ettiler.

- Efendim, gerek Filistinliler, gerek
se İsraillilerin Türkiye'den beklentileri 
nedir i

- Çok net bir şekilde, Filistinli
ler, “bizi kurtarırsanız siz kurtarırsı
nız, sizsiniz buranın ağası, babası, 
abisi” diyerek elimize sarılıyorlar. 
Diğer Arap yöneticilerinden bu 
noktada tamamen ümitlerini kesmiş 
durumdadırlar. İsrail’in, o demin ifa
de ettiğim, halkını dinlemeyip sade
ce durduran yöneticilerinden artık 
kendilerine hayır gelmeyeceğini gör
müş Filistinli ve İsrailli de diyor ki 
çok net bir şekilde, bütün parlamen
teri, işadamları ve sivil toplum kuru
luşları ve barış örgütleri, hatta Şi
mon Peres, barış enstitüsünün yöne
ticisi; “Türkiye ciddî olarak bu işi ele 
alırsa, iki tarafı da memnun edecek 
bir çözümü çıkarabilir.” Şimdi, bize 
böyle bir politik etkinlik alanı ya da 
itibar alanı açılıyor. Biz kendimizi 
küçük görmemize rağmen, yönetici
lerimizin küçük göstermesine rağ
men, bütün o coğrafyada şunu gör
dük ki, bizim büyüklüğümüz hiç göl
gelenmiyor.

Çok acele bir konferans teminini 
İsrailli ve Filistinli milletvekilleri 
bizden istediler. Bu, dünya çapında 
bir barış konferansına dönüşebilir. 
Çok güçlü ve geniş bir barış hinter
landı kurularak, bu katliam durduru
labilir.
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MEHMET BA TU K " 
“E cev it  Ş aş ırtt ı”

-  Sayın Batuk, sîzler, milletvekilleri 
olarak Filistin’e bir ziyaret tertip etti
niz■ Dünyanın ve Türkiye’nin günde
minde birinci sırayı işgal eden bu vahşe
ti yerinde görmek ve bir şeyler yapabil
mek amacıyla çok önemli bir inceleme 
gezisinde bulundunuz. Bize izlenimleri
nizi anlatır mısınız efendim?

r- Teşekkür ediyorum. Nisan ayı 
başlarında İsrail birliklerinin Filistin 
topraklarına yönelttiği saldırı ve 
vahşet, o günlerde, aynen bugün ol
duğu gibi, basınımızda, televizyonla
rımızda ciddî şekilde kamuoyumuza 
ve vatandaşlarımıza ulaştırıldı. Grup 
toplantımızda -henüz üç gün olmuş
tu saldırı başlayalı- Filistin’e bir he
yet göndermemizin uygun olacağı 
görüşü ortaya çıktı. Hem orada zul
me uğrayan, haksızlığa uğrayan Filis
tinli kardeşlerimizle beraber olmayı, 
onlara milletimizin selamını ulaştır
mayı hem de bu konunun Türk ka
muoyunda daha üst seviyede gün
demde tutulmasını ve hükümeti bu 
konularda girişimde bulunmaya zor
lamayı amaçladık.

Grup toplantımızda ciddî şekilde 
bir problem oldu. Kimler gider diye 
sorulduğunda, herkes gitme isteğini 
arz etti, herkes, ben gideyim, ben de 
mutlaka bu heyette bulanayım dedi. 
Heyette yer alan isimleri belirlemek 
de gerçekten zorluk çektik.

Kamuoyunun da bildiği gibi, 
Adana Milletvekilimiz Ali Gören, 
İstanbul Milletvekilimiz Mukadder 
Başeğmez, Van Milletvekilimiz Fet- 
hullah Erbaş, Hatay Milletvekilimiz 
Metin Kalkan ve ben bu heyette yer 
aldık. Ayrıca, heyetimize eski devlet 
bakanlarından ve Saadet Partisi ge
nel idare kurulu üyesi Haşan Aksay 
Bey de katıldılar. Daha sonra Ana
vatan Partisinden Ağrı Milletvekili 
Celal Esin Bey ve Diyarbakır Millet

vekili Sebgetullah Seydaoğlu Bey de 
bize katıldı.

Bu seyahate çıkmadan önce, ora
dayken ve döndükten sonra, milleti
mizin gerçekten çok yakın ilgisini ve 
Filistin davasına olan desteğini gör
dük. Pek çok insan, isimlerini bilme
diğim, daha önce hiç tanımadığım 
pek çok insan arayarak “nasıl yar
dımcı olabilirim, nasıl yardımımı 
oraya ulaştırabilirim” hatta, pek ço
ğu “ben oraya nasıl gidebilirim” di
ye sordular. “İlla gitmek istiyorum, 
belki silahım olmaz, mücadelede bir 
katkım olmaz; ama, onlarla birlikte 
bir kurşuna hedef olurum; böylece, 
bir başkasının ölmesinin önüne geç
miş olurum” diyecek kadar duygusal 
ifadeler kullananlar oldu. Hatta, on
larca arkadaşımız, tanımadığım in
sanlar da var bunların içinde; “gidiş 
geliş ücretlerinizi biz ödeyelim, bilet 
paralarınızı ben ödeyeyim” diye tek
lifte bulundular. Bu, çok ileri dere
cede bir yardım duygusunu ifade edi
yordu.

Altı gün kaldık orada, hem İsrail 
tarafıyla hem de Filistinlilerle yakın 
temaslarımız oldu. Filistin Devlet 
Başkanı Yaser Arafat’la görüşme is
teğimiz, ısrarlı istekte bulunmamıza 
rağmen, geri çevrildi. Buna rağmen, 
biz, Ramallah’a gitmek üzere yola 
çıktık. Orada, çok sıkça bulunan yol

üzerindeki kontrol noktalarından iki 
üç tanesini geçtik; ama, son ulaştığı
mız Rama41ah girişine yakın noktada 
dönmek zorunda kaldık; çünkü, vur 
emri olduğunu ifade etti askerler; 
mecburen geri döndük.

Bunun dışında, Filistin Meclis 
Başkanı, Parlamento Başkanı Ah
met Hurey Bey, Filistinli bakanlar, 
Filistin-İsrail görüşmelerinde heyet 
başkanlığı yapmış olan Hannan Aş- 
ravi Hanımefendi, şu anda milletve
kili, Kudüs Üniversitesi Rektörü Sa
lih Museybe gibi pek çok yetkili ve 
sivil toplum örgütü sorumlusuyla gö
rüştük. Bunun yanında, halkla da, 
sokaktaki insanla da temas etme im
kânımız oldu.

Orada bir savaş yok; çünkü, sava
şın da bir hukuku vardır, savaşın da 
bir ahlakı vardır. Bizim inançları
mızda, yaşlılara, hastalara, elinde si
lahla karşı koymayan, saldırmayan- 
lara, hatta ağaçlara bile zarar veril
mesi yasaktır. Uluslararası hukukta 
da bir savaş hukuku vardır. Bu huku
ka uymayanlar, günümüzde de müşa
hede ediyoruz, Uluslararası Savaş 
Suçluları Mahkemesinde yargılanı
yorlar.

Filistin Halkı, mazlum, mağdur, 
düzenli ordusu olmayan bir halk. 
Çok sınırlı sayıda tabanca, tüfek gibi 
silahlara sahip olan insanlar. Hiç si
lahı olmayanlar da elinde taşlarla 
karşı koymaya çalışıyor. Ama bunun 
karşısında, Filistin'i işgal eden ve 
dünyanın en gelişmiş silahlarına sa
hip olan İsrail ordusu.

-  Sizin de tanık olduğunuz gibi, 
gerçekten İsrail Filistin’de tam bir dev
let terörü uyguluyor ve bir soykırım ya
pıyor. Peki, İsrail’in nihai amacı nedir 
sizce?

-  Şimdi, bu “soykırım” sözcüğü, 
olanları ifadeye en uygun olanı. Ger
çekten biz, orada yaşadıklarımızı, 
gördüklerimizi ifade etmekte zorla
nıyoruz. Sayın Başbakan “soykırım”
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sözcüğünü kullandı; ondan sonra, 
zannediyorum, altı defa özür diledi; 
ama buna karşılık, bu söylediği zor 
ifade, Filistin caddelerinde, sokakla
rında yoğun destek görüyor. Bize 
“Ecevit güzel, Ecevit iyi” diye teza
hüratlarda bulunanlar oldu. Bu söy
lediği sözcük, oradaki yaşanılanları 
ifadeye en uygun olan sözcüklerden 
biri; çünkü çoluk çocuk, hiçbir şey 
ayırmadan, evlerin üzerine, şehirle
rin üzerine, suçlu masum ayırmadan 
bombalar yağdırıyorlar, bütün bir 
milleti yok etme çabası içindeler. 
“Soykırım” kelimesi, bu durumu en 
iyi izah eden kelimelerden biri.

İsrail tarafıyla görüştüğümüzde, 
İsrail Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Şimon Peres’le ve diğer 
anamuhalefet partisi genel başkanıy- 
la, İsrail Parlamentosu’ndaki Türki- 
ye-İsrail Dostluk Grubu üyeleriyle 
ve milletvekilleriyle, sorumlularla 
görüştüğümüzde, herkesin altını çiz
diği ve öncelikle vurguladığı bir gü
venlik sorunu var. “Biz kendimizi 
güvende hissetmiyoruz, bu canlı 
bombalar, bu intihar saldırısı yapan
lar geliyor, bizim işyerlerimizde, so
kakta, caddede, yanımızda kendileri
ni patlatıyor, biz de ölüyoruz, güven
liğimiz tehlikede” diyorlar. Kendile
rine göre de bunun izahını şöyle ya
pıyorlar: “Saddam Hüseyin veya 
İran, bunlara 50.000 dolar veriyor. 
Bu- parayı alanlar da kendilerini öl
dürüyor.” Orada hemen sordum 
bunlara: İnsan hayatının dünya ma
lıyla bir karşılığı olabilir mi; yani, bir 
insanın değeri şudur diyebileceğiniz 
ve insanın kendisinin de kabul ede
ceği bir değer olabilir mi? İnsanların 
dünyada malvarlıkları farklı olabilir, 
çok zengin olabilir, çok fakir olabi
lir; ama, herkesin kendi canı için 
dünya malıyla ölçülebilecek bir de
ğer yoktur. Falanca zenginin değeri 
şudur, filanca fakirin değeri şudur, 
bundan daha düşüktür diyemezsiniz. 
Herkes kendi canının değerini, bü

tün dünyanın malvarlığının üzerin
de tutar. İsrailliler diyorlar ki: “Arap 
çok hızla artıyor. Ailelerin 8, 10, 12 
çocuğu var. Bunlar bir tanesini feda 
ediyor, o da gelip öldürüyor, 50.000 
doları alıyor, daha sonra da her ay 
1000 dolar alıyorlar.” Dedim ki: Bu
nu kabul etmek mümkün değil; hiç
bir aile reisi, bir baba, bir anne bunu 
kabul edemez, sen git öl, biz para ala
cağız diyemez. Ama, bunu onlar için 
var kabul edelim, aileler bunu yapı
yor para karşılığında diyelim. Kendi
sini öldüren insan niye öldürsün, ba
basının talebi bu ise, sen kendini öl
düreceksin teklifiyle karşılaştığında, 
tamam, ben öleyim demez, hiç ol
mazsa, aileyi terk eder, başının çare
sine bakar, sokaklarda yatan az mı 
insan var. Bu da makul değil dedim. 
Onlar kendilerine göre bir izah geliş
tirmeye çalışıyorlar.

. Bizim gördüğümüz kadarıyla, Fi
listinlilerin şehadet eylemi dediği sal
dırıların arkasında, insanlara meşru 
müdafaa ve mücadele yapacak alan 
bırakılmaması ve insanların kendisi
ni ifade edememesi var. Elbette, bu 
fıkhî açıdan, özgürlükler açısından, 
insan hakları açısından tartışılabilir; 
ama insanlara meşru müdafaa alanı 
bırakılmayınca, iş bu noktalara ka

dar geliyor.
-  Efendim, burada şöyle bir soru 

sormak istiyorum: Filistin'de işlenen 
vahşeti İslam dünyası ya da Arap dün
yası, özelde de Türkiye açısından de
ğerlendirdiğiniz zaman, durdurun bu 
vahşeti, bu kanı dediğimiz tal<dirde, ce
vap alabileceğimiz bir muhatap sözko- 
nusu mudur?

-  Bu sorunuzun cevabı olabile
cek bir karşılıklı görüşmemizi akta
rayım size. Kudüs Üniversitesi Rek
törü ve Filistin Kurtuluş Örgütü 
içinde etkili bir isim Prof. Dr. Salih 
Museybe’yle görüşmemizde dedi ki: 
“Dün bana Danimarka Dışişleri Ba
kanı geldi ve ‘sizin için ne yapabili
riz, Danimarkalılar olarak ve Avru- 
pahlar olarak bizden ne talep ediyor
sunuz’ dedi. Karşılık olarak da, ben, 
siz bir şey yapamazsınız, bizim için 
Amerika bir şeyler yapabilir, dünya 
gücüdür, dünyanın tek süper gücü 
durumundadır, İsrail’i istediği zaman 
hemen durdurabilecek güçtedir, et
kinlik imkânı vardır. İkinci olarak, 
bizim için Türkiye bir şeyler yapabi
lir. Türkiye, bölge ülkesidir, bölge 
gücüdür, Amerika’nın bölgedeki çı
karları da Türkiye’yle beraber olma
yı gerektirir. İsrail’in Türkiye’de tek 
stratejik ortağı, ekonomik ilişkileri, 
askerî ilişkileri üst düzeyde olan ülke 
Türkiye’dir. Türkiye’nin sözüne dik
kat etmek zorundadır, Türkiye’nin 
taleplerini ciddiye almak zorundadır 
dedim.” Orada, benim gördüğüm, 
Sayın Ecevit’in “soykırım” sözcüğü
nü kullanması çok tartışıldı. İsrail 
iktidar partisinin milletvekilleri de 
dahil, muhalefeti de bunun içinde 
zikretmek gerekir, basında da çok 
ciddî şekilde bu tartışmaları izledik 
orada. Diyorlar ki: “Bizim, bölgede 
tek müttefikimiz Türkiye, o da bize 
soykırım yapıyorsunuz diyorsa, du
rup yeniden düşünmemiz lazım, yap
tığımız işte bir aşırılık var demektir. 
Bu, İsrail’in geleceğini tehlikeye at
maktır. Biz kendi geleceğimizi boy-
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lece tehlikeye atıyoruz, .bunu tekrar 
gözden geçirmemiz lazım” feryatları 
yükseldi. Hatta, görüşmemizde, mil
letvekilleri "şimdi, bu işgal ve öldür
meler devam ederse, yarın Ürdün’de 
Kral Abdullah öldürülebilir, Mı
sır’da İhvan-ı Müslimin idareye ge
lebilir; biz, o zaman bu bölgede ne 
yapacağız, çevremizde o halkları bu 
hükümetler bize karşı saldırmaktan 
alıkoyuyor. O zaman o halkların 
hepsi birden gelse, biz herkesi öldü
rerek kendimizi var edemeyiz. Elli 
senedir buradayız, elli yılı aşkın za
mandır devlet olarak varız; ama, bir 
gün rahat uyuyamadık, güvenliğimiz 
yok, tekrar düşünmek lazım” diyor
lar.

Tabiî, bu Filistin sorunu, sadece 
Arapların veya sadece Müslüman- 
lar’ın değil, sadece Filistinlilerin de 
sorunu değil, bütün insanlığın soru
nu. Orada katledilen Filistinliler de
ğil, insanlar; bütün insanlık orada 
bir sınav veriyor. Bunu daha genel 
manada düşünmek lazım. Türkiye, 
üzerine düşen görevi ve bölgedeki 
ağırlığını hissettirmesi lazım.

-  Efendim, biliyorsunuz Türki
ye’nin İsrail’le yapmış olduğu birtakım 
anlaşmalar var; basına ve kamuoyuna 
yansıdığı kadarıyla yaklaşık on-onbeş 
ayn anlaşma yapılmış. En sıcağı da, 
bildiğimiz üzere tank anlaşması. En 
azından bunun iptaliyle başlamak üze
re, Türkiye diğer ticari, ekonomik, 
stratejik, politik anlaşmaları gözden ge
çirecek bir adım atabilir mi?

-  Şimdi, tabiî, Türkiye’nin siyasî 
olarak idaresini üstlenmiş ekip, yani, 
hükümet, böyle bir girişimde bulu
nabilme kararlılığı içinde görünmü
yor. Eğer, Türkiye, söylediğiniz gibi, 
şu ana kadar ki yapılmış olan ve bir 
kısmı uygulanan anlaşmaları askıya 
alsa, büyükelçisini geri çağırsa, bura
daki İsrail büyükelçisini, bu işgal du
rana kadar memleketine gönderse, 
çok etkisi olur; çünkü, sadece bir

“soykırım” sözcüğünün yaptığı ora
daki tartışmalar, bu işlemler yapıldı
ğında ciddî şekilde etkisi olacağını 
gösteriyor bize; ama, Türkiye’de bu 
siyasî irade yok. Mesela, bu tank iha
lesiyle ilgili bütün itirazlara rağmen, 
hükümet, boynunu büküyor; çünkü, 
IMF para temin ediyor, parayı bize 
verirken de ne yapacağımızı bildiri
yor. İsrail’in Yahudi lobisi dünyada 
çok etkili, hem finans çevrelerinde 
hem hükümet çevrelerinde nüfus 
varlıklarının çok çok üzerinde etki
leri var. Türkiye’nin idaresinin, cid
dî şekilde barıştan yana, ve insan 
hakları ihlallerine karşı mücadele 
içinde olması lazım. Bunu göremiyo
ruz şu anda.

-  Son olarak şöyle bir soru yönelt
mek istiyoruz: Bütün bu olanlar karşı
sında Filistin’in geleceğini nasıl görü
yorsunuz?

-İsrailliler’den çok sayıda aklı 
başında adam “bizim, Filistin topra
ğından çekilmemiz lazım, 1967’deki 
sınırlara gelmemiz lazım ve sınırları 
kapatmamız lazım” diyorlar. Birisi, 
buna gerekçe olarak da “bizim kişi 
başına düşen millî gelirimiz 15.000 
dolar civarında; Oysa, Filistin top
raklarında kişi başına düşen millî ge

lir 700-800 dolar. Şimdi, bizim on
larla beraber olmamız mümkün de
ğil; çünkü geliyor, patlatıyor, çatlatı
yor, bir tarafta tok insan, bir tarafta 
aç insan. Bizim yapmamız gereken, o 
bölgelerden çekilmek, sınırları gü
vence altına almak, onların da ken
di içinde geleceklerine karar verebil
me imkânını tanımak lazım” diyor
lar.

Görebildiğim kadarıyla, İsrail 
Devleti bu saldırılarla Filistinlileri 
çok daha güçsıizleştirip çekilecek. 
Ondan sonra Filistinlilerin kendi 
aralarında bir liderlik arayışına gir
melerini, daha güçsüz, daha edilgen 
halde, bağımlı bir devlet olabilmele
rini mümkün görüyorlar. Fakat, bu 
arada, İsrail içinde de, Filistin içinde 
de bu uygulamalardan dolayı şiddet 
yanlıları çok güçlü duruma geldiler. 
Şaron, siyaseten bitmek üzereydi, 
Arafat da desteklerini büyük oranda 
kaybetmişti. Şimdi, bu sıcak geliş
meler, hem Şaron’u İsrail tarafında 
hem Arafat’ı Filistin tarafında tartış
masız lider haline getirdi. Benim 
gözlemleyebildiğim, Filistin içindeki 
dinamik grupları İsrail böylece etki
sizleştiriyor, girdiği köylerde, girdiği 
şehirlerde, elinde listelerle insanları 
tutukluyor. Karşı çıkan olunca, evle
ri bombalıyor, şehirleri yerle bir edi
yor. Asıl hedef, burada, Filistin için
deki dinamik gruplar, Filistin için
deki şu andaki konuma da itiraz 
eden ve yeni arayışlar içinde olan 
gruplardı. Bu operasyonla, bu saldırı 
ve bu vahşetle onları önemli oranda 
etkisizleştiriyorlar ve ondan sonra, 
çok etkili olmayan bir yönetimle Fi
listin Devleti konuşulabilecek görü
nüyor.

-  Verdiğiniz kıymetli bilgiler için 
çok teşekkür ediyorum.

-  Ben teşekkür ediyorum, bütün
okuyuculara saygı ve selamlar sunu
yorum. ■
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A TA SO Y  M Ü F T Ü O Ğ LU

B ugünün gerçekliği, hiçbir ila
hi ve insani duyguya yer bı
rakmayacak ölçüde çirkin 

bir gerçeklik.
Korkunun, ilahi ve insani so

rumluluklara egemen olduğu bir dö
nemi yaşıyoruz. Bugünün çirkin ger
çekliği selim akla ve selim vicdana 
yer vermiyor. Selim aklın ve selim 
vicdanın yerini sınırsız faşizm ve sı
nırsız militarizm almıştır. Yaşadığı
mız acıları, kederleri, hüzünleri, yal
nızlıkları ifade edebileceğimiz güçlü 
sözcüklerimiz yok. Bilincimize yöne
lik bir ideolojik şiddet’in muhatap
larıyız.

Bugünün dünyası, insanın ve in
sanlığın evrensel yararını gözeten 
bir kültür ve uygarlıktan yoksundur. 
Gerçek anlamda uygar bir dünya 
farklılıkları sorun haline getirmeyen 
bir dünyadır. Zayıfları ezen, zayıfla
rın hukukunu tanımayan bir dünya
da uygarlıktan ve adaletten söz açı

lamaz. Adaletin hakim olmadığı bir 
dünyaya, gözü dönmüş bir şiddet ha
lcim oluyor. İnsanlık her geçen gün 
sınırsız, saldırgan, aşırı, fanatik ölçü
süzlüklerle karşılaşıyor. İçerisinde 
bulunduğumuz dönem, her alanda 
ölçülerin kaybedildiği bir dönemdir.

Tek doğrunun temsilcisi olduğu
na inanan ABD militarizmi, dünya
yı kesin çizgilerle belirlemeye çalışı
yor; mutlakçı, yanılmaz, eleştirile- 
mez politikalar ürettiğine inanıyor. 
Siyaset tarihinin en fanatik örneğini 
temsil eden ABD tarafından üreti
len tüm politikalar her yerde şiddet, 
her yerde nefret doğuruyor. ABD’ 
nin kullandığı insanlıktan uzak, ma
teryalist dil ve gerekçeler hiç kimse
yi tatmin etmiyor, hiç kimseye inan
dırıcı gelmiyor.

Amerikan ideolojisi, Amerikan 
toplumunun özel, ayrıcalıklı, seçkin, 
eşsiz bir toplum olduğunu, bu ne
denle de, diğer halkları “uygarlaştır

mak” gibi bir misyonla yükümlü ol
duklarına inanıyor. Onun için, ken
dilerini emperyalizm ve sömürgeci
lik konusunda mazur görüyor; şiddet 
yoluyla dünyayı hizaya getirmek üze
re politikalar geliştiriyor.

Bugün, küresel düzen, insanlığın 
sahip olduğu tüm kaynakların ABD 
tarafından sürekli bir şekilde sömü
rülmesine imkan veren bir düzendir. 
Bunun için ABD sömürgeciliği, alı
cı kılabilmek adına militer politika
lar üretmektedir. Bu politikalar 
ABD ve Batılı modelin alternatifi 
olmayan bir model olduğu yolunda 
emperyalist ideologlar ve entelektü
eller tarafından savunulan kibirli id
dialar yoluyla desteklenmektedir.

Günümüzde neredeyse Batı dışı 
bir dünyadan bahsetmek gittikçe 
zorlaşmaktadır. Merlcezdışı bütün 
unsurları tasfiyeye yönelik gelişme
ler oluyor. Batı dışı dediğimiz dün
yada yönetici kadrolar Batı’ya köle
ce hizmet etmekte, Batı’ya kölece 
öykiinmektedir. İslam dünyasında 
ise halklar geçmişe, yönetici kadro
lar ise ABD’ye bağlı bulunuyor.

ABD’nin ve küresel emperyaliz
min sadık ajanı, faşizmin ve yeni sö
mürgeciliğin barbar temsilcisi İsra
il’in, insani amaçlı politikalara sahip 
olduğu görülmemiştir. Sömürgeci İs
rail’in sergilediği etnik temizlik ve 
ideolojik barbarlık gösteriyor ki, ırk
çı duygular, evrensel aklın ve ev
rensel vicdanın önüne geçmiştir. 
Evrensel akd ve evrensel vicdan Si
yonist ırkçılık karşısında derin yara
lar almıştır.

Kendilerini her tür yasanın üze
rinde gören ve her yasayı pervasızca/ 
fütursuzca çiğneyen ırkçı Siyonizm, 
kişisel ve ulusal çıkar için her türlü 
kötülüğe, her türlü zulme başvurma
yı mubah sayıyor. Oteki’ni her du
rumda kötü, her durumda düşman, 
her durumda zararlı ve aşağılık gö
ren bir anlayış, öteki’nin bütünüyle 
imha’dan başka seçenek tanımıyor.

İslam Dünyası ülkeleri, Arap
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dünyası ülkeleri, siyasal strateji ve 
iradeden yoksunluk; sorunları duy
gusallıkla çözümleme saplantıları ve 
ulusalcı demagojiler nedeniyle; bü
tünüyle mitlere ve efsanelere dayalı, 
dünyanın ve tarihin en ırkçı, en şo- 
venist, en gerici, en bağnaz, en fa
şist, en nevrotik, en kaba, en dışlayı
cı toplumu ve arı bir Yahudi devleti
ni oluşturmayı amaç edinen Siyo
nizm karşısında çaresizlik içerisinde
dir. ABD, dostu İsrail’in katliamları
nı ödüllendiriyor. Pentagon iktidarı, 
kendisi gayri meşru güç kullanan İs
rail’i anlayışla karşılıyor. İsrail, ABD 
politikalarının gereklerini yerine ge
tiriyor. Kudurmuş bir ırkçılık, ipini 
koparmış bir devlet, ipini koparmış 
bir faşizm Filistin’de dehşet saçıyor.

En büyük felaket çaresizlik içeri
sinde olmak, yüz üstü bırakılmaktır. 
İsrail vahşeti karşısında dünya gözle
rini kapatmıştır.

İnsanlık haysiyetini yalnızca di
renen Filistinliler temsil etmektedir.

İslam dünyası ülkeleri, Arap 
dünyası ülkeleri, Siyonizm karşısın
da içerisine düştükleri zelil durumu 
ve başarısızlıklarını haklı çıkarabil
mek için ucuz ve klişe mazeretlere 
başvurmaktan vazgeçmelidir. Hepi

miz ucuz mazeretlere sığınmaktan 
vazgeçmeliyiz. Gerektiğinde yanlış 
tutum ve tavırlarımızı eleyebilmeli- 
yiz. Eleştiriye kapalı düşünce ve ey
lemlerin bir gelişme kaydedemeye- 
ceğini öğrenmeyliyiz. Tekçi düşü
ncenin egemen olduğu toplumlarda 
her alanda her türlü bilgi koşullan
dırma ve yönlendirme yöntemiyle 
kazandırıldığı için, bu toplumlar bir 
şekilde düşüncesizleştirilerek sürüler 
halinde getiriliyor. Ulusçu kültlerin 
ve otokratik liderlerin vaziyet ettiği 
toplumlarda, tartışma zemini ve uf
ku bulunmadığı için, bu toplumlarda 
toplumsal bilinç gelişmiyor. Bireyle
rin farklı etkinliklere, düşüncelere, 
kültüre sahip olmasını kabul etme
yen kapalı toplumlar, tekçi düşünce
lerle ideolojik dogmaları mutlaklaş
tırıyor.

Bütün durumların itaatle karşı
lanması gerektiğini öğütleyen gele
neksel kültür, Amerika’ya hizmeti 
şiar edinen yönetici kadrolar karşı
sında sessizliğini koruyor. Ameri
ka’ya hizmeti şiar edinen, emperya
lizmin basit araçları haline gelen yö
netici kadrolar Amerika’ya rağmen 
karar almak ve tavır belirlemek öz
gürlüğüne sahip değildirler.

İpini koparan küresel militarizm, 
ipini koparan siyonist faşizm her şe
yi bayağılaştırıyor, her şeyi aşağılık 
hale getiriyor.

Bölünmeler, parçalanmalar, hi
zipleşmeler, tarih boyunca olduğu 
gibi, bu günde müslümanları giiçsüz- 
leştirdi, zayıflattı ve sarstı. Kuşkusuz 
tarihsel inişleri ve çıkışları tek ilkey
le açıklamak mümkün olmadığı gibi 
doğru da olmaz. Ancak, en geniş an
lamda bir bilinç ve amaç birliği, en 
geniş anlamda bir dayanışma olmaz
sa eğer, gelecek de olmayacak. Bi
reylerin ve toplumların iradelerinin 
ve müdahalelerinin gereğine inan
mayan, bir tür marazi kadercilikle 
malûl bir kültür gelecek üretemez, 
umut üretemez. Koşulları dikkate al
madan temelsiz iyimserlikler ve te
melsiz umutlar dağıtan bir kültür ye
rine koşulları dikkate alan ve rasyo
nel önerilerde, öngörülerde bulunan 
bir kültüre ihtiyacımız var.

İnsanlığın ortaklaşa yolunu ve 
vicdanını harekete geçirebildiğimiz 
takdirde, faşizme yol bulunamaya
caktır.

Edilgen ve pasif bir ahlak anlayı
şından, iradeci ve aktif bir ahlak an
layışına yükselebilmeliyiz. n

Ümran • Mayıs • 2002 13

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

http://www.cvisiontech.com


TAŞ ATMA YAŞINDA MISIN?

A H M ET M ERCA N

Taş taş değil bağrındır taş senin 
Nereni nasıl yaksın söyle bu ateş senin 

Osman Sarı

Kölesi Değildir İnsan İnsanın

O lmaması içindir yüzyıllara 
yayılarak süren mücadele. 
Kirli, müstağni ve ayrımcı 

anlayışın tahakkümünü durdur
mak, insan olmanın belirleyici, as
gari vasfıdır.

Kendi kafatasını öpen yaratığı, in
sanın anlam dünyasına katabilme 
mücadelesi, ağır bedeller ister.

Seyirci kalınamaz bu hale. İn
san yiyerek büyüyene...

İkaz, ihtar, icbar. Sonra taş.
Tavsiye, izah, sabır... Sonra taş.
Taşlanan şeytanın yatağını 

paylaşandır. Taşlanan, yeryüzü
nü insansı?: sayan; ateş kusandır.

Taş asıl anlamına Filistin’de ka
vuştu. Taş, ulvi bir görevle, insanın 
hizmetine îviina’da ve Filistin’de 
yükseldi.

Ebabiller gibi yerden yükseldi 
taşlar... Çocuk ellerinde taşlar... 
Yeryüzü bomboş demek... Çocuk 
ellerinde taşlar... Müslümansız mı 
kalmış dünya?!

Say ki, kasları boşalmış, taşa 
uzanmaz elleri; bir bardak su dök
meye de yetmez mi güçleri.

Bir sel olsun, silinsin yeryüzü si
vilcesi istemezler mi?

Bu ne dehşetli seyir.

Bir taş daha  Ammar, dağılsın 
bu sessizlik...

Yanı başında bahşedilmiş bir 
nimet; akar kıtalar ötesine. Döner 
döner de metalin kıvrımlarında, 
gökten ateş olup Filistin’e yağar; 
müslümana bahşedilen nimet. Ses
siz ve derinden akan petrolün dö
nüşü, canda burgudur. Konforun 
kral dairesine hizmet etmekten şi
kayetçi ve yorgundur.

Nimetin hakla için, bir taş da- 
ha  Am m ar...

Tanklar; çocukları, anneleri ve 
evleriyle birlikte naklen yok eder
ken; geleceğe yönelen rakamların 
iştahıyla, seyreder çağdaş dünyanın 
patronları; yüzlerinde sayısız renk 
ve figürden oluşan maskeler...

Bir taş daha Ammar; maskeler 
düşsün diye...

Çağın en ateşli silahlarına karşı 
taş. Merhamet gibi yumuşak, tertemiz 
anlamın kararlılığı kadar katı; taş. 
Gücün kadar kaldır; gücün kadar 
at; ancak, mutlaka hak edene. Kirli 
hedefe; kan içiciye.

Allah’ın bahşettiği şahsi sa
vunma silahı. Alçalmışlara, haddi 
aşanlara; insanı eşyalaştırmaya, kö-
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FRANSA SEÇİMLERİNİN 
DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

M İTH A T DİNDAR

leleştirmeye taş...
Bitimsiz mühimmat. Atanı 

arındıran, atılanı alçaltan;taş...
Taşlaşmaya karşı, bağrın son 

kalesi taşlamadır. Şeytan ve dost
larını uzak tutmak, kainatın doğal 
cephanesiyle... Alçalmışlığa savaş 
açmak...

Vahşetten besleneni, onu destek
leyeni, sessiz seyredeni; görmezden, 
duymazdan geleni taşlayarak arın
mak ve insan olmanın anlamını bu 
çağda ayakta tutmak sana düştü 
Ammar:

Hadi, yine at!

Taşından büyük öfl<en bilenir 
Yüreğin l<adar sıkı avuçlarında 
Süleyman seni seyreder sana güvenir. 
Mescid-i Aksa’nın kapılarında

Attığın taşları taşır melekler 
Büyütür götürür hedefe l<adar 
Varsın duymasın duyarsız yürekler 
Melekler seninle cennete kadar

Gök kapılarının birleştiği yer: 
Kudüs.

Elli yılı aşkın, kuşların yerine 
taşların uçtuğu yer: Filistin.

Yüzyıllardır, yeryüzünde taşlaş
maya duran zihni ve kalbi diri tu
tan sembol: Filistinli çocuk.

Filistin’de herkes aynı yaşta- 
dır: Taş atma yaşında.

. Yeryüzünü diri tutan bekçiler; 
taşlar, ebabiller ve Filistinli çocuk
lar.

Orda ölüm ekm ek gibi günlük; 
su kadar akıcı.

Ahiret ve dünya içiçe her sa
atinde günün.

Taş atmak beri olmaktır şer- 
den. Ve yıllardır ölüm harfleriyle 
bu yazılmaktadır Filistin’de.

Yeryüzünde “taş atma yaşın- 
da” olanlar, insan olma anlamının 
iddiasını taşıyabilmek için, taş 
yontuyorlar yüreklerinden. m

F
ransa’da geçen ay yapılan 
cumhurbaşkanlığı seçimleri
nin 1. turunda ortaya çıkan 

sonuçlar bilindiği üzere dünyada ge
niş yankılar uyandırdı. Bu yankıla
rın daha uzun bir süre devam edece
ği görülüyor.

Seçimlerde ön plana çıkan hu
sus «güvenlik» konusuydu. Buna en 
güzel örnek, yabancıların yoğunluk
ta olduğu bölgelerde Le Pen’in ka- 
zanmasıydı...

Peki, Le Pen’in savunduğu fikir
ler yabancılar tarafından öteden be
ri bilindiği halde, çoğu seçmen olan 
yabancıların yaşadığı bölgelerde bi
le Le Pen’in kazanması ne ile izah 
edilebilir? Seçimlerden bir gün son
ra oğlum okula gittiğinde, öğretmen 
talebelere «oy kullanıp kullanma
dıklarını» sormuş. «Kullandım» di
ye parmak kaldıran sadece üç kişi 
çıkmış. Hemen burada, sınıfın ge
nelinin Arap kökenli ve çoğunun 
da Fransız vatandaşı olup seçmen 
yaşında olduğunu belirtelim...

Buradan çıkan sonuç nedir ?
Burada, İslam aleminin ortak 

hastalığını görmek mümkün !
Davasına/haklarına sahip çık

mama hastalığı...
“Benim olmadığım yerde hiç 

kimse yoktur” anlayışının olmayışı 
hastalığı...

Kurtuluşu başkalarına havale et
me hastalığı...

Hani, geçmişte Şam valisi şeh

rin tam ortasına bir havuz yaptırır. 
Ahaliye bir emir çıkartır.

Emre göre ;
O gece “herkes havuza bir kova 

süt dökecek” tir.
Biri, ben karanlıkta süt yerine su 

döksem kimin haberi olur ki, der ve 
dediği gibi de yapar...

Sabah havuzun başına gelen \*a- 
li bir de ne görsün, havuzda1 bir ko
va bile süt yoktur! Yani hepsi de 
su...

Çünkü, herkes o kişi gibi düşün
müştür...

Gelelim «güvenlik» meselesine.
Yabancıların yoğun olduğu böl

gelerde şiddet olayları (araba yak
malar, uyuşturucu ticareti ve kulla
nımı, toplu taşıma araçlarının basit 
sebepler yüzünden taşlanması, za
man zaman şoförlerinin dövülmesi, 
hırsızlık...) gün geçtikçe artmakta
dır. Fransız halkı, bu tür olayların 
önüne geçilmesini istemesine rağ
men hükümetin bunda yetersiz kal
ması, Le Pen’in oylarının artmasın
da belirleyici rol oynamıştır... Bir de 
buna, yabancı seçmenlerin “sorum- 
suzluğu”nu eklediniz mi, sonucun 
böyle çıkmasına hiç te şaşırmamak 
gerekir...

Şiddet olaylarına sadece bir ör
nek vermek istiyorum:

Bir gün otobüsle eve geliyorum. 
Yol tek geliş-gidişli. Yolun ortasın
da iki araba yan yana durmuş, şoför
leri sohbet ediyorlar. Yolun kena
rında bir sürü park yeri olmasına
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GÜNDEM

gelmediği halele en az 1 km.lik düz 
çizgiyi çiğneyip geçmeyerek dakika- 
larca sabreden Fransız bir şoför...

Kaldırımda yürüyen bir yaya, 
yaya yoluna yönelir yönelmez ona 
yol vermek için duran bir Alman 
şoför...

Yolun ortasına gelmiş bir yaya
nın üstüne yürüyen bir Türk şo
för...

Bunu bir kaç yıl sonra Fransa’da 
(toplum içinde) anlatıyordum, bir 
Türk genci dedi ki:

“Adam altındaki iki tonluk 
arabayı sizin için durduracak değil
di ya!”

Bence, bu sözü söyleyen genç 
derhal miışahade altına alınmalı ve 
tedavi edilmeden sokağa çıkarıl
mamalı!..

Bu adam, iki tonluk bir araba 
değil de, bir tır, gemi veya uçak kul
lanırsa?

İşte, Avrupa sokakları bu tür in
sanlarla dolu şimdi!

Hükümetler, bunların önünü al
makta zorlanıyorlar... Tabi, Le Pen 
gibilerinin de bunu oya tahvil et
meleri hiç te zor olmuyor!..

Biz buna benzer olayları Tür
kiye’de de yaşamıyor muyuz!

Zaman zaman bazıları çıkıp şöy
le demiyor mu:

“Ben, o grubu hiç tasvip et
miyorum. Bugüne kadar da oyumu 
onlara hiç vermedim. Ama, ser
gilenen tiksindirici ayak oyunların
dan sonra, ilk seçimlerde oyumu 
onlara vereceğim!”

Dünyanın her yerinde aynı 
kuralın işlemekte olduğunu görü
yoruz...

“Altındaki iki tonluk arabayı bir 
kişi için durdurmayı gereksiz gören“ 
bu insanlar yerden mi bitti?

Hayır.
Bunun sebeplerini gelecek 

sayıda izah etmeye çalışalım... ■

Peki, bu tür olayların sebebi ne
dir?

Bence,- bütün bunların önde ge
len iki sebebi var:

1. Batılıların kendi dışındaki 
milletlere geçmişte -ve hala yer yer 
devam ettirdikleri- yaptıkları “in
san hakları”na ve “hukuk”a uyma
yan -hareketleri™- Ve bu sebeple, öç 
duygusunun zaman zaman ön plana 
çıkabilmesi...

Buna bir örnek vermek istiyo
rum: Bir arkadaşım anlatmıştı:

“Bir gün eve yaya gidiyordum. 
Biraz ileride yaşlı bir Fransız kadın 
yürüyordu. Bir gencin hızla ona 
yaklaşıp durdurduğunu gördüm. Ka
dından, elindeki alış-veriş torbasını 
istiyordu... Sonunda zorla aldı.

Yaklaşıp, dedim ki:
- Kardeşim, ayıp olmuyor mu?..
Dedi ki:
- Arkadaş, sen sus! Onlar bizi 

Cezayir’de on bin metreden uçak
tan diri diri atmışlardı, biz de şimdi 
onlardan öcümüzü alıyoruz!..

Doğru olmayan böyle bir davra
nışın, ne yazık ki bir vakıa olduğu
nu belirtmekle yetineceğim...

2. Çeşitli yanlış politikalar veya 
ayak-oyunlarıyla fakirleştirilen mil
letlerin, sırtındaki eğitimsizlik yü
küyle, cazibe merkezi haline gelen 
Batılı ülkelerin sırtına yük olmala
rı...

Bunun için, kendi insanımızdan 
bir misal vermek istiyorum:

Karate dersi alan yeğenimi spor 
salonundan almış eve (Aydın’da) 
geliyordum. Trafik lambası olma
yan bir kavşaktan geçiyorduk. Yol 
epey genişti. Görünürlerde araba da 
yoktu. Yola indik, yarıya gelmiştik 
ki hızla bir arabanın bize yaklaştığı
nı gördük. Durduk ve yol verdik. 
Ancak, onun önünde duran bir ara
ba olduğundan o da durdu. Bu esna
da biz de geçtik. Geçerken, “hadi 
geçsene şimdi !” dedim. Arabasının 
kapı camından insan başına benze
yen kellesini çıkaran şoför “ben de
ğil, sen bekleyeceksin” dedi.

Öndeki bir kamyon yüzünden 
yavaş ilerleyen, karşı şeritten araba

rağmen, orada konuşacakları yerde, 
orta yerde sergiledikleri bu görüntü 
yüzünden yolun her iki yönünde de 
kuyruk oluşmuş, herkes beklemek
te. Otobüsün şoförü ışıkla ikaz etti, 
olmadı. Daha sonra düdük çalmak 
zorunda kaldı. Bu sefer taksilerden 
birinin şoförü neredeyse otobüs şo
förünü dövecekti...

İşte bunun gibi, Fransız halkı - 
ve tabi bizler de- günde onlarca 
olay yaşamaktadır... Le Pen de bu 
ve buna benzer olayları oya tahvil 
etme becerisini gösterebilmekte
dir...
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T ürkiye’de tarz-ı icrây-ı si- 
yaset İttihat-Terakkiciler- 
den mevrûstur ve yaklaşık 

yüz yıldan bu yana da çark-ı siyaset 
aynı minval üzere dönüp durmak
tadır. Komitacılık, cuntacılık, 
ayak oyunları, muhalefeti sindirme 
yöntemleri, orduyu politik bir 
enstrüman olarak kullanma, halkı 
‘güdülecek bir sürü’ gibi görme vb. 
alışkanlıklar bu kadim tarz-ı siya
setin kötü mirasları olarak İttihat
çılardan günümüze intikal etmiş 
bulunuyor.

İttihat ve Terakki Cemiyeti, 
ordu bünyesinde şekillenen bir si
yasal hareketti ve silah gücünü 
kullanarak II. Meşrutiyetle birlik
te iktidarı devraldı. “İstibdada son 
verm ek” amacıyla Meşrutiyet’in 
ilanına vesile olan ve iktidarı dev
ralan İttihatçılar daha koyu bir is- 
tibdâd’m uygulayıcıları olunca 31 
Mart isyanına yol açtılar. İttihat- 
Terakki tipi siyaset etme yöntemi 
ile birlikte, bu isyanı bastırırken 
geliştirdikleri “irticâ” töhmeti ve 
kendilerinden olmayan herkesi 
“vatan  h a in i” ilan etme alışkan
lıkları da Cumhuriyet Türkiye’sine 
çirkin bir miras olarak kaldı. Za
manın şairi Eşref’in ifadesiyle; 
“K im  k i Cemiyet aleyhinde bu 
lunsa m ü rteci” ilan edildi. İttihat 
Terakki’ye muhalif olarak kurulan 
Hürriyet ve İtilaf Fırkası, 1912 se
çimlerine girdi, ama anasından 
doğduğuna pişman edildi. “Yok 
kanun, yap kanun” anlayışıyla 
anayasada yaptıkları değişiklik 
yetmedi, iktidarın tüm gücünü 
kullanarak muhalefete nefes bile 
aldırmadılar. Tarihe ‘Sopalı Se
çim’ olarak geçen bu seçimde Hür
riyet ve İtilaf Fırkası sadece 15 me
bus çıkarabildi. 1913 Bâb-ı âli bas
kını ile yönetime tümüyle el ko-

İTTİHAT-TER AKKİCİ 
“TARZ-I SİYASET”

ABDULLAH YÎLDIZ

yan İttihatçılar, kimseyi ‘takma
yan’ sorumsuz tavırlarıyla 1. Cihan 
Harbi’ne girerek koskoca bir İm
paratorluğun canına okudular.

Cumhuriyet döneminde ilk ku
rulan parti Halk Fırkası oldu ve 
1950’leıe kadar da “tek parti -  tek 
şef -  tek millet” anlayışıyla ülkeyi 
tek başına yöneterek Îttihat-Te- 
rakki geleneğinden ayrılmadığını 
ispat etti. Kasım 1924’te Türki
ye’nin ilk muhalif partisi Terakki
perver Cumhuriyet Fırkası kuru
lup da ciddi bir iktidar alternatifi 
olduğu anlaşılınca İttihat-Terakki 
yöntemlerini çok iyi bilen, ‘kom i
tacılığı’ ile övünen İsmet Paşa ve 
ekibi Şeyh Sait isyanını bahane 
ederek partiyi kapatmanın yolları
nı aradı. Partinin isyanla ilişkisi 
belgelenemeyince; bir mahalle

kahvesinde sözde “hilafeti geri geti
receğini” söyleyen iki parti mensu
bu (Paşamandıralı Kamil ve Salih 
Başo) suçüstü (!) yakalandı ve bu 
olay parti kapatmanın gerekçesi 
oldu: " ... bazı eşhâsın irticâkârâne 
tahrikât yaptıkları sabit olmuş ve ... 
fırkanın faaliyetten men’i hükümetin 
artık müsamaha edemeyeceği vazife
ler arasına girmiştir.”

Türkiye Cumhuriyeti’nin ikin
ci muhalefet partisi Serbest Cum
huriyet Fırkası’nın kuruluşu da, 
İzmir mitingine devasa bir kalaba
lığın katılması üzerine başlatılan 
suni irticâ kampanyası sonucu 
kendisini feshetmesi de tam bir 
demokrasi komedisi idi.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında 
dünyaya egemen olan çok partili 
demokrasi anlayışı, Batılı devletler
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tarafından Türkiye’ye de dayatılın- 
ca tek ve yegane parti Halk Parti- 
si’nden atılan Celal Bayar, Adnan 
Menderes ve arkadaşları İsmet Pa- 
şa’nm izni ile Demokrat Parti’yi 
kurdular. 1950 seçimlerini büyük 
bir çoğunlukla kazanan Demokrat 
Parti iktidara geldi. Ancak, De
mokrat iktidara karşı Halk Partili
lerin geliştirdiği muhalefet anlayı
şı, sindirme ve susturma yöntemle
ri, daha da önemlisi irticâ suçla
maları o kadar etkiliydi ki, bu töh
met sağanağından kurtulmak iste
yen Demokrat Partililer, kendile
rinden ayrılan Millet Partisi’ne 
karşı aynı paslı silaha sarıldılar: Bu 
kez Demokratlar, Millet Partilileri 
‘mürtecîlik’le suçladılar. Ardından 
MP genel merkezi polis tarafından 
basıldı ve çuvallar dolusu evrak in
celemeye alındı. Partiyi kapatmaya 
vesile olacak bir suç unsuru (!) 
arandı ve nihayet bulundu: (Şimdi 
sıkı durun!) Partinin İstanbul’da 
bir kahvehanede yaptığı ocak 
kongresine ilişkin bir fotoğraftaki 
küçük bir ayrıntı; yıllardan beri 
kahvehane duvarında asılı duran 
Arapça yazılı ‘Bismillahirrahma- 
nirahim’ levhası ‘irticâî delil’ ka
bul edildi ve Parti kapatıldı. Millet 
Partisi’nin “Hilafet’i ve Mecelle’yi 
ihya etmek, Cumhuriyet’i devirmek 
emelinde olduğu.^. ve halk kıyama 
davet ettiği” de iddialar arasındaydı. 
Tabii ki, bu ve benzeri gereksiz çı
kışlar, ne Menderes’i ipten, ne de 
partisini kapanmaktan kurtarabil
di: Halk Partililer, önce komitacı 
yöntemlerle 27 Mayıs İhtilalini 
tezgahladılar, ardından da Yassıada 
mahkemelerinde sergiledikleri: 
benzer bir hukuk komedisiyle De
mokrat Parti’yi kapattılar.

27 Mayıs İhtilali’ni on yıl 
sonra, 12 Mart, onu da yine bir on

yıl sonra, 12 Eylül darbesi takip 
etti.

28 Şubat süreciyle İttihat-Te- 
rakkici ‘tarz-ı siyaset’ postmodern 
versiyonuyla yeniden hortladı: Yi
ne cuntacılık, yine ayak oyunları, 
yine rakipleri ‘vatan hainliği’ ve 
‘m ürtecilik’le suçlama, yine huku
kun siyasallaşması ve diğer alış
kanlıklar... Şu günlerde taze kan 
pompalanarak ayakta tutulmaya 
çalışılan mahut süreç Türkiye’yi 
“Parti kapatm a şampiyonluğu” 
ile temayüz eden(!) bir ülke haline 
getirmiş bulunuyor. Hukuku bir si
lah gibi kullanarak gazete haberle- 

, rinden iddianameler hazırlamak 
suretiyle önce Refah Partisi’nin, 
ardından da Fazilet Partisi’nin ka
patılması yetmedi; şimdi de aynı 
çizgiyi beğenmeyerek yeni bir olu

şuma giden ve iktidar şansı hayli 
yüksek gözüken Tayyip Erdo
ğan’ın Ak Parti’si benzer yöntem
lerle engellenmeye ve boğulmaya 
çalışılıyor. RP ve FP’nin kapatıl
masını, Erbakan’m yanlış siyaset 
tarzına ve söylemine hamlederek 
yeni bir retorik tutturma çabasında 
olan Ak Parti kurmaylarının, on 
yıl önceki kasetlerle, o da olmasa 
‘niçin suyumu bulandırıyorsun!?’ 
anlayışıyla “çelmelenmeye” çalışıl
masından yeterli dersleri çıkarıp 
çıkarmadıkları ise, elbette bahs-i 
diğer...

Şimdi, Türkiye’nin karşı karşı
ya olduğu can alıcı soru/n şu: İtti- 
hat-Terakki Cemiyeti’nin siyaset 
etme yöntemi koskoca bir impara
torluğa mal oldu. Benzer bir tarz-ı 
siyasetin post-modern uygulama
sından ibaret olan 28 Şubat süreci, 
sadece siyaseti tıkamakla kalmadı; 
ekonomi % 10 küçüldü, işsizlik bir 
çığ gibi büyüdü, toplum alabildiği
ne gerildi; üstelik ülke tam anla
mıyla ABD-1MF güdümüne gire
rek hiçbir dönemde olmadığı ka
dar dışa bağımlı hale geldi...

Ülkeyi şuna buna muhtaç ol
maktan kurtarıp her bakımdan 
güçlü ve dinamik bir Türkiye var 
etmek için çaba sarfedecek yerde, 
yıllar yılı “düşman” ve “hain” ola
rak gördükleri rakiplerini nasıl alt 
edeceklerinin derin planlarım ya
pan egemenlerimiz, İttihat-Terak- 
kici ‘tarz-ı siyaseti’ sorgulayıp 
mahkum etmedikçe, daha büyük 
felaketlerle yüzyüze geleceğimizi 
ve asla sahil-i selamete çıka
mayacağımızı anlama basiretini 
gösterebilecekler mi?

Aksi halde, şairin dediği gibi, 
“Qitgide zulmetmeye elde âhâli 
kalmıyor!” m
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Birden bire tüm ışıklar sönüver
di...

Yanıbaşımda ağlayan bir kadın! 
Gözyaşlarına boğulmuş... Bu ağlayan 
annem...

-Neler oluyor, nedir bu gürültü?!
Birden kalabalığı yarıp bana doğ

ru yürüyen bir başka kadın... Elinde 
beyaz bir örtü... Hayııır... hayııır 
yapmaaaaa...!!!

Bugün de penceremden özgür 
ışıklar akıyor gönlüme. Ve güneş yi
ne gülümsüyor ağaçların arasından.

Tüm bu güzellikler içinde ve kal
bimde yeni bir umutla bugün yine 
okuldayım. Sıra arkadaşımı bir hayli 
durgun buluyorum. Nedenini öğren
mekte gecikmiyorum: Yeni yönet
melik duyulmuş: Kılık kıyafet
kuralına uymayan okula alınmaya
cak. Böyle ferman buyurmuş ‘büyük
lerimiz’. Bugün eve mahzun dönüyo
rum.

O günün, okuldaki son günüm 
olduğunu, nereden bilebilirdim?!

...Ve işte ilk eylem günümüz. Bu
gün Rabbimizin bizi eleğinden ele
yip, "işittik ve itaat ettik" diyenleri 
aynı saflarda toplama günü. Bütün 
arkadaşlarımın aynı bilinçte olduğu
nu biliyorum.

Aynı bilinçle hareket eden ve 
bizlere destek vermek için derslere 
girmeyen erkek kardeşlerimizin etra
fımızda bir çember oluşturmaları gö
zümüzde onları birer kahraman ha
line getirmişti.

En önde gidenlerden, siyah çe- 
lengi elinde tutan arkadaşımız bir 
polis memurundan şiddetli bir yum
ruk yedi yüzüne. Diğer polis ise yum
rukla yetinmedi, uzunca bir sopayla 
vurmaya başladı. Olayın şokundaydı 
herkes...

Elbette Rabbim her şeyin karşılı
ğını tam olarak verir. Muhakkak ki, 
inananlar en sonunda kazançlı çı
karlar.

O gün, beni en fazla etkileyen

AZRAİL PRENS

YASEM İN G Ü L

şey, arkadaşlarımın ellerini birbirine 
kelepçelenmiş olarak görmemdi. 
Hırsızlara, katillere takılan kelepçe
ler, yürekleri sevgi ve iyilik dolu kar
deşlerime, arkadaşlarıma takılmıştı.

Bu manzara karşısında donakal
dım. Dizlerimin titrediğini hisset
tim. Gözyaşlarını yağan yağmur 
damlalarına karıştı.

Eli silahlı onlarca polis, çevik 
kuvvet ekibi, robokoplar...

Bir öğretmenimiz hiç selam ver
meden yanımızdan geçip gidiyor. Bu 
durum bir başka türlü oturuyor içi
me... Yanıbaşımdaki arkadaşımın 
yanağından akan gözyaşlarına tanık 
oluyorum. Gökyüzü de bizimle bir
likte ağlıyor...

ğimiz coplara, yumruklara üzülüyor 
değiliz; aksine bu yasağı koyan zihni
yete ve zavallı uygulayıcılarına acı
yoruz...

...Ertesi gün yine okuldayız. Ey
lemler, haykırışlar, polisler, çevik 
kuvvet kameraları, patlayan flaş
lar!...

Tüm bunların ortasında bütün 
arkadaşlarımızın taktığı beyaz başör
tülerle beyaz bir gül bahçesini andı
rıyoruz. Ama bu beyaz gül bahçesi si
yah elbiselilerin siyah coplarıyla ha- 
rab ve darmadağın ediliyor.

Bir hocamızın sözlerini anımsı
yorum birden: "Sizler salih amele sa
hip olursanız, Azrail sizlere bir prens 
olarak görünür. Salih ameli olma
yanların başına gelecekleri ise, dü
şünmek bile istemiyorum." Sonra 
eklemişti: "Ölüm sevgiliye kavuş
mak... Hasretim ‘Azrail Prens’..." 
Evet, son durak, ‘Sevgili’nin yanı... 
Gerisi boş...

Ben kararlıyım, biz kararlıyız... 
Tüm cihan karşımıza dursa da, elek
ten elenenler olsa da salih amelleri
mizde ve onları bütünleyen ak örtü
lerimizde ısrarlıyız.

Kalbimiz mutmain, gönlümüz fe
rah!

Sadece Allah’tır işleri takdir 
eden!

Ve Sevgili’ye kavuşmaktan başka 
arzusu olmayana Azrail "prens"!!! ■

- Bir Başörtülünün Direniş Günlüğün
den:

Henüz 17 yaşımızda, inancımız 
ve davamız uğruna çile çekmek, zu
lüm ve haksızlığa uğramak, sadece 
imanımızı ve heyecanımızı pekiştiri
yor. Ne arkadaşlarım ne de ben yedi-
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Y E N İ  R O M A :  S İ L A H L I  B A R I Ş

HÜSNÜ MAHLİ İLE RÖPORTAJ

“TÜRKİYE İSRAİL’İN 
NEFES BORUSU OLMAMALI”

Konuşan: Yusuf Kaplan

Ümran dergisi olarak her sayıda kapak konumuz çerçevesinde alanında ilk sırada yer alan kişi, uzman, 
yazar ve düşünürlerle konuşmalar ve açıkoturumlar yapıyoruz. Bu sayımızda Filistin sorununu en iyi bilen 

kişilerden biriyle, Suriye kökenli ve Türkiye’de yaşayan, bölgedeki gelişmeleri yakından izleyen Hüsnü 
Mahli ile konuştuk. Bu konuşmada, Hüsnü Mahli’ye bugüne I<adar sorulmayan sorulan sorduk: Filistin 
sorununun arkaplanından Yahudi sorununun kökenlerine, Türkiye-lsrail-ABD ilişkilerinden İttihat ve 
Terakki’ye ve Osmanlı-Arap ilişkilerine, Türkiye’nin Osmanlı misyonundan ABD’nin küresel ölçekte 
kurmaya çalıştığı hegemonyanın yeni alanlarına ve anlamlarına kadar merak ettiğiniz temel sorunları 
Mahli ile mercek altına alarak tartıştık. Ortaya zevkle ve yararlanarak okuyacağınızı umduğumuz bu

konuşma çıktı.

Y usuf K ap lan : Filistin meselesini, öncelikle Ortadoğu 
sorunu genelinde ele alsak diyorum. Konuşmamıza, Or
tadoğu sorununun genel bir tarihçesini çıkararak başlaya
bilir miyiz?

Hüsnü M ahli: Aslında başlı başına bu tanımla' 
ma bile problemin ne olduğunu ortaya koymaya yeti- 
yor. Şimdi biz Ortadoğu’da yaşıyoruz ve bu tanımı 
kullanıyoruz. Peki, neden biz bu tanımı kullanıyoruz? 
Problem şu: Ortadoğu Amerika’ya göre “Ortadoğu”, 
bize göre değil. Yani bu tanımı Amerikalılar yapmış; 
kendilerine göre “Ortadoğu” demişler, “Yakındoğu” 
demişler; biz de tabi bu kavramı hiç farkında olma
dan kullanıyoruz: Ortadoğu!, Yakındoğu!.. Bir Suri
yeli bu kavramı kullanamaz, bir Türkiyeli bu kavra
mı kullanamaz. Çıkış noktası yanlış olan bir tartış
mada, bütün süreç yanlıştır. Teşhisini yanlış yaptığı
nız zaman, ilacını da yanlış verirsiniz; sonunda da 
adamı öldürürsünüz. Bu da buna benziyor. Siz baştan 
bana böyle bir şeyi dikte ettiriyorsunuz; Amerikalı
lar, emperyalistler olarak “Ortadoğu” diyorsunuz. Biz 
de geliyoruz, kendi başımıza oturuyoruz, Türkler, 
Araplar, Müslümanlar olarak; “Ortadoğu sorunu” 
diyoruz. Böyle bir sorun yok ki. Eğer bir sorun varsa,

Amerikalılara göre bir sorun var. Kaldı ki o sorunu 
zaten kendisi yaratmış. Şimdi, tırnak içinde, bu “Or
tadoğu” dediğimiz olguya baktığımızda da “sorun” de
nilen şey, yine Amerikalılara göre; bize göre değil. 
Çünkü zaten işi kendileri yaratmışlar.

Peki, nedir bu ‘sorun’? Bu sorunu görebilmemiz 
için, 19. yüzyılın sonlarına kadar gitmemiz gerekir. 
Neden? Çünkü bu tarihler, Ortadoğu coğrafyasına 
egemen olan Osmanlı Devleti’ni çökertmeye yönelik 
çabaların hızlandığı bir dönemdir. Bu dönemde Arap 
bölgesi diğer bölgelere göre daha fazla önem arzedi- 
yor. Çünkü Batı -o zamanki İngiltere ve Fransa tabi- 
bölgede petrolün kokusunu almaya başlamıştır. Bi
rincisi bu.

İkincisi; yine 19. yüzyılın sonları, Siyonist ideolo
jinin ve söylemlerinin ortaya atıldığı ve tartışılmaya 
başlandığı bir dönemdir; dolayısıyla yine Osmanlı 
Devleti ön plana çıkmaktadır. Çünkü o bölgeye Os- 
manii egemendir.

Sorun bu iki çıkar ilişkisinde düğümlenmektedir: 
1) Siyonistlere bir yurt verme hedefi, 2) bölgedeki 
petrol ve doğal zenginliklerin çalınması.

K aplan : Burada bir parantez açarsak: Avrupa’da da
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YENİ ROMA: SİLAHLI BARIŞ

yüzyıllardır böyle bir 
sorun yaşanıyor, din 
temeline dayalı ciddi 
sorunlar yaşanıyor.
Mesela Luther gibile
rin Yahudiler aleyhin
de kitaplar yazdığını 
biliyoruz- Yani aynı 
zamanda Yahudilerin 
Avrupa’dan uzaklaş
tırılması ve dolayısıy
la İslam dünyasına 
bir çıban başı olarak 
yerleştirilm esinden  
söz edebilir miyiz?

M ah li: Onun
nedeni de çok net. Yani Yahudilerle Hıristiyanlar 
arasında zaten tarihsel bir hesaplaşma var; Hz. 
İsa’nın çarmıha gerilmesinden dolayı... Bu nedenle 
Hıristiyanlar, birinci olarak, çok güzel bir planla Ya- 
hudilerden kurtulmak istiyorlar; ikinci olarak da Os- 
manii Devleti’ni çökertmek istiyorlar. Çünkü Os- 
manidardan Haçlıların intikamını almak istiyorlar.

Osmanlı Devletini Yahudiler Çökertti

K aplan : Yahudilerden kurtulmakla, Osmanlı’yı çökert
mek arasında nasıl bir ilişki var?

M ahli: Yahudileri öne sürüyorlar. Osmanlı’nın 
çökertilmesinde daha çok Yahudiler rol oynuyor. İt- 
tihat-Terakki Cemiyeti’nin çıkış noktası neresidir? 
Selanik’tir. 19. yüzyıl sonunda Selanik’in nüfusu 
120.000’dir ve 80.000’i Yahudi’dir; 20.000’i de Sabe- 
taycı’dır. İttihat Terakki’nin içinde bir çok Yahudi 
vardı. Abdülhamit’e azil mektubunu veren Yahudi, 
bu mektubu verebilecek düzeye gelmişti, o mekaniz
ma içinde. 1897’deki Birinci Siyonist Kongresi’nden 
sonra, İstanbul’a gelip Abdülhamit’e ulaşma çabaları 
dört kez başarısız kaldığı ve Filistin’de kendilerine 
toprak edinme çabaları başarısızlıkla sonuçlandığı 
için, Yahudiler hedef olarak Osmanlı’yı seçiyorlar za
ten. Batı, özellikle İngiltere bunu görüyor; dolayısıy
la Yahudileri kışkırtarak “siz gidin, Osmanlı’yt çöker
tin; biz de arkanızdayız” diyor. Yani Osmanlı’yı hem 
içerden hem de dışardan çökertmeye, yıkmaya çalışı
yorlar.

Şimdi böyle olunca da bütün tezgah “Ortado
ğu’da” döndürülüyor. Önce bölgede Lavorence gibi 
ajanları kullanıyorlar ve ilk çengeli de Şerif Hüseyin’e

atıyorlar. Ve bildi
ğiniz gibi, I. Dünya 
Savaşı’yla Osman- 
lı’nın çökertilmesi 
sonucu İngiltere ve 
Fransa gelip bölgeyi 
işgal ediyor. 1916- 
1917’de Osmanlı 
bölgeden çekilir
ken, İngilizler ve 
Fransızlar bölgeye 
yerleşiyor. Bölgeye 
yerleşirken de şunu 
görüyorlar: biz bura
da uzun süre kalama
yız. Daha ilk geldik

leri günlerde bu tespiti yapıyorlar: Araplar, Müslü- 
manlar bize direnir. Osmanlı’yla 400 yıl beraber yaşa
mışlar ve ayaklanmamışlar, ama bize direnirler. Araplar 
zaten İngilizler tarafından aldatıldıklarının farkında
lar. Dolayısıyla diyorlar ki; biz Arapları meşgul etmek 
için şu İsrail meselesini çıkaralım; Yahudileri oraya 
yerleştirelim, Araplar Yahudilerle cebelleşsinler. Ni
tekim 1917’de İngiliz Dışişleri Bakanı Balfour Yahu- 
dilere diyor ki; “biz size Filistin’de bir devlet vereceğiz.” 
Çünkü Araplar Yahudilerle cebelleşirken, -çok kaba 
bir deyimle- kendileri malı götürecekler.

Kısacası Batılılar; 1) Yahudilerden kurtulmuş olu
yorlar; 2) Ortadoğu’yu ele geçirmiş oluyorlar; 3) en 
önemlisi de Osmanlı’dan kurtulmuş oluyorlar, onlar
dan intikam almış oluyorlar. Böylece bölgedeki bü
tün çıkarlarını sağlamış oluyorlar.

K aplan : Yahudiler bölgeye yerleştirilmesi konusunu 
biraz açar mısınız? Bu yerleşme l<arşı Osmanlı Devle
tinin ve bölge Müslümanlarının ne gibi bir tepkisi sözko- 
nusu?

M ahli: İngilizler ve Fransızlar o bölgeyi ele geçir
dikten sonra şunun farkına vardılar. Bu Araplar bizi 
burada rahat bırakmazlar. Dolayısıyla 1917’deıı itiba
ren İngilizler yoğun bir-şekilde Yahudilere arka çıkı
yorlar. 1917’de Filistin’in nüfusu yaklaşık olarak şöy
le: 675 bin Araba karşılık (ki bunların bir kısmı da 
Hıristiyan; hepsi Müslüman değil) 35 bin Yahudi 
var. İngilizlerin desteği ile 1947’ ye kadar Filistin’de
ki Yahudi nüfusu 600 bin oluyor; dünyanın çeşitli yö
relerinden gelen Yahudilerle birlikte.

K aplan : İnsanlık tarihinde böylesi bir göç olayına ta
nık olunmuş değil. Dengeleri alt üst edebilecek bir şey bu!
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TÜRKİYE İSRAİL’İN NEFES BORUSU OLMAMALI / MAHLİ

“Arz-ı Mev’ûd”
Siyonist Irkçı İdeolojinin Söylemi

M ah lii İşin enteresan tarafı, göçün ulusal bir temeli 
de yok. Siyasal olarak altyapısı bulunmayan, zihinsel 
olarak da sosyolojik olarak da altyapısı olmayan anor
mal bir göç hareketi var burada. Şimdi bakın; Müslü
manlıkta Tevrat ‘indirilmiş kitap’ olarak tanımlanıyor, 
ama Yahudiler onu kabul etmiyor; kendilerin göre 
bir Tevrat yaratıyorlar. Onunla da yetinmiyorlar; 
Tevrat’ın bir sürü yorumları, açıklamaları var... Şim
di Yahudilerin kutsal topraklarla ilgili söylemlerinin 
doğru olduğunu varsayalım; o zaman Hıristiyanlar 
için de o bölge kutsaldır. Yani o zaman Hıristiyanlar 
da şöyle diyecekler: “Madem ki, bizim için de burası 
kutsal, bütün dünyadaki Hıristiyanlar hep beraber Filis
tin’e gidelim.” Müslümanlar için de aynı şey sözkonu- 
su. El Aksa camiinden dolayı, bütün Müslümanlar 
‘‘Biz de Filistin'e gidelim” mi diyecek? Dolayısıyla ap
talca bir şey bu! 1948’den bu yana, İsrail devleti Fi
listin toprağında bu söylemini kanıtlayacak Süleyman 
Tapınağı, Davut Tapınağı kalıntıları arıyor. 1948’den 
bu yana hiçbir şey bulamadılar. Tapmak bulunacak; 
bütün Yahudiler oraya gelecek, kıyamet kopacak, 
Yahudiler bütün dünyaya egemen olacak. El Ak- 
sâ’nm, Kudüs’ün altını delik deşik ettiler; ille de o ta
pmağı bulmak istiyorlar.

K ap lan : Bu uluslararası anlaşmalara aykın değil mi?
M ahli: 1948’den bu yana BM’de İsrail aleyhine 

alınmış dokuz karar var, ama hiçbirisi uygulanmamış
tır. 48 tanesini de Amerika veto etmiştir. Dolayısıy
la, İsrail’in uluslararası anlaşmalara, bırakın uymayı, 
saygısı bile yoktur.

Dolayısıyla, Yahudilerin Ku
düs’le ilgili, kutsal topraklarla il
gili, ‘arz-ı mev’ûd’ la ilgili bütün 
söylemlerinin hiçbir altyapısı 
yok. Ne siyasal, ne ideolojik, ne 
dinsel ne de sosyolojik. Neden?
Çünkü 2000 yıldır Rusya’da yaşa
yan bir Yahudi’ye; “Kardeşim bu
rası senin için kutsaldır, gel Filis
tin’e” diyeceksin; aynı şekilde 
Kuzey Afrika’dan, Latin Ameri
ka’dan getireceksin insanları ve 
bir halk bir ulus yaratacaksın.
Böyle aptalca bir şey olur mu?

K a p la n : Bunun ‘arz-ı
mev’ûd’la ilgisi yok mu?

M ahli: Hiç bir ilgisi yok. Bu tipik Siyonist ırkçı 
ideolojinin siyasal yansımasıdır.

K aplan : Siyonist ırkçı ideoloji’den neyi kastediyorsu
nuz?

M ahli: Bakın, bu çok önemli: Bir kere, Siyonist- 
ler 1897’de yapılan birinci kongrede ikiye ayrıldılar: 
Berlin ekolü ile İngiliz-Londra ekolü. Ayrıca kutsal 
topraklar konusunda çok farklı fikirler ortaya çıktı: 
Bazıları dediler ki: “Hayır! Bizim i^in kutsal olan Fi
listin değil, Babil’dir.” Neden? Çünkü Yakup oradan 
çıktı. Bazıları da; “Babil değil Harran’dır” dediler. 
Neden? Çünkü İbrahim Harran’da yaşadı. Onlara gö
re, Harran’da Sara Yahudi eşiyle evlendi, dolayısıyla 
Yahudi oldu. Bazılarına göre de Sina’dır. Filistin de
ğildir yani. Kaldı ki, Musa’nın Akdeniz’e asasıyla vu
rup geçmesini de bir çok Yahudi saçma buluyor za
ten; böyle aptalca bir şeyi olur mu diyorlar. Böyle 
olunca, tabi, o kongrede tartışma çıktı. Böyle aptalca. 
bir ideoloji olamaz. Ama İngiliz emperyalistlerinin o 
zaman bunları kullanmaları gerekiyordu. Dünyadaki 
bütün Yahudileri getirip kendi çıkarlarınıza hizmet 
ettiremezsiniz, ama onlara “Kardeşim, Allah bize bu
rayı vaadetti, hurra, gidelim diyerek kullanabilirsi
niz. Bir zamanlar haçlıların yaptığı gibi.

Haçlılar OsmanlIdan İntikamlarını 
Yahudiler Eliyle Aldı

Batı Avrupa’daki Haçlılar Aslan Yürekli Rişar’m ar
kasından gelip de Türkleri, Arapları, Müslümanları 
kese kese Filistin’e giderken ideolojileri neydi? Müs- 
lümanlardan intikam almak istediler. “Burası bizim

dir; burası Bizans’tır, Roma’dır” 
dediler. Sonra aynı mirası Yahu- 
dilere devrettiler; daha yeni bir 
söylemle. Çünkü kendileri zaten 
bunu siyasal anlamda yapıyorlar. 
Yani Haçlılar zaten siyasal em
peryalist, siyasal ideolojiyle işgal 
ediyorlar. İngilizler, Fransızlar, 
Osmanlı’yı çökertiyorlar. Türki
ye’yi İtalyanlar, Yunanlılar işgal 
ediyorlar, öbürleri de Arap bölge
lerini işgal ediyorlar. Ama bu 
yetmiyor onlara göre. Bir de ide- 

■  oloji gerekiyor. Bu ideoloji de Si
yonizm. Bunu yaparak bölgede 
kolay kolay alt edilemeyecek, çö
zümü bulunamayacak müthiş bir
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düşmanlık odağı yaratıyorlar. Çünkü siz, böyle bir şe- 
yi hayatta çözemezsiniz.

K ap lan : Ne demek ‘kolay kolay alt edilemeyecek’ 1 
Bu çok önemli bir şey.

M ahli: Bu sorunun çok çeşitli boyutları var: 1) 
Coğrafi boyutu var. 2) Dinsel boyutu var. 3) Tarihsel 
boyutu var. 4) Sosyolojik boyutu var. 5) Kültürel ve 
ekonomik boyutu var. Nedir bunlar? Dışarıdan getir- 
d iğin adamları sen benim toprağıma yerleştiriyorsun. 
Dinsel olarak Araplar ve Türkler Müslüman’dır; Ya
hudilerle aralarında ne kadar savaş çıkarırsak, ne ka
dar ateşlersek, ne kadar benzin dökersek bunlar o ka
dar fazla savaşacaklar.
Kültürel olarak da 
Arapların ve Müslü
manların genel olarak 
zaten Hıristiyanlara ya
ni Haçlılara karşı bir 
antipatisi var. Dolayı
sıyla siz, Hıristiyanları,
Arapların ve Müslü
manların gözünde geri 
plana itmiş oluyorsunuz. On plana Yahudiler çıkmış 
oluyor. Dolayısıyla Batı mantığıyla baktığınızda; hem 
Yahudilerden intikam almış oluyorsunuz - çünkü 
nefret ediyorsunuz onlardan-, hem de Müslümanlar- 
dan nefret ettiğiniz için onların başına böyle bir be
layı musallat ediyorsunuz. 15. yüzyılda Osmanlı’nm, 
Bosna’ya girip İslam’ı yerleştirmesinin intikamını 
haçlılar 600 yıl sonra aldılar; Bosna halkını kestiler. 
Bunu niçin yaptılar? Yalnız ve yalnız Osmanlı’dan 
intikam almak için. Bakın, bütün Batı seyirci kaldı, 
bir milyon Bosnalının kesilmesine; çünkü Osmanlı 
Viyana’ya kadar gitmişti. Osmanlı onların onurunu 
kırmıştı. Şimdi Batı onların intikamını aldı. Fransız 
General Şam’a girdiğinde ilk söylediği söz şudur: “Ey 
Selahaddin, kalk kalkabiliyorsan! Bak biz bir daha 
döndük.” Bunlar tarihe bir nottur, derstir. Bunları 
bilmeyenler, bunları anlamayanlar ve bunlardan ders 
çıkarmayanlar maalesef bu tür şeylerle karşı karşıya 
kalırlar.

K aplan : Yani ne olup bittiğini anlayamazlar.
Mahli: Tarihini bilmeyen hiçbir şey bilmez. Bıra

kın politikayı, bireysel alanda bile bir şey yapamaz, 
yüzeysel kalır. Kişi olarak, siz ailenizin kim olduğunu 
bilmezseniz, yani babanız, anneniz nereden gelmiş, 
amcanız, amca çocuklarınız kimlerdir, dayı çocukla
rınız kimlerdir; bunları bilmeden, siz gelirsiniz bura
da tek başınıza kalırsınız. Hiçbir anlamı olmayan bir

hayat yaşarsınız. Devletler de, uluslar da böyledir. Bir 
ulus, bir halk, bir topluluk'kendi tarihini her yönüy
le bilmezse, onlardan ders çıkarmazsa her zaman yok 
olmakla karşı karşıya kalacaktır. Bu sosyolojik bir 
gerçektir. Tarihe bakın; beş bin, on bin yıllık tarihe 
balcın; nice imparatorluklar, kültürler gelip geçmiştir. 
Ama herkes bir yerlerden ders çıkarıyor.

Balcın, Amerikalılar kurtuluş savaşını kime karşı 
verdiler? İngilizlere karşı verdiler, ama bugün İngilte
re ve Amerika iki stratejik dosttur. Almanlar birinci 
ve ikinci dünya savaşında 50 milyon insanın ölümü
ne neden oldular. Ama bugün Almanlar Avrupa Bir

liği içinde en güçlü ül
ke ve herkesle stratejik 
müttefik. Kimse çıkıp 
da Alınanlara; ‘sen ka
tildin, birinci ve ikinci 
dünya savaşında elli 
milyon insan öldürdün’ 
demiyor. Ama ne di
yorlar? ‘Yahudileri kes
tin ’ diyorlar. Müthiş 

bir kültür propagandası bu.
Bu onbir milyon insanı hiç kimse söylemiyor. İki 

milyon Yahudi’nin öldürülmesi elbette kötü bir şey; 
fakat onlar abartarak altı milyon diyorlar. Oysa, Hit- 
ler yalnız Rusya’da onbir milyon insan öldürdü. On
lar unutuluyor; yalnız ve yalnız Yahudi’nin ölümü bi
ze propaganda ediliyor. İşte bu Haçlıların, Siyonistle- 
rin propaganda ve siyasal mücadelelerinin ortak ze
minidir; özellikle de biz Müslümanlara karşı. Bunu 
bilmek zorundayız.

K aplan : Yani özetlersek; üçlü bir hedef sözkonusu 
burada: Bir taraftan Ortadoğu’daki petrol yataklarını 
kontrol etmek, diğer taraftan Yahudi sorununu Avru
pa’dan uzaklaştırıp İslam dünyasının tam merkezine yer
leştirmek, üçüncü olarak da Osmanlı’yı tarih sahnesin
den silmek...

Türkiye İsrail Kuşatması Altında

M ahli: Evet. Osmanlı’yı yok ediyorlar ve dört ülke 
gelip Türkiye’yi işgal ediyor. Bu ne manaya geliyor? 
Süreç içinde Mustafa Kemal’in Türkiye Cumhuriye- 
ti’ni belli bir yere kadar getirmesinin hemen ardın
dan Türkiye’ye tekrar çullanıyorlar. Bağdat Paktı, 
N ATO, İsrail’i 1949’de tanıma, 1957’de İsrail’le ilk 
antlaşma; bunların hepsini yanyana getirdiğinizde, 
Türkiye’nin nasıl kuşatıldığını görürsünüz, eğer o za

İki milyon Yahudi’nin öldürülmesi elbette 
kötü bir şey. Oysa, Hitler yalnız Rusya’da 
onbir milyon insan öldürdü. Onlar unutu
luyor; yalnız ve yalnız Yahudi’nin ölümü 
bize propaganda ediliyor.
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man iyi bakıyorsanız, o zaman ki şeye, Türkiye’nin 
yakın tarihini öğrenmek isteyenler, 50’li yıllarda, ay
dın insanların gazetelerde yazdıkları yazılara baksın
lar. Bu tehlikeyi o zaman gören çok insan var. Ben o 
zaman ki gazete arşivlerine baktım: 1945-1950’den 
itibaren birçok yazar -sağcısıyla, solcusuyla- bu tehli
keye işaret etmişler: Biz Amerika’nın kuyruğuna ya
pıştık gidiyoruz, şeklinde.

Türkiye İsrail’i tanıyan ilk ve tek miislüman ülke
dir. İsrail kurulduktan 6-7 ay sonra Türkiye tanıyor 
onu. Bir sürü yazı yazıldı; ‘yapmayın eylemeyin’ diye. 
Çünkü, yanlış bir yola girdiğiniz zaman sonucu mut
laka yanlış olacaktır.
Şimdi son elli yılda 
Türkiye’de yaşanan 
olaylara bakın: Sağ-sol 
kavgası, PKK’sı, Kıbrıs’ı 
binlerce sorun yaşandı 
bu ülkede ve bugüne 
gelindi. Geçenlerde 
Fox T V ’de Dick Mor
gan’ ın dediği gibi: “IMF 
parasını verdi; biz satın aldık.” O hale gelebilecek bir 
ülke mi Türkiye? Yazık ediyorsunuz kendinize. Türki
ye 700 yıllık bir imparatorluğun mirasçısıdır. Türki
ye bugün Ortadoğu’nun ve bölgenin, İslam aleminin 
en büyük, en güçlü, en zengin, en dinamik, en sağlam 
ülkesidir. Kim ne derse desin. Bunu bildikleri için, 
hem Siyonistler, hem Batılı Haçlılar Türkiye’ye ne
fes aldırmıyorlar. Çünkü Türkiye bir yakalarsa o rüz
garı silkinecek. Elbette siz bir ittifak içinde olabilirsi
niz. O da Türkiye’nin tercihidir; ona da saygı göster
mek gerekir. ‘Ben Batının içindeyim’ diyebilirsiniz. 
Güzel. Ama bir ittifakta eşit koşullar içinde bulunur
sunuz. Ama adam seni öyle kabul etmiyor. Ben fiili 
durumu söylüyorum. Türkiye 1959’dan bu yana, 63 
antlaşmasından bu yana Avrupa Birliği’nin peşinde. 
Adam seni kullanıyor, başka bir şey yapmıyor sana. 
Bakın, Türkiye’de ne kadar sorun varsa, bir yerde 
uzantısı Batıdadır.

K ap lam  Bir taraftan, Türkiye Batı yörüngesinde ol
duğunu söylüyor, ama Batı yörüngesinde olmaktan kay
naklanan imlianları kullandırtmıyorlar. Öbür taraftan 
tarihin bir başka istikamette gelişmesini, yazılmasını 
mümkün kılabilecek dinamikleri ve imkanları var; o da 
Türkiye’nin kendine özgü bir yörünge oluşturabilmesi.

M ahli: Yalnızca yörünge değil, Türkiye’nin ken
di ayakları üzerinde durması bile onlar için tehlikeli
dir. Çok somut olarak; mesela rahmetli Ozal, şunu

yaptı: Türkiye’nin uluslar arası alanda bir misyon 
yüklenebileceğini kanıtladı. Niçin herkes Özal’a düş
man oldu? İşte bundan dolayı. Şimdi biz gazeteciyiz. 
Ozal döneminde, hep onunla ilgili yazıyorduk. Şunu 
dedi, bunu dedi: “Adriyatik’ten Çin’e kadar”, “Kafl<as- 
lar’da şunu yaparız”, “Ortadoğu’da şöyle”... Gitti, 
Arap ülkelerinin hepsiyle dostluk kurdu. Açık, dü
rüst dostluk kurdu. Çünkü herkes de Ozal’ı seviyor
du. Arap liderler anlamında söylüyorum.

K aplan : Aynı şey Erbakan için de geçerli mi?
Mahli: Elbette. Şimdi, böyle olunca Batı tehlike

yi gördü. Başlangıçta Özal’ın arkasında da Batı vardı.
Amerikan-Batı kültü
rü almıştı; ama Ozal 
gerçekte Türk halkı
nın insanıydı. Yani, 
%1 bile olsa Türk hal
kının ve devletinin çı
karını düşündüniizmü, 
Batı buna tahammül 
edemez. Çünkü % 1 
yarın 3, öbür gün 8, 

sonra 9 olur. Nitekim Özal’ın açtığı bu yoldan Erba
kan geldi. Erbakan’m D-8 projesi çok önemli. Erba- 
kan’ı iktidardan uzaklaştırmalarının en temel nedeni 
D -8’dir. Çünkü siz 7-8 İslam ülkesini bir araya getir
meye çalışıyorsunuz. Biz beraber ne yapabiliriz diye 
tartışıyorsunuz. Avrupalılar, Hıristiyanlar birleşebili- 
yorlar da bize gelince niye tuhaf karşılanıyor? 

K aplan : Garip, tuhaf, imkansız. • •
Mahli: Sıkıntı orada. Bunu gözardı eden insanlar 

hep başarısızlığa mahkumdurlar. A B ’yi göklere çıka
rıyoruz: Aferin size! Ne güzel! Erbakan D-8 olayını 
gündeme getirdiğinde, Türk gazeteciler ortalığı karış
tırdılar. Hıristiyanlar Avrupa Birliği’ni, AB ideoloji
sini gündeme getirdiğinde, onları göklere çıkarırken; 
Erbakan’ı ve Türkiye’yi neden hor görüyorsun ki? Bir 
Türk yazar, Türk aydını, bu düşünceyi hor görüyor. 
Niye? Çünkü bunu Erbakan ortaya attı!?

K aplan : Benzer bir psikolojiyi, tipolojiyi başka bir 
yerde görebilir misiniz?

Mahli: Valla ben görmedim. Ama Türkiye’de 
gördüm. Liderini sevmeyebilirsin, diktatör diyebilir
sin, eleştirebilirsin, İslamcı, gerici diyebilirsin ama bu 
adam, hükümet böyle bir proje geliştirmiş; yararlı mı 
değil mi onu tartış. D-8 ülkeleri; İslam aleminin En
donezya, Malezya, Mısır, Nijerya gibi ağırlığı olan ül
keleri. Aynı zamanda çok zengin: Kazakistan orada 
en zengin, Türkiye burada en dinamik ülke. Bütün

Türkiye 700 yıllık bir imparatorluğun mi" 
rasçısıdır. Bölgenin en büyük, en güçlü, en 
zengin, en dinamik ülkesidir. Bunu bildik- 
leri için, hem Siyonistler, hem Batılı Haç
lılar Türkiye’ye nefes aldırmıyorlar.
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kuşatma, kemirme, hortumlamalara 
rağmen iç ve dış müdahalelere rağ- 
men... Niye tuhaf görüyorsun? Evet, 
şu andaki durumları kötü. Bunun ne
deni de Batıdır, emperyalizmdir. Bir 
değiliz ki. Yıllardır bizi sömürmüşler; 
şimdi Erbakan da gelmiş, bunlardan 
kurtulma, -siyasal ve askeri anlamda 
söylemiyorum- kültürel anlamda kur
tulma mücadelesi veriyor: “Biz de 
kendi aramızda bir oturalım, konuşa
lım” diyor.

K aplan : Kendi geleceğimizi kendi
miz belirleyelim.

M ah li: Konuşalım en azından.
Niye bundan gocunuyorsunuz ki?

K aplan : Fiili durumu ve yaklaşık 
yüzelli yıllık tarihi göz önünde bulundur
duğumuzda; başlangıçta II. Dünya Sa
vaşma liadar Avrupalılann, II. Dünya 
Savaşından sonra da Amerikalıların 
temsil ettiği bir Batı hegemonyası var.
Buna ‘Dünya Sistemi’ falan da diyorlar.
Kurumlarını, kavramlarını kendileri geliştirmiş. Şöyle bir 
sonuç çıkıyor ortaya: Amerika son 50 yıldır kurduğu he
gemonyayı İslam dünyası üzerinden yürütüyor. Yani İs
lam dünyasının liaynaklarını kullanıyor. Müslümanlar 
kendi geleceklerini belirleyemiyor. Bu kadar ablul<a, ku
şatma söz konusu olmamış olsa, ABD kendi hegemonya
sını da götüremeyecek.

Global Hegemonya 
Müslümanlara Yönelik B ir Hegemonyadır

M ahli: Evet. Aslında Amerika’nın dünya üzerindeki 
hegemonyasından söz ediyoruz ama siz, bir aydın ola
rak, siz hiç gördünüz mü; ABD Latin Amerika’da ne 
yaptı, tüm Afrika’da ne yaptı, -Vietnam hariç- Gü
ney Asya’da ne yaptı? Son elli yıl içinde bakın, hep 
Ortadoğu ve bizim İslam alemi tartışılmıştır. Hege
monyanın özünde anti-İslam vardır. Obür çerçeve bir 
aldatmacadır. Olup biten her şey biz Müslümanları, 
Arapları, Türkleri yok etmeye yöneliktir. Yani sö
mürmek, geri bırakmak, uydu olarak bağımlı kılmak. 
Şimdi Latin Amerika’ya bakalım: olsa ne olacak, ol
masa ne? Yani stratejik ne var? Otuz tane ülke var 
orada; hangisinin adını hatırlıyorsunuz? Afrika’da 
45-48 ülke var; hangisini hatırlıyoruz? Yani bir tek 
Güney Afrika vardı. Neden önemliydi? (O zamanki

adı Rodezya; kuran adamın adından 
geliyor.) Çünkü elmas vardı. 200-250 
yıl elmas madenlerinin hepsini temiz
lediler. Baktılar elmas kalmadı; çıkar
dılar Mandela’yı, seni başkan yaptık 
dediler; 26 yıl hapis yattıktan sonra. 
Bu detayları görmediğimiz sürece hiç
bir şeyi anlayamayız. 50 yıldır hatta 
100 yıldır, her gün, bu bölge Önce İn- 
gilizlerin, sonra da Amerikalıların, 
Batı’nın gündemindedir. Gün geçmez 
ki Ortadoğu, Müslümanlar, Araplar 
haber olmasın, mümkün değil. Dola
yısıyla global hegemonya bize yönelik 
bir hegemonyadır. Müslümanlara, bu 
bölge halklarına yöneliktir. Çünkü 
tarihsel olarak bir önemliyiz. Gidin 
Batı müzelerine; Amerika’da ne var? 
Kültür var mı? Berlin müzesine gidin; 
her şey Türkiye’den çalınmış, Suri
ye’den çalınmış, Filistin’den çalın
mış. Londra müzesine gidin aynı. 
Adamların yaptıkları tek bir şey var, 

tablolar; Picasso’nun vs. tabloları. Başka bir şey yok. 
Küçültmek anlamında söylemiyorum. Tarih olarak 
baktığımızda Roma İmparatorluğu’nun özünde bile 
bizim bölgemiz var, bizim zenginliklerimiz var. Antik 
Yunan da öyledir. Antik Yunan’ın egemen olduğu 
bölgeler neresi? Kuzey Afrika, Suriye, Lübnan, Ege.

K aplan : Beslendiği kültür de Mısır, Babil, Fenikeli
ler, Mezopotamya.

M ahli: Kenaniler, Hititler... Onlar olmadan biz 
vardık. Yani hedef biziz; kültürel anlamda biziz, eko
nomik anlamda biziz. İşte petrol. Söylememize bile 
gerek yok. Stratejik coğrafya..

K aplan : Sonuçta bölgedeki hakimiyetleri bitince he
gemonya da bitmiş olacak.

Şimdi, daha spesifik bir soru soruyorum: Eğer Türki
ye İsrail’i şöyle ya da böyle desteklememiş olsa, İsrail böl
gede hiçbir şey yapamaz. Buna l<atılıyor musunuz■

İsrail Nefes Borusu Olmadan Yaşayamaz

M ahli:Tabi, yüzde yüz. Hiçbir şey yapamaz. Çok id
dialı gibi gözüküyor ama bakınız; 1948’de İsrail ku
rulduğundan bu yana Siyonist ideolojinin ve İsrail’i 
yönetenlerin şöyle bir teorisi var: İsrail coğrafi olarak 
Araplarca kuşatılmış. Zaten İsrail’in toplam yüzölçü
mü 20.700 km2. Küçücük, bir Konya her halde bun
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dan daha büyüktür. Şimdi böyle kü
çücük bir coğrafyanın yaşayabilmesi 
için nefes borusu lazım. Nitekim bir 
zamanlar nefes boruları İran’dı. Şalı 
zamanında İsrail’in en stratejik, en 
tehlikeli müttefiki İran’dı. İkinci ne
fes borusu Afrika’ya doğru uzanıyor
du. O da Habeşistan kralı Haile Sela- 
siye idi; diktatör, faşist. Üçüncüsü 
Marcos; 50 yıldır bu faşist diktatör 
Mossad ve Amerika’nın desteğiyle Fi- 
lipinleri yönetti. Daha sonra da Latin 
Amerika’ya ilgi gösterdiler. Çünkü 
İkinci Dünya Savaşında Avrupa’dan 
kaçan Yahudilerin büyük bir bölümü 
Latin Amerika’ya gitti. Dördüncü ne
fes boruları da Şili, Pinochet. Çünkü 
Latin Amerika’daki Yahudileri İsra
il’e getirmek istiyorlar. Kadere bakın 
ki, İsrail’in el attığı herkes yok olup 
gitti. Çünkü doğaya aykırı, insanlığa 
aykırı, coğrafyaya, dinlere aykırı bir 
fenomen yaşayamaz. Şah ne oldu?
Gömecek yer bulamadılar; Enver Sedat son anda 
müdahale etti de gelin şuraya gömelim dedi. Onu da 
nasıl ödedi; sırf Şah’a mezar buldu diye. Gördünüz so
nunu. Marcos kaçacak yer bulamadı. Sarayı talan 
edildi, son anda kaçırdı Amerikalılar onu. Haile Se
ksiye sokakta sürüklendi. Pinochet son anda İngiliz 
mahkemelerinden kurtuldu. Dolayısıyla İsrail nefes 
borusu olmadan yaşayamaz. İşte şimdi bu nefes boru- 
su Türkiye. Bu yüzden Türkiye’yi alabildiğine önem
siyorlar. Her şeyiyle. Çünkü bu nefes borusu bir yan
dan Balkanlara, öbür yandan Kafkasya ve Orta As
ya’ya açılıyor. Eğer Türkiye, hele bu aşamada, bu ne
fes borusun açmasa, İsrail çok zor durumda kalır. İşte 
bundan dolayıdır ki Sayın Ecevit çıkıp “İsrail soykı
rım yapıyor” deyince çıldırdılar. Çünkü onlar ‘Türki
ye bizim müttefikimiz; biz Türkiye’yi bağladık her ta
rafıyla’ diye düşünüyorlar. Oysa Türk halkı bütün ke
simleriyle, sağcısı-solcusuyla hep birlikte sokaklara 
döküldü: Bu yaptığınız katliamdır, dedi.Ve ilk defa 
Türkiye’de ciddi olarak şu tartışıldı: Yahu bu İsrail 
nedir? Bu Yahudiler nedir? İsrail buna çıldırdı. Ba
kın, şimdi bunu oturup günlerce düşünecekler; yeni 
planlar geliştirecekler, Türkiye’yi kaybetmemek için. 
İşte bu yüzden Türkiye çok önemlidir.

K ap lan : Bazı stratejiseler, politika yapanlar, elitler 
diyorlar ki; kısa vadede Türkiye’nin çıkarları Amerika ve

İsrail’le işbirliği yapmasından yana. Do
layısıyla ABD ve İsrail’in bölgedeki poli
tikalarını da desteklemesi lazım. Ama 
uzan vadede baktığımızda Türkiye’nin 
böyle bir ilişki biçimini geliştirmesi Tür
kiye’yi her bakımdan köşeye sıkıştıran 
bir olurumla sonuçlanacak. Yani bunu 
çok açık görüyoruz. Hem Türkiye’nin 
tarihi misyonuna, tarihsel gerçekliklere 
aykın. Türkiye’nin başına tahmin bile 
edemeyeceği çoraplar örebilecek bir 
problem bu.

M ahli: Zaten çıkış noktası yanlış. 
K aplan : Sizce Türkiye’nin elitleri 

bu sorunu görüyorkır mı?
M ahli: Türkiye’nin elitlerinin -si

vil ve asker-, özellikle gazetecilerinin, 
aydınlarının, akademisyenlerinin 
gözlerimin önüne adeta bir perde in
miş. Kraldan çok kralcı olan tipleri 
ilk defa Türkiye’de görüyorum. Say m 
Başbakan çıkıp ‘soykırım’ dediğinde 
kıyameti kopardılar. Dünyanın hiçbir 

yerinde kendi akademisyeni, köşe yazarı, entelektüeli 
çıkıp da kendi Başbakanı’na İsrail’in hatırı için aptal, 
bunak, duygusal demez. Biz gazeteciler olarak bunları 
yazmaya utanıyoruz. Çünkü sonuçta bir başbakandır. 
Elli yıldır, iç ve dış politikada saygınlığı olan bir baş
bakandır. Sen utanmadan bir köşe yazarı olarak çıkıp 
diyorsun ki Sayın Başbakan’a; bunadı, yaşlandı, duy
gusallaştı, aptallaştı. Bunlar olacak şey değil. Şimdi 
bunu niçin yapıyorsunuz? Sorun burada zaten.

K aplan : Başl<a politikalan ve uygulamaları için söy
lemiyor. Sadece bunun için söylüyor.

M ahli: Evet, niçin bunu yapıyorsun? Demek ki 
sen belli çıkar ilişkileri içinde, İsrail gibi, Şaron gibi, 
Siyonistler gibi herhangi bir ilkel bir pazarda bile sa
tılamayacak malı kendi halkına satmak istiyorsun. 
Ve Türk halkı bunun farkında. Bunlar onun için çıl
gına döndüler.

K aplan : Peki, niçin yapıyorlar bunu?

Yahudi Lobisi Türkiye’yi Açmaza Sokuyor

M ahli: Gerekçe; efendim biz İsrail’e muhtacız. Ba
kın, bu büyük bir yalandır. Türk halkının gözünden 
bir gerçeği saklamak istiyorlar. Eğer siz Yahudi lobisi
ne muhtaçsanız; peki bu lobiye rağmen, neden şu an
da Amerikan eyaletlerinin 27’sinde Ermeni katliamı
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ile ilgili iddialar kabul edilmiş durumda. O kadar kur
nazca yapıyorlar ki. Yani şimdi, bunların eli her yere 
varıyor ya, istese durdurur ama durdurmuyor. Neden? 
Şantaj olarak kullanmak istiyor. İşin daha tehlikeli 
bir boyutu burada: Şimdi sana diyor ki, bale beni des
teklemezsen ben de sana karşı Ermeni iddialarını 
desteklerim. Yani Türkiye’ye şunu demek istiyorlar: 
sen Ermenileri kestin ama ben bu iddiaları durduru
yorum. Eğer İsrail’in yanında olmazsan ben de Erme
nileri desteklerim. Yani peşinen Türklerin katliam 
yaptığını koymuş oluyor öne; o kadar tehlikeli ki bu 
oyun; demek ki sen bir suç işlemişsin de Yahudilere 
muhtaçsın, demeye ge
tiriyorlar. Sen de peşi-. 
nen suçu kabul etmiş 
oluyorsun. Niçin lobi
ye ihtiyaç duyuyorsun 
ki?

İkincisi; madem ki 
lobi çok güçlü ve Türk
ordusu İsrail’e muhtaç, -------------------------------------
teknolojik olarak -öyle
diyorlar ya-; peki bu lobi Amerikan yönetimine bas
kı yapsın, silahları Amerika versin; elli yıldır veriyor 
jda şimdi niye vermiyor? Demek ki tam tersini yaptı
lar. Lobi Amerikan yönetimine dedi ki; Türklere si
lah vermeyeceksiniz, tanklarını yenilemeyeceksiniz, 
F lö ’larını geliştirmeyeceksiniz ki bize muhtaç olsun
lar. Tezgah bu kadar açık, onu da bıraktık. Madem ki 
bu lobi çok güçlü, AB konusunda niye Türkiye’ye 
yardım etmiyor. Çünkü, A B’ye giren bir Türkiye İs
rail’le stratejik ilişkilerini kesmek zorunda. AB stan
dartları var: AB güvenliği içinde olacaksın, zira 
A B’nin İsrail’le hiçbir antlaşması yok, çünkü A B’nin 
kendi güvenlik şemsiyesi var. Bütün antlaşmalar Av
rupa standartlarına uygun olacak, dolayısıyla İsra
il’den uzaklaşmış olacaksın. Tam tersini yapıyorlar; 
A B’ye diyorlar ki ‘almayın Türkiye’yi, bize muhtaç 
kalsın’.

Bakın, çok daha tehlikeli bir gelişme, sayın Ece- 
vit’in mesajıyla ortaya çıktı: Yahudi örgütler mektup 
yazıyor Sayın Ecevit’e, gazetelerde yayınlandı. Ne di
yor? Sayın Ecevit, sizin PKK’ya yaptığınızın aynısını biz 
Filistinlilere yapıyoruz. Şimdi bu ne demek. Yani siz 
PKK’lıları kestiniz, biz de Filistinlileri kesiyoruz. 
Ama asıl tehlikeli olan şey şu: Yani biz Filistin toprağı
nı işgal etmişsek siz de Kürt toprağını işgal etmişsinizdir. 
Bu yarın,15-20 sene sonra gelip Türkiye’nin karşısı
na çıkar. Kardeşim zaten Batı söylüyor, şimdi bunu:

Şerif Hüseyin 17 yıl Abdülhamit döne
minde burada gözaltında tutuluyordu. Onu 
oraya gönderip kışkırtan, Şam Valisi Ce
mal Paşa’ya Arapları kes emrini veren yine 
İttihat Terakki’dir.

Kürtlere hak ver diyor, özerklik ver diyor. Bunların 
arkasında hep İsrail var.

K aplan : Burada söyleyeceğimiz şeyler bizim elitleri
miz için önemli olabilir. Türkiye’nin çok açık stratejik iş
birliği yapabilecek kadar Israiller kurduğu bu ilişkilerin 
Türkiye’ye zararlarını kısaca özetler misiniz?

MaKli: En büyük zararı kültürel ve sosyolojiktir. 
Tür toplumu ve Türk insanı, ulusu, dinde, tarihsel ve 
sosyolojik açıdan İsrail’in müttefiki olamaz. Yani 
bunca tarihi beyninde, sırtında, omuzlarmda, kanın
da taşıyan bir Türk kendini İsrail’in bir kuyruğu ola
rak göremez. Görürse yok olur, biter. Kültürel, insa

ni, genetik olarak bi
ter. Yani ben hiç bir 
Türk’ün kendini böyle 
bir durumda görmek is
tediğini sanmıyorum. 
Açın balcın tarihe; 
Bengurion’dan, Be- 
gin’e, Şaron’a; hepsi- 

-------------------------------------  nin demeçlerinde Bü
yük İsrail Devleti’yle il

gili yorumları var. Bu yoruma göre Büyük İsrail Dev
leti, Nil’den Fırat’a kadar. Bayraklarında da var; par
lamentolarında da var. Bu devletin sınırları Fırat’a 
kadar uzanıyor. Ben bunu geçenlerde bir Yahudi ga
zeteciye sordum: “Fırat’ın neresine kadar istiyorsu
nuz, dedim Allah aşkına?!” Adam dedi ki: “Fırat ne
reden doğuyor?” Dedim ki, “sen daha iyi bilirsin”. 
Çünkü Tarih’te, Siyasal’da vs. bunu işliyorlar. “Bizim 
sınır” dedi, “Van ve Erzincan.” “Erzincan’ı anladık 
da, Fırat oradan doğuyor, Van niye?” “Van’dan da 
doğuyor” dedi, “Murat, Karasu kolları.” Şaron’un da 
açıklaması vardı 1982’de; “Kapadokya bizimdir” di
yordu.

İmdi, tarihin bütün süreçlerine bakın; Yahudiler, 
Siyonistler ve İsrail hiç kimseyle dürüst ilişki kurma
mışlardır. Burada anti-semitizm yapmıyorum. En iyi 
müttefikleri kim? Amerika. Amerika’da yüzlerce 
skandal yaptılar. Casusluktan tutun da bilmem neye 
kadar. Dolayısıyla İsrail’e güvenilmez. Fakat en 
önemlisi, İsraillilerin kendileri Türkiye’ye güvenmi
yor.

K aplan : İşin ilginç tarafı, sürekli Müslümanlar ko
rumuş Yahudileri.

M ahli: Osmanlılar 1492’de İspanya zulmünden 
kurtardılar. Ki o zaman, Endülüs’ün çöküşünden son
ra, Ferdiııand ve karısı İsabel Müslümanları ateşe atı
yorlardı. Şimdi tarih önünde söyleyelim: Osmanlı
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Müslıimanlara fazla yardım etmedi ama Yahudileri 
kurtardı. Neden? Cem Sultan rehindi onların elinde. 
Pazarlık sonucu Yahudileri kurtarmak zorunda kaldı. 
Osmanlı getirdi, ve 500 yıl korudu. Selanik’te, Bey
rut’ta, İzmir’de, İskenderun’da, Kayseri’de, İstan
bul’da yerleştirdi. Ama en büyük kazığı da onlardan 
yedi. Selanik’te İttihat ve Terakki kuruldu. İzmir’de 
Sabetaycılar ortaya çıktı. Ve Filistin meselesinde 
Türklere en büyük kazık atıldı. O da yetmedi. Geçen 
gün İsrail Büyükelçisine dediğim gibi, Türkler sizi bu
rada 500 yıl besledi. Niye Türk halkının bu iyiliğini 
unutarak çekip gittiniz İsrail’e, vefa borcunuz yok 
mu? 150.000 Yahudi 
vardı. Hepsi çekti gitti.
Dolayısıyla bunlarla 
dost olunmaz. Türk ay
dınlarının bunu bilme
lerinde yarar var.

K aplan : Filistin’deki 
son olaylarla ilgili olarak 
sizin önemli şeyler söyle
yeceğinizi biliyorum. Fa
kat oraya gelmeden, Ermeni meselesinde elitler Yahudile- 
rin bizi destekleyeceğini söylüyor; ama PKK meselesinde 
de Yahudilerin onları desteklediğine ilişkin çok ciddi iddi
alar var.

M ahli: 1992, 93, 94 yıllarındaki gazetelerde yer 
alan Sayın Ecevit’in, Demirel’in demeçleri var: Çekiç 
Güç İncirlik’ten havalanıp PKK’ya dağlarda silah atı
yordu. Bunları ben söylemiyorum. M OSSAD’m Kürt 
örgütlerle, yalnız PKK değil, Barzani, Talabani’yle de 
nasıl içiçe olduğunu herkes bilir. Şimdi hep Suriye 
suçlanır PKK meselesinde. Suriye faşist, diktatör Ha
fız Esad zamanında destekledi. O öldü gitti, ölmeden 
de geldi Türkiye’den özür diledi. Abdullah Ocalan’ı 
da kovdu. Suriye desteklerken İran, Yunanistan, İtal
ya, Rusya aynı anda destekliyordu. Kampları vardı. 
Yunanistan’da büroları var. Rusya’da PKK’nın büro
ları var. AB ülkelerinde 245 PKK ofisi, derneği var. 
Bütün bunlar varken, daha önce Londra’dan şimdi 
de Brüksel’den yayın yapan MED TV varken, Kürt 
parlamentosu Brüksel’de varken, bütün bunları unu
tacaksın, “Suriye PKK’yı destekliyordu, dolayısıyla 
biz de Filistinlileri desteklemeyiz” diyeceksin. Bu tür 
palavralarla Türkiye’de yükselen anti-Siyonist, anti- 
İsrail, anti-Yahudi söylemin önüne geçmek istiyor
lar. Şimdi Suriye PKK ile kesti ilişkiyi, ama Batılılar 
hala sahip çıkıyor. Niye onlara bir şey söylemiyorsu
nuz? Bakın, Hafız Esad suç işledi ve özür diledi. 1998

Adana Antlaşmasında, pişman olduğunu söyledi. 
Adam öldü gitti, şimdi oğlu var ve şu anda Türkiye 
ile samimi ilişkiler içerisinde, yani bir kapanmış say
fayı niye açıyorsunuz? Diğer Arap ülkeleriyle Suriye 
üzerinden açılacak ekonomik çıkarların var, bölgeye 
tekrar dönme şansın var.

1. Dünya Savaşında 20 0  Bin Arap 
Osmanlı Devleti İçin Şehit Oldu

Arap ve İslam alemiyle olan dostluklarının hepsini 
görmezlikten geleceksin, kasıtlı olarak kötüleyecek

sin. Bunlar İsrail’in işi
ne yarar. İşte, Araplar 
bize tarihte kazık attı, 
falan iddiaları. Tama
men gerçek dışı. Ge
çenlerde bir gazeteci 
iddia ediyor: “Erbakan 
onların cihad çağrıları
na imza atıyor ama bi
zim I. Dünya Savaşın

daki cihad çağrımıza Araplar cevap vermedi.” Ben de 
ona e-mail gönderdim; dedim ki, “git Çanakkale şe
hitliğine, göreceksin; Halepli Şükrü, Kudüslü Meh
met, Şamlı Yusuf, Bağdatlı Haşan yazıyor dedim. On
lar uzaydan mı geldi? I.Dünya savaşında, hatta Bal
kan savaşında, Balkanda, Kafkaslarda ve Çanakka
le’de 200.000 Arap gönüllü, Türk ve Osmanlı ordu
su içinde savaşırken şehit düşmüştür. Onları görmez
likten geleceksin, Araplar bizi arliadan vurdu, diye
ceksin. Araplar hiç kimseyi arkadan vurmadı, bilakis 
arkadan vuran İttihat ve Terakki’dir. Arapların bü
tün direnmelerine rağmen, Şerif Hüseyin’i İstan
bul’dan tekrar Mekke’ye gönderip onları kışkırtarak 
Osmanlı’ya karşı ayaklandıran İttihat-Terakki’dir. 
Şerif Hüseyin 17 yıl Abdülhamit döneminde burada 
gözaltında tutuluyordu. Onu oraya gönderip kışkır
tan, Şam Valisi Cemal Paşa’ya Arapları kes emrini 
veren yine İttihat Terakki’dir. Araplar ayaklansın di
ye, İttihat-Terakki’nin ve Jön Türklerin kitapların
da, gazetelerinde Arapları aşağılayan, İslam’ı aşağıla
yan binlerce yazı var. Bunları görmezlikten gelmek, 
iyi niyetle bağdaşmaz. Kaldı ki, Şerif Hüseyin’i hiçbir 
Arap halkı, hiçbir Arap aşireti, hiçbir Arap ülkesi 
desteklemedi ve onunla işbirliği yapmadı. Hepsi Os- 
manlı’ya bağlılıklarını bildirdi. Ama, I. Dünya Sava
şı bitmiş, Osmanlı teslim olmuş, Mondros Antlaşma
sı imzalanmış, Sevr Antlaşması imzalanmış, herşey

I.Dünya savaşında, hatta Balkan savaşın
da, Balkanda, Kafkaslarda ve Çanakka
le’de 200.000 Arap gönüllü, Türk ve Os- 
manlı ordusu içinde savaşırken şehit düş
müştür.
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bitmiş, İngilizler de gelmiş oraya yerleşmiş. Hepsi bu.
K aplan : İşin başka bir boyutu daha var aslında: Pet

rol. Şimdi en son Venezüella'da da aynı olay yaşandı. 
Saddam Hüseyin’in açıklamasından sonra Amerika ve 
İsrail’de ciddi bir panikleme süreci yaşandı. Araplar pet
rolü 1973’lerde bir silah olarak kullandılar. O zaman da 
dünya sistemi bayağı sarsılmış; çok ciddi bir kriz geçirmiş
ti. Araplar petrolü devreye sokarak İsrail’i ve dolayısıyla 
da Amerilia’yı bir şekilde etki
siz hale getiremezler mi? Bu 
konuda neden bir tavır ortaya 
koymuyorlar?

M ahli: “Arap ülkeleri ve 
yöneticileri” diyelim isterse
niz, “Araplar” demeyelim.
Arap yöneticileri bir tarafa; 
şu anda Arap kamuoyunda,
Arap halklarında tarihin 
hiçbir döneminde yaşamadı
ğı şeklinde kabaran bir yürek 
var. Filistin halkıyla herke
sin, bütün imkanlarıyla da
yanışma içerisinde olduğunu 
söyleyebiliriz. Şu an Arap 
aleminde 5 yaşından 75 yaşı
na herkes Filistin halkıyla dayanışmak için birşeyler 
yapıyor. Ama Arap yöneticilerinin Amerikan uşağı 
olmalarından kaynaklanan özel bir durum var. Hep
si için geçerli olamasa da yüzde sekseni için geçerli.

K aplan : Peki bu durum nereye kadar sürecek?

Filistinlilerin Kanı Yerde Kalmaz

M ahli: Bu durum ilelebet sürecek dersek, tarihe, 
coğrafyaya, doğaya, dinlere aykırı konuşmuş oluruz. 
Mutlaka ve mutlaka Arap yönetimleri bunun bedeli
ni ödeyecekler. Tarih bunu göstermiştir. Enver Se
dat’ın akıbeti bunu göstermiştir. Dolayısıyla Hüsnü 
Mübarek de, Ürdün Kralı Abdullah da, Körfez ülke
lerindeki işbirlikçi hain yönetimler de, hepsi çöke
cektir. Bu kadar iddialı söylüyorum. Eğer Filistin so
runu 3-5 yıl içinde çözülmezse... İsrail ve ABD’nin 
en büyük hatası budur. Şimdi, Üsame bin Ladin ku
leleri vurduğunda ne dedi? “Ben Filistin için vuruyo
rum” dedi. “Çünkü Filistin bizim can damarımızdır. 
Siz bu sorunu çözmediniz, bizimle alay ettiniz 'Am e
rika’ya söylüyor-; dolayısıyla ben Müslümanlar adına 
sizin Filistin’de işlediğiniz cinayetlerden dolayı iki 
kuleyi vuruyorum ve bu mücadele devam edecek”

dedi. Biz burada Üsame bin Ladin’i tartışmıyoruz. 
Ama bugün bu söylemin yüzde yüz haklı olduğu orta
ya çıkmıştır. Arap kamuoyu için söylüyorum. Bugün 
on bin tane intihar komandosu varsa, bunlar Ha- 
mas’m, Cihad’m, Halk Cephesi’nin, Demokratik 
Cephe’nin, hepsinin. Sadece radikal İslamcılar değil, 
solcular da intihar komandosu. Bu onbin rakamı, son 
bir aydır yaşanan olaylardan dolayı yüzbine varmıştır.

Hatta milyonlara varmıştır. 
Şu an Arap aleminde ve Fi
listin’de herkes intihar ko
mandosu olmaya hazırdır. 
Bugün İsrail’i hedef alan in
tihar komandoları yarın, 
öbürsü gün işbirlikçi, faşist, 
diktatör Arap yönetimlerini 
hedef alacaktır. Yüzde yüz 
hedef alacaktır. Eğer ben bu 
bölgeyi biliyorsam, bu insan
ları tanıyorsam, yarın Ame
rika’yı da hedef alacaktır. 
Amerika, bu yaptıklarının 
bedelini ağır ödeyecek, İsra
il’le birlikte. Aksi halde ne 
doğaya, ne felsefeye, ne coğ

rafyaya, ne insanlığa, ne dinlere, ve ne de Allah’a 
inanmamız gerekir. Bunun bedeli ödenmezse, anor
mal bir şey var demektir. Bir Allah olduğuna, din ol
duğuna, coğrafya olduğuna, tarih olduğuna, sosyoloji 
olduğuna, insanlık olduğuna, felsefe olduğuna, diya
lektiğine inanıyorsak bunun hesabı ödenmesi lazım. 
Cenin’de evleri yerle bir edilen, tankların paletleri
nin altında can veren binlerce insanın canı, kanı be
davaya gidemez, gitmeyecektir. İsrail niçin Cenin’i 
seçti? Çünkü Filistin halkı, özellikle son intifada ile 
yükselen umudunu, yaşama bağlılığını, toprağına 
bağlılığını, hakları için her şeyini verme idealini ka
nıtladı. Cenin şundan dolayı seçildi: İsrail Filistin 
halkının bütün bu olumlu inançlarını, ideallerini, 
umutlarını daha ana rahmindeki Cenin gibi doğma
dan yok etmek istiyordu; onun için Cenin kenti he
def olarak seçildi. O bir mesajdır Filistin halkına: ey 
Ceninliler, biz Cenin i yok ederiz; yani ana rahmin
deki cenin’i yok ederiz; yani Filistin halkının doğma
yan umudunu yok ederiz demek istiyorlar.

K aplan : Akslında burada ilginç bir tarihsel olarak ya
şanıyor. Yahudi-Siyonist paranoyasının bir başka tezahü
rü bu. Ama bu paranoya çok yıkıcı bir şey; bir bumerang 
gibi kendini de feci şekilde vurabilecek, Amerika’yı da vu
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rabilecek bir şey.
M ahli: Elbette. Bu paranoyayı anlamak için Tev

rat’a bakmak gerekir. Bu yüzden İsrail’deki aydınlar 
tepki gösteriyorlar; bu paranoyaya dikkat çekiyorlar 
ve de Tevrat’la dalga geçiyorlar. Açın, internet site
lerine bakın. Bunların en meşhur aydınlarından Prof. 
Lewy Grinberg var; bakın yazılarına, adam dalga ge
çiyor, bunların hepsi palavradır diyor. Musa’ya, Si
na’ya inanmıyor. Susuz, kup
kuru bir Sina’yı nasıl geçer
sin diyor. Yahudi olmasına 
rağmen bunu söylüyor. Av
rupa’da, Amerika’da, Batı 
basınında bunlar yazılıyor ar
tık. Geçen Los Angeles’ta 
yazıldı; Yahudiler şimdi o ga
zeteyi boykot ediyor. Aydın
lar bu paranoyaya dikkat çe
kiyorlar. Diyorlar ki; böyle 
bir şey olamaz, böyle bir ap
tallık olamaz, böyle bir din 
olur mu? Şimdi, Tevrat’ın 
farklı yorumları var; diyor ki 
onların Tevrat’ında, Yahu
di’ye: “Ey Yahudi, sen yolda 
giderken, önünde birisini görsen, önünde bir çukur var
sa, onu uyarmayacaksın; tam tersi tekme atacaksın, onu 
çukura düşüreceksin.” Böyle bir din olur mu Allah aş
kına?! Bir başka yerde diyor ki: “Önünde Yahudi olma
yan birisi giderken cebinden cüzdanını düşürdü, onu 
uyarmayacaksın; tam tersi o cüzdanı alacaksın, cebine 
koyacaksın; çünkü bütün dünya malları senendir.” A l
lah aşkına, din bu mudur?

K aplan : Aslında önemli bir noktaya geldik. Burada 
çok ciddi bir şey var. Dünya sisteminin geleceği açısından 
da önemli bir durum bu. Göz göre göre, Batıkların ken
di kurdukları uluslar arası kurumlan, bir şekilde kendile
rinin geliştirdikleri uluslar arası anlaşmaları hiçe sayan, 
temel insani duyarlılıkları, adalet kavramını, dayanışına 
kavramını, l<ardeşlil< l<avramını, sulh, selamet gibi kav
ramların tümünü çöpe atan bir l<ailiam yaşanıyor. Buna 
da Amerika doğrudan destek veriyor, bu sonuç çok ciddi 
bir şekilde Amerika’yı karıştırdı. Ciddi bir şekilde eleşti
rilmeye başlandı. Sonuçta bu Amerika’ya çok pahalıya 
mal olacak, büyük zarar verebilecek, dünya sistemini şa
rtlay acak  bir şey değil mi?

M ahli: Çıkış noktasıyla sonuç noktası aslında ça
tıştı. Başta anlattığımız çıkış noktası, Hıristiyanlamı, 
Yahudilerden kurtulmak için onları Filistin’e gön

derdikleri idi. Sonuç noktası, bugün yaşanıyor, yani 
bugün tarihsel bir döndneç içindeyiz. Neden? Şimdi, 
hadi Müslümanları kesiyorsun -Siyonistler için diyo
rum-, ama Hıristiyanlar için kutsal olan kiliseyi yani 
Meryem Ana kilisesini, İsa’nın doğduğu kiliseyi vu
ruyorsun ve Batı ses çıkarmıyor. Sıkıntı burada, yani 
tarihsel dönemeç dediğimiz burası. Bence yaşanan bu 
olaylar ciddi bir şekilde tartışılıyor ve burada çok cid

di sonuçlar ortaya çıkacak. 
Kim ne derse desin. Ama bu
gün, ama yarın, bilmiyorum, 
ama mutlaka olacak. Batı 
oturup kendi kendine şu so
ruyu soracak: Tamam, bu ca
navarı biz yarattık, ama bu 
canavar bizi de vuruyor; dev
let olarak değil ideolojimizi 
vuruyor. İkibin yıl önce 
İsa’yı çarmıha gerenler, bu
gün bizim kültürümüzü de 
çarmıha geriyor. Bu ciddi bir 
şekilde tartışılıyor aslında. 
İnternete girip gazetelere 
baktığınızda bunları görüyor
sunuz; daha da önemlisi siya

sal ve akademik çevrelerde ciddi bir tartışma yaşanı
yor şu anda. Amarika dahil olmak üzere.

K aplan : 11 Eylül sonrasında Amerika’nın geliştirdi
ği bütün stratejileri iptal eden bir şey bu, aslında...

A BD ’de İsrail’den Nefret Edenlerin 
Oranı Artıyor

M ahli: İsrail, daha doğrusu Şaron hayatının en bü
yük hatasını işledi. Ama Batı bundan yüzde yüz ders
ler çıkaracak. Değilse, bizim başımıza gelen bütün 
belalar yüzde yüz Batının başına da gelecektir. Onu 
da herhalde Batılılar görüyordur, o kadar da aptal de
ğiller. Nitekim Amerika’da bile “Yahudilerden ve İs
raillilerden nefçet ediyorum” diyenlerin oranı % 
42’ye çıkmıştır. Kesinlikle çok önemli bir şey bu. İn
sanlar Fransa’da sinagoglara saldırıyorlar, haber bile 
olmuyor; insanlar galeyana gelmesinler diye. Sokak
ta görülen Yahudiler dövülüyor. Almanya’da da oldu 
bu. Bir sürü Avrupa ülkesinde oldu. Bunları haber 
yapmıyorlar ki tekrar eskiye dönmeyelim diye.

K aplan : Geçen ay yaşanan gelişmelere dönersek; Fi
listin’e bağımsız bir devlet statüsü verilmesine ilişkin 
Prens Abdullah’ın bir planı vardı. O plan çeşitli çevreler
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tarafından da desteklendi, ama Amerika ve İsrail tara
fından reddedildi. Bu plan aslında İsrail’in devlet olarak 
meşruiyetini sağlaması açısından tehlikeli değil mi sizce?

M ahli: Elbette tehlikeli; ama buna rağmen onun 
iki boyutu var: 1) İsrail kabul etmiyor. 2) Arap dev
letleri savaş ortamından bıktL. Amerika’nın baskısıy
la böyle bir plan geliştirdiler. Tehlikeli olduğunu bi
le bile. Ona rağmen İsrail bunu kabul etmiyor.

Şimdi, bilindiği gibi, 1948’de İsrail Devleti kuru
lurken Filistin coğrafyasının % 78’ine sahip oldu; ge
ri kalan % 22 ise Filistinlilere verildi, yani Batı Şeria 
ve Gazze. Oslo ve Madrit anlaşmalarına göre bu % 
22’lik bölümde Filistin devleti kurulacaktı. Fakat Os
lo ve Madrit’te altına imza atılan anlaşma, altı yıllık 
bir süreçti ve 98’de bitmesi gerekiyordu; 99’da da Fi
listin Devleti kurulmuş olacaktı. Fakat İsrail bu % 
22’den de tam çekilmedi. Şimdi demagoji yapılıyor: 
diyorlar ki “Barak bu toprağın % 95’ini verdiği halde 
niye Arafat kabul etmedi?” Öyle bir devlet kurulacak 
ki orada; hava alanı yok, hava sahası yok, uluslar ara
sı temsili yok, her tarafta İsrail kuşatması, ordu yok - 
sadece polis gücü var-, İsrail istediği zaman girecek, 
İsrail ve Mossad seni yönetecek -Filistin istihbaratı 
Mossad’ın emrinde olacak-, İsrail’e karşı hiçbir za
man düşmanca bir tavır sergilenmeyecek... daha bir 
sürü detay var. Kısaca İsrail’in çıkarlarına hizmet 
edeceksin. Böyle bir devlet kurulacaktı orada. Ona 
rağmen İsrail bunu kabul etmedi, işin enteresan ta
rafı. Çünkü Siyonizm ideolojisi açısından, Büyük İs
rail Devleti kurulmadan hedef gerçekleşmemiş olur.

Dünyanın hiçbir yerinde sınırları net olmayan bir 
ülke yok, yalnız İsrail hariç. İsrail’in sınırları belli de
ğil. Açın dünya haritasını, herhangi bir ülkenin, me
sela Türkiye’nin sınırları işte şuradadır; enlemi, boy
lamı bu kadardır diyebiliriz. Ama İsrail’de bunu göre
mezsiniz; İsrail coğrafya kitabında, Büyük İsrail Dev- 
leti’nin sınırları orada diyor. Onun için hiçbir İsrail 
Başbakanı barış yapmaz, yapamaz. Neden yapmaz? 
Çünkü dünyadaki bütün Yahudileri İsrail’e getirmek 
zorunda olan bir ideoloji bu. Şimdi İsrail’de 4-5 mil
yon Yahudi var nüfus olarak. Dünyada da onlara gö
re 10-12 milyon Yahudi var. İdeolojileri gereği bütün 
Yahudiler buraya gelmek zorunda; gelecekler ve kıya
met kopacak, Yahudiler dünyaya egemen olacak, 
ideolojileri bu çünkü. Yani, yaklaşık 20 milyon insa
nı 20,700 km2’lik küçücük bir toprağa yerleştiremez- 
siniz ki; dolayısıyla genişlemek zorundasınız. Ondan 
dolayı Filistin Devleti’ne razı olmazlar. Dahası, İsra
il’in gözü Suriye’de, Türkiye’de, Mısır’da, hatta

Nil’in doğduğu yerde, Uganda’da. Bunları ben söyle
miyorum, araştırmacılar baksınlar, hepsi İsrail kitap
larında var;, resmi İsrail kitaplarında, devletin okul
larda okuttuğu kitaplarda, hatta parti programlarında 
bunlar mevcut. Şu anda İsrail’i yöneten başta Şa- 
ron’un partisi olmak üzere yedi tane (faşist, ırkçı, 
dinci, şeriatçı...) parti var. Bunların en önemlisi de 
Shas Partisi; onun programına baksınlar, ne diyor, 
ondan sonda gelsinler konuşalım. Şaron Shas’ın sö
zünden hiç çıkmaz.

K aplan : Şimdi daha güncel ve daha spesifik bir ko
nuya gelmek istiyorum; özellikle bu konuda sizin bildiği
niz şeyleri kamuoyunun da bilmesinde fayda mülahaza 
ediyorum. Son katliamla İsrail ne yapmak istedi; orada 
yapmak istediği şey neydi sizce? Yani bunun İsrail’e l<a- 
zandıracağı şey ne? Ve Filistinliler için sonuç ne olur?

M ahli: Likut Partisi seçime girdiğinde, kampan
yasında şu sloganı kullanıyordu: “Beni seçin, Filistinli
leri böcek gibi ezeyim ve güvenliği sağlayayım.’’ Duvar
lara bu afişi asmıştı. Şaron zaten tehlikeli bir adam; 
onu bir insan olarak görmeyeceksiniz. Ben şahsen, 
Şaron’u insan olarak kabul etmem. Şaron’un 12 ya
şından sonraki hayatına bakın, ne kadar problemli 
biri olduğunu göreceksiniz. Adam katil, hayatı bo
yunca katliamlar, sürekli katliamlar yapmış; Sabra, 
Şatilla vb. yüzlerce katliam...

Kaplan:Yani İsrail Devleti diye bir şey yok mu? Bu 
adamı engelleyemedi mi?

M ahli: Tam tersi. İşin enteresan tarafı, Şaron’un 
katliamcı politikası, bu ideolojiyle beslenen İsrail 
toplumunun maalesef % 80’inin desteğine sahip ol
du. Dolayısıyla biz yalnızca Şaron’u suçlamıyoruz. İs
rail Devletini de, toplumunu da suçluyoruz. Diyorlar 
ki “intihar eylemleri terörist bir eylemdir; biz de 
onun intikamını alacağız”. İntihar eylemleri başlaya
lı, şurada bir yıl oldu. Ondan önce bu tür hiçbir olay 
olmadı. Ama Filistin topraklarında işgal sürüyor. 
Rusya’dan, Amerika’dan, Çin’den, Vietnam’dan ge
lip yerleşmeler devam ediyor.

K aplan : Bu yerleşim politikaları hakkında Türkiye 
liamuoyunda pek az şey biliniyor. Oysa çok ciddi bir stra
teji bu.

İsrail Tarihinde İlk Kez Dışarıdan Göç Durdu; 
İçerden Göç Başladı

M ahli: Elbette. 1991’de Sovyetler çöktüğünden bu 
yana Rusya’dan ve daha önce de Sovyetlerden, tam 
bu çöküş dönem inden bu güne kadar F ilistin ’e
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1.100.000 (Bir milyon yüz bin) Yahudi getirildi. Şim
di bunlar demin anlattığım coğrafyada bir yerlere 
yerleştiriliyor.

K aplan : İzledikleri politika nedir burada?
M ahli: Bu coğrafyada, getirdikleri insanlara yer

leşim yerleri yapıyorlar, tipik siteler. Ramallah’da, 
Nablus, Cenin ya da herhangi bir şehrin çevresinde, 
stratejik tepelerinde bu siteleri kale gibi, sur gibi ya
pıyorlar. Önce oradan o toprağın gerçek sahibi olan 
Filistinlileri atıyorlar, sonra bunları yapıyorlar. Bun
lar, 1948’den beri İsrail denetiminde olan % 78’lik 
topraklarda değil, geri kalan % 22’lik Filistin toprağı
nın içinde kuruluyor. Ayrıca bu yerleşimcilere her 
türlü silah veriliyor. Yani Rusya’dan , Teksas’tan, 
Bangladeş’ten, Etiyopya’dan getirilen sözde Yahudi- 
lere, silah ve yetki veriyorlar. Bunların etrafına da İs
rail ordusunu yerleştiriyorlar. Yerleşimciler de iniyor
lar Ramallah’a, Nablus’a her haltı yapıyorlar. Kızlara 
sataşıyorlar, hırsızlık yapıyorlar, dükkanları soyuyor
lar, dövüyorlar, sövüyorlar; silahlılar çünkü.

K aplan : Peki, İsrail’in bu gücü nereden geliyor siz
ce?

M ahli: İsrail’in gücü bizim güçsüzlüğümüzden ge
liyor.

K aplan : Ne demek bu?
M ahli: Olayı demografik, askeri, ekonomik, ide

olojik, siyasi boyutlarıyla tahlil edebiliriz: Bir kere, 
İsrail’in nüfusu 5 milyon. Müslüman bölge ülkelerine 
baktığımızda ise nüfus 250 milyon. Askeri olarak; İs
rail’in ordusu 250 bin, hadi 1 milyon olsun. Arap or
dusu en az 10 milyon. Askeri teknoloji boyutuna ba
kalım: İsrail’de nükleer bomba var. Bölgede tek nük
leer bomba sahibi ülke. Saddam 15-20 yıl sonra nük
leer bomba yapacak diye Amerika Saddam’ı dövmek, 
yok etmek istiyor. İsrail’de 1950’den beri nükleer 
bomba var. Farzedelim ki, İsrail nükleer bombasını 
kullandı. Filistin halkı ile içiçe olan coğrafyasından 
dolayı kendisi de yok olacak. Diyelim savaş çıktı ve 
siz Arap aleminden 50 milyon öldürdünüz. Araplar 
da sizden en az 2 milyonu öldürebilir; taşla da olsa. 
Yani askeri anlamda da denge Arapların lehinedir. 
Ekonomiye gelelim: istediğiniz kadar siz teknolojim 
var deyin, Araplarda da petrol var. Yani her faktörde 
biz onlardan güçlüyüz. Ama bizde üç şey eksik: 1) ör- 
gütlenememe, 2) davamıza sahip çıkmama, 3) birbi
rimize bağlı olmama. Bu üç faktör kaybolduğu için, 
İsrail de bunu bildiği için ve Amerika bunu iyi kul
landığı için İsrail güçlü gözüküyor. Değilse İsrail’in 
hiçbir gücü yok. Bakın, aslında İsrail’in son zaman

larda çılgına dönmesinin arkasında tek bir neden 
var. İşte bu 16-20 yaş arasındaki gençlerin vücutları
na bomba sarıp orada kendilerini feda etmeleri. İsra
il, tarihinde en büyük kaybı burada verdi ve bu yenil
giyi hazmedemedi. Ondan dolayı çılgınlaştı, man
yaklaştı Şaron. Neden? İsrail tarihinde ilk defa dışar
dan İsrail’e göç durdu ve hatta içerden dışarıya göç 
başladı. Bu Siyonist ideolojinin ölümüdür, yok olma
sıdır.

K aplan : Sembolik olarak ölümü.
M ahli: Siyonist ideolojinin amacı bütün Yahudi- 

leri oraya getirmekti; ama şimdi gelmiyor. Adam di
yor ki, ben Moskova’da kral gibi yaşıyorum. Ama İs
rail’de her an bir bomba patlayabilir. İşte bütün olup 
bitenler burada düğümleniyor. Türkiye’deki bazı ya- 
zar-çizerler dahil olmak üzere köşe yazarları diyorlar 
ya; “kardeşim bu Filistinliler terörist..” Aslında bu in
tihar komandolarını kötülemenin arkasında yatan 
gerçek Siyonizmin çöküşüdür. Yani hangi anne 16 ya
şındaki kızını intihar komandosu olarak över ya da 
“A ilah seninledir kızım, güle güle git, liardeşin de büyü
sün arlcandan gönderiyorum” der. Bunlar nasıl terörist 
olur? Bunlar yurduna, halkına, dinine, imanına, ide
olojisine inanan insanlar.

K aplan : Bir de insan onuru var?
M ahli: İsrail, asıl o onuru yok etmek istiyor. Ara

fat’ın duvarına işemelerinin anlamı bu zaten. “Bakın 
ey Filistinliler, siz ey intihar komandoları, biz sizin li
derinizin duvarına işerim” demek istiyorlar. Ama gö
rüntülere bakın; hiçbir Filistinli’yi başı eğik göremez
siniz; tutuklamalara rağmen, dövülmelere rağmen, 
elleri gözleri bağlı götürülmelerine rağmen. Çünkü 
Filistin halkı güçlü bir inanca sahiptir. İsrail ve Ame
rikan terörü Filistin halkının bu direnişini hiçbir şe
kilde yok edemeyecektir. İsrail bu yaptığının bedeli
ni mutlaka ağır bir şekilde ödeyecektir, Amerikalılar
la birlikte. Filistin devletini kimse yenemeyecektir. 
İnşallah hep birlikte göreceğiz. Filistin halkının ira
desi yok olmayacaktır.

Cezayirli şair Ebu’l-Kasım eş-Şûle der ki: “Siz bir 
fili iğne deliğinden geçirebilirsiniz; ama yürekten atan ge
leceğe ait bir umudu yok edemezsiniz”

İşte, tanklarla girdiler sokaklara, evlere; son gelen 
rakamlara göre en az 2.500 insan öldürüldü, 8.000 ev 
yıkıldı, 15.000 Filistinli kayıp, 50.000 Filistinli tu
tuklu, toplam maddi zarar 8 milyar dolar civarında... 
Ama Filistin halkının bu umudunu, bu onurlu dire
nişini İsrail yok edemeyecektir.

K aplan : înşaallah. Sayın Mahli verdiğiniz bilgiler 
için Ümran okuyucuları adına çok teşekkür ediyorum. ■
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‘SİLAHLI BARIŞ’ VE ‘PAGANİZM’ DÜZENİ

YUSUF KAPLAN

D ünya, önce 11 Eylül Süreci olarak adlandırı
lan esrarengiz, hiper-gerçek (=gerçek’le sa- 
naPın, gerçek gündemlerle gizli / örtük gün

demlerin birbirine karıştığı ve karıştırıldığı), reel (ha
yalî, tasarlanan, hakim kılınmaya çalışılan, konjonk
türe!) politiğin gerçek problemleri bastırdığı, görüntü
lenin gerçek durumların yerine geçirilmeye çalışıldığı 
baştan çıkarıcı, ayartıcı bir dönemecin eşiğine sürük
lendi; ardından da İsrail ordusu Mart ayından itibaren 
Filistin’i bir kez daha topyekûn işgal etti ve tüm dün
yanın gözü önünde Filistin’de bir vahşet ve katliam 
gerçekleştirdi.

İsrail’in gerçekleştirdiği katliam ve sergilediği vah
şet, dünyayı bir şeyler yapmak için harekete geçireme
di ama tüm dünyada yoğun tepki topladı, öfkeyle kar
şılandı. İsrail’de yaşanan katliam ve vahşete, sadece 
Amerikan yönetiminden eleştiri gelmedi. Aksine 
Amerikan yönetimi, İsrail yönetiminin “meşru mit- 
dafaa hakkını kullandığını” söyleyerek, eli kolu bağ
lanan ve İsrail askerleri tarafından karargâhı çepeçev
re kuşatılan Arafat’tan “İsrail’e yönelik intihar saldı- 
rılarmı durdurmasını” isteyecek kadar absüıdleşti, ir- 
rasyonelleşti, vicdansızlaştı ve “Arafat intihar saldırı- 
larını önlemediği sürece” Amerika’nın “İsrail’in 
kendini savunmak amacıyla Filistin’de gerçekleştir- 
diği askerî operasyonu meşru bir girişim” olarak gör
düğünü bizzat ABD Başkanı George Bush’un ağzından 
tüm dünyaya ilan etmekte bir sakınca görmedi.

İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği vahşet ve katli
ama Amerikan yönetiminin seyirci kalması, üstüne 
üstlük destek vermesi, ABD’nin 11 Eylül süreci ile 
birlikte başlattığı “terörizmle mücadele” stratejisi- 
nin asıl amacının gerçekte terörizmle mücadele et
mek filan olmadığı, aksine Amerika’nın dünya üze
rinde kurduğu küresel hegemonyanın önündeki “en- 
geller”i / “takozlar”ı kaldırmak, Amerikan hegemon

yasına direnen aktörleri / dinamikleri orta ve uzun va
dede etkisiz hale getirmek ve mümkünse ortadan kal
dırmak olduğu ortaya çıktı.

Tüm insanlığın gözü önünde cereyan eden bu ci
nayetler, haksızlıklar, adaletsizlikler, hukuk tanımaz
lıklar, diplomatik baskı, medyatik psikolojik beyin yı
kama savaşları, küresel şiddet ve terör, tek kutuplu bir 
dünyada dünyanın tek süpergücü haline gelen 
ABD’nin kurmaya çalıştığı seküler, pagan dinamikle
re dayalı dünya sisteminin ahlakî, siyasî, hukukî açı
dan ne denli büyük zaafları, çatlakları olduğunu gözler 
önüne serdi. Tüm bu olup bitenler, dünya sisteminin 
meşruiyetinin silbaştan sorgulanmasını zorunlu kıl
maktadır.

O halde soru şu: Başını ABD’nin çektiği küresel 
seküler sistem neden haksızlıklardan, hukuksuzluklar
dan, adaletsizliklerden başka bir şey veremiyor insan
lığa?

Bu sorunun cevabını verebilmek için ABD’nin 
dünya üzerinde tesis etmeye çalıştığı küresel sistemin 
dayandığı temel dinamikleri açıklığa kavuşturmamız, 
kodları deşifre etmemiz, paradigmaları belirlememiz; 
bunun için de birazcık gerilere, Antik Yunan ve Ro
ma imparatorluğu tecrübelerine kadar gitmemiz gere
kiyor.

Westfalya Düzeni’nden Pax Americana’ya 
Dünya Düzeni

ABD’nin, adına küresel sistem veya yeni dünya düze
ni dediği, hem sanal, hem de gerçek boyutları olan bir 
dünya imparatorluğu tesis etmeyi amaçladığı gözleni
yor. 1648’de imzalanan ve ulus devletlerin doğmasıy
la sonuçlanan Westfalya anlaşmasından (ki bu anlaş
madan sonra kurulan “dünya düzeni”ne “Westfalya
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düzeni” de denir) 1945 yılında İkinci Dünya Sava
şı’nın sona ermesine ve ardından da 1948 yılındaysa 
Birleşmiş Milletler’in kurulmasına kadar ki 300 yıllık 
zaman dilimi süresince dünyaya modernleşme, sanayi
leşme, ulus-devlet, milliyetçilik, sömürgecilik, emper
yalizm gibi Avrupalı kavramlar ve kurumlar yön, şekil 
ve çeki-düzen vermişti. Ancak İkinci Dünya Savaşı, 
Westfalya düzeni çerçevesinde gerçekleştirilmeye ça
lışılan Avrupa hegemonyasının çökmesi ve Avrupalı 
aktörlerin dünya tarihinin yapımında üstlendikleri bi
rincil rolü kaybetmeleri ile sonuçlandı.

Avrupa’yı çökerten nedenler, tarihteki diğer bü
yük devletleri / güçleri de çökerten nedenlerle büyük 
ölçüde paralellikler arzediyor.

Tarih felsefecileri, bir medeniyetin varlığını sürdü
rebilmesini önleyen ve çökmesine yol açan belli başlı 
bazı önemli göstergelere / nedenlere dikkat çekerler; 
ve bunların başında, bir medeniyetin hem kendi için
de, hem de kendi sınırları dışında gerçekleştirdiği ha
kimiyet, nüfuz ve etki alanında barışı, adaleti, denge
yi / istikrarı sağlayamayacak kadar tahripkar bir yöne
limi benimsemesi ve bencilleşmesinin geldiğini vur
gularlar. Tarih felsefecisi Christopher Dawson, 1929 
yılında kaleme aldığı Progress and Religion (bu ki
tap, İlerleme ve Din başlığı ile Açılımkitap tarafın
dan yayımlanacak), başlıklı kitabında Avrupa’nın çö
küşünü öngörmüş ve bunun nedenlerini şöyle açıkla
mıştı: Eğer Avrupa, dünyada barışı, adaleti ve düzeni 
sağlamanın yollarını araştırmak yerine tahripkâr ve 
bencil Roma militarizmiyle ve militarist emperyaliz
miyle hareket edecek olursa çökmekten kurtulamaz 
(Dawson, 1929: 227). Dawson, Avrupa’nın ekonomik 
ve toplumsal gelişmesinin meyvelerini, hem Avrupa 
toplumları, hem de münferit Avrupa toplumlarındaki 
çeşitli sınıflar arasında adil bir şekilde paylaştırmama
sı durumunda, bir yandan iç karşılıklara ve çalkalan
malara, öte yandan da dışardan gelecek müdahalelere 
maruz kalacağını ve çökmekten kurtulamayacağını 
vurgular (s. 226).

Bugün Dawson’in öngörülerinin gerçekleştiğini; 
Avrupa’nın önce militarist emperyalizmler ve açgöz
lülükleri nedeniyle çöktüğünü; ancak Amerika’nın 
yardımı ile toparlanmaya ve birleşmeye doğru gitme
ye başladığını görüyoruz. Burada ünlü medeniyetler 
tarihçisi William McNeill’in “askeri zorbalık düzeni, 
Rom a’yı çökertti” (McNeill, 2002: 313) şeklindeki 
saptamasını hatırlatmak ve dolayısıyla Roma'nm dü' 
yandığı temel dinamiklerin (paradigmamın) çatlak- 
lıUlarından ötürü Roma’nın kendi kendine çöktüğü- 
ne dikkat çekmek; aynı temeller, dinamikler, kodlar

(=paradigma) üzerine varlığını sürdürmeye çalışan 
Avrupa ve ABD’nin geleceklerini garanti altına al
mak için neden Roma düzeninin kurucu paradigma
larını (=savaş ve neo-paganizmi) eksene alarak dün
ya üzerinde hegemonya kurmaya çalıştıklarını ve'bu
nun sonuçlarının da Roma’nm akibeti ile aynı olup 
olmayacağı sorularını sormaya ve bu soruların cevap
larını araştırmaya itiyor bizi.

Dünyada adaleti, barışı ve istikran sağlamayı hedef 
almak yerine, askeri ve teknolojik gücü ve zorbalığı 
eksene alarak kendi çıkarlarını tahkim etmeyi öncele- 
yen Amerikan hegemonyası, dünyada adaletin, huku
kun, insan haklarının, barışın ayaklar altına alınması
na zemin hazırlamakta; bu da, son İsrail vahşeti dola
yısıyla ABD’nin adaleti, hukuku, insan haklarını hiçe 
sayan İsrail’i desteklemekte bir sakınca görmemesine 
ve dolayıyla Amerikan hegemonyasının küresel öl
çekte meşruiyetini yitirmesine ve yoğun olarak tartı
şılmasına yol açmaktadır.

Eski Roma: ‘‘Silahlı Barış” 
ya da “Her Şeyin Anası Savaş”

Avrupa’nın ve Amerika’nın geliştirdikleri kaba güce 
dayalı hegemonya kurma biçimi, yeni bir hegemonya 
kurma biçimi değil. İnsanlık tarihine birazcık yakın
dan baktığımız zaman, bu hegemonya kurma biçimi
nin büyük ölçüde Avrupa tarihine özgü bir hegemon
ya biçimi olduğunu görürüz. Medeniyet tarihçileri ve 
tarih felsefecileri, Eski Roma ile yeni Roma ABD ara
sında çok önemli paralellikler bulunduğuna dikkat çe
kerler.

Yeni Roma ABD’nin Eski Roma’dan devraldığı en 
önemli kurucu miras, pragma/tizm, kavramıdır. Elbet
te ki, antik Yunanlarda da pragmatizm kavramı kilit 
bir rol oynuyordu: Pratik olan (dolayısıyla fizik ger
çeklik), bilginin de, hayatın da, ahlakın da, değerler 
sisteminin de temel kaynağı idi. Ancak pragmatizm 
kavramının Romalılar döneminde tastamam bir din 
haline ve konumuna getirildiğini görüyoruz.

Yeni Roma ABD’nin Eski Roma’dan devraldığı 
önemli bir diğer kurucu miras da, düzen ye dünya dü
zeni kavramlarıdır. Burada düzen kavramı, siyasi, top
lumsal ve ekonomik düzene işaret eder. Uçsuz bucak
sız (3000 millik) bir coğrafyaya hakim olan Roma im
paratorluğu, hakimiyetini sağlayabilmenin, .garnizon
lardan gelen isyanları bastırabilmenin en öncelikli yo
lu olarak devlet otoritesini, dolayısıyla siyasi, ekono
mik, toplumsal ve hukuki düzeni ve istikrarı kutsamış 
ve katılaştırma gereği duymuştu. O yüzden, ya Rorria’lı
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olmak (Civis Romarıus Sum: Ben Romalıyım, de
mek) zorundaydımz ya da Roma’lı olmamanın, Ro- 
ma’ya itaatsizliğin bedelini ödemeye hazır olmak. Ro- 
ma’ya itaatsizliğin, Romalı olmamanın bedeli neydi, 
peki? Elbette ki, ölüm’dü. Medeniyet tarihçileri, bu 
yüzden, otoriterliğin ve totaliterliğin kaynağının Ro
ma tecrübesi ölduğu'konusunda hemfikirdirler.

Roma imparatorluğu, hem Avrupa’ya) hem de 
Amerika’ya, burada kısaca özetlediğim temel özellik
lerinden ötürü, savaş, yağma ve yolsuzluk üzerine bi
na edilmiş bir imparatorluk tecrübesi armağan et
miştir (bkz. Dawson, 1929: 224). Sömürgecilik ve em
peryalizm deneyimleri, bunun kaçınılmaz sonuçlardır.

Büyük tarihçi Fer- ____________________________________________________

nand Braudel, her şe- R o m a  imparatorluğu, hem Avrupa’ya,
hem de Amerika’ya temel özelliklerinden 
ötürü, savaş, yağma ve yolsuzluk üzerine 
bina edilmiş bir imparatorluk tecrübesi
armağan etmiştir.

ettiğini şu cümleyle özetler: “modern devlet, savaşın, 
yeni ve emredici gereklerinden doğmuştur” (agy.).

Avrupa, tıpkı Roma gibi, askeri / teknolojik zorba
lık düzeni ile hegemonyasının zirvesine ulaşmış ve yi
ne tıpkı Roma gibi askeri / teknolojik zorbalık düzeni
nin yol açtığı tahribat, savaş ve açgözlülükler nede
niyle dünya üzerindeki hegemonyasını kaybetmiş /
ABD’ye kaptırmıştır. Demokrasilerin zirveye çıktığı 
20. yüzyılda yaşanan savaşların sadece İnsanî bilanço
sunun 190 milyon insanın ölümü olduğunu hatırlat
mam, Avrupa hegemonyasının dünyaya / insanlığa 
(en çok da Batılılara) ne denli pahalıya patladığını 
göstermek için yeter de artar bile herhalde.

Amerika’nın dünya üzerinde tek başına kurduğu 
hegemonyanın faturasının bundan daha geri kalır bir 
yanının olmadığını en azından 1989’dan bu yana Pax 
Americana (Amerikan Barışı)nm egemen olduğu 
dünya düzeninde Bosna’da, Çeçenistan’da ve son ola
rak Afganistan, Özbekistan ve Filistin’de yaşanan ve 
sadece seyredilen katliamlar ve vahşetler çok iyi gös
teriyor. Ayrıca Amerika’nın Balkanlara, Kafkaslara ve 
Ortadoğu’ya “askeri zorbalık düzeni” yoluyla yerleş
mesi, Almanya, Çin ve Japonya’nın da bu bölgelere 
gözlerini dikmeleri ve tabii Islâm dünyasındaki totati- 
ler, seküler rejimlerin tarihe karışacak olması, dünya
mızı yepyeni çatışmaların beklediğini gösteriyor yal-

yin anası savaş (Latin- 
cesi: bellum omnium 
mater), Batı medeni- 
yetini imal etmiştir”
(Braudel, 2001: 353) 
der ve bu anlayışın mo
dern döneme tevarüs

nızca.
Özetle söylemek gerekirse, Eski Rpma.’run da, yeni

Roma ABD’nin de dünya üzerinde kurdukları hege
monyanın iki temel / aslî it/ici gücü; iki de temel yön
temi vardır: İki it/ici güç, savaş ve savaşı meşrulaştı
ran, kışkırtan, savaşa kaynaklık eden, insanı hayatın 
merkezine yerleştirerek insana asla üstesinden gele
meyeceği Tanrı rolü yükleyen ve dolayısıyla kaçınıl
maz olarak insanı insanın kurdu haline getiren bir iliş
kiler ağı geliştiren paganizrndir. Paganizm, kurucu ak
tör olmasa, insanın insanın kurdu haline gelmesi 
mümkün olmayacak, insanı insanın kurdu haline ge
tirecek tüm mümkün kapılar kapanacak; dolayısıyla 
kaba güce / savaşa dayalı hegemonya / tahakküm bi
çimleri icat etmek imkansızlaşacaktı/r.

İki temel yöntem 
ise, asimilasyon (erit
me / kendine benzet
me) ile eliminasyon  
(asimilasyona, kendile
rine benzemeyenleri ve 
itaat etmeyenleri yok 
etme) yöntemleridir. 

Sonuç: Romalıların 
da, Avrupalıların da, Amerikalıların da yeryüzünde 
kurdukları tahakküm biçimi, Pax Romana, Pax Ame
ricana gibi barış sözcüleriyle ifade edilen bir hegemon
ya olmasına rağmen, bu sözümona barış düzeni, silah
lı barışa dayalı bir düzendir. Medeniyet tarihçilerinin 
Roma hakimiyeti için kullandıkları “silahlı barış” 
(McNeill’in deyişiyle “askeri zorbalık düzeni”) ile ra
kiplerini dize getirme, direnişlerini kırma ve dünyaya 
hakim olma yönteminin bugün aynen Amerika tara
fından da başvurulan yegane yöntem olduğunu görü
yoruz: Körfez Savaşı’ndan Filistin’e kadar 10 küsur yıl 
gibi kısa bir zaman dilimi içinde işlenen vahşet ve kat
liamlar üzerine barış masalarının kurulduğu yakın ta
rih tecrübesi, eski Roma’da icat edilen “silahlı barış” 
düzeninin (tahakkümünün) Yeni Roma ABD döne- 
minde de aynen, üstelik de daha sofistike, daha baştan 
çıkarıcı, daha kafa karıştırıcı yöntemlerle sürdürüldü
ğünü kanıtlıyor.

Silahlı barışa dayalı tahakkümün sürdürülmesini 
mümkün kılan şey, bu tahakküm biçiminin esas itiba
riyle paganizme, dolayısıyla sekülerizme (laikliğe) da
yanıyor, oradan besleniyor olmasıdır. Bugün gelinen 
noktayı ve yarın nereye doğru gidilebileceğini görebil
mek ve gösterebilmek için, yazının bundan sonraki 
bölümünde, bu sorunun -kökenlerinin- insan
lık tarihi tecrübesinde nasıl tezahür ettiğine yakından 
bakmamız gerekiyor.
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Savaşın, Adaletsizliklerin 
ve Hukuksuzlukların Anası: Paganizm

İnsanlık tarihinde dünyaya hükmetmek isteyen impa- 
ratorluklarm bulunduğunu biliyoruz. Medeniyetler ta
rihinde dünyaya hükmetmek, dünya devleti kurmak 
amacıyla gerçekleştirilen ilk büyük tecrübe Mezopo
tamya’da vuku buldu: Arabistan’ın kuzeyinden gelen 
Sami kökenli toplulukların M. O. 1900’lü yıllarda 
kurdukları Akad Dünya Devleti, dünya devleti tecrü
besinin ille örneğini oluşturur. Akad Dünya Devleti, 
Mezopotamya’da o zamana kadar şehir devletleri şek
linde şeklinde gerçekleştirilen medeniyet tecrübeleri
ne ürettiği dünya dev- ________________________

Her şeyden önce şöyle bir ön-saptama yapmamız 
yararlı olabilir: Büyük İskender’in hayata geçirdiği ha- 
yal’in Romalılar, Avrupalılar ve Amerikalılar tarafın
dan hayalete müslümanlar tarafından ise yaratıcı, ada
letin ve barış’ın hakim olduğu ve bugüne kadar hiçbir 
medeniyet’in gerçekleştiremediği bir insalık rüyasına 
dönüştürüldüğünü görüyoruz.

Paganizm’in Yıkıcılığından 
Vahy’in Kuşatıcılığına ve Kuruculuğuna

Peki, Büyük İskender’in gerçekleştirdiği şey neydi?
Büyük İskender, yazılı / kayıtlı insanlık tarihinde 

________________________  iki önemli devrim ger-

Müslümanlık, tüm zorluklara, sindirme, 
deforme etme operasyonlarına direnebil- 
diği sürece, insanlığa yeniden insanlığını 
armağan edebilecek bir dinamizme 
potansiyele sahip olduğunu gösterecektir.

leti tecrübesiyle yeni 
bir boyut getirmiştir.

Akad Dünya Devle- 
ti’nin dışında gerçek
leştirilen ikinci büyük 
dünya devleti tecrübesi 
Pers İmparatorluğu tec
rübesidir. Pers İmpara
torluğu tecrübesinin Avrupa tarihi üzerinde derin kar
şı / kışkırtıcı izleri ve sonuçları olmuştur. En önemli 
sonuç, MakedonyalIların, Avrupa’lı barbarlar ve Yu
nan kolonileri tarafından sürekli taciz ve tehdit edil
meleri üzerine Büyük İskender’in babası Philip ile bir
likte dünya tarihinin daha sonraki dönemlerinde im
paratorluk ve devlet kurma tecrübelerine model teşkil 
edecek bir hayali hayata geçirmeye soyunmuş olması
dır: Philip’in hayali, Yunan kolonilerinin, şehir dev
letlerinin tahayyül bile edemeyecekleri bir hayaldi: 
Dünya devleti kurmak. Ancak Philip, hayalini kendi
si gerçekleştiremedi. Philip’in hayalini, oğlu ve Aris
to’nun öğrencisi Büyük İskender, M. O. 336’da çıktı
ğı dünyanın kralı olma yolculuğunu, M. O. 323’te 
Hindistan’ın kuzey’ine (Pencap’a) kadar uzanarak 
(Persleri dümdüz ederek) gerçekleştirdi.

Daha sonraki süreçte Büyük İskender’in kurduğu 
Helen İmparatorluğu; Roma İmparatorluğu ile, İslâm 
Medeniyeti tecrübesi ile, Avrupa hegemonyası ile ve 
son olarak da Amerikan Hegemonyası ile çeşitli şekil
lerde yeniden icat edilerek sürdürülecek ve bu mede
niyet tecrübelerine farklı şekillerde de olsa pek çok 
bakımdan esin kaynağı olacaktır. 2400 yıllık dünya 
tarihinin şekillenmesinde pek çok bakımdan kilit rol 
oynayan Büyük İskender tecrübesi ve Büyük İsken
der’in gerçekleştirdiği tecrübenin farklı medeniyetler 
üzerinde ne tür izleri ve sonuçları olduğu konusunda 
birazcık durmamız gerekiyor.

ve

çekleştirmişti: Birincisi 
siyasal, İkincisi de kül
türel devrimdi: Siyasal 
devrim, o zamana kadar 
gerçekleştirilen en bü
yük dünya devletini 
kurmayı başarmasıydı.
Kültürel devrimse, 

Hint Medeniyeti’nden Mısır Medeniyeti’ne, Mezopo
tamya Medeniyetlerinden Antik Yunan Medeniye
ti’ne kadar o zamanlar dünya tarihine yön veren me
deniyetlerin tümünün kültürel mirası üzerine oturma
sı, bu medeniyetler arasında Yunan paganizmini ekse
ne alan medeniyetlerarası bir diyalog gerçekleştirme
siydi.

Büyük İskender’in gerçekleştirdiği tarihteki bu ilk 
büyük küreselleşme tecrübesinin esas itibariyle antik 
Yunan Paganizmi’ne dayanması, diğer medeniyetlerle 
paganizm eksenli bir ilişki, temas / yüzleşme ve alış
veriş gerçekleştirilmesiyle ve . sonuçta asimilasyona 
(eritmeye) dayalı ben-merkezci (ki, bu ben-merkezci- 
liğin düşünsel olarak besin kaynağı insan-merkezci- 
lik’ti), zamanla dünyanın Helenleştirilmesi olarak ad
landırılan yıkıcı bir tecrübenin üretilmesiyle sonuç
landı. Herşeye nüfuz eden antik Yunan paganizminin 
insan-merkezci (anthropocentric) paradigması, kaçı
nılmaz olarak ontolojik evsizlik / güvensizlik olarak 
adlandırılabilecek (= insanı her şeyin merkezine yer
leştiren ve dolayısıyla insana Tanrı rolü veren ve do- 
ğa’nın, kozmik dünyanın ve Tanrı’nm bu paradigma 
ekseninde/bastırıldığı, kontrol altına alındığı, insanın 
dünyanın kralı olarak dünyaya çeki düzen verme hak
kını ve yetkisini kendisinde gördüğü), kaçınılmaz ola
rak şiddet üreten, şiddete dayalı ilişki ve iletişim bi
çimleri geliştiren bir düzenin kurulması, Helenizmin 
diğer kültürleri bastırmasına, kendisine benzeterek
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asimile etmesine ve son olarak da -kısmen de olsa- 
elimine (yok) etmesine giden kapıları sonuna kadar 
açmıştır.

Helenizm tecrübesi, Roma’ya, ardından da Röne
sans’tan itibaren Avrupa hegemonyası’na, son olarak- 
sa İkinci Dünya Savaşı’ndan itibaren Amerikan hege
monyası tecrübesine daha barbar, sofistike ve baştan 
çıkarıcı şekillerde tevarüs etmiştir.

Oysa Büyük İskender’in diğer kültürlerle yüzleşme 
tecrübesinin, müslümanlar tarafından bugün bile sa
dece müslüman toplumlara değil, bütün insanlığa ör
nek olabilecek ve yeniden-icat edilebilecek şekillerde 
yaratıcı, ufuk ve zihin açıcı, özgürleştirici, kendileşti- 
rici bir tecrübeye (önce Endülüs tecrübesiyle, sonra da 
Osmanlı tecrübesiyle) insanlık rüyasına dönüştürül
düğünü görüyoruz.

Büyük İskender’in gerçekleştirdiği dünya devleti 
ve “küresel” medeniyet tecrübesinin Romalılar, Avru- 
pahlar ve Amerikalılar tarafından sadece kendi çıkar
larını merkeze alan yıkıcı bir tecrübeye dönüştürülme
sinin kökeninde paganizm yatar. Büyük İskender’in 
bu çift yönlü tecrübesinin müslümanlar tarafından ise 
sadece miislümanları değil, aynı zamanda gayr-ı müs- 
limleri de özneleştirici, keııdileştirici (kendi varlıkla
rını kendi hukukları, değer sistemleri, kendi anlam 
haritaları çerçevesinde kendileri olarak ve kendileri 
kalarak sürdürmelerini mümkün kılıcı), adil ve barış
çıl bir tecrübeye dönüştürülmesinin kökeninde ise in
sanı hayatın merkezine yerleştirerek ontolojik güven
sizlik duygusu geliştirten ve şiddete dayalı ilişki biçim
leri kurdurtan paganizmin değil, hem doğayla, kozmik 
dünyayla, Tanrı’yla, hem de diğer kültürlerle ve top- 
lumlarla barışçıl, harmonik ilişki ve iletişim biçimleri 
kurulabilmesini mümkün kılan vahyin eksene alın
ması, aslî kurucu aktör rolü oynaması gerçeği yatar.

Sonuç: Silahlı Barış ve Paganizm Yırtıcılığı 
ve İslâm’ın Özgünlüğü ve Ozgürieştiriciiiği

Burada hem günümüz, hem de dünyanın geleceği açı
sından son derece hayatî önem taşıyan bir noktaya 
parmak bastığımı sanıyorum: Romalıların hakim ol
duğu dönemde ortaya çıkan Hıristiyanlık da pagan ge
lenekler tarafından dönüştürülmeye, başkalaştın ima
ya, bir insan ve peygamber olan Hz. İsa Tanrılaştırıl- 
maya çalışılmış, hem genelde tüm Hıristiyanlar Hz. 
İsa’nın doğumundan sonraki üç yüzyıllık süreçte kitle
sel kıyımlara tabi tutulmuş; hem de pagan gelenekle
rin belirlediği Roma sistemi, Kilise’yi himayesi / kont
rolü altına almış, ve Kilise’nin, birbirini yiyen barbar

/ pagan Romalıları birleştirecek bir güce ve dinamiz
me sahip olduğu farkedilince Aryüsçülük ve Katharcı- 
lık gibi Hz. İsa’nın bir Tanrı değil bir insan ve bir pey
gamber olduğuna inanan mezhepler sapık mezhepler 
olarak yaftalanmış ve Aryüsçüler 9. yüzyılda kökleri 
kazmıncaya kadar, Katharcılar da yine 12. ve 13. yüz
yıllarda tarihten handiyse silininceye kadar büyük kı
yımlara, zorbalıklara maruz kalmışlardır. Avrupa tari
hi bu tür yığınla örnekle doludur.

Oysa gerek Hz. Peygamber’den sonraki süreçte, ge
rekse Endülüs ve Osmanlı medeniyeti tecrübelerinde, 
müslümanların, diğer kültürlere ve dinlere mensup 
toplulukları, toplumları asla asimile etmek, elimine 
etmek gibi yollara başvurmadıklarını, aksine onlara 
kendileri olarak, kendi kimliklerini, kültürlerini, gele
neklerini, hukuk, ahlak ve düşünce sistemlerini koru
yabilmelerine, geliştirebilmelerine, yeniden üretebil
melerine imkan tanıyan, büyük ölçüde barış, adalet ve 
kardeşliğin hakim olduğu bir müslüman dünya düze
ni gerçekleştirmeyi başardıklarını görüyoruz. Müslü
manların başarıyla gerçekleştirdikleri bu özgürleştirici, 
kendileştirici ve yaratıcı tecrübe bugüne kadar hiçbir 
medeniyet tarafından gerçekleştirilememiştir. Ancak 
bu yakıcı gerçek bugün Batılılar tarafından çok iyi 
kavranmış ama ne yazık ki, müslüman toplumlar tara
fından tam anlamıyla kavranamamıştır. Bu gerçek, ya
rının dünyasında müslümanların neden kilit bir rol 
oynayabileceklerini ve bu yüzden bugünden müslü- 
manların neden böylesine bir rol oynamalarının ön
lenmeye çalışıldığını ve İslâm dünyasının üzerine vah
şice çullanıldığını çok iyi açıklar: İnsanlık tarihi, müs- 
lümanlarm paganizme (=sekülerliğin dölyatağı paga
nizmin doğal sonucu olan) barbalığa, savaşa ve silahlı 
barışa dayalı haksızlıklar, hukuksuzluklar ve adaletsiz
likler düzenine karşı, barışçıl, adil, özgürleştirici ve 
herkesi kendileştirici tek dünya tasavvurunun müslü- 
manlık olduğunu kanıtlamıştır. O yüzden müslüman- 
lık, tüm zorluklara, sindirme, bastırma, deforme etme 
(sekülerleştirme / protestanlaştırma) operasyonlarına 
direnebildiği sürece, sadece müslüman toplumlara 
değil, tüm insanlığa yeniden insanlığını armağan ede
bilecek bir dinamizme ve potansiyele sahip olduğunu 
gösterecektir. ■

Kaynakça:
Braudel, Femand. Uygarlıkların Qrameri. Ankara: İmge, 2001. 
Dawson, Christopher. Progress and Religion. Londra: Unicom

Books, 1929. (Açıhmkitap'vm yayıma hazırlanıyor).
McNeill, William. Dünya Tarihi. Ankara: İmge, 2002.
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EDWARD S. HERMANN 
Türkçesi: Tevfik Emin

D arbeci devlet başkanı George W.Bush, bü- 
yük bir ahlak uzmanının iyi ve kötüye olan 
duyarlılığını yansıtır bir şekilde birbirinden 

bağımsız ve yoksul üç ülkeyi “şer ekseni” diye nite- 
lendirdi. Böylesine ağır bir dil kullanması büyük ba
sın kuruluşlarının bir kısım eleştirilerine yol açsa da, 
bu post-Orwellyen dünyada mutat olduğu üzere, hiç 
kimse bu sözlerin sahibini ve destekçilerini daha iyi 
tarif ettiğini söyleyemedi.

A BD ’de, Bush dışında yönetimden Cheney, 
Rumsfeld, O ’Neill ve Ashcroft gibi isimlerce temsil 
edilen ve Bush’un seçim zaferine en büyük katkıda 
bulunan ve Bush rejimini gizlice destekleyen içlerin
de petrol endüstrisinin, askeri endüstriyel yapı- 
nın(M IC), diğer uluslar arası şirketlerin ve Hıristi
yan Sağ’ın bulunduğu bir siyasi şer ekseni iş başında.

Bu gerçek şer ekseni ‘11 Eylül’ü ve "terörizmle sa
vaş'1! kullanarak yurtdışında ve yurtiçinde gündem
deki işlerini son derece etkili bir biçimde yürütüyor 
ve açıkçası şimdiye kadar ne içeride ne de dışarıda 
herhangi bir engelle karşılaşmış değil.

Bu görülecek işlerin dikkate değer özelliği ise ba
rış, küresel demokrasi, ekonomik eşitlik ve adalet, 
ekolojik ve çevresel koruma ve küresel ölçekte istik
rar için gerekli olan her şeye karşı oluşları. Böylesi 
bir gündem küresel ölçekte toplumlara bedeli ne 
olursa olsun kendilerine kısa vadeli ekonomik ve si
yasi avantajlar sağlamak isteyen ülkenin çok kuvvet
li elitlerinin seçimini yansıtıyor.

Bu elitler artan şiddete, gelir eşitsizliklerine ve 
Dünya Ticaret Örgütü, IMF ve Dünya Bankası’na 
karşı etkili protestolara neden olan iğrenç militari- 
zasyon ve küreselleşme trendlerini hızlandırıyorlar.

Aşağıdakileri göz önünde bulunduralım:

Yeni Silahlanma Yarışı

Bush yönetimi ’11 Eylül’den önce dahi daha geniş si
lahlanma bütçesi ve devasa bir askeri tehdit olarak 
Ulusal Füze Savunma Sistemi için bastırıyordu.

‘11 Eylül’ ve Demokratların çöküşü ile birlikte 
yönetim, askeri endüstriyel yapının her isteğine mil
yarlarca dolar akıtıyor ve ülke sınırları dışında daha 
saldırgan ve tehditkar, davranarak diğer ülkelerin de 
kendilerini izlemesini mecbur kılıyor. Bu nedenle si
vil toplumdan çok büyük miktarlarda kaynak alına
cak ve sıradan vatandaşlar için gelir kesintileri ile acı 
arasındaki çatışma artacak. Aynı tablo küresel bo
yutlarda da yaşanacak.

Dolayısıyla, şirket globalizminin ortaya çıkardığı 
gelir eşitsizlikleri kaynakların silah sanayiine kaydı
rılması ile daha da artacak. Jim Lobe’un söylediği gi
bi, “90’ların sonlarında yoksullukla, felaketlerle ve 
çevreye yönelik tehditlerle savaşta yeni bir küresel 
işbirliği için varolan umutlar bugün buharlaşmış gö
rünüyor.” (Dawn [Pakistan], 23 Ocak 2002).

Bu büyük silah bütçesi dalgasının bütün saçma
lığını ve sorumsuzluğunu Bin Ladin ve kuvvetlerin
den gelecek bir tehlike ile ifade etmek yetersiz ola
caktır. Sovyet tankları ile savaşmak için dizayn edil
miş silahların sürekli geliştirilmesi ve Bin Ladin’e 
sert bir şekilde karşılık veren yeni hava kuvvetleri ile 
füze sistemi askeri endüstriyel yapının saçmalıklarını 
ve küresel çapta tam bir askeri hegemonya için yarı
şı temsil ediyor.

Yeni Şiddet

Washington ekseni, savaşın ve Amerikan bayrağına 
sarılmanın kamuoyunu geçim meselelerinden uzak
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tutup; savaş oyununda bir küçük düşmanı yendikten 
sonra diğer bir küçük düşmanı yenerken kamuoyu- 
nun desteğini kazandıracağını iyi biliyor.

Büyük bir politik iktisatçı olan Thorstein Veb- 
len’in yaklaşık yüzyıl önce ironik bir biçimde söyledi- 
ği gibi, “zaferlerin vatanseverce bir gurura; yenilgilerin 
ise kin ve nefrete dönüşmesini sağlayan hissi çağrılar 
popüler ilginin bir meseleden diğerine, özellikle de 
kurumsal anlamda gelir adaletsizlikleri ya da kötü ya
şam koşulları gibi meselelerden daha az tehlikeli me
selelere yönelmesine yardımcı olur. Savaşa dair ve va
tanseverce zihinsel işgaller, itaatin ve sıkı kurallar ko
yan otoritenin barbarca şeklini güçlendiriyor... Bunlar 
güçlü bir ulusal politikanın gerekleridir.” (Theory of 
Business Enterprise [1904])

Bush takımı, “teröristleri barındıran” ya da iznimiz 
olmadan “kitle imha silahları” üreten herkesi cezalan
dırmakla tehdit ediyor. Tabii ki İsrail bu kuralın dışın
da tutuluyor ve Filistinli sivilleri ezmek için kayıtsız 
şartsız yetki sahibi.

Kimin terörist olduğuna, kimin onları barındırdı
ğına ve kimin silah üreteceğine Bush ve destekçileri 
karar verecek. Şurası açık ki küreselleşme sürecine ka
tılmayı reddeden ve bağımsız bir kalkınma yolu izle
meyi seçen herkes insan haklarını ihlal etmiş, terörist
leri barındırmış ya da en azından ABD’nin “ulusal gü- 
venliği”ni tehdit etmiş olacağından bunun acı sonuç
larına katlanacaktır.

Devam eden küreselleşme süreci eşitsizliği ve yok
sulluğu artırdığı için protestolar ve isyanlar yükselme
ye devam edecek. ABD’nin buna verdiği karşılık ise

“terörizmle savaş”, “serbest ticaret” için sürekli baskı 
ve hem yurtiçinde hem de yurtdışında sivil toplumun 
harcamalarından kesinti şeklinde özetlenebilir.

Washington Ekseni ayrıca yoksulları direnmeye 
iterek ve bu direnişi terörizm şeklinde yorumlayarak 
“yoksulla savaş”ı “terörizmle savaş” ile birleştirebilir.

Bu uygulamalar ABD geleneğinde, 1953’te İran 
demokratik yönetimini devirerek yerine Şah’ı getir
mesinde, 1954’te Eisenhower ve Dulles tarafından 
Guatemala demokrasisinin ortadan kaldırılmasında, 
Vietnam’a karşı yürütülen savaşta ve 1960’larda ve 
70’lerde Güney Amerika’nın demokratik yönetimleri
nin Ulusal Güvenlik Devletleri ile değiştirilmesinde 
zirveye tırmanmıştı. Bütün bunlar sözde “Sovyet Teh
didine karşı yapılmıştı ancak asıl hedef yoksullar ve 
“serbest ticaret”e yönelik popüler tehditlerdi.

Bush takımı açıkça önceki dönemlerde gördüğü
müzden daha fazla şiddet tehdidinde bulunuyor. 
Kontrol ettikleri askeri güç eskisine göre daha büyük 
ve önlerinde Sovyet engeli de bulunmuyor. Bugün da
ha da merkezileşmiş ve ticarileşmiş medyanın yarımıy
la halkı yeni bir savaş oyununa çekmeye çalışıyorlar.

Reagan döneminde terörizmin ve ölüm müfrezele
rinin en ateşli savunucuları olan Otto Reich, Richard 
Perle, Paul Wolfowitz, John Negroponte, Eliott Ab
rams ve Lino Guterriez gibi bugünün daha ölümcül at
mosferinde iyi çalışabilecek kişilere hükümette yeni
den görev verildi.

Otoriter Rejimlere Yönelik Artan Destek

ABD 1945-90 arasında Sovyet tehdidi bahanesiyle 
kendi çıkarlarına daha iyi hizmet edecek ve gerekli 
olan “uygun yatırım şartları”nı sağlayabilecek çok sa
yıda katil rejimi destekledi, iktidara getirdi. Sovyet 
tehdidinin ortadan kalkmasıyla birlikte bir ara yapısal 
olarak uzun vadeli toplum ve demokrasi karşıtlığı te
meline dayanan politikaların rasyonalizasyonu zorlaş
mıştı, ancak şimdi elimizde “terörizmle savaş” gibi 
güçlü bir argüman var.

Washington Ekseni halihazırda Pakistan’ın askeri 
diktatörü ile Özbekistan’ın eski Stalinci patronuna 
olan desteğini olağanüstü artırmış durumda. Öyle an
laşılıyor ki, “terörizmle savaş”a verilecek hizmetler bu 
iğrenç siyasi liderliklerin önüne geçiyor.

Şaron’un Filistinliler üzerinde, Putin’in ise Çeçen- 
ya’daki baskıları, devlet terörü şeklinde iç muhalefete 
ve azınlıklara karşı uygulanan şiddetin aynı zamanda
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“terörizmle savaş”m bir parçası olarak görüldüğünün 
kanıtıdır. Militarizasyon ve savaşlar demokrasiyi getir
mediği gibi, ülkelerin Washington’daki Şer Ekse- 
ni’nin savaşını desteklemesi demokrasiyi küresel öl
çekte yaralayacaktır.

İstikrarsızlıklar

Şirket globalizmi, artan işsizlik oranlarına, sivil bütçe
lerde kesintilere, geniş ölçekli iç ve dış göçlere ve çev
resel yıkımlara neden olduğundan büyük istikrarsızlık
lara yol açmıştır. Petrol çıkarlarının öne çıkması ve bu 
doğrultuda önce Nijerya, Kolombiya’da şimdi de Orta 
Asya’da yerel hükümetlerle yapılan danışıklı dövüşler 
istikrarsızlık trendlerini daha da şiddetlendirecektir.

Yurtiçinde Demokrasiye Karşı Savaş

Bush takımı her düzeyde demokrasinin gereklerine 
karşı savaşarak sınırsız bir hükümet otoritesini kendi 
elinde tutmaya çalışıyor. Militarizasyönun kendisi za
ten demokrasi karşıtı bir hareket olmasına rağmen, bu 
takım bir de CIA ve polisin önündeki sınırlamaları 
daha da gevşetmek, toplumun her türlü bilgiye ulaş
masını kısıtlamak ve serbest konuşma hakkını sınırla
mak gibi uygulamalara başvuruyor.

Bu takım, gizli bir hükümetin kurulmasını sağladı 
ve ülkede giderek açık bir otoriter hükümet 'tesis et
meye çalışıyor. Eğer sürdürebilirlerse, planladıkları te
rörizmle sonsuz savaşları bu yolda kendilerine yardım
cı olacaktır.

Bush “Vizyonu” ve “Tarihin Sonu”

Bu süreç, Francis Fukuyama’nın Sovyetler Birliği’nin 
ölümü ve kapitalizmin zaferini takiben yeni barışçıl, 
demokratik düzen vizyonu ile pek de uyuşmuyor.

Fukuyama üç noktayı gözden kaçırmıştı. Bir kere 
Sovyetler Birliği’nin sonu ve sosyalist tehdidin orta
dan kalkması aynı zamanda çalışanların sosyal refahı
nın sonu, bir başka deyişle Kari Marx’m Kapital’in ilk 
cildinde tarif ettiği pür kapitalizme geri dönüş anlamı
na geliyordu.

İkincisi, şirket globalizminin ve daha büyük ser
maye hareketlerinin “küresel bir işgücü rezervi” mey
dana getireceğini ve bu yolla çalışanların satın alma 
gücünü ve siyasi durumunu zayıflatacağını göremedi.

Son olarak ABD’nin, Sovyetler Birliği’nin “sınır-

layıcılığı” olmadan uluslararası şirketlerine yardım 
için daha fazla güç kullanacağını, Üçüncü Dünya ül
kelerini “serbest ticaret” halkasına katılmaları için 
zorlayacağını ve kendi uluslararası şirketleri aleyhine 
olduğu takdirde, bu ülkelerin vatandaşlarının ihtiyaç
ları için çalışmalarını engelleyeceğini fark edemedi.

Bütün bu süreç daha fazla kutuplaşmayı ve geniş 
kitlelerin artan umutsuzluğunu beraberinde taşıdığı 
için isyanlar kaçınılmaz olacak ve bu fasit daire daha 
fazla militarizasyona ve “terörizmle” savaşa yol aça
caktır.

Washington’daki Şer Ekseninin kaçınılmaz bir bi
çimde dünyanın “kitle imha silahları” hakimi olması, 
elitlerin bitmez tükenmez gururu ve herhangi bir kar
şı gücün bulunmayışı ile bu gücünü yoğun bir biçimde 
kullanmasından daha ürkütücü ve tehlikeli ne olabi
lir, Bin Ladin tehlikesi mi!

Daha da ötesi Bin Ladin tehdidi, El-Kaide örgütü
nün kurulmasında önemli bir role sahip olan ve poli
tikalarıyla Ortadoğu’yu cehenneme çeviren, küresel 
çapta gelir eşitsizliklerine yol açan ABD’nin hareket
lerinden kaynaklanıyor. Bu şiddet döngüsü ancak 
Washington Şer Ekseni’nin görevden uzaklaştırılma
sıyla ve petrol endüstrisi, askeri endüstriyel yapı, öteki 
uluslar arası şirketler ve Hıristiyan Sağ’m dışındaki 
seçmen kitlesinin geniş desteğini kazanmış bir rejimin 
göreve getirilmesiyle son bulacaktır.

*Bu metin “Z Mdga£me’’in Mart 2002 sayısından çevrildi.
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KURESEL KAPİTALİZMDE 
HEPİMİZ BİR PARYAYIZ

DÎLAVER DEMİRAĞ

K adim bilgeliğin boy verdiği peygamberler di- 
yarı Ortadoğu yine kan gölü. En son Osman- 
İmin egemenliği altında barış ve huzur içinde 

yaşayan Arap halkı, Osmanlı bu diyarları terk edip, 
İngiliz emperyalizminin borusunu öttürmesinden beri
dir huzura ve barışa hasret. İngilizler, bölgenin lanetli 
yakıtı petrolü kendi sanayisinde kullanmak ve bunun 
üzerinde egemen olmak için rasgele çizilen sınırlarla 
birbirine düşman kılman halklar yetmezmiş gibi, bir 
de bu coğrafyanın merkezine İsrail devletini oturtun
ca işler iyice çığırından çıktı. Sonra İngilizler bölgeyi 
yeni emperyal güç Amerika’ya terk etti, bu kez petrol 
oburluğunda İngilizleri bile sollayan Amerikalılar pet
rolü güvenceye alabilmek için İsrail’in sırtını sıvazla
dı. Böylece emperyalist ve emperyal güçler tarafından 
şişirilen İsrail, bölgede ne huzur bıraktı ne de can em
niyeti.

İsrail’in Filistin başta olmak tüm Arap halklarına 
yönelik bu kıyımı ne ilk, ne de bu saldırıyla son bula
cak. Filistin topraklarının tümü İsrail’in olup, Filistin 
halkı İsrail’in köleleri oluncaya kadar da sürecek. As
lında İsrail’in gerçek niyeti bütün Araplara boyun eğ
dirmek, bu niyetinin ilk adımı da Filistin’in tümünü 
ilhak etmek.

İsrail1! bu denli pervasız kılan görünürde HA- 
M AS’m ve İslâmi Cihadın canlı bombaları gibi gö
zükse de, gerçek neden bunun biraz ötesinde. Şu anda 
ABD İsrail’in kıyımlarına gözyumuyorsa, bunun nede
ni bu coğrafyanın Küreselleşmenin yoluna taş koyan 
dini yapılanması. Bu nedenle bütün müslümanlar, 
müslüman kimliklerini muhafaza ederek İslamcı siya
sette devam ettiği sürece, yeni Küresel Tahakkümün 
paryaları olacaklar. Parya, bilindiği gibi Hindistan 
kast sisteminde, kast dışı kabul edilen en aşağı sınıftır

ve toplumun gerçek köleleridirler. Bizler yani müslü
man aidiyet içinde olup aynı zamanda kendi yolumu
zu kendimiz çizerek kapitalist batı medeniyetinin dı
şında kendi medeniyet çizgisini oluşturmak isteyenler, 
bu sitemin köleleriyiz ve kölelerin kendi yollarını çiz
melerine hoş görüyle bakılmaz. Günümüzü yeni orta
çağa benzetenler varsa da bu bence yanlış, biz post 
modem kölelik çağını yaşıyoruz ve bu. çağı da şu anda 
Yeni Roma’yı oynayan ABD İmparatorluğu ve mütte
fikleri beliriliyor. “Uygar Dünya” yani ABD ve Batı 
bir müddetten beri hızla faşizme kayıyor ve bizlere 
Amerikan faşizmi ile Avrupa faşizmi arasında tercihte 
bulunmamız isteniyor. Bu faşizmlerden herhangi biri
ne mahkum olmadan kendi başına yaşamak isteyen İs
lam coğrafyası, ABD ve onun bölgedeki bekçi köpeği 
İsrail tarafından cezalandırılıyor. İsrail’in defalarca Fi
listin topraklarında uyguladığı soykırımların bu so
nuncusunun ardında yatan gerçek neden bu, dünya
nın seyredip özellikle ABD’nin teşvik etmesinin arka
sında da bu yatıyor.

Ancak bu saldırganlığın bir de kavramsal arka pla
nı var ki işte bu yazının asıl konusunu da bu kavram
lar oluşturuyor. Bunlar soykırım, Küreselleşme, kamp, 
ötekileştirme, korku siyaseti gibi anlamları yeniden 
içeriklendirilmiş kavramlar.

Savaş Endüstrisi Makinası 
Ya Da Soykırım Endüstrisi

Savaş Makinası kavramını bizlere kazandıran “göçebe 
bilim incelemecisi” Gilles Deleuze ve Felix Guattari, 
Savaş Makinasının göçebelere ve barbarlara özgü ol
duğunu, devletin bu ele avuca sığmaz savaş makinası- 
nı kendi bünyesine ekleyerek, ondan kendi yapısına
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uygun bir aygıt ürettiğini belirtirler.1 Bu anlamda or- 
dulaıa özgü savaşla, “barbarlığın” ansızın bastıran bir 
sağanak etkisine sahip partizan mücadelesini birbirin
den ayırdetmek gerekir, biri devlete ait bir şeyken, di
ğeri bu özelliğe sahip değildir. Bu anlamda gerilla sa
vaşı ile devletlerin organize ettiği savaş aynı sonuçla
rı doğurmadığı gibi, aynı saiklere de sahip değillerdir.

Savaş yeni bir olgu değil, insanlık varolduğu gün
den beri süregelen bir “kan sporu”. Sivillerin -ki bun
dan eskiden savaşan erkekler dışında savaşma gücü 
olmayanlar anlaşılırdı. Günümüzdeyse asker olmayan 
ya da halihazırda asker olmayan herkes anlaşılıyor- 
devletin savaş makina- 
sının zulmüne uğraması 
da yeni değil. Yeni olan 
tek şey iki yüzlülük, 
çünkü hem insan yaşa
mının en büyük erdem 
olduğunu söyleyip, sa
vaşma gücü olmayanları 
savaş hedefinin dışında 
sayacak ve bunu savaş suçu ilan edeceksiniz, hem de 
ürettiğiniz yıkım silahlarının tahrip gücünü öyle ço
ğaltacaksınız ki ister istemez “siviller” de etkilenecek.

Nietzsche’nin dediği gibi “Devlet soğuk soğuk ya
lan söyler”.

Bu çelişki nereden doğuyor derseniz, çelişkinin 
kendisi modern savaş endüstrisinde yatıyor.

Modern savaş endüstrisinin üretmiş olduğu yıkım 
silahları geniş bir alanda en yüksek tahrip etkisi yarat
maya dayanıyor. Tank, top, helikopter, uçaklar, füze
ler ve Bombalar hep tahrip gücü hayli yüksek silahlar 
ve küçük bir alanda değil, hayli geniş bir alan da yük
sek tahribata sahip silahlar. Üstelik günümüzde aske
ri hedefler genellikle yerleşim bölgelerinin içinde bu
lunuyor. Bu tahrip gücü yüksek silahlar daima bu yer
leşim bölgelerini de etkiliyor. Her savaşta mutlaka si
vil can kayıplarının miktarı ciddi boyutlarda oluyor.

Kaldı ki siviller sözde askeri hedef kapsamı içinde 
ele alınmıyor ama, her nedense tank mermilerinin ya 
da uçaklardan atılan bomba ya da roketlerin düştüğü 
yerler arasında mutlaka bir ya da birkaç sivil yerleşim 
merkezinin bulunması tesadüfün ötesinde. Bu da si
villerin savaş kapsamının dışında kalması gerektiği 
yönündeki onca söze rağmen, aslında sivillerin de bas
bayağı askeri hedefler arasında yer aldığını gösteriyor.

Kimi tahminlere göre 1950’li yıllarda savaşlar so

nucu ölen insanların sayısının yarısı sivillerden olu
şurken, bu rakam 80’li yıllarda dörtte üçe yüksel
di. 1990’ lardaysa bu oran %90’ları bulmuş durumda.2 
Siviller ya yıkıcı silahların “hedef şaşırması” nedeniy
le, ya da karşı tarafın savaşma gücünü manen çökert
mek için bilinçli olarak hedef seçiliyor. Kimi zaman 
da etnik ya da dinsel bir nefretin kurbanları olarak sis
tematik olarak yok ediliyorlar. Ya da bir intikamın 
hedefi oluyorlar.

ABD barış enstitüsünün yapmış olduğu bir araştır
ma, sivil insanların büyük bir bölümünün etnik ya da 
dinsel gerilimler nedeniyle tehdit altında yaşadığını

gösteriyor.3 Dünyada 
yaklaşık 95 milyon ki
şi, etnik ya da dinsel 
ayrımcılıktan doğan 
gerilimler nedeniyle 
kendilerini tehdit al
tında hissediyorlar. Ve 
daha önemlisi, dünya
da silahlanmaya ayrı

lan para yaklaşık 1 trilyon dolar civarında.
Bütün bu şartlar altında hala sivilleri hedef güttü

ğü için Filistinli gerillaları “terörist” ilan edip, siste
matik soykırım uygulayan devletleri ve bunların en 
büyük finansörü pozisyonundaki ABD’yi ’’demokra
tik” bir devlet olarak görmek, tam bir ikiyüzlülük ya 
da ahlaksızlık değil de nedir. Amerika soykırım en
düstrisinin dünyadaki en büyük üreticisi ve ihracatçı
sı, üstelik sırf kendi pis çıkarları için dünyadaki bütün 
dikta rejimlerini, militer devletleri finanse ediyor, da
ha sonra bunlar biraz palazlanıp (İsrail dışında) kont
rolden çıkınca ABD tarafından cezalandırılıyor ve es
ki kuklaların yerine yeni kuklalar tayin ediliyor.

Siviller güncel savaş stratejisinin ayrılmaz bir par
çası. Dinsel ve etnik nefretlerin bu denli körüklendi
ği ve çılgınca bir silahlanma yarışının hüküm sürdüğü 
günümüzde, sivillere kıyım yapmak konusunda resmi 
ya da gayri resmi askeri güçlerin hiçbirisi birbirinden 
daha masum değil.

Devletler savaş makinasına dönüşüp askeri endüst
riyel kompleksin emrine girdikçe, onların sahip olduğu 
askeri teknolojiye sahip olmayanlar için tek direniş 
yolu “terör” oldu.

Bu arada bu konuda son bir söz. Sivillerin masum
luğu hep gündeme geliyor ya da getiriliyor. Bilebildi
ğim kadarıyla ABD ve bazı Avrupa ülkeleri dışında

Filistinli gerillaları “terörist” ilan edip, sis
tematik soykırım uygulayan devletleri ve 
bunların en büyük finansörü ABD’yi ’’de
mokratik” bir devlet olarak görmek, bir 
ikiyüzlülük ya da ahlaksızlık değil de nedir.

Ümran • Mayıs • 2002 43

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

http://www.cvisiontech.com


YENİ ROMA: SİLAHLI BARIŞ

gönüllülüğün değil de zorunlu askerliğin egemen oldu- 

ğu devletler çoğunlukta, o zaman sırf zorunlu olduğu 

için ölmeye ve öldürülmeye layık görülen gençleri 

gerçek bir cinayet olan savaşlarda ön cepheye sürmek 

“savaş suçu değil”, mevcut rejimleri ayakta tutan ve 

bunu da çıkarlarından, korkularından ya da geri zeka
lılıklarından yapan sivillerin ölümü “suç”. Bildiğim 

kadarıyla bir insanın içinde bulunduğu durumu haket- 
tiğini söyleyebilmek için, “özgür iradeden” söz etmek 

gerekir. Askerler iradeleri tahakküm altına alınmış in
sanlardır ve emir komuta zincirinin son halkasını 

oluştururlar. Buna karşılık, çocuklar dışında sivil kap

samına giren herkes ise, irade sahibi pozisyonunda ve 
ellerinde askerlerinkinden daha geniş imkanlar mev

cut. Bu durumda zorunlu bir robota dönüşen askerle- 
rinki mi, yoksa bu durumun biricik sorumlusu olarak 

rejimlerle “suç ortaklığı” içinde olan sivillerin “pis” 

canı mı daha değerli. Kaldı ki İsrail gibi sivil ile aske

rin içiçe geçtiği milıter rejimlerde herkes asker oldu

ğuna göre, çocuklar, hamile kadınlar ve savaş isteme

yenler dışında herkes, askeri hedef kapsamı içinde yer 

almaz mı?

İmhanın Soykütüğü: Sistem ve Soykırım

Soykırımın münferit bir olgu olduğu, özellikle de bir

manyak ve cani olduğu söylenegelen (ki bence Hitler 
şu anki liderlerin tümünden daha akıllıydı) Hitler ve 
Nazi Almanyası’na özgü bir olgu olarak ele alınması 
yönünde yaygın bir eğilim olduğu söylenebilir. Böyle- 
ce batı, soykırım olgusunu bir sistem olgusu olarak 
görmek yerine, bunu bir kişiye ve bir kişinin şekillen
dirdiği ideolojiye özgü ilan edip bu vicdani yükten 
kendini temizlemeye çalıştı. Ancak entellektüel sıfa
tını tam anlamıyla hak eden kişiler bu meselenin pe
şini hiçbir zaman bırakmadılar ve modern batının kol- 
lektif bilinçaltını deşerek, soykırımın sistemin bir par
çası olduğunu ortaya çıkardılar. Sosyoloji alanında 
son yılların en yetkin isimlerinden birisi olan Zigmunt 
Bauman, Sosyolojinin başyapıtlarından birisi kabul 
edilebilecek ödüllü eseri Modemite ve Holocaust adlı 
eserinde “Holocaust bizim modem akılcı toplumumuzda; 
uygarlığımızın yüksek sahnesinde ve insanoğlunun kültü
rel zaferinin zirvesinde doğmuş ve uygulanmıştır ve bu ne
denle toplumun, uygarlığın ve kültürün bir sorunudur. ”4 
der.

Meseleye bu eksende bakmadığımız müddetçe post 
modern kıyımın kişilere endeksli olduğunu düşünürüz 
ve olayları çözümleyendeyiz. Bugün Filistin de yaşa
nanlar da, ABD’nin Vietnam ve başka ülkelerde yap
tıkları da, kişilerle doğrudan ilgili değil. Bununla kişi
lerin etki gücünü tamamen yok sayan bir determinizm 
içinde değilim. Hiç kuşkusuz biraz daha aklı başında 
liderler olsaydı olaylar bu denli kıyım boyutuna gel
mezdi belki, ama asli politikalar da kişilerin etkisi al
tında ne kadar değişirdi bu da sorgulanmaya değer.. 
Bugün sitem öylesine girift bir noktada ki, kişilerin 
oynayacağı alan çok sınırlı. Derin devlet olgusu mün
ferit bir hadise değil, tüm devletlerin asli yapılanması.

Soykırım, modern endüstrinin ve onu üreten araç- 
sal akılcılığın olağan bir sonucu. Dolayısıyla batılı 
modernlik, soykırımın üretiminden ürettiği araçlar ve 
kurumlar nedeniyle bizzatihi sorumludur.

“Ölüm kampları dünyasT ve onun yarattığı toplum, 
Yahudi-Hrıstiyan Uygarlığın gittikçe kararmakta olan ge
ce tarafını açığa çıkarmaktadır. Uygarlık, kölelik, savaş
lar, sömürü ve ölüm Icampları anlamına gelir. Ama tıbbi 
hijyen, yüce dinsel idealler, güzel sanatlar ve nefis müzik 
anlamına da gelir. Uygarlıkla vahşi barbarlığın birbirinin 
anti-tezi olduğunu düşünmek yanlıştır. Günümüzde, 
dünyamızın diğer çoğu yönü gibi, barbarlıkta eskisine gö
re çok daha etkili uygulanır hale geldi. Barbarlık ortadan 
kalkmak zorunda değil ve kalkmayacak. Yaratma ve yok
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etme uygarlık dediğimiz şeyin birbirinden ayrılmaz yönle
ridir.”5

Olay Ufku: “Oteki”leştirmenin Boyutları

“Öteki” kavramı batıya özgü bir durum değil. Her in
san gibi bir toplumda kendi benliğini “Fark” üzerin
den kuran, kendisinin diğerinden farklı olan yanları
nı, ya da “öteki” olarak konumlandırdığının ayrımla
rını kristalize etmek bir “kimlik” inşa etmenin olmaz
sa olmaz koşulu. Ancak modern batı uygarlığının far
kı, “ötekileştirme” diyeceğimiz olguyu bir bilgi nesne
si haline getirmesin de ve Avrupa milliyetçiliğinin bu 
yolla oluşturulmasında. Farklı olanın farklılığını so
runsallaştırmak ve bunun üzerinden bir egemenlik ya 
da iktidar bilgisi üretmek bütünüyle modern uygarlığa 
özgü bir durum.

İç ve dış grup dinamikleri ya da cemaat mantığı, 
cemaatin içinde yer alanlarla, dışında yer alanlar ara
sına çekilen sınırlarla kurulur. Biz olgusu, sürekli dışa
rısı hakkında üretilen fikirlerle pekiştirilir. Biz olum
lu, diğeri olumsuz değerler yüklenir. Bu hemen hemen 
insan topluluk olarak varolduğu zamandan beri böyle- 
dir. Kimlik ancak bir “öteki” üzerinden oluşan ben 
bilgisidir. Bu anlamda dinsel ya da kan bağına daya
nan aşiretler kendiliğinden doğal cemaatlerdir ve dış 
bir zorlama ya da o yapıyı ayakta tutan değerlerde bir 
çözülme olmadıkça da bu türden doğal bağlaşıklar 
varlıklarını sürdürürler. Ve varlıkları tehdit altında 
olmadıkça da birilerini “ötekileştirme” gereği hisset
mezler. Buna karşılık yeni dinsel cemaatler ya da 
Uluslar kendi varlıklarını sürekli kılabilmek için “düş
man” bir “öteki” tayin etmek zorundadırlar. Ulus ka-, 
bile ya da cemaatten öte sentetik bir yapı olduğundan 
düşmanlara “öteki”leştirilmiş “öteki”lere muhtaçtır. 
Bu nedenle ulus devletlerin daima iç, ama özellikle de 
dış düşmanlara hararetle ihtiyacı vardır. Ulus devlet
lerin olduğu bir dünyada etnik ya da milliyetçilik te
melinde oluşmuş gerginlikler ve kıyımlar hiç de 
“münferit vakalar” sayılamazlar.

Küreselleşme dediğimiz olgunun ulus devletleri 
aşındırması ve sözde çokuluslu kültür ortamı yaratma
sı sonucu, etnik ya da dini kimlikler daha da kemik
leşmeye daha da güç kazanmaya başladı. Yani dünya
nın bir “küresel köy” olması , melez kimliklerin yay
gınlaşması kimilerinin umduğu gibi dünyayı birleştir
medi tam tersine ayrılıklar daha da şiddetlendi. Hatta 
küreselleşmenin bizatihi kendisinin bu kimlik “ke

mik”leşmesini, kristalleşmesini, medya tekellerinin 
beğenileri tek tipleştirici ticari kültür politikaları izle
mesi nedeniyle teşvik ettiği bile söylenebilir.

Öte yandan soğuk savaş sonrası rakipsiz ve “düş- 
man”sız kalan ABD ve NATO’nun da silahlanma ya
rışının sürmesinin ekonomik büyümeyi hızlandırıcı 
etkisi nedeniyle, savaşlara yol açacak, Amerikan ege
menliğini pekiştirecek bir düşmana ihtiyacı vardı. 
Böylece Küreselleşmenin ürettiği kimliksizleşme kar
şısında bir benlik bilgisi olarak yeniden zafer kazanan 
ve bu arada ABD’nin soğuk savaş yıllarında özellikle 
Afganistan’daki Sovyet işgali esnasında teşvik ettiği, 
ama İran devriminden sonra kendisine döndüğü İs
lamcılık, aranan “öteki” olarak bir anda “piyasaya” sü
rüldü. İslâm ve onun üzerinden siyaset üreten İslâmcı- 
lık Krize giren NATO ve Amerikan savaş endüstrisi
ne, Amerikan Hegemonyasının dertlerine “ilaç” gibi 
geldi. Kuşkusuz İslâm’ın ABD ve Avrupa için bir so
runsal haline gelmesinin tek nedeni bu saydıklarım 
değil. Özellikle ABD için İran devrimi sonrası değişen 
dengeler ve Ortadoğu’daki dikta rejimlerinin tabanla
rının oyulmasıyla Ortadoğu’daki egemenliğinin tehli
keye girmesi, gözlerin İslam ve İslamcılık meselesine 
çevrilmesine yol açtı. Ve bu alanda önce müthiş bir 
söylem patlaması oluştu. Ancak modern batının ente
lektüel genetiğinde “öteki”ne yönelik bilginin her za
man “güçle ilişkili olması nedeniyle, bu bilgi bir “öte-

Ümran-Mayıs •2002 45

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

http://www.cvisiontech.com


YENİ ROMA: SİLAHLI BARIŞ

kileştirme” bilgisine dönüştü. İslâm “uygarlığa” karşı- 
•lık “barbarlığı”, “ilkelliği”, “gelişmemişliği” “irrasyo- 
nelliği”, “ilkel şiddeti” temsil ediyordu.

“İktidarın dizginlerini ele aldıklarında, çok eskilerden 
gelen bir ceza yasasının hükümlerini (el, kol kesme, recm 
vb... yani ünlü şeriat) uygulamak ile terörizm (hükümete 
muhalefet ediyorlarsa) arasında seçim yapmaktan başl<a 
çare sunmayan “aşırılık yanlıları" ile “İslamcıları” bir tut
mayı doğal sayan bir eğilimle Imrşı karşıyayız■ Onbeş yıl
dan bu yana, tanık olduğumuz, İslamcı hareketler bize 
bunları, silahlar, bombalar ya da devlet eliyle gerçekleşti
rilen barbarlıklarla bir tutmaktan başka seçenek hakkı ta
nımadı”6 . türünden de
ğerlendirmeler sürekli 
tedavülde. Medyanın 
da can siperane gayret
leriyle bugün batıdaki 
ortalama birisinin zih
ninde İslâm dendiğinde
hemen otomatikman, ________________________
terör, ilkellik, kafa kes
me, idamlar, taşlayarak infaz ya da canlı bombalar va
sıtasıyla havaya uçurulma gibi görüntüler oluşuyor. Ve 
hiç kuşkusuz İslâmcılar arasında onların değirmenine 
su taşıyanların da sayısı az değil.

İşte bu “ötekileştirme” olgusu, İsrail’i eski hesapla
rı kapatma konusunda daha cesur olmaya teşvik edi
yor ve İsrail Ortadoğu’nun tek “uygar” ve “demokra
tik” ülkesi olarak Tıpkı Bosna’da Sırpların yaptığı gi
bi “uygarlığın” savunucusu rolünü oynuyor, üstelik de 
bu “demokratik” ülkenin insanlarının can güvenliğini 
tehdit eden “barbarlara” anladıkları dilden cevap ver
miş oluyor.

Kuşkusuz İsrail’in ortamdan yararlanmasına yol 
açan kurnazlıkları ve bahaneleri bundan ibaret değil, 
batılı orta sınıfın paranoyak korkularına da hitap edi
yor ve devletlerin bu paranoyakça korkuları sömür-

İran devrimi sonrası değişen dengeler ve 
Ortadoğu’daki dikta rejimlerinin tabanları
nın oyulmasıyla Ortadoğu’daki egemenliği
nin tehlikeye girmesi, gözlerin İslam ve İs
lamcılık meselesine çevrilmesine yol açtı.

tansiyel tehdit olarak baktığı bu anlayış içerisinde, 
özellikle ortadoğu kökenliler, üzerlerine “potansiyel 
terörist” damgası vurulmaya hazır bir kuşkuya neden 
oluyorlar.

Tehlikelerle dolu bir dünyada yaşadığını düşünen 
batılı orta sınıf, her şeyden korkuyor. Korku öylesine 
bir zihinsel egemenlik kurmuş ki, batılı orta sınıfın si
yasal kaygılarında bile bu var. Risk toplumu nereden 
geleceği belli olmayan risk ve tehlikelerle dolu bir 
dünyada yaşamak anlamına geliyor. Bu toplumda risk
ler göğüslenilecek maceralar olarak algılanmaz. Tersi
ne riskten korkan, ihtiyatlı, muhafazakar, frenleyici

bir tutum, bir dikkat 
uyarısı ile yaşanılan bir 
hayat tarzı benimsenir. 
Ancak bundan daha 
önemlisi, insanlar risk
lerin kaynağıyla yüzleş
mek yerine, bu riskleri 
abartarak bir hakimiyet 
kuran uzmanlar iktida

rına teslim olur.
Risk toplumu toplumsal bağların çözülüp, insanla

rın yalnızlaştığı noktada devreye girer. Güvensiz bir 
dünyada yaşadığını düşünen bireyin siyasi otoriteler
den beklediği tek şey güvenlik olur.

“Gel gelelim pürüz çıkartan bir nokta vardır. Güven
sizliği ve belirsizliği iyileştirmek ya da en azından hafiflet
mek için etkili şeyler yapmak hep birlikte eyleme geçmeyi 
gerektirdiği halde, emniyeti sağlamak adına alınan önlem
lerin çoğu bölücü niteliktedir; karşılıklı şüpheleri besler bu 
önlemler, insanları birbirinden ayım, her ihtilaf ya da mu
halefetin ardında düşmanlar ve komplocular aramaya iter 
ve sonuçta yalnız insanları daha da yalnız kılar.”7

Belirsizlik duygusu içinde kıvranan İsrailliler Filis
tin halkıyla barışı savunan “güvercinler” yerine “şa
hin” Şaron'u tercih etti. Filistinli direnişçilerin gide-

mek için kullandıkları “güvenlik” kavramını kendi çı
karları doğrultusunda alabildiğine sömürüyor.

Korkudan Korkmak; Güvensiz Güvenlik

11 Eylül sonrası en çok konuşulan kavram “özgürlük” 
değil, “güvenlik” oldu. Günümüz batılı orta sınıfın en 
büyük korkusu güvensiz bir ortam. Çevrelerinin tü
müyle risklerle dolu olduğu, herkesin birbirini bir 
“öteki” olarak konumlandırıp, bütün yabancılara po-

rek daha çok doğrudan askeri olmayan hedefleri seç
mesi, yani cafe, alışveriş merkezi gibi insanların yoğun 
olarak yaşadığı yerlerde “canlı bomba” saldırısında bu
lunmaları insanları hiç kuşkusuz daha çok emniyet ve 
bu doğrultuda daha sert tedbirler alacağını vaad eden 
Şaron'u, kararsız görünen Barak’a tercih etmelerinde 
en önemli etkendi.

Barışseverlerin, güvenlik paranoyası içinde kıvra
nan İsrail halkına kendi geçmişleriyle yüzleşmeyi ve 
içinde yaşadıkları güvensizlik halinin bizzat daha çok
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güvenlik vaad ederek işgali daha sert tedbirlerle savu- 
nan “şahin”lerden kaynaklandığını söylemeleri, kafası 
karışık insanlara hiç bir şey ifade etmiyor. Ve aynı g ii'' 
venlik paranoyasına kapılan ve bundan dolayı giderek 
daha fazla sağa kayan Batılı ülkeler ve ABD, İsrail şa
hinlerinin uygulamalarını tek kelimeyle “anlıyor’lar.

Medeniyetin Semptomları:
Kurban ve Kamp Siyaseti

Siyasetin doğal yapısının kamu işlerini düzenlemek 
olduğunu düşünen sol siyasa, modernliğin doğasında 
bulunan totaliter eği-

Bütün soykırımların temelinde de bu “bah
çe siyaseti” temelli milliyetçilik yatıyor. 
Dolayısıyla İsrail de bu siyasetin İslâm coğ
rafyasındaki temsilciliğini yapıyor. Ama 
ona bunu sağlayan batının siyaset mantığı.

limlerle (Ya da Agam- 
ben'in söylediği gibi bi
zatihi totaliter olan 
modernlikle) gerçek 
anlamda yüzleşemedi.
Demokrasinin, günde
lik hayatı iktidarın bir 
mutlak güç uygulaması
olarak ele geçirmesi demek olduğunu anlayamadılar. 
Tersine Aydınlanmanın vaatlerini kabullenerek de
mokrasinin iktidarın geriletilmesi ve insanların gide
rek daha çok özerkleşmesi demek olduğuna safdil bir 
şekilde inandılar. Oysa modernlik ve Aydınlanma hiç 
de eski Yunanistan’da ki site demokrasisini hedeflemi
yordu. Onun peşinde koştuğu mutlak güçtü ve de
mokrasi daha incelikli iktidar etme tarzları türettiğin
den, bu isteme uygun düşüyordu.

Soykırım ve onunla bağlantılı bir başka olgu olan 
toplama kampı, modernliğin kendi içindeki totaliter 
yanın gerçekleşimiydi.

Bio-faşizm modern siyasal projenin içinde içkin bir 
halde mevcuttu. Bu nedenle.faşizm ile demokrasinin, 
kapitalizmin Janus'u olduğunu söylemek yani bu ikisi
nin kapitalizmin ikiz kardeşleri olduğundan söz etmek 
ne bir umutsuz karamsarlık siyasetidir, ne de bir abart
madır. Bu ikisi bir hükmetme tarzı olarak batılı mo
dern siyasetin içinde birbirleriyle içiçe geçmiş bir bi
çimde mevcuttu. Bio siyaset insanın kendi doğallığı
nın, doğal hayatının siyasallaşması demekti ve burju
va uygarlığının siyasal yapılanması hep bunun üzerin
den yürüdü.

Kamp siyaseti aynı zamanda bir ölüm siyaseti de 
oluverdi.

Toplama kampı “değerden yoksun hayat” kavramı

olmaksızın vücut bulamazdı. Kamp ölümle yaşam ara
sındaki ilişkide temel kabul edilen sınır nokta ya da 
ara bölgeydi ve zulüm siyasetinin başlıca meşruluk 
kaynağıydı.

George Agamben’e göre kamptaki insanlar tam bir 
ara bölge insanıydı.

“Bu insanlar tam da insan varlığıyla birlikte düşündü
ğümüz hak ve umutların neredeyse tamamından yoksun 
oldukları ama biyolojik olarak hâlâ canlı oldukları için, ha
yat ile ölüm, içeri ile dışarı arasındaki sınır bölgeye yerleş
tirilmektedirler; burada çıplak hayattan başka bir şey değil
dirler ve tam. da böyle oldukları sosyal anlamda insanlık

statüsünden yoksun kılı
nan bir müphemlik içinde 
bulundukları için rahat
lıkla öldür ülebiliyor.”
Agamben kampı tam 
da böyle sınır bölgesi 
olarak görür ve “Kam
pa, tarihsel bir olgu ya da 
(bugün hala l<anıtlanabi- 

lir bile olsa geçmişe ait bir anormallik olarak değil de, bu
gün hâlâ içinde yaşadığımız siyasal mekanın gizli kalıbı 
(matrisi) ve nomosu olarak bakacağız”8 diyerek onun 
batı siyasal ufkunun gizil gücü, uyuklayan potansiyeli 
olduğunu vurgular.

Kamp hukuktaki istisnai duruma dikkat çeken bir 
olgudur. İstisnai durum, insanların doğuştan sahip ol
duğuna ve vazgeçilmezliği ilan edilmiş olan haklarına 
vurgu yaparak, oluşan istisnai haller nedeniyle bu 
hakların askıya alınabilirliğini savunan bir politika 
üretir. Bunlar da ya savaş halleri, ya da devletin, kamu 
güvenliğinin korunması gibi “olağanüstü” durumlar
dır. Oysa bu olağanüstülük modem devletin ruhuna 
öyle sinmiştir ki, gündelik hayatın tümü bir toplam a  
kam pı sayılabilir. Nitekim Agamben de “kamp, istisna 
durumunun kurala dönüşmeye başladığı zaman açılan 
mekandır.” diyerek bu alanda üretilen hukukî boşluğa 
dikkatlerimizi yöneltmemizi sağlıyor.

İşte İsrail de batı uygarlığından bünyesine çok şey
ler katan bir modem devlet olarak kamp siyasetinin 
halihazırda ki en yetkin uygulayıcılarından birisi (tabi 
bu alanda da birincilik ABD’nin). Filistin, İsrail dev
letinin mevcudiyetinden beri bu istisnai durumun sü
reklilik haline geldiği çıplak hayat halini yaşıyor. Filis
tin halkı ve Filistinli mülteciler insan olmanın ara böl
gesinde artık insan olma özelliğini yitirmiş kurbanlar ha
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line dönüşüyor. İsrail ordusunun -ki temelinde sivil 
halka yönelik cinayetleriyle tanınan Haganah bulu- 
nur- Filistin halkına yönelik soykırım uygulamasının 
meşruluk kaynağında da Filistin topraklarının tümü
nün İsrail'in sömürgeci yönetimince bir toplama ]<am- 
pı haline dönüşmesi/dönüştürülmesi sonucu, Filistin 
halkının bir Homo Sacer yani kurban edilebilen inşa- 
na dönüştürülmesi yatıyor. İsrailli politikacılar açık 
açık onların yani Filistin ve Arap halklarının canları
nın kendi canlarından daha değerli olmadığını söyle
mekten imtina etmiyorlar. İsrail’in en büyük hamisi 
ABD’nin de aynı mantıkta olduğunu ve Bush ile Şa- 
ron’un aynı faşist siyasanın iki “mümtaz” figürü oldu
ğunu da göz önüne aldığımızda, Filistin Holocaus- 
tu’nun tıpkı Ruanda, Somali ya da Bosna’da olduğu 
gibi “dünya kamuoyunun” (yani güvenlik histerisi ile 
kıvranan batılı küçük burjuva sınıfının) gözleri önün
de uygulanıyor olması batılı modem siyasanın mantı
ğı göz önüne alındığında hiç de "istisnai” bir durum sa
yılmaz.. Bahçedeki “ayrık otlarını temizlemek” temel 
görevi olan modern devlet için milliyetçilik bir bahçı
vanlık siyasetini daima sahneye koymuştu. Bütün soy
kırımların temelinde de bu “bahçe siyaseti" temelli 
milliyetçilik yatıyor. Dolayısıyla İsrail de bu siyasetin 
İslâm coğrafyasındaki temsilciliğini yapıyor. Ama ona 
bunu sağlayan batının siyaset mantığı. Bizdeki yaygın 
bir deyimle büyük küçük bir kabahat işlediğinde kü
çük büyükten daha büyük bir kabahat işler. İsrail de 
“modern” ve “demokratik” devlet olarak, kendi ırkçı
lık politikalarını öncelikle batıdan sonra da onun kö
tü bir kopyası olan ABD’den kopya çekiyor. Ancak 
burada trajik olan nokta, zulüm uygulayanların daha 
önce modern tarihin en büyük zulmü olan soykırıma 
maruz kalan bir kavim olması.

Siyonizmin Pis İşleri:
İsrail Politikasının Arkaplanı ve İslâm

Buraya kadar yazdıklarımla savaşların siviller konu
sunda hiç de insaflı olmadığını, dolayısıyla da modem 
yıkımların müsebbibi olanların “terör” konusunda 
söyleyebilecek bir sözü olmadığını, soykırım dediğimiz 
Holocaust’un modern aygıtların bir ürünü olduğunu 
ve onun modern uygarlığa yapışık bulunduğunu, mo
dernlikten post modernliğe uzanan çizgide terör siya
setinin bu çizginin doğal bir uzantısı olduğunu, öteki- 
leştirme siyaseti üretmek noktasında modern devlet

ile onun çimentosu olan Milliyetçiliğin soykırıma ve 
oradan da toplama kamplarına uzanan cinai parmak 
izini ve buralarda işlenen insanlık suçlarına dikkat 
çekmeye çalıştık. Ve bütün bu olguların modern uy
garlığa içkin olduğunu ve modem siyaset ile hukukun 
bu içkinlikten azade olmadığını vurguladım. Dolayı
sıyla İsrail’in bölgedeki kirli işlerinin, cinayetlerinin 
meşruluk kaynağının modernliğin sözünü ettiğimiz 
defolarından ya da kırıklarından, modernliğin karan
lık bölgelerini aydınlatan ideolojik olay ufkundan 
doğduğunu göstermeye uğraştım.

Ancak İsrail’in özgün bir boyutu var. Bir din ola
rak Yahudilikten türetilen ve Aydınlanma milliyetçi
liğinin Yahudi versiyonu olan Haskalah ile Yahudi 
halkını seçilmiş halk, diğerlerini onların kölesi sayan, Fi
listin topraklarını Tanrı Yahova’mn kavmine vaad et
tiği topraklar sayan, Torah’m bir sentezinden türeyen 
dolayısıyla dinsel vurgular da taşıyan faşizan bir ide
oloji olan Siyonizm, laik olmayan bir devletin çimen
tosudur. Eğer demokrasinin ve modernliğin önkoşulu 
batılılarm sık İslâm nezdinde dile getirdiği gibi laiklik 
ise, İsrail’in gerçek anlamda demokratik ve modem 
olması mümkün değildir, ama parlamentarizmi be
nimseyen ve demokrasinin kimi kıstaslarını iyi kötü 
uygulayan İsrail “demokratik” ise o zaman da laiklik 
ile demokrasi arasındaki ilişki koca bir yalandan baş
ka bir şey değildir. Dolayısıyla İsrail milliyetçiliği ye 
onların apartheid politikaları ile modern faşizmler 
arasında bir benzerlikten söz edilemez. İsrail’in dinsel 
temele dayalı faşizmi kendine özgüdür. İsrail teokratik 
bir Cumhuriyet olarak kuruldu ve kendi halkına karşı 
da daima “demokratik” olarak tanımlanacak politika
lar uyguladı. Güvercinler olarak tanımlanan İsrail 
sol’u bir anlamda İsrail’in Kemalistleri olarak bu ülke
yi laikleştirmeye ve batı uygarlığının normlarına uy
durmaya çalışıyorlar, buna karşın Şahin olarak tanım
lanan sağcılar resmen dincilikle milliyetçiliğin özgün 
karışımı olan özgün bir faşizmin savunucuları. Bunlar 
apaşikar bir şekilde din devletini ve Yahudi şeriatını 
liberal ekonomik politikalarla ve parlâmentarizmle 
birlikte uygulama yanlısı. Ancak solcusu ya da sağcısı 
olsun İsrail’in sömürgecilik ve bölge halkını tehdit te
melinde oluşan dış politikası asla değişmez. Radikallik 
ile ılımlılık arasında salman bu politikanın temeli Fi
listinlin ve Filistinlilerin bağımsızlığının reddi ve bu 
toprakların İsrail tarafından ilhakıdır.

Şaron'un halihazırdaki lideri bulunduğu Likud
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Bloğu ise tam bir faşizm politikası noktasında en radi- 
kal politikayı yani Filistinlilerin göç ve etnik temizlik 
politikaları ile bu topraklardan sürgün edilmesi, ve 
bölge ülkelerine boyun eğdirilmesine olanak veren 
saldırganlık politikası temelinde bir politikayı savu- 
nuyor ve uyguluyor.. Bu nedenle İsrail’in “güver- 
cin”lerinden Amos Oz’la yaptığı söyleşi de “Siyo
nizm’in pis işlerinin henüz bitmediğini” söyleyen Şa- 
ron gayet açık konuşuyor. Bu konuşma en çok da ba
tılı liberal aydın tayfasına ithaf edilecek bir değere sa
hip. Çünkü onlar anlaşılamaz bir miyoplukla ya da sa
laklıkla ısrarlı bir şekilde Şaron ile Arafat’ın aynı ma
yaya sahip olduğunu düşünerek, aslında HAMAS ve 
İslâmi Cihad, FHKC ve El Aksa Tugayları gibi intihar 
saldırılan örgütleyen gruplan dizginlemeyen hatta 
ona bir anlamda “pazarlık gücünü elinde bulundur
mak” amacıyla göz yuman Arafat’ın Davos’ta barış 
yapmayarak Şaron’u iktidara taşıyan şu anki duruma 
gelmesine neden olduğunu, bir anlamda Filistin’in şu 
anki durumu hak ettiğini düşünecek denli körleşmiş 
dürümdalar.

Oysa Şaron’un bu tür özürlere ihtiyacı yok, o bun
lara gerek duymayacak kadar açık ve dürüst, tabi bu 
dürüstlüğün nedeni bölgede kendilerine kafa tutacak 
hiç bir gücün olmayışı ve askeri yönden yenilmez bir 
armada görüntüsü veren İsrail ordusuna olan aşırı öz 
güvenden kaynaklanıyor. Amos Oz’a 1982 yılında 
verdiği mülakatta Sabra ve Şatilla da neden olduğu 
soykırımı savunmak noktasında taviz vermeyen bir 
cesaretle konuşuyor. “Ölü bir Aziz olmaktansa, canlı 
bir Yahudi-Nazi olmak iyidir” diyen Şaron bu müla
katta İsrail’in Arap halklarına duyduğu nefreti de açı
ğa vuruyor.

“Bana ne derseniz deyin. îster canavar ya da ister kâ- 
til deyin. Canlı bir Yahudi-Nazi olmak ölü bir aziz ol
maktan daha iyidir. Bana Lübnan’daki savaşın kirli, 
ahlaksız bir savaş olduğunu hanıtlasanız bile umurumda 
değil. Celile bir yıl içinde yine Katyuşa’larla bombalanma
ya başlarsa bir savaş daha açarız, onlar pes edene kadar 
daha fazla ölüm ve yıkım getiririz- Bırakın tir tir titre
sinler, bize çılgın devlet desinler, vahşi ve çevremiz
deki ülkeler için tehlikeli bir devlet olduğumuzu, bir 
tek çocuğumuz bile öldürülürse çıldıracağımızı an
lasınlar. Birileri bize el bile kaldırsa topraklarının 
yarısını alır, diğer yarısını petrolleri de dahil yaka
rız. Nükleer silah bile kullanabiliriz. Bugün bile İs
rail için kirli işler yapmaya, ne kadar gerekiyorsa o

kadar Arabi öldürmeye, sürgün etmeye, yakmaya ve 
herkesi bizden nefret ettirmeye hazc ım. Ve bu iş bit
tikten sonra beni Nürnberg Mahkemesine çıkarıp yaşam 
boyu hapse bile mahkum etseniz umurumda olmaz. İster
seniz beni savaş suçlusu diye asın. Siyonizm'in pis işle
rinin hala bitmediğini neden anlamak istemiyorsu
nuz ’9 Sözünün eri diye buna derler, gerçektende sö
zünün arkasında durarak “ne kadar gerekiyorsa o ka
dar Arabi” öldürerek tehditlerinin içi boş laflardan 
ibaret olmadığını bir kez daha kanıtladı

İslâm’a gelince o sıkışmışlık duygusundan kurtula
bilirse tüm dünyaya faşizmin panzehirini sunabilecek 
bir imkan alanına kavuşacak. Çünkü İslâm açısından 
kul hakkı temelinde kavramlaştırılan hukukun üstün
lüğü, siteminin ruhuna öylesine sinmiştir ki buna el 
atmaya, yok saymaya kimsenin gücü yetemez. Çünkü 
bu haklar beşeri bir kurum tarafından tanımlanmadı
ğı gibi onlarca da bahsedilmemiştir. Hukukun kayna
ğı kutsalların en kutsalı olan Allah’tır ve Allah’ın ira
desine kimse karşı duramaz. Buna karşı duran küfür 
kategorisine girer ki küfür kategorisi içinde bulunan 
bir yönetime de hiçbir müslüman itaat etmez. Bu hak
lara dokunan bir yönetim müslümanların tüm öfkesi
ni üzerine çeker ve her müslüman böyle bir yönetime 
karşı cihad eder. Yani cihad devletlerin çıkarları için 
değil insana Allah tarafından verilen ve dokunulmaz
lığı olan haklar için, hukukun üstün kılınması için ya
pılır. Bunun da apaçık kayıtları vardır. Bu kayıtlar ara
sında bizzat peygamber tarafından uygulanan ve 
Kur’an’a dayanan sizinle savaşmayanla savaşmama 
emri, kadınlara, yaşlılara ve çocuklara zarar vermeme 
hükmü de vardır. Bu nedenle “intihar eylemleri” (ki 
İntihar da İslâma göre suçtur) gayr-i İslâmidir. Ama 
Filistin’in çıplak gerçeği ve oradaki İsrail Zulmü in
sanlara bu temel kıstasları unutturacak denli mantık 
dışı. Kaldı ki “Kısasta Hayat Vardır” tabii ahlaki 
kayıtlara sıkı sıkı uymak kaydıyla. s
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Soru: Bizim hep kılıçla yaşayacağımızı mı söylüyorsunuz?
Cevap: Normal insanlar böyle sorular sormaz■

(Ariel Şaron’la röportajdan, Ha’aretz Dergisi, 4/12/2001)

Resmî ABD Tanıklığıyla İsrail Apartheid’ı

“İsrail güvenlik güçleri bu yıl boyunca sayısız ciddi in
san hakları ihlâllerinde bulundu. Şiddetin başlama- 
sından (Eylül 2000) bu yana İsrail güvenlik birimleri 
Filistinli göstericilere karşı sık sık aşırı güç kullandı. 
Ancak asker, polis veya sivillerin hayatına yönelik ya
kın tehlike durumunda gerçek mermilerin kullanımı
na izin veren kendi çatışma talimatnamelerini zaman 
zaman çiğnedi... Gözaltmdaki kişilere polisin dayak 
attığına dair sayısız kayda değer iddia var. Yıl boyunca 
üç Filistinli mahkum kuşkulu şartlar altında öldü. Ha
pishane şartları kötü. Uzun süreli tutuklamalar, yargı 
sürecine getirilen kısıtlamalar ve mahremiyet hakları
na yönelik ihlaller belli başlı sorunlar olmaya devam 
etti. İsrail güvenlik güçleri bazen Filistinli sivillere 
tıbbi yardımı engelledi. İsrail güvenlik güçleri Filisti
nlilere ait tarım alanlarını tahrip etti. İsrail yetkili ma
kamları Filistinlilerin basım-yaym çalışmalarını san
süre tabi tuttu, toplanma özgürlüğünü sınırladı ve Fi
listinlilerin hareket özgürlüğünü kısıtladı.”

El-Aksa İntifadası da dahil 2000 yılma ilişkin bu 
değerlendirmeler, ne Filistin kaynaklı bir kuruluşun 
ne de uluslararası bağımsız bir insan hakları örgütü
nün gözlemlerini yansıtmaktadır. Bu satırlar, devlet 
olarak Orta Doğu coğrafyasında peyda oluşundan bu 
yana İsrail’e kayıtsız şartsız ve sınırsız desteğini esirge
meyen ABD’nin Dışişleri Bakanlığı’nca hazırlanan ve 
“İnsan Hakları Uygulamaları Konusunda Ülke Rapor
ları 2000: İsrail ve İşgal Altındaki Topraklar” başlığı
nı taşıyan raporda yer almaktadır.

İşgal öncesinde Filistinliler için günlük hayat bu 
son işgal boyunca gözlemlediğimizden sadece derece 
farkı göstermekteydi. Filistinliler Batı Yakası ve Gaz- 
ze’de Yahudi yerleşimciler tarafından devamlı taciz

edilmekte, saldırıya uğramakta ve hatta öldürülmek
teydiler. İllegal olan ve hep yenileri inşa edilen Yahu
di yerleşim birimleri etrafında ve yakınında oturan, zi- 
raatle uğraşan, binlerce yıldır o topraklarda yaşayan 
Filistinlilerin malı-mülkü, araç-gereç ve ürünleri bu 
yerleşimciler tarafından tahrip edilmekteydi. Tarım 
alanları sık sık İsrail ordusunun “güvenlik” gerekçesiy
le gerçekleştirdiği saldırılara da hedef oluyordu. Bul
dozerlerle onbinlerce dönüm arazinin tahrip edilmiş, 
onbinlerce zeytin ve meyva ağacı kökünden sökülmüş 
ve bütün bu şenaatler “teröre karşı savaş” argümanıy
la meşru gösterilmek istenmişti. (ABD raporunda bü
tün bu saldırganlık örneklerinin de sıralanması ne il
ginç bir durum!).

Filistinliler, belki hepsinden önemlisi, hukuk ve 
yargı alanında insanlık dışı, ayrımcı muamelelere tabi 
tutuluyordu. Filistinlilere saldıran Yahudi yerleşimci
ler dava edilemiyor, benzer suçlardan dolayı Yahudiler 
Filistinlilere nazaran hep daha hafif ve önemsiz ceza
lara çarptırılıyor, çoğu zaman hapse bile girmiyordu. 
İsrailliler sivil mahkemede, Filistinliler ise askeri 
mahkemede yargılanıyordu. (ABD’nin Guantanamo 
üssünde tuttuğu, Cenevre Sözleşmesi’ne tabi olmama
ları için savaş esiri statüsü vermediği, statülerini belir
lemeye de yanaşmadığı El-Kaide ve Taliban mensubu 
yabancı uyruklu kimseleri askeri mahkemede yargıla
yacak olması, İsrail’in benzer uygulamasını insan hak
larına aykırı- bulan raporu çok daha ilginç hale getiri
yor.)

Evleri, geceleyin ansızın içindeki insanlarla birlik
te yerle bir etmek, şehir ve kasabalara giriş çıkışı ani
den ve belirsiz sürelerle durdurmak, okul ve üniversi
teleri keyfi biçimde kapatmak, ibadet, seyahat, basın 
vb. en temel özgürlükleri canı istediği gibi kısıtlamak, 
Filistinli mahkumları İsrail hapishanelerine naklede
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rek yakınlarıyla ve avukatlarıyla görüşme imkanı bı
rakmamak, gözaltında kötü muamele ve işkenceye 
maruz bırakmak, yargısız infazla veya New York Ti- 
mes’ın eski Kahire büro şefi Chris Hedges’in deyişiyle 
“spor olsun diye” öldürmek, bugüne kadar Filistinlile
re musallat edilen apartheid rejiminin olağan uygula
maları oldu. Yine bu çerçevede, İsrail sınırları içinde 
kalan Arap köy ve kasabaları yok sayıldı, elektrik, su, 
kanalizasyon gibi başlıca altyapı imkanlarından yok
sun bırakıldılar. Eğitim ve sağlık hizmetlerinden, is
tihdam fırsatlarından yararlanmaları engellendi. (İl
ginçtir, bu hususlar da Amerikan raporunda yeraldı.)

Böyle bir ülkenin gözaltı, sorgu ve hapishane düze
ninde yaygın ve sistematik işkencenin yeralmaması 
düşünülemez. Fakat dikkat etmeliyiz, bu hususta da İs
rail’i nevi şahsına münhasır kılan bir özelliği söz konu
su: İsrail şu an dünyada işkencenin Yüksek Mahkeme 
•onayıyla resmen izin verilen bir uygulama hüviyetini 
kazandığı tek ülkedir. İsrail ordusunda görev yaparken 
bir suçlama sonucu gözaltına alman ve işkence gören 
bir Dürzi’nin başvurusu sonucu 1987 yılında İsrail 
Yüksek Mahkemesi bir komisyon oluşturmuş ve ko
misyon birtakım pratikleri yasaklarken İsrail’in gü
venlik kaygıları dolayısıyle “makul düzeyde fiziki bas- 
kı”yı yasal kabul eden kararını vermişti. Aynı yıl iş
kence ve diğer zalimce, insanlıkdışı veya aşağılayıcı 
muameleye karşı sözleşme’nin yürürlüğe girmiş olması 
ne kadar manidar! (Bu ul-uslararası sözleşmeyi sonrala
rı İsrail de onayladı!)

1993 Oslo ve 1994 Kahire anlaşmalarıyla başlayan 
“barış süreci” ve en son 2000 Camp David görüşmele
riyle bu apartheid rejimine resmiyet ve “meşruiyet”(!) 
kazandırmaktan başka bir şey amaçlanmamıştı aslın
da. Güney Afrika’da siyah nüfusa empoze edilen Ban- 
tustan modelinin bir benzeriydi dayatılmak istenen. 
Anlaşılan, Güney Afrika rejimiyle yalcın ilişkiler için
de olan İsrail yönetimi bu ülkedeki siyah halka daya
tılan ve adına Bantustan denilen getto sistemini iyi 
incelemişti ve Filistin’de tatbikini talep ediyordu. İs
rail’in ekonomik ve askeri sultasına dokunmayan, İs
railli illegal yerleşimcilerin güvenliğini İsrail ordusu
nun yanısıra Filistin yönetiminin sorumluluğuna da 
dahil eden, böylelikle Filistin yönetimini İsrail askeri 
işgal güçlerinin sivil uzantısı haline getiren düzenleme 
El-Aksa İntifadası ile sonuçlandı.

Makyavelizm, sinizm, pragmatizm, oportünizm, ta
ban veya tavan tanımıyor. Bu raporün yayımından 
(Şubat 2001) sekiz ay sonra ABD Kongresi Ekim 
2001’de bu ülkeye yaklaşık 3 milyar dolarlık ekono

mik ve askeri yardım paketini onayladı. Yöneticilerin 
bu dehşetengiz sinizmiııi mümkün kılan şey hiç kuş
kusuz kamuya ilan edilen bu raporun kamuoyundan 
gizli tutulmasını sağlayan medya desteği ve entelektü
el suskunluğudur. Bugün ortalama Amerikalı için İs
rail, “primitif’ (!) insanların yaşadığı bir coğrafyada 
bir uygarlık, demokrasi, özgürlük ve insan hakları ada
sıdır. İnsan bu halkla ilişkiler “başarısı”na tanık ol
duktan sonra Amerikan yönetiminin niçin hâlâ med
ya üzerinden manipülasyon ve propaganda için büyük 
paralar ayırma ihtiyacı duyduğunu anlamakta güçlük 
çekiyor. Michael Parenti’nin dediği gibi “ABD lider
lerinin dünya üzerinde yaptıkları şeylerle Amerikalı
ların, kendi liderlerini yapıyor zannettikleri şeyler ara
sındaki muazzam uçurum, hâkim politik mitolojinin 
en büyük propaganda başarılarından biridir.” Eski bir 
Beyaz Saray sözcüsünün şu sözlerini de hatırlamak ge
rekir: “Dünyada hâlâ medyanın işlevinin enformasyon 
sağlamak olduğunu düşünen insanların yaşadığı yerler 
var.” Raporun yaklaşık aynı sert eleştirileri ihtiva 
eden 2001 versiyonunun yayınladığı ay içinde (Mart 
2002) yalcın tarihte yaşanan en vahşi işgal hareketle
rinden birine, İsrail’in yeni terör dalgasına ABD yö
netimi yeşil ışık yaktı.

“Nazi Yöntemlerini Çalışmalıyız”

El Aksa İntifadası döneminde sivil halka karşı dür
bünlü tüfekler, göz yaşartıcı bombalar, şok bombaları, 
makinalt tüfekler, zırhlı personel taşıyıcıları, tanklar, 
füzeler, savaş gemileri, Apaçi ve Kobra helikopterleri, 
F 16 ve F15 savaş uçakları, uluslararası sözleşmelerle 
yasaklanmış dumdum kurşunları, top mermileri, çivi 
mermileri kullanan İsrail ordusunun son işgal hareka
tında çok daha pervasızca davranmış olacağını tahmin 
etmek zor değildi.

Kuruluşundan önce Irgun, Stern ve Hagana’nm 
terör eylemleriyle Filistin köy ve kasabalarını boşalt
ma politikası tatbik eden, devletleştilcten sonra en üst 
makamları bu terör örgütü ve çetelerin elebaşlarına 
emanet eden bir siyasal düzenin Orta Doğu’ya barış 
getirmesi beklenemezdi. Bu elebaşılardan Ariel Şaron 
1982’de Beyrut işgali esnasında, şehrin varoşlarındaki 
Sabra ve Şatila katliamlarında Hıristiyan Falanjistleri 
istihdam etmekten dolayı İsrail Parlamentosu’nda 
oluşturulan Kahan Komisyonu’nca suçlu bulunmuş ve 
savunma bakanlığından istifa etmek zorunda kalmıştı. 
Yine yakın zamanlarda onun bir Belçika mahkeme
since katliam sanığı olarak çağrıldığını, BM yargı or-
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mamış olanlar elbette) yiye
cek, su, elektrik ve sağlık hiz
metlerinden yoksun bırakıldı, 
açlık ve bulaşıcı hastalıklar
dan dolayı ölüme terkedildi. 
Cesetlerin önemli bir kısmı 
morga bile kaldırılamazken 
morglar dolup taştı. Cenin’de 
öldürülenlerin cesetleri İsrail

sa, eskisini aratmayacak nitelikte. Tüm dünyanın gö
zü önünde (gerçekten öyle mi?) yargısız infaz kampan
yaları düzenlendi, çocukların, kadınların, yaşlı erkek
lerin üzerine teknolojinin son imkanlarıyla mücehhez 
ordular ölüm kustu, toplama kampları kuruldu, 15-50 
yaş arası erkekler tutsak edilip bileklerine kelepçeler 
ve numaralar vuruldu, gözleri bağlandı, bilinmeyen 
yerlere bilinmeyen sürelerle çoğu zaman bir daha geri 
dönmemek üzere götürüldü, akıl almaz işkence seans
larına tabi tutuldu, sivil nüfus (evleri başlarına yıkıl-

İsrail herşeyden önce işgalci bir devlettir. Birleşmiş 
Milletler Anlaşması’mn 4- maddesinde belirtilen “bü
tün üye devletler uluslararası ilişkilerinde herhangi bir 
devletin toprak bütünlüğüne veya siyasal bağımsızlığı
na karşı kuvvet kullanmaktan veya kullanmakla teh
dit etmekten uzak duracaklardır” hükmünü çiğnemiş
tir. İsrail makamları işgalci bir güç olmadıklarını çeşit
li kelime oyunlarıyla iddia ededursunlar, ABD Dışişle
ri Bakanlığı’nın yukarıdaki raporunda da belirtildiği 
gibi bütün dünya onu işgalci bir güç olarak görmüş, sa

ğanı Uluslararası Adalet 
Mahkemesi’nin, diplomatik 
dokunulmazlığı öne sürerek 
böyle bir yargılama aleyhine 
karar verdiğini, öte yandan 
Sabra-Şatila katliamının en 
önemli tanıklarından, döne
min Falanji&t milis liderlerin
den Elie Hubeyka’nın Belçika 
mahkemesinde Şaron aleyhi
ne tanıklık yapmayı kabul et
mesinden iki gün bile geçme
den arabasına konan bomba
nın patlaması sonucu öldürül
düğünü (24 Ocak 2002) ha
tırlayalım.

Böyle bir adamın başba
kanlığında Filistinlilere yöne
lik şiddet ve tecavüz hareket
lerinin dizginlerinden boşan
ması doğaldır. Londra mer
kezli Jane Enformasyon Gru- 
bu’nun bildirdiğine göre he
nüz 2001 Temmuzunda topyekün ve kanlı bir işgal 
hareketinin planlarını yapan, bahane olarak kullana
cağı bir intihar saldırısına Filistinlileri kışkırtmak için 
suikastler tertipleyen İsrail yönetimi 11 Eylül hadise
lerinin oluşturduğu iklimde Amerikan yönetiminden 
beklediği yeşil ışığı gördü. (Şaron yirmi yıl önce Gü
ney Lübnan’ı işgalinde de aynı taktiği gütmüştü. Sivil
lere yönelik saldırılarla FKO’yü intikam almaya zorla
mış, İsrailli bir diplomatın öldürülmesi üzerine “Filis
tin terörünü kökünden kazıma” sloganıyla, yirmi bin 
Filistinli ve Lübnanlının hayatına malolan işgali ger
çekleştirmişti. )

Şaron’un Amerikalıları ve tüm insanlığı terör be
lasından kurtarmak (!) adına yürüttüğünü iddia etti
ği yeni savaş, yani işgal, katliam ve soykırım hareket
leri, Cenin’de olup biteni gizleme gayretlerine bakılır-

askerlerince apar topar kaçı
rıldı, gömüldü, üzerine beton 
döküldüğü söylendi. Boşalmış 
evler İsrail askerlerince talan 
edildi, yağmalandı, değerli eş
yalar çalındı, tıpkı 1982’de 
Beyrut’ta yapıldığı gibi. Inde- 
pendent muhabiri Robert Fisk 
Şaron’un terörle savaşını an
latırken şöyle demekten ken
dini alamıyordu: “Eğer bu te
röre karşı savaşsa, İsa Bey tül- 
lahim’de doğmamıştır. Ra- 
mallah’ta ilk ölen kişi seksen 

yaşında Filistinli bir adam oldu. Ardından bir kadınla 
oğlu İsrail ateşi altında ağır yaralandı.”

İsrail ordusunun Filistinlilere muamelesini Nazi 
pratiklerine benzetmek, tarihi çağrışımların zorladığı 
bir olgu olmaktan öte bir şey. Zira İsrail’de yayınlanan 
Ha’aretz dergisinde çıkan bir habere göre (25 Ocak-1 
Şubat 2002) üst düzeydeki bir İsrail subayı, ordunun 
ilgili birimlerinden Alman ordusunun Varşova getto
sunda nasıl savaştığını, Yahudileri nasıl ezdiğini ana
liz etmesini ve gerekli dersleri çıkartarak bu yöntem
leri içselleştirmesini talep etmişti. İsrail ordusunun 
sergilediği vahşet, bu talebin hakkıyla yerine getirildi
ğini gösteriyor.

Cenevre’den Geriye Ne Kaldı?
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yıstz BM Güvenlik Konseyi ve 
Genel Kurul kararları işgal etti
ği komşu ülke topraklarından 
çekilmeye çağırmıştır.

İsrail işgaline karşı direnen 
Filistinlilerin İsrail veya Batılı 
devletlerce terörist diye nitele- 
lenmesinin ne anlama geldiği
ni görmek için Uluslararası 
Medeni ve Siyasal Haklar Söz- 
leşmesi’nin 1. maddesine bak
mak yeter: Bütün halklar kendi 
kaderlerini belirleme (self-de- 
terminasyon) hakkına sahiptir.
Bu hak dolayısıyla kendi siyasal 
statülerini özgürce belirleyebi
lirler ve ekonomik, sosyal ve 
kültürel kalkınmaları uğrunda 
özgürce çaba sarfedebilirler.
Keza İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi “herkesin bu sözleş
mede belirtilen hak ve özgür
lüklere tam anlamıyla sahip 
olabileceği bir sosyal ve uluslararası düzene kavuşma 
hakkı olduğunu” belirtir (28. mel.).

Bütün bunları gözardı ederek, İsrail’in bir işgal gü
cü olarak dahi uyması gereken uluslararası hukuk ku
rallarına kısaca bir göz atmak, olan bitenin vehameti- 
ni daha iyi kavramamızı sağlayacaktır. Konuya ilişkin 
en önemli düzenleme Cenevre sözleşmelerinin sonun
cusudur. Dördüncü Cenevre Sözleşmesi buna imza 
atan taraf devletler arasındaki her türlü savaş ve silah
lı çatışma haline ve kısmi veya tamamen işgal vakala
rına şamildir. Sözleşme’ye göre çatışmada yer alma
yanlar, yaralı veya hasta olduğu için silah bırakanlar 
(3/1. md.), kendisini bir işgalci devletin sınırları için
de bulunanlar koruma altında olacak kişilerdir 
(4.md.); bunlar insanca muamele görecek, canına kas
tedilmeyecek, işkcnce görmeyecek, rehin alınmaya
cak, aşağılayıcı muameleye maruz bırakılmayacak, 
yargısız infaza uğramayacaktır.. Yaralı ve hastaların 
toplanmasına ve tedavi edilmesine imkan tanınacak
tır.

Sözleşme “koruma altındaki kişilerin her türlü 
şartlar altında kişiliğine, onuruna, aile haklarına, dini 
inançlarına ve pratiklerine, âdet ve geleneklerine say
gı görme hakkına sahip olduğunu” belirtir (27.md.); 
taraf devletlerin “elindeki korunmuş kimselerin acı 
çekmesine veya ortadan kaldırılmasına sebep olacak

nitelikteki her türlü tedbi
rin” yasaklandığını ifade 
eder (32.md.).

Sözleşme’nin 53. madde
si işgalci gücün ister bireyle
re isterse bir sosyal örgüte 
veya kamuya ait olsun her 
türlü bina ve mülkiyetin as
keri operasyonlar yüzünden 
mutlak şekilde gerekmedik
çe yıkılmasını, 33. madde 
toplu cezalandırmayı ve yağ- 
ma-çapul hareketlerini ya
saklar.

İşgalci güç, işgal ettiği 
topraklara-kendi sivil nüfu
sunu yerleştirmekten açıkça 
menediliıken (49. md.) bu
ralardaki her türlü gıda kay
nağına ve tıbbi gerece el 
koyması yasaklanmıştır (55. 
md.).

Fazla söze ne hacet! Söz
leşme maddelerini tersinden okuduğumuzda karşımıza 
çıkacak olan şey, İsrail terör ve apartheid rejiminin 
eksiksiz bir tasviri ve hatta resmi ABD raporundan 
başka bir şey olmayacaktır!

Soykırım Değilse Ne?

Bir zamanlar insanlığın barış içinde bir dünyadan 
yana büyük umutlar beslemesine yolaçan ve fakat gü
nümüzde adeta unutulmasına çalışılan başlıca insan 
hakları belgelerinden biri olan Soykırım Suçunun 
Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme’den 
yola çıkarak Filistin’de yaşananları değerlendirmek il
ginç olacaktır. Yine İsrail’in devlet olarak kurulduğu 
yıl yani 1948’de benimsenen bir metin olan Sözleş- 
me’ye göre “Soykırım, ister barış, ister savaş zamanın
da gerçekleştirilmiş olsun, taraf devletlerin önlemeyi 
ve cezalandırmayı taahhüt ettikleri bir uluslararası hu
kuk suçudur.” (1. md.)

Sözleşme’nin getirdiği tanım son derece açık ve fi
ili durumlara tatbik edilebilir nteliktedir:

“Soykırım; ulusal, etnik, ırksal veya dini bir grubu 
kısmen veya tamamen imha etmek niyetiyle işlenen 
aşağıdaki eylemlerin herhangi birini ifade eder:

a) Böyle bir grubun mensuplarını öldürmek;
b) Grubun üyelerine ciddi bedensel ve zihinsel za
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rar vermek;
c) Grubun tamamen veya kısmen fiziki yıkımına 

sebebiyet vereceği umulan hayat şartlarını gruba ka- 
sıtlı olarak empoze etmek;

d) Gmp içinde doğumları önlemek amacı taşıyan 
tedbirlere başvurmak

e) Grubun çocuklarını başka bir gruba zorla dev
retmek.” (2.md.)

Bu çerçevede soykırım işlemek, soykırım işlemek 
üzere planlar yapmak, soykırım işlenmesini doğrudan 
veya dolaylı kışkırtmak, soykırım işleme teşebbüsünde 
bulunmak ve soykırıma suç ortaklığı etmek cezalandı
rılması gereken davranışlardır (3.md.). Sözleşme, soy
kırım sanıklarının yargılanmasını ya suçun sınırları 
içinde işlendiği devletin mahkemesine ya da bu dev
letin tanıdığı uluslarararası bir mahkemeye bırakmış
tır (6. md.). .

İsrail sadece 1947-1948 döneminde kırka yakın 
katliamda 13 bin Filistinliyi öldürdü. Aynı dönemde 
758 bin Filistinli, mülteci haline getirildi tedhiş hare
ketleri sonucu. Topraklarından sürülemeyen Filistin
liler terör, suikast, sindirme, istimlak ve bütün sosyal 
hizmetlerin durdurulması gibi yollarla imha edilmeye 
çalışıldı. 1947-48 döneminde 14 idari bölgede 531 
köy imha edildi veya nüfustan arındırıldı, yeryüzün
den ve İsrail haritalarından silindi. Bütün bunlar Filis
tinli kimliğinin inkarı temelinde gerçekleştirildi. Fi
listinlilere ait kimlik kartlarının yakılmasından 
1982’de Beyrut’ta Filistin Araştırma Merkezi’nin tah
rip edilmesine kadar pekçok uygulamanın amacı Söz- 
leşme’de belirtilen tarzda etnik ulusal veya dini bir 
grubun imhasından başka bir şey değildi. Ve bu poli
tikalar bugüne kadar, son işgal hareketinde yoğunla
şan biçimde devam edegeldi. Keza ambulansların en
gellenmesi sonucu, evde ve kontrol noktalarındaki 
doğum vakalarının artışı, soykırım tanımı, çerçevesin
de değerlendirilmesi gereken bir vakadır.

Amerikan raporu örneğinde görüldüğü gibi hiçbir 
hukuki-ahlaki-insani ilke ve kural tanımayan modern 
siyaset tarzı, birtakım bağlayıcı temel belgeler, bildir
ge ve sözleşmeler varolduğuna göre, hukuki sonuçlar 
doğuracak, haksızlıkların tazmin ve telafisine kapı 
aralayacak bir söyleme imkan vermektedir. İşgalin de
vam ettiği günlerde Filistin’e bir ziyaret gerçekleştiren 
BM temsilcisi “bu gördüğümüz bir katliam mıdır?” so
rusunu cevapsız bıraktı. Türkiye Cumhuriyeti Başba
kanının İsrail’in soykırım gerçekleştirdiği yönündeki 
beyanatı, gerek dışarıdaki Yahudi İobilerinin gerekse 
olaylara katil ve canilerin zaviyesinden bakan medya

ve siyaset çevrelerinin tepkileri sonucu “insanlık faci
ası” biçiminde tashih edildi. İnsanlık faciasını yasak
layan ve cezalandırılmasını öngören uluslararası bir 
sözleşme bulunmadığından buna kimsenin itirazı ol
madı. Cenin’de yaşananları incelemek üzere oluştu
rulan ve bölgeye varışı İsrail tarafından hep engelle
nen BM Komisyonu’nun hazırlayacağı raporda her
hangi bir İsrailli yetkilinin suçlanmasını gerektirebile
cek ifadelere yer verilmemesi talebi yine İsrail ma
kamlarınca açıkça dile getirildi. İsrail’in en hafifinden 
savaş suçu işlediğine ilişkin dünyanın değişik köşele
rinden resmi beyanatlar İsrailli yöneticilerin öfkesini 
celbetti, hırçınlaşarak derhal anti-Semitizm Yahudi 
düşmanlığı damgasına sarılmalarına yolaçtı.

Uygarlığın Çıban Başı

ABD sayesinde dünyanın en imtiyazlı ve dokunulmaz
lık sahibi gücü haline gelen İsrail’in yarım yüzyıllık ta
rihi, insan hakları adına geliştirilmiş veya inşa edilmiş 
her türlü kurum ve kuruluşun işlevsizleştirilmesi, be
nimsenmiş, imzalanmış ve deklare edilmiş her türlü il
ke ve kuralın pervasızca hiçe sayılmasının öyküsüdür 
aynı zamanda. İsrail devletinin insan hakları ve ulus
lararası hukuka ilişkin başlıca bildirge ve sözleşmeler
le yaşıt olması, meseleyi daha bir dramatik kılmakta
dır. İsrail 1948’te kuruldu, İnsan Hakları Evrensel Bil
dirgesi 1948’de ilan edildi, hem Cenevre Sözleşmesi 
hem de Soykırımı Önleme Sözleşmesi 1948’de benim
sendi.

Bu bildirge ve sözleşmelerin, daha imzalandıkları 
dönemde, üstelik onları dünya kamuoyunun günde
mine taşımış, şampiyonluğunu yapmış Batılı güçlerce 
alabildiğine çiğnendiği gözönüne alınırsa, ölü doğmuş 
projelerdi. Fransızlar Cezayir’de, Amerikalılar Viet
nam’da ve yüzyılın ikinci yarısı boyunca dünyanın he
men her köşesinde bu metinlerde ya-eralan temel hu
kuk ilkelerini hiçe sayan canavarlık ve vahşet örnek
lerini sergilemekten geri durmadılar ve çoğu durumda 
bir bayrak yarışı havasında sömürü ve katliam 
faaliyetlerini birbirlerine devrettiler.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında insan hakları dü
şüncesine kazandırılmak istenen evrensellik boyutu- 
nunher şeye rağmen Batılı beyaz adamla sınırlı kaldı
ğını, insan hakları hukukunun sadece bu “gerçek in
san”! korumaya matuf olduğunu Asya, Afrika ve Latin 
Amerika nın “insan-altı” (sub-human) yaratıkları çok 
geçmeden öğrendiler. Temel insan hakları metinleri 
ise züğürt tesellisi kabilinden, şikayetlerin dayanak
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noktası işlevini görmekten öte gitmedi. Sömürgecilik 
tarihi boyunca yerli halkların tüylerini diken diken 
etmiş olan “uygarlaştırma” retoriğiyle beyaz adamın 
katliam ve soykırım hareketlerini gizlemeye yaradı, 
hiç değilse metropoldeki kamuoyundan.

Durum daha farklı olabilir miydi? Aydınlanma adı 
verilen dönemden itibaren gözlenen hukukun sekli
ler leşmes i sonucu hak-hukuk-adalet üzerine inşa edil
miş insanca bir siyasal ve toplumsal sistem ortaya çı
kabilir miydi? Hayır; bilakis çıksaydı tuhaf olurdu. 
Kutsaldan arındırılmış bir doğal hukuk ve insan hak
ları anlayışı kaçınılmaz biçimde her türlü suistimale 
öncelikle teorik düzeyde zemin hazırlamış oluyordu. 
Uluslarararsı hukuk fikrinin babası sayılan Hollandalı 
düşünür Hugo Grotius, aynı zamanda doğal hukuku 
dünyevileştiren, insanoğlunun arzu, heves ve iştihala- 
rı doğrultusunda hep yeniden biçimlendirilmeye açık 
hale getiren akımın önciılerindendir. Doğal hukuk il
kelerinin insan hakları ve dolayısıyla siyaset ilkelerine 
tercümesi demek olan Amerikan ve Fransız bildirgele
rinin 18. yüzyıl sonunda yayınlanmasını müteakip bu 
ülkelerin sömürgecilik, köleleştirme ve soykırım faali
yetlerine hız vermiş olmaları tesadüf değildir. Bu ba
kımdan İsrail’in devlet terörü ve apartheid rejimi Ba
tı uygarlığının kabaca bir uzantısı ve devamından baş
ka bir şey değildir.

Kim Kazandı Kim Kaybetti?

20 yüzyılın ilk yarısı boyunca Siyonist hareketin tarih
çesi, altına imza atılan belgelerin Siyonistlerce basit 
birer kağıt parçasından öte şeyler olarak görülmediği
ni gösteren kanıtlarla doludur. Vaadedilmiş Toprak- 
lar’da Büyük İsrail’i gerçekleştirmek adına herhangi 
bir ilkeyle kayıtlanmak büyük bir zül, üstün ırkın do
ğal efendi rolünü üstlenmesi önünde duran gayri tabii 
manialardan biri olarak görülmüştür Siyonist liderlik
çe.

Temel uluslararası sözleşmelerin yanısıra doğrudan 
İsrail’i konu edinen Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi kararları da aynı muameleyi görmüştür. Gü
venlik Konseyi’nden yaptırım gücü olan kararlar çı
kartmak ABD vetosu sayesinde imkansız hale gelmiş
tir. 1967’de işgal ettiği yerlerden çekilmesini talep 
eden 242 sayılı karar başta olmak üzere sayısız BM ka
rarı uygulanmayı beklemektedir. Medyada boy göste
ren İsrail hükümet sözcüsü veya diplomatlarının her 
türlü soruya karşılık heyecanla ve öncelikle “ama 
425’i uyguladık!” diye belirttikleri Lübnan işgaline

ilişkin 14 Mart 1978 tarihli Güvenlik Konseyi kararı 
ise İsrail’in kaba güçten başka birşeyden anlamadığı
nın en önemli kanıtıdır.

İşgal ettiği Lübnan topraklarından derhal çekilme
sini talep eden bu kararı İsrail, Hizbullah direnişi ve 
kiralık Güney Lübnan Ordusu’nun çöküşü sonucu yir
mi iki yıl sonra uygulamak zorunda kalmış, geri çekil
me bazı tarihçilerce ABD’nin Vietnam’da, Sovyet- 
ler’in Afganistan’da uğradığı yenilgiye benzetilmiş, İs
rail’in tarihinde uğradığı ilk hezimet olarak değerlen
dirilmişti. İsrail’in çekilirken ilgili taraflardan hiçbiri
ne haber vermemesi, çekilme tarihini 7 Temmuz 
2000’den 5 Mayıs 2000’e alaark apar topar uzaklaşma
sı anlamlı bulunmuştu. Bu yüzden dün Lübnan işga
linden kayıpla çıkan, orada, geride bilinçlenmiş bir 
müslüman halk bırakan İsrail’i orta ve uzun vadede 
yeni hezimetler beklemektedir.

Anglo-Saksonların Orta Doğu adını verdiği müs- 
lüman coğrafyadaki gayri tabii varlığıyla İsrail için şid
det ve işgal politikasına devam etmek de bundan vaz
geçmek de çıkar yol olarak görünmüyor. Çünkü mev
cut politikasını sürdürmesi bölgede asla kendi başına 
ayakta duramayacak olması anlamına gelir. ABD’yi 
sarsacak bir ekonomik meddiicezir durumunda sadece 
dünyanın dört bir köşesine dağılmış Amerikan uçak 
gemileri karaya oturmayacak, İsrail’in suni destek üni
tesi de devre dışı kalacaktır. Bugünkü şartlarda Ame
rikan ekonomisi ciddi bir krize en az 1929’da olduğu 
kadar açıktır.

Fakat barış, yani İsrail’in işgal politikalarından 
vazgeçmesi ise neredeyse imkansız ve bir o kadar ken
di varlığı açısından sakıncalı bir başka istikamet de
mektir. Vaadedilmiş Topraklar ülküsüne sahip bir İs
rail için komşu müslüman halklarla barış içinde biara- 
da yaşamak, tasavvur dahi olunamayacak bir durum
dur. Bu ülküyü terketmek ise kendi varlık sebebini or
tadan kaldırmakla eşanlamlıdır. Barışı önceleyen bir 
İsrail’in, dünya Yahudilerinin desteğini yitirirken 
içeride de geri alınamaz bir çatlama ve dağılma 
sürecine girmesi pek yüksek bir ihtimal dahilindedir.

Şu halde Batı’da insani değer namına her ne or
taya konduysa hepsine Filistin topraklarında yeni 
mezarlar açılmaya devam edileceğini öngörmek, 
savaşı ve kan dökmeyi günlük hayatın rutini olarak al
gılayan liderlerin elinde bir toplum cinnete sürük
lenirken, bir diğerinin her geçen gün bilinç atılımları 
gerçekleştireceğini ummak aşırı varsayımlar ol
mamalı. a
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“VAADEDİLMİŞ TOPRAK SÖYLEMİ, 
SİYONİST MANTIĞININ ÜRÜNÜ”

ŞEMSEDDİN ÖZDEMÎR 
Konuşan: Ahmet Öz

İsrail’in Filistin’de sergilediği dramatik katliam sahneleri, vahşet; bizi Siyonizm ideolojisi ve Yahudilik üzerinde daha 
fazla düşünmeye sevkediyor. Zira Filistin’de Siyonist katiller eliyle işlenen cinayetler, Tevrat’a refere edilen kutsal
lıklar, efsaneler ve “vadedilmiş topraklar” uğruna gerçekleştirilmektedir. Konu tartışılırken, genellikle dini, ideolojik, 
siyasi, etnik tanımlamalar birbirinin yerine kullanılmakta,Yahudilik, Musevilik, Siyonizm, İsrail l<avramları birbiri
ne karıştırılmaktadır. Bu nedenle, biz hem bu kavramlar etrafındaki sis perdelerini aralamak, hem de özellikle Siyo
nizm ideolojisinin dini temellerini irdelemek üzere bu konu etrafında yaptığı kapsamlı çalışmalarıyla tanınan sayın

Şemseddin Özdemir’le konuştuk.

A hm et Öz: Sayın Şemseddin Özdemir, konuşmamıza 
doğrudan “arz-ı mev’ûd” kavramı ile başlayalım isterse
niz■ Nedir bu “vadedilmiş topraklar” meselesi? Gerçekten 
Tevrat, Yahudilere kutsal toprakları miras olarak vadedi- 
yor mu?

Şemseddin Özdemir: Şimdi, Siyonist mantıkla 
olaya bakan İsrailliler yani Tevrat’ı siyonistçe olcuma- 
ya çalışan İsrailliler açısından, şu an işgal altında tut
tukları ve işgal etmeye çalıştıkları topraklar “onlara 
Allah’ın vadettiği topraklar”dır. Dolayısıyla kendile
rince kutsal kabul ettikleri toprakların sahipleri ol
duklarını iddia ediyorlar. Tabi, bu anlayış ve inanç, 
bizatihi o toprakların sahibi olan Filistinli Müslüman
ların ise oradan sürülmesi, çıkartılması, yok edilmesi 
ya da tamamen esir edilerek zillete düşürülmesi anla
mına gelmektedir.

Öz: Peki Sayın Özdemir, Siyonistler böyle bir anlayı
şı nereden çıkartıyorlar. Neye dayanarak böyle bir iddiada 
bulunuyorlar?

Özdemir: Bunu anlamak için Tevrat’a dönüp bak
mamız gerekmektedir. Diyorlar ki; bu bölge Tevrat’ta 
Allah’ın bize vadettiği yani İsrail’e vadettiği toprak
lardır. Dolayısıyla biz bunu terle edemeyiz diyorlar. Ta
bii ki, İsrailliler açısından bu inanç, bu okuma biçimi, 
çok önemli bir açmaz, çıkmaz sokak. Gerçekten Allah 
bir ırka, bir topluma böyle bir vaadde bulunmuş olabi

lir mi? Yani Tevrat, ırkî anlamda bir vaadde bulunmuş 
mu?

Şu anda Yahudilerin elinde bulunan Tevrat’ı ob
jektif olarak, önyargısız olarak okumaya çalıştığımız 
zaman, şöyle bir gerçekle karşı karşıya kalıyoruz: Alla- 
hu Teala’nın Hz. İbrahim’le yaptığı bir ahdi var. Da
ha doğrusu Hz. İbrahim’i seçerek, peygamber olarak 
görevlendirmesi sözlconusu. Fakat, bildiğimiz gibi, bü
tün uğraşısına ve mücadelesine rağmen Hz. İbrahim 
kendi bölgesinde başarılı olamıyor, mesajını kabul et- 
tiremiyor. Daha sonra Allah, İbrahim’in bulunduğu 
bölgeden hicret etmesine müsaade ediyor. Tevrat’ta 
yer alan bu konuyla ilgili ifadeleri yaklaşık olarak ha
tırlarsak, şöyle geçiyor: İbrahim’e ve soyuna deniyor 
ki: “Sana ve zürriyetine Fırat’tan Nil’e kadar olan 
bölgeleri verdim.” Çünkü Hz. İbrahim bulunduğu yer
den çıktıktan sonra bugünkü Mısır civarından Mek
ke’ye oradan Iralc’a kadar olan bölgede yoğun bir pey
gamberlik dönemi yaşadı. Burada tebliğ yaptı, dinini 
anlatmaya çalıştı. Bir oğlunu yani İsmail’i Mekke’ye 
yerleştirdi, diğer oğlunu yani İshak’ı da Filistin bölge
sindeki bir yere yerleştirdi. Bu arada Mısır’a gitti, gel
di. Bütün bunlar Hz İbrahim’in uzun ömründe (Tev
rat’taki ifadesiyle 175 yıla yakın yaşamış) başından ge
çenler. Bir peygamber olarak uzun bir mücadele döne
mi geçirmiş. Bu süreçte, sözünü ettiğimiz coğrafi böl
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gede faaliyetlerde bulunmuş. Şimdi, burada görebildi
ğimiz kadarıyla, Hz İbrahim’e, vadedilen bölgelerde 
faaliyet yapıp o ilahi mesaja uygun davranması kay- 
dıyla, kendisine ve soyuna, oralarda egemen olacağı 
ifade ediliyor. Buralarda söz sahibi olma gibi bir görev 
yükleniyor kendisine. Tevrat’ta okuduğumuz kadarıy
la bugün asla Yahudilerin anladığı anlam çıkmaz. 
Çünkü, Hz. İbrahim’e ve oğullarına vadettiğine göre 
(Tekvin 13/14-16,15/18-21,17/7-8); İbrahim’in iki 
oğlu var. Bir İsmail, diğeri de İshale. Biri Mekke’ye 
yerleşiyor ve Kabe’yi inşa ediyor; biri de Filistin tara
fında kalıyor. Dolayısıyla Hz İbrahim ve iki oğluna ır
kî anlamda değil, Allah’ın ilkelerine bağlı kalmak 
kaydıyla bu bölgeler vadedilmiştir.

O*: Yani sadece İsrailoğullanna yapılmış bir vaat söz- 
konusu değil.

Ozdemir: Şimdi, buradan hemen bir özet yapar
sak; aslında bu vaat, imana bağlı kalmak kaydıyla ya
pılmış olan bir vaattir. Şöyle .ki: İshak soyundan gelip 
Yakub’la devam eden bir kol var; ki Hz. Yakub’un di
ğer ismi İsrail’dir ve Kur’an-ı Kerim de bu anlamda “ey 
İsrailoğulları” diye hitap ediyor. Yani “İsrailoğulları” 
tabiri Yakub’un çocukları anlamına, o soydan gelenler 
anlamına geliyor; Yakub’un soyundan. gelen, ama 
onun mesajına uygun davranan müminler. Daha son
raki ifadesiyle Musa Aleyhisselam’ın ümmeti, Filistin 
bölgesindeki topraklara, imana bağlı kaldıkları müd
detçe sahip olmuşlardır. Burada Hz. Süleyman, Hz. 
Davud ve diğer peygamberler zamanında uzun bir ha
kimiyet dönemi yaşanmıştır. Fakat sonraki nesiller 
kendi ellerinde bulunan Tevrat’a muhalif davrandık
ları için, haksızlık ettikleri için, azgınlık ettikleri için, 
günahkarlık yaptıkları için iki defa büyük bir cezaya 
uğramışlardır: Önce Babilliler tarafından darmadağın 
edilmişler, Kudüs’teki Büyük Mescid yıkılmıştır. İkin
ci yıkım Romalılar tarafından gerçekleştirilerek Ku
düs imha edilmiş, Mescid yok edilmiş ve oradaki Mu
sa’nın ümmetinden kalanlar tamamen sürülüp çıkar
tılmışlardır.

İkinci defa ise bu vaat Hz İsa ve onun ümmetine 
yapılır. Hz İsa’nın mesajına tabi olanlar belli bir dö
nem sonra Filistin’de yine egemen olurlar bu egemen
lik dönemi Hz Muhammed’in ümmetinin tarih sah
nesine çıkmasıyla el değiştirir.

Üçüncü defa vaat, Hz İbrahim’in oğlu İsmail’in to
runu Hz. Muhammed’e yapılır ve onunla gerçekleşir. 
Hz Muhammcd ve o çizgiye tabi olan müminler bugün 
Filistin’de ve Kudüs’te 1500 yıla yakın bir süredir ege
menler ve halen oradalar.

Yani buradan şöyle bir sonuç çıkıyor: Bu vaadedil- 
miş olan topraklar, sadece bir ırka vaadedilmiş değil
dir. Hz Musa’ya, İbrahim’e, Yakub’a, İshalc’a, İsmail’e 
ve diğer peygamberlere vahy edilen temel gerçeklere 
bağlı bağlı kalan ve bu vahyi prensipleri hayatlarında 
uygulayan müminlere yapılan bir vaaddir. Yani “mü
min olursanız üstün olursunuz” temel ilkesine göre ya
pılan bir vaat sözkonusu. Dolayısıyla, bu vaadi ırkî an
lamda okumak son derece yanlış ve çarpık bir anlayış
tır. Neden? Çünkü bugün İsrail diye bir ırk yoktur; 
işin özüne gidersek.

O?;: Nasıl yani?
Özdemir: Şöyle: İsrail kimin adı? Yakub’un adı. 

Yakub kimin çocuğu? İshak’m çocuğu. *İshak kimin 
oğlu? İbrahim’in. İbrahim’in ırkını ise kimse sormu
yor. Hz. İbrahim Mezopotamyalı, Urfalı; orada yaşa
yan bir ırka, bir kavme mensup bir fert. Demek ki, özü 
itibariyle Yahudilik diye bir ırk yok. Dolayısıyla lanet
lenmiş bir ırk da yok, seçkin bir ırk da yok Ancak Hz. İb
rahim’in çocuklarının birinden İbrahim’in torunu 
olan birine Kur’ân-ı Kerim’in de verdiği bir isimdir İs
rail. Yani burada, temel olarak ideolojik anlamda bif 
ırki değerlendirme yapmak yanlıştır. Yahudilerin bu 
anlamda “seçilmişlik ve üstünlük” iddiaları ne kadar 
yanlışsa, onları ırkî anlamda suçlamak da o kadar yan
lıştır. Çünkü sonuçta iki kardeşin çocuklarıdır, soyu
dur sözkonusu olan; biri İsmail’in, biri de İshak’ın; ay
nı babanın evlatları, anneleri ayrı olsa da. Nasıl olur 
da biri üstün ırk olur ve diğeri olmaz? Yine neden kim
se her ikisinin de babası olan İbrahim’in kavmini, ır
kını sormaz? Bu açıdan baktığımız zaman, demek ki 
ortada ideolojik bir tercih var.

O*: Peki Sayın Özdemir, peygamberler tarihine gir
mişken, buradan H z■ Musa dönemine geçersek...

Özdemir: Sözünü ettiğimiz İsrailoğulları daha son
raki tarihsel süreçte Hz. Musa’nın ümmeti oldular. Hz. 
Musa Aleyhisselam’dan Hz. İsa Aleyhisselam’a kadar 
uzun bir tarihsel süreç yaşadılar. Bu zaman zarfında, 
birçok peygamberler geldi, geçti ve gerçekten ellerin
deki kitaba uygun davrananlarla adaletli olanlar, zina 
etmeyenler, müslümanca mutlu bir hayat sürdüler. 
Ama saptıkları, azdıkları zaman Allah o toplumu hem 
Babillilerle hem de Romalılarla cezalandırdı. Ve onlar 
uzun zaman tarih sahnesinden silindiler.

Burada tabi şunu da ifade etmekte yarar var: İsra- 
iloğullarmm vahye uygun davrandıkları yani mümin 
oldukları süreçler Kudüs civarında egemenlik dönem
leridir. Allah o ümmete, o ümmetin peygamberi Sü
leyman’a en büyük mescidi, mabedi yapmayı emreder.
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Kudüs’te yapılan bu büyük mescit o günkü müminle
rin kıblesi ve hac yeri olarak tarihteki yerini almıştır. 
Aynı mescit, bir dönem Hz. Muhammed döneminde 
de kıble olarak kendisine dönülen mesciddi. Bu mes
cit, bütün müminlerin, Hz. Musa ümmetinin, yıkılana 
kadar Hz. İsa’nın çizgisinde olan ümmetin de en bü
yüle mabedi ve ibadet ettiği yer idi. Dolayısıyla bizim 
için de son derece önemlidir. Hz Muhammed’in ken
disi de, ümmeti de bir dönem oraya yönelerek namaz 
kılmıştır.

Öz: Sayın Özdemir, uzun tarihsel süreçlerden günü
müze doğru gelirsek; Yahudilerin iki bin yıl aradan sonra 
tekrar Filistin’e dönmeleri nasıl mümkün oldu? Onları kim 
yerleştirdi Filistin’e ?

Özdemir: İsrail’in iki bin yıl sonra Filistin’e yerleş
tirilmesi, tarihte onlara en büyük zulmü yapan Avru
palIların bir operasyonu olarak ortaya çıkıyor. Tabi 
burada Batının ideolojik, dini ve siyasi çizgisi çok 
önemli. Mesela, bu bağlamda Hz. İsa’yı Romalılara ih
bar edip öldürtmek isteyenlerin o dönemdeki Yahudi 
bazı grupların olduğu unutulmamalı. Dolayısıyla dini 
ve ideolojik anlamda Yahudilik’le Hıristiyanlık ara
sında derin ayrılıklar, düşmanlıklar ve kavgalar var.

Buna karşılık, Müslümanların tarih boyunca siyasi 
açıdan Yahudilerle bir sorunu olmamıştır. Mesela, 
Haçlı seferlerinde Müslümanlarla birlikte katliama 
uğrayıp Filistin’den sürülen Yahudileri, Selahaddin 
Eyyubi Kudüs’ü tekrar fethettiği zaman geri çağırmış 
ve onların yaşama hakkını da Müslümanlar sağlamış
tır. Yine sonraki tarihlerde Yahudiler İspanya’dan ka
çıp geldikleri zaman Osmanlı Devleti onlara sahip

çıkmıştır. İspanya’da Müslümanlar egemen olduğu za
man sürecinde ise, Yahudiler rahat ve huzur içinde ya
şamışlardı orda. Müslümanlar İspanya’yı kaybedince 
Hıristiyanlar onları kesmeye başladılar. Yani tarihte 
onlara her zaman insan gibi yaşama hakkı tanıyan, 
onlara hiçbir şekilde müdahale etmeyen bir ümmetti 
Müslümanlar. Ama, bu Müslüman ümmetin içine on
ları, tarih boyunca hep katletmiş bir başka topululuk 
yani Avrupalılar siyasi ve stratejik amaçlarla getirip 
soktular.

Bilindiği gibi, Birinci Dünya Savaşı’mn sonlarında 
İngilizler Filistin topraklarını işgal ettiler. Daha sonra 
bölgede manda yönetimi kurdular ve güçlü oldukları 
bu dönemde Yahudileri getirip oraya yerleştirdiler. Ve 
Yahudilerle Müslümanlar arasında hiçbir tarihi, dini 
ve psikolojik temeli olmayan bir kavgayı başlattılar. 
Yani şu andaki kavganın asıl mimarları Batıklardır; 
Yahudileri kendi çıkarları için o bölgeye yerleştiren
lerdir. Şimdi de İsrail’i destekleyenler, ayakta tutan
lar, yaptığı bütün katliamlara göz yumanlar, yine İngi- 
lizler ve Amerikalılardır.

Özetle; İsrail Devleti, Batıkların İslam dünyasının 
tam merkezine yerleştirdikleri ve kendi çıkarları için 
kullandıkları bir ileri karakol görevi gören, bugün de 
görmeye devam eden bir ülkedir. Onun için Avrupa- 
lılar ve Amerikalılar hep birlikte, bugün nükleer si
lahlar dahil kitle imha silahlarının tümüne sahip bir 
vahşi süper güç haline getirmişlerdir İsrail’i. Tam da 
Müslüman dünyanın göbeğinde. .

Öz: Müslümanlar 1400 yıl boyunca Filistin’e hakim 
iken 1918’lerden sonra bölgeye Yahudilerin yerleştirilmes
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sonucu 1948’de bir İsrail devleti doğuyor. İsrail’in son el
li yılda gerçekleştirdiği kadiamlar, Müslümanlar üzerinde, 
sanki İsrail yüzyıllardır oralardaymış gibi bir olumsuz psi
koloji meydana getiriyor. Biraz da bu psikoloji üzerinde 
konuşalım isterseniz-

Özdemir: Şimdi, Müslümanlara şunu söylememiz 
lazım. Filistin sorunu Müslüman dünyanın en temel 
sorunu değildir. Bunun altının iyi çizilmesi gerekiyor. 
Filistin sorunu Müslümanların genel sorununun için- 
de bir parçadır. Genel sorun ise şudur: Müslüman top
lum İsrail’in oradaki zulmünü ortadan kaldırmak isti
yorsa, önce kendi yapması gerekeni yapmalıdır. Yani 
200 milyonluk bir Müslüman Arap alemi ve daha ge
nelde 1 milyarlık bir İslam dünyası, bu potansiyelle İs
rail’i alt edecek bir güce ulaşamamışsa herkesin dönüp 
kendine şu soruyu sorması lazım: Acaba neden? Bura
da bizim suçumuz ne? Yani her gün kalkıp ‘kahrolsun 
Amerika’, ‘kahrolsun İsrail’ demekle bir şeyi çözmek 
mümkün değildir. Böyle demekle İsrail de, Amerika 
da kahrolmaz. Şimdi bu Müslüman ümmet, kendi ha
talarını tekrarlamaktan vazgeçer, kendi nefsinde olanı 
değiştirir ve gerçekten Müslüman olmanın bilincini, 
ahlakını, ilkelerini yaşarsa ve Müslümanca bir duruş 
ortaya koyarsa, o zaman İsrail’in oradaki zulmü orta
dan kalkar. Çünkü'1 milyarlık bir potansiyele karşı 5 
milyonun etkin olması mümkün değildir. Ama bu
günkü halimiz aynen devam ederse, İsrail bölgede et
kinliğini sürdürür. Dolayısıyla Müslüman toplumun 
kendi yanlışlarını düzeltmesi gerekir. Öncelikle Müs
lüman olmanın gereklerini yerine getirmek, çok çalış
mak, Müslümanlar arasındaki bölünmüşlüğü, parça

lanmışlığı ortadan kaldırmak gerekir. Bölük-pörçük 
10-15 tane Arap devleti değil de bir tane güçlü Müs
lüman Arap devleti olsaydı ve İslami ilkelere uygun 
yaşasaydı, sahip olduğu coğrafyanın maddi ve manevi 
kaynaklarını, ilmi birikimini vs. iyi değerlendirseydi, 
İsrailin orada esamisi bile okunmazdı. Yani, bu ümmet 
kelimenin tam anlamıyla adam olduğu, İslami bilince 
ulaştığı, vahye uygun bir davranış ve ahlak geliştirdiği 
andan itibaren İsrail’in etkisi ortadan kalkar. Kısaca, 
Filistin sorunu ümmetin kendi sorunu çözülmediği sü
rece çözülmez. Müslümanlar, kendilerine indirilen 
vahyi ilkeleri unuttukları ve arka plana attıkları için 
paramparça olmuşlardır. Koskoca Arap Müslüman 
dünyası 10-15 tane kabile devleti halinde bölünmüş, 
yıllardır birbiriyle uğraşıp duruyor. Maddi kaynakları
nı Avrupalılara peşkeş çekiyor. Sen yıllar yılı birbirini 
yiyip mahvedersen, tembel, uyuşuk, pısırık, pasif bir 
vaziyette oturur durursan İsrail gelir, yerleşir ve bu zul
müne devam eder.

Diğer taraftan, İsrail’in bu pervasızlığı ve hunhar
ca işlediği katliamlar, Müslümanların akıllarını başla
rına getirecektir, diye düşünüyorum. Tarih, bize za
limlerin asla iflah olmadığını isbat ediyor. Bu zulüm, 
bu baskı arttıkça oranın Müslüman halkı, Müslüman
lığının farkına varmaya, bilincine ermeye başladı. Ne
den zulme uğradığını anlamaya, görmeye başladı. As
lında İsrail, farkında olmadan bu halkı ve bu ümmeti 
yeniden müslümanlaştırıyor. Müslümanlar baskıyla 
karşı karşıya kaldıkça daha çok dinlerine dönüyorlar; 
Kur’ân-ı Kerim’i anlamak ve ona uygun davranmak 
için daha çok çalışıyorlar. Bu açıdan baktığımız za
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man, İsrail’in yaptığı zulüm Müslümanlar için şer gibi 
görünse de, aslında buradan çok yakın bir zamanda 
hayır çıkacaktır.

Oz: Sayın Özdemir, bugün Filistin yalnızca Filistinli 
Müslümanların değil, tüm dünya Müslümanlarının hay
siyeti haline geldi.

Özdemir: Zaten öyle oluyor. Sadece Müslüman 
dünyada değil, tüm dünyada bu katliamlar Siyonistle- 
re karşı bir tepki oluşturuyor. Buna karşılık, insanlar 
Filistinlilere sempatiyle bakıyorlar. Dahası, bu olaylar 
Müslüman halkların daha da şuurlanmalarını artırı
yor. Nasıl ki Bosna’da Sırpların yaptığı katliam, farkı
na varmadan Bosna halkını kendi tarihine ve dini 
gerçeğine döndürmeye başladıysa, nasıl ki daha önce 
Lübnan’da, İsrail’in zulüm ve baskıları Lübnan halkı
nın Müslümanlıkla tanışmasına ve İsrail’i oradan sü
rüp çıkaracak bir mücadeleye girmesine sebebiyet ver
diyse, bugün aslında İsrail’in, Filistin’de yaptığı çılgın
ca katliamlar sonuç itibariyle böyle bir neticeyi doğu
racaktır. O bakımdan karamsarlığa kapılmak yerine 
oradaki müminlere dua ve yardımda bulunarak Müs
lümanlık bilincini canlı tutmak gerekir. İnşaallah, 
oradaki Müslümanların kahramanca mücadelesinden, 
civar bölgelerdeki bütün müminler utanır da ayağa 
kalkarlar.

Öte yandan, Müslüman ümmet suçu sadece em
peryalistlere, Avrupa ve Amerika’ya arayarak da bu 
sorunu çözemez. Yani, karanlığa sövmelcle Allah’ın 
yardımını celbedemeyiz. Esasen, bizim bu konudaki 
tavrımız, Hz. Adem’in tavrı gibi olmalıdır; İblis’in 
tavrı gibi olmamalıdır. Hz. Adem Allah’ın koyduğu 
yasağı çiğneyip günah işleyerek Cennet’ten çıktığı za
man, burada kendisini aldatan şeytandı. Ama Adem, 
şeytanı suçlamadı. Dedi ki: “Ya Rab, biz hata ettik, nef
simize zulmettik bizi bağışla, bizi affet; affetmezsen biz 
kaybederiz.” Ama İblis Allah’ın emrine uymayıp isyan 
ettiği zaman Allah’ı suçlayarak dedi ki: “Ya Rab, sen 
beni azdırdın; bana müsaade et de kullarının ayağını kay
dırayım.” Şimdi biz Adem gibi davranırsak, suçu yal
nız uluslararası güçlerde, Amerika’da, şurada-burada 
aramayız. Bunlar tabii ki suçludurlar; zulüm ve haksız
lık ettikleri için de, haksızlıkları sürdürdükleri için de 
batacaklardır, çok uzak olmayan bir zamanda. Ama 
bizim görevimiz suçu onlarda aramaktan ziyade kendi
mizde aramaktır. Biz niye bu hale geldik? Bugün İsra
il’in zulmü bu raddeye geliyor da, niye hiç kimse bu
nu defedemiyor ve biz de çözümü gene ABD’de arıyo
ruz. Bu Müslüman ümmeti, bu can alıcı soruyu kendi
ne sormalıdır. Biz ne haldeyiz ki, İsrail’in Filistin’e

yaptığı katliama engel olamıyoruz da, ABD gelsin bu 
Müslümanları kurtarsın diye bekliyoruz!.. Bunu itiraf 
edip bunun gereğini -yani tersinden gereğini- yaptığı
mız andan itibaren bu sorunlar, birçok sorunla bera
ber çözülür. Filistin sorunu da çözülür, başka bir çok 
sorun da çözülür. Filistin sorununun çözülmesi için 
önce bu mantığın hakim olması lazım. Eğer bu man
tık hakim olursa, uyduruk-kaydırık bir sürü devletçik, 
lcabilecik ortaya çıkmaz. O zaman inancımıza uygun 
bir yaşantı ortaya çıkar.

Öz: İsrail bir yandan da orada müthiş bir psikolojik 
savaş yürütüyor. Arafat’ın bulunduğu karargahı kuşatı
yor, askerleri oraya bevlediyorlar, kiliseyi çeviriyor, başka 
küstahlıklar yapıyor ve fütursuzca Filistinlilerin şahsında 
tüm Müslümanlara ve dünyaya gözdağı veriyor.

Özdemir: Şimdi, bir defa, İsrail bu kabalığı yaptı
ğı sürece kendisi kaybediyor. Yani yaptığı çok küstah
ça, tabiri caizse hayvanca bir iş yapıyor. Aslında bun
lar birikmiş bir kinin sonucudur. Unutmamak lazım 
ki, kibirlenen kendini beğenmiş topluluklar uzun 
ömürlü olamazlar. Yani İsrailliler farkına varmadan 
kendi geleceklerini ve kendi kuyularını kazıyorlar. 
İşin bir tarafı bu. Tabii ki İsrail müthiş bir psikolojik 
savaş yürütüyor. Şimdi, psikolojik savaşın hedeflerin
den biri, yanlışı doğru, doğruyu da yanlış göstermek
tir. İkincisi, karşıdaki toplumun iradesini felcetmek, 
onu karar veremeyecek hale getirmek, umutsuzluğa 
ve karamsarlığa sürüklemektir. Aslında bu psikolojik 
savaş Filistin halkı üzerinde çok etkili olmuyor. Filis
tin halkı buna alıştığı için, görüyorsunuz, anlık duygu
sal ağlamaların dışında toplum fazla ağlamıyor; herke
sin başı dik! Verdiği savaşın ve ne yaptığının farkın
da. Bütün bu yıkımlara, katliamlara rağmen bir moral 
çöküntü yaşamıyorlar.

Bu psikolojik savaş karşısında yapılacak olan şey 
ise şu: Öncelikle olayı bütün yönleriyle ve arka pla
nıyla çok iyi kavramak, çok iyi bilmek ve bu konuda
ki aldatma ve yalan operasyonlarına karşı doğruları 
aynı kararlılıkla bıkmadan, usanmadan savunmak. 
Mesela, İsrail’in bu yaptığı katliamları kendi kitabına, 
Tevrat’a dayandırması dahi demagojik bir şeydir, yan
lıştır. İsrail böyle bir yorumlama hakkına sahip değil
dir. Mesela, İsraillilerin kendi ırklarıyla övünmelerine 
karşılık, Tevrat’ın onları ne kadar çok lanetlendiğini, 
baştan aşağıya kendilerini çok eleştirdiğini onların 
karşısına çıkartabiliriz. Psikolojik mücadele ancak bil
gi ile göğüslenebilir. Saldırıları daha üst ve daha doğ
ru bir bilgiyle göğüsleyip bu bilgiyle onları geçersiz 
hale getirebilirsiniz. ■
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A BD nin İsrail’e vermiş olduğu koşulsuz des
tek, Amerika ve müttefiklerinin çıkarlarına 
ters düşmektedir. Bu konu ile ilgili açık ve 

önyargısız bir değerlendirmenin yapılması gerekmek
tedir.

Son zamanlara kadar, Amerika’nın Orta Doğu 
politikaları, izlemiş okluğu global stratejinin -Sov- 
yetler Birliği’nin Doğu Avrupa ve Orta Asya’daki 
ABD müttefiklerine gözdağı vermesini kısıtlayıcı- 
periferik bir kısmı idi. 1960’lara kadar Orta Doğu’da 
baskın güç İngiltere idi ve Amerika’nın bölgeye yö
nelik etkisi soğuk savaşın bitişine kadar Sovyetler 
Birliğinin direnci ile karşılaştı. Krizler döneminde 
büyük ölçüde ulusal güvenlik; elitin ve kamunun 
bölgeye kayıtsız kalmaları, ABD politikalarının iki 
domestik / iç lobi -biri etnik diğeri ekonomik- tara
fından şekillendirilmesine mahal vermiştir; İsrail lo
bisi ve petrol endüstrisi. (Zaman zaman, bu lobiler 
Amerika’nın Suudi Arabistan’a silah satışlarını dü
zenleme gibi sonuçlara sebep olmuşlardır).

Devir değişti. Sovyet imparatorluğunun çöküşüy
le oluşan güç boşluğunu Amerika doldurdu. Körfez 
savaşından sonra Basra Körfezinde, şimdilerde ise Af
gan savaşı ile bunu Orta Asya’da sağladı. Günümüz
de, Ortadoğu Amerika’nın dış politikasının merkezi 
haline gelmektedir. El Kaide örgütünün New York 
ve Washington’a düzenlemiş olduğu saldırılar bu ger
çeği çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır. ABD 
içinde Amerika’nın Ortadoğu politikasının amaç ve 
metodlarının tartışılması atıl bir konu haline gelmiş
tir. Maalesef, İsrail lobisinin belirgin etkisiyle, taraf
sız bir tartışma gerçekleşememektedir.

Bugün İsrail lobisi, Amerikan dış politikasına de
rin bir darbe indirmektedir. İsrail’in Batı Şeria ve 
Gazze’yi işgali, Amerika’nın silahları ve parası ile

gerçekleşti, bu da Müslüman ve Arap ülkelerinin an- 
ti-Amerikan tavırlarını körükledi. İsrail’in Filistin 
topraklarına genişleyerek yerleşmesi, Amerika’nın 
Kosova, Doğu Timor ve Tibet’te uyguladığı, güya bu 
ülkelerin kendi iradelerini sergiledikleri durumla 
benzeşmektedir. Amerika’nın İran ve Irak’ı kapsayan 
dual / iki taraflı stratejisi, bu ülkeler tarafından en 
çok tehdit edilen İsrail’i memnun etmekte, fakat re
el politiğin mantığını ve Amerika’nın müttefikleri 
ile olan ittifakını zedelemektedir. Bu bölgenin de 
ötesinde, Amerika’nın nükleer başlıklı silahlarla ilgi
li stratejisi çifte standarda dayalıdır. İsrail’in nükleer 
silah programını bertaraf ederken Pakistan ve Hin
distan’ın tutumunu kınamıştır.

Amerika’da şu an vaki olmayan tartışma, İsrail’in 
ayakta durmasını isteyen Amerikalılar ile İsrail’in ta
rih sahnesinden silinmesini isteyen küçük bir azınlık 
arasında olması beklenen tartışma değildir; ABD, İs
rail’in uluslararası tanınmış sınırlar dahilinde varol
ma hakkını desteklemeli ve onu tehditlere karşı ko
rumalıdır, şeklindedir. Olması gereken tartışma, 
ABD ’nin, kendi stratejik amaçları ve moral değerle
ri doğrultusunda, İsrail’e verdiği desteği “İsrail yanlı
sı tavır” ile ilişkilendirmek isteyenler ile istemeyen
ler arasında gerçekleşmelidir. Amerika’daki İsrail lo
bisi adına, Tony Smith’in yapmış olduğu çalışmada, 
(Foreign Attachments: The Power of Ethnic Groups 
in the Making of American Foreign Policy / Dış Mü
dahaleler: Amerikan Dış Politikasının Yapımında 
Etnik Grupların Gücü -Harvard), “İsrail’in dostu ol
mak” ya da İsrail taraftarı olmak şu anlama gelmek
tedir: İsrail, Arap komşularıyla anlaşmalarını tek ba
şına yapar ve ABD’nin üzerine düşen de, bu anlaş
malar ne olursa olsun, gerçekleşmelerini sağlamaya 
çalışmaktır.
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İsrail lobisi, özel baskı gruplarından bir tanesidir. 
Birçok birey ve kurumdan oluşmuş bir ağdır. “Ame
rican Israel Public Affairs Committee” (AIPAC)- 
the Detroit Jewish News gazetesinin de belirttiği gibi 
“Capitol Hill kadrosu için mükemmel bir eğitim 
kampı”. Amerikalı Yahudi Kurumlan Başkanları 
Konferansı Örgütü, bunlardan en önemlileridir. İs
rail lobisi çok çeşitli Amerikalı Yahudi toplumu ile 
bire bir eşit değildir. Birçok Amerikalı Yahudi İsra
il’in stratejilerini beğenmezken bir kısma da bu stra
tejilerin karşısında tavır takınmaktadır. Bununla be
raber birçok Yahudi olmayan Amerikalı -çoğunluğu 
Protestan sağ üyesidir- İsrail lobisinde önemli rol oy
namaktadır. İsrail taraftarı guruplar bile İsrail’in izle
diği siyaset doğrultusunda farklı görüşlere sahiptirler. 
Yahudi Telegrafilc Ajansına yaptığı açıklamada 
Matthew Dorf şöyle konuşmuştur: “Amerikan Lobi 
Kongresinde siyonist kurumlar barış sürecini yavaş- 
latmıştır. Onların müttefikleri, büyük ölçüde cumhu
riyetçilerdir. Aynı zamanda ‘the Israel Policy Fö  ̂
rum’ ve ‘Americans for Peace Now’ kurumlan barış 
sürecini askıya almak için çalıştılar. Çağrılarına en 
çok sadık kalanlar demokratlar oldu.”

İsrail lobisi, İsrail’in stratejileri üzerine kurulmuş 
bir konsensüs değildir, bilakis ABD’nin İsrail’e yöne
lik stratejileri üzerine birliğe varılmış bir konsensüs
tür. İsrail yanlısı koalisyonun farklı öğeleri iki unsu
ru destekleme noktasında mutabıktırlar. Birincisi, 
Amerika’nın İsrail’e olan kayda değer finansal yardı
mı. Stephen M W alt’m In tern ation al Security  
(Uluslararası Güvenlik) (Kış 2001-02 sayısı) dergi
sinde yazdığı gibi: “1967 de İsrail’in savunma harca

maları, Mısır, Ürdün, Irak ve Suriye’nin savunma 
harcamalarının yarısından az iken, bugün, İsrail’in 
savunma harcamaları bu dört Arap ülkesinin toplam 
savunma harcamalarından yüzde otuz daha fazladır”. 
İsrail, ABD’nin yabancı ülkelere yadım için ayırdığı 
bütçeden en çok paya alan ülkedir, yıllık üç milyar 
dolar olan bu yardımın üçte ikisi askeri harcamalara 
tahsil edilmektedir. (1979 dan bu yana İsrail’in 
A BD’den aldığı toplam yardım yetmiş milyar doların 
üzerindedir.)

Yardımın yanısıra, İsrail lobisi A D B’yi, BM ve di
ğer forumlarda İsrail’e diplomatik destek vermesine 
zorlamaktadır. Bir dereceye kadar, ABD’nin “siyo- 
nizm ırkçılıktır” ritüelini kınaması kleptokrasi ve po
lis devlet retoriği açısından haklı bir tavırdı. Fakat 
ABD’nin, BM deki belli başlı demokratik müttefik
lerinin, İsrail’in işgal ettiği topraklarda uyguladığı 
baskı ve kolonizasyonu kınamalarına defaatle engel 
olma çabası yanlıştır.

Lobinin gücü ile ABD’nin dış politikasındaki po
zisyonu arasında sebep-sonuç ilişkilerini/bağlantıları
nı ispat etmek zordur. Fakat, İsrail lobisinin etkisini 
göz önünde bulundurmaksızm, Ortadoğu’da, 
ABD’nin -1993 Oslo anlaşmasından bu yana- barış 
dolu bir bölgede istihkam konusunda İsrail’e baskı 
oluşturmaktan aciz kalması, izahı mümkün olmayan 
bir durumdur. Lobinin etkisini daha rahat görebile
ceğimiz bir durum da, ABD’nin pozisyonunun, çatış
manın daha spesifik totemlerine kaymasıdır. Mesela, 
Carter döneminde, işgal edilmiş bölgede İsrail’in is
tihkamı illegal olarak algılanmıştır. Reagan döne
minde barışa bir engel haline gelmiştir. Şimdi ise; 
zorlaştırıcı bir faktör olarak görülmektedir. Aynı şe
kilde, Doğu Kudüs ABD tarafından işgal edilmiş böl
genin bir kısmı olarak algılanırken, şimdilerde Doğu 
Kudüs’ün statüsü daha da muğlaklaşmıştır.

ABD vatandaşı Yahudilerin, diğer ülkelerdeki 
kendi din ve ırklarına mensup insanların yazgısına 
dair kaygıları yeni bir olgu değildir. İrlanda-Ameri 
kan, Küba-Amerikan ve Yunan-Amerikan lobileri 
nin ABD dış politikasına ciddi etkileri vardır. Clin 
ton’un 1996 seçimlerinde katolik oy verenlere karş 
Doğu Avrupalı seçmenlerin oylarını alma isteği, ken 
dişinin N A TO ’nun doğuya genişlemesi yönündek 
kararında etken bir faktör olmuştur. Fakat, İsrail lo 
bisi tarihi Amerikan etnik lobilerinden strateji ve öl 
çü bakımından farklıdır.

Geçmişte, Alman ve İrlanda diasporalarınm et
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kin okluğu, etnik lobilerin büyük bir kısmı gücünü 
paradan değil oydan alır. (Göçmenlerin büyük bir 
çoğunluğu ilk zamanlarda son derece fakir olmaları
na rağmen, zenginleşmeye başladıkça etnik kimlikle
rini kaybetme eğilimine girmişlerdir). Bu lobilerin 
etkisi, etnik grupların yoğunluklu olarak yerleştikleri 
şehir ve eyaletlerle ihata edilmiştir. İrlandalı-Ameıi- 
lcalılar Boston’da, Alman-Amerikanlar Milwa- 
ukee’de, Kübalı-Amerikanlar da Miami’de yoğunlaş
mışlardır. Nevzuhur Latin lobisi, kendi coğrafi sınır
ları dahilinde kalmıştır. Amerika’da yaşayan az mik
tardaki Yahudi nüfusu (toplam nüfusun yüzde ikisi ) 
daha çok New York, Los Angeles, Miami ve diğer 
birkaç bölgede yoğunlaşmıştır.

Fakat, İsrail lobisi genel anlamda geleneksel etnik 
oy verme aracı değildir; bilakis bir etnik bağış aracı
dır. ABD deki etno-politik aygıt olarak tek olan İsra
il lobisi, ekonomik çıkara dayalı ulusal lobilerin tek
nikleri (endüstri grupları ve birlikleri) veya sosyal 
konularda (the National Rifle Association, pro ve 
anti gruplar), diğer lobi/siyasal aygıtlara nazaran bir 
üstünlük sağlamıştır. Lobi ulusal düzeyde bağış kam
panyaları düzenler, genellikle bunları “astroturf’ 
(köklü olmayan / asılsız ) kurumlarla yapar. Tennes
seans for Better Government ve the Walters Constructi
on Management Political Committee o f Colorado bun
lardan bazılardır. Bu kurumlar sayesinde ayrıca Yahu
di oyverenlerin az olduğu bölgelerdeki kongre üyele
rini etki altına almaya çalışmaktadırlar.

Stephen Steinlight, the Centre for Immigration 
Studies’ te yayınlanan bir makalesinde İsrail lobisinin 
toplanan bağışlarla, seçilmiş yetkilileri nasıl etkiledi
ğini açıklar: “Finans reformu kampanyası başarıya 
ulaşana kadar, yahudi toplumunun maddi zenginliği 
önemli avantajlar sağlamaya devam edecektir. Kong
re ile kilit meselelerde karşılıklı teveccüh ihdas et
meye devam edeceğiz. Elde edilen güç siyasi sistem 
içinde lokal düzeyden ulusal düzeye para ticareti yo
luyla kullanılmaktadır. Bihassa ülke dışından tahsil 
edilen fonlar İsrail sempatizanı adaylara aktarılmak
tadır.” Steinlight buna ilaveten; “belki de başka bir 
kuşağa... böylece Yahudi toplumu, kendi hesabımız 
adına, bölecek, kazanacak ve selektif koalisyonlara 
girebilecek bir konumdadır.” Steinlight, Amerikan 
Yahudi Komitesi’nden (AJC) yeni emekli olan ulu
sal ilişkiler direktörüdür. Kampanya katkılarının ya
nında, İsrail lobisinin gücü kendini hükümet atama
larında da göstermektedir. Son zamanlara kadar, De-

molcratlar ve Cumhuriyetçiler’in İsrail lobisine farklı 
yaklaşımları vardı, fakat şimdilerde ise her iki parti 
de lobi tarafından, farklı yönlerde olmasına rağmen, 
önemli derecede etkilenmiştir.

Tarihsel olarak, Amerikalı Yahudiler, Demokrat
ların koalisyonunda yer almışlardır. Demokratlara 
sürekli ve büyük bir çoğunlukta oy veren tek beyaz 
etnik grup olarak kalmışlardır. Buna kıyasla, Eisen
hower ve baba Bush arasında birçok Cumhuriyetçi, 
Yahudilere karşı olumsuz bir tutum sergilerken, 
Cumhuriyetçilerden devlet eski sekreterlerinden bi
rinin şöyle bir açıklaması olmuştur: “Yahudileri boş- 
verin. Onlar bize hiçbir şekilde oy vermiyorlar”. Bü
yük çaplı işletmelerin bilhassa petrol endüstrisinin 
etkisi ile Cumhuriyetçiler daha çok Araplara meylet
mişlerdir. (Sessiz Arap nüfusuna değil Arap rejimle
rine). Nixon, kişisel anti-semitik tutumuna rağmen 
İsrail’i 1973 savaşından kurtarmıştır. Eisenhower, 
1956’da Mısır’ın Süveyş kanalındaki topraklarını iş
gal eden İsrail-Fransa ve İngiltere’yi engellemesiyle 
Amerikan yahudi toplumunu çileden çıkardı. Bir 
başka Cumhuriyetçi başkan, Goerge Bush (baba 
Bush), Körfez Savaşı sırasında, İsrail’i Irak füzelerine 
karşılık vermemeye zorlamasıyla, bunun yanında 
Bağdat’ı işgal etmeyip Arap müttefiklerine İsrail’e Fi- 
linstin meselesinde geri adım attıracağı sözünü ver
mesiyle Amerikan Yahudilerini epey kızdırdı. Baba 
Bush İsrail lobisini halk karşısında eleştiren son baş
kan oldu. Eylül 1991 ’de: “binin üzerinde lobicinin 
bulunduğu Capitol HilPde Kongre’nin İsrail’e veri
len kredileri garanti altına alması için çalışmaktadır
lar. Ben de bu konu hakkında direnen, kongreden
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Amerika’nın İran ve Irak’ı kapsayan iki ta
raflı stratejisi, bu ülkeler tarafından en çok 
tehdit edilen İsrail’i memnun etmekte, fakat 
reel politiğin mantığını ve Amerika’nın müt
tefikleri ile olan ittifakını zedelemektedir.

krediler hakkında. 120 günlük erteleme talep eden 
ama son derece küçük ve etkisiz biriyim” demişti.

Baba Bush yönetimi ile İsrail lobisi arasındaki bu 
ayrılığı demokratlar giderdi. AIPAC’m Mayıs 2000 
deki halka açık bir toplantısında başkan adayı Al 
Gore şunları hatırlatır: “Bush’un dış politika danış- 
inanlarının desteklediği aşağılık “bağlantı (linkage) 
kavramı”nm -kabadayı İsrail’e karşı kredi garantileri
ni bir kalkan olarak kullanmak- size vermiş olduğu 
rahatsızlığın farkındayım. Ben sizin yanınızdayım ve 
beraberce onları mağlubiyete uğratabiliriz”. 1997’de 
A IPA C’m siyasi işler departmanı yöneticisi Fran 
Katz, Demokratik ulu
sal komitenin finans 
direktötü oldu. Bir ön
ceki yıl, AIPAC’ın ge
nel başkanı Steve 
Grossman Demokra
tik Partinin ulusal baş
kanlığına getirilerek
basma yaptığı açıkla- --------------------------------------
masında “benim bü
tün çabam şüphesiz ABD-İsrail ilişkilerini gelişti
rmek içindir” dedi.

Clinton, kıdemli bir AIPAC üyesi ve İsrail sem
patizanı olan Martin Indylc’i, Avustralya vatandaşlı
ğından ADB vatandaşlığına geçeli henüz birkaç yıl 
olmadan, İsrail Konsolosu olarak atamıştır. Clin- 
ton’un (ve Indyk’in) Filistin’deki durumu vahimleş- 
tirdiği doğrudur. Bunu mukabil, ABD yönetiminin 
Wye River Anlaşması’nda istediği hedefin daha öte
sine gitmesini sağladı. Ayrıca Barak-Arafat görüşme
sinin olumsuz sonuçlanmasının sebebi de yine ABD 
‘dir. Fakat, ABD yönetiminin kıdemli yöneticilerin
den bu başarısız görüşmeye katılanlarm İsrail lobisi 
ile olan bağlantıları, ABD’nin dürüst bir arabulucu 
gibi davranıp davranmadığı sorusunu gündeme getir
di.

Bunun da ötesinde, İsrail lobisinin önde gelen 
üyeleri, Amerikan tarihinde başkanlığın özür dileme 
gücünü en fazla kötüye kullanılmasına sebep olmuş
lardır. Clinton, FBFın en çok arananlar listesinde 
yeralan, kaçak, ödemek zorunda olduğu vergi borçla
rı ADB vatandaşlığından feragat eden Mark Rich 
ten özür dilemiştir. Kimleri kimleri? Başbakan Ehud 
Barak, Mossad’ın eski başkanı, ABD anti-Defamati- 
on League’in başkanı dahil bir çok İsrail ve Amerika
lı Yahudi kişileri/kuruluşları Clinton’u etkin bir lobi

çalışmasıyla özür dilemek zorunda bırakmışlardır. 
(Aynı kişiler yine İsrail için çalışan Amerikalı ajanın 
hapsedilmesinden dolayı başkanın özür açıklaması 
yapmasına sebeb olmuşlardır.) 2001 Şubat ayı New 
york Times nüshalarının birinde Clinton bunu İsrail 
için yaptığını vurgulayarak şöyle bir açıklama yaptı: 
“Birçok kıdemli İsrail yöeticisi, siyasi parti önderi ile 
Amerika ve Avrupa’da yaşayan yahudi toplumu li
derleri bay Rich adına özür açıklaması yapmam için 
beni zorladılar. Kendisinin İsrail’in yardım kampan
yalarına, Mossad’ın yabancı ülkelerdeki yahudileri 
toparlamasına ve Batı Şeria ve Gazze’deki eğitim ve

sağlık programlarına 
azımsanamayacak kat
kıları olduğunu belirt
tiler”.

Amerikalı yahudi- 
lerin büyük bir kısmı, 
Hrıstiyan sağıyla yap
mış olduğu ittifaktan 

--------------------------------------  rahatsız oldukları Gor
ge W  Bush’a düşman

dır. Bununla beraber İsrail lobisi genç Bush’u, pratik 
tezahürde, petrol lobisine nazaran daha fazla etki al
tına almıştır. Colin Powell’in -kendisini “Rockfeller 
Cumhuriyetçisi’ olarak niteler ve Filistin devletini 
destekler- Dışişleri bakanlığı, İsrail yanlısı bir kadro 
ile savunma bakanlığının insiyatifini elinde bulun
duran genel sekreter Paul Wolfwitz’in Savunma ba
kanlığı üzerindeki etkisini kaybetmiştir. AIPAC’m 
Nisan 2002 kongresi tanımlarında, kongrenin özel 
konuğunun Ariel Sharon olacağı ve “başkanın kabi
nesine has bir öğle yemeğinde St regis Hotelinde sa
vunma bakanlığı sekreteri Paul Wolfitz’in Pentago- 
n’uıı içinden biri olarak, Pentagon’un terörle savaşa 
karşı çabaları hakkında bilgi vereceği” duyuruldu.

Bush’un savunma politikaları danışmanlarından 
Richard Perle, 1996 da Douglas J Feith ile birlikte Li
kud başbakan Bunjamin Netenyahu hakkında bir 
makale yayımladılar. “Kat’i Bir Tahakküm ; Krallığın 
Güvenliğini Sağlamak İçin Yeni Bir Strateji” adlı ça
lışmalarında Netenyahu’ya “barış sürecinden kat’i bir 
tahakküm” e geçmesini önermektedirler. Feith şu an 
Pentagon’un en önemli mevkilerinden biri olan sa
vunma bakanlığı sekreterliğine bağlı savunma stra
tejileri bölümünün başındadır. 1993 sonhbaharmda 
National Intereset’in bir toplantısında, BM’nin ya- 
hudilerin Batı Şeria’dalci yerleşme haklarınım geri-
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verilemez bir şeklide gasp ettiğini savunmuştur. 1997 
de, “İsrail için bir strateji” adlı çalışmasında Feith İs- 
raili “Filistin otoritesi altındaki toprakları” , “bedeli 
çok fazla kan” olsa dahi tekrardan işgal etmeye çağır- 
mıştır. 13 Ekim 1997 de, Feith ve babasına Amerika
nın Sağ-kanat Siyonist örgütü tarafından şeref ödül
leri verilmiş ve bu şerefleri “kıymetli yahudi filantro- 
pistleri ve İsrail* yanlısı aktivistler” olarak tanımla
mıştır.

Perle ve Feith’in de ait olduğu radikal sağ siyo- 
nistler sayıca az olmalarına rağmen Cumhuriyetçile
rin siyaset üretme mekanizmalarında önemli bir bas
kı unsuru olmaya başla
mışlardır. Bu yeni bir 
fenomen olmakla bera
ber, geçmişi 1970 lerin 
sonları ve 1980 lere, 
eskiden Demokrat olan 
birçok yahudi entellek- 
tüel Reagan’m koalis
yonuna katılmalarına 
kadar götürülebilir. Bu 
işportacıların! çoğu kamuya karşı demokrasinin glo
bal haçlı seferlerinden (crusade) bahsederken bu gi
bi “yeni muhafazakar”ların çoğunun temel kaygısı İs
rail’in gücü ve namı olmuştur. Sağ kanat Weekly 
Standart gazetesi editörü William Kristol, demokrasi 
hakkmdaki retoriğin sebebini Jerusalem Post’a verdi
ği demeçte; “ben her zaman, İsrail için, ABD’nin an
gaje ve güçlü olmasının en iyi olacağını düşünmü
şümdür. Ondan sonra da İsrail’e verilen bir taahhüt 
genel dış politikayı şekillendirir” şeklinde ortaya 
koymuştur.

Amerikalı yahudiler arasındaki liberalizm ve de
mokratik partizanlık eğilimleri, siyonist sağın seçmen 
kitlesini Yahudi toplumunun kendisinde değil de, 
Pat Robenson’un evangelik protestan sağında ve ilk 
dönem İngiliz İsrail hamilerinin hristiyan siyonizmi 
üyelerinde örgütlemiştir. 1995 te, Pat Robertson’un 
New York Review of Books’ta yayımlanan bir maka
lesindeki iki asır önceki Masonik komplo teorileri
nin anti-semitik kaynaklarını ifşa ettiğimde Com- 
mantary’nin editörü Normand Podhoretz, Robertson 
yerine beni kınadı. Podhoretz, Robinson’un iddiala
rının anti-semitik olduklarını kabul etti fakat, Ro
bertson’un İsrail’e yaptığı katkıları göz önünde bu
lundurarak, the ancient rabbinical rule of batel 
b'shishim’e göre yargılanaması gerektiğini savundu.

İsrail lobisi, gücü, para kampanyaları ve atamala
ra dayanan diğer lobiler gibi, en büyük etkisini seçil
miş yetkililer ve onların personeli üzerinde göster
miştir. İsrail lobisi, istihbarat teşkilatlarını, yabancı 
servisleri ve kariyer sahibi kamu görevlilerini -üst dü
zey askeri görevlileri- etkisi altına almakta başarılı 
olamamıştır. Bu gibi kişi/kurumlar üzerinde lobinin, 
sahip olabileceği en yüksek tasarruf hakkı, bunların 
üzerlerine düşenleri yapmadıkları zaman sahip olduk
ları meşruiyetlerini sarsmaktır, ABD yabancı servis 
üyelerini “arapçı” olarak yermeleri gibi. Üniformalı 
askeriye İsrail yanlısı dergilerde sıklıkla eleştirilmek

te, bu dergilerin yazar
ları (birçokları askeri 
general olup ta askeri- 
yeye hizmet etmemiş 
kişilerdir) İran ve 
Irak’a -İsrail’i en çok 
tehdit eden ülkeler- 
gitmek konusunda fikir 
birliğine varıp direten 
askerleri sert bir dille 

kınamışlardır. İstihbarat topluluğu da Jonathan Pol
lard isimli ajanla ilgili yapılması istenen özür açıkla
masına karşı çıktığı için anti-semitik olmakla itham 
edilmiştir.

Amiral Bobby Ray İnman’ın düşürülmüş kariyeri 
bu dinamiği anlamada kafa karıştırıcı bir örnek teşkil 
etmektedir. İnman, Clinton tarafından atandıktan 
sonra, yüksek rütbeli bir deniz subayı ve ulusal gü
venlik kurumu eski başkanı kariyerlerine sahip, sa
vunma bakanlığı sekreterliği adayı olarak, basında, 
Nixon’un eski konuşma metni yazarı ve George Bush 
Sr’nin bir İsrail yanlısı olduğunu düşünen muhafaza
kar bir Cumhuriyetçi; William Safire tarafından iğdiş 
edildi. New York Times’taki köşesinde Safire, In- 
man’ı “Jonathan Pollard’ın(bahriye istihbarat servi
sindeki İsrailli ajan) yargısız infazına katkıda bulun
makla” yermiştir. (Bazı Amerikalı yahudiler bu ajanı 
aziz bir şehid olarak görmektedirler). Inman, karşılı
ğında, Safire’i CI A direktörü William Cæey’e, 1981 
de Inman tarafından alman İsrail’in ABD istihbara
tına erişimini kısıtlayan bir kararı reddetmesi için lo
bi faaliyeti yapmakla itham etmiştir. Bu.sebele Safire 
New York Times’taki köşesinde Inman’ı anti-İsrail 
eğilimli olmakla suçladı. “Yeni McCarthyism” diye 
adlandırdığı duruşuna rağmen Inman, geri adım attı.

Kampanya yardımları ve yüksek dereceli atama

“İsrail’in dostu olmak” ya da İsrail taraftan 
olmak şu anlama gelmektedir: İsrail, Arap 
komşularıyla anlaşmalarını yapar ve ABD 
de, bu anlaşmalar ne olursa olsun, gerçekleş
melerini sağlamaya çalışır.
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lardan sonra, medya İsrail lobisinin elindeki en bü- 
yük kozlardan biridir. Mesele, medyadaki yahudilerin 
günlük haberlere sansür koyması değildir. Mort Zuc- 
kerman ile Martin Perez gibi muhteris Siyonist ya
yımcılar vardır, ancak bu gibi kişilerin sonsuz ihtiras
ları, kendilerinin saygınlığını düşürmüştür. New 
York Times, Washington Post, Wall Street Journal 
ve TV  kanallarnm muhabirleri, Ortadoğu hakkında 
var olan durumu yansıtmaktadırlar. Problem, Arap- 
İsrail çatışmasının/çelişkisinin tarihi ve siyasi bir içe
rik dahilinde sunulmamasından kaynaklanmaktadır. 
Mesela, birçok Amerikalı, Barak tarafından önerilen 
Filistin Devletinin, İs
rail ordusu tarafından 
çaprazlamaya bölün
müş ve askeri denetim 
noktaları konuşlandı
rılmış Bantuts’lardan 
oluştuğunun farkında 
değildir. Hatta, Ameri
kalıların çoğu, İsrailli
lerin Arafat’a son dere
ce makul tekliflerle gidip Arafat’ın bunu açıklana
maz bir şekilde reddettiğini öğrendiler, işin daha da 
kötüsü, Amerikan basının temelinde, Arap-İsrail ça
tışması haberleri verilirken, Filistinlilerin şiddet yan
lısı olarak tasviri- “Filistinli şiddetine karşı İsrail 
Gazze’ye füze saldırısında bulundu”- bir gelenek hali
ni almıştır. Hiçbir muhabir “İsrail’in otuz yıllık Batı 
Şeria ve Gazze’deki işgaline karşı Filistinli intihar 
komandosu İsrail güçlerine saldırdı” şeklinde bir 
açıklamada bulunmaz.

Ortadoğudaki muhabirlerin çoğu, Yahudi olsun 
veya olmasın, objektif olamak adına ellerinden gele
ni yapmaktadırlar. Fakat asıl mesele gelen haberlerde 
değildir. Fikir sayfaları ve -eksik olan conteksi içer
mesi .gereken- fikir dergileri İsrail’in kayıtsız şartsız 
hükümranlığının propapandasını yapmaktadırlar. 
Safire, Cal Thomas, George Will ve Charles Kraut
hammer gibi, geniş bir şekilde sendikalaşmış, İsrail 
haklarını savunan köşe yazarı ve televizyon programı 
yapımcılarının sayısı çoktur. Anthony Lewis, Flora 
Lewis ve Thomas Friedman gibi bazı kimseler de sağ 
kanat İsrail hükümetlerine bazı eleşiriler getirmiş ol
salar bile, medyanın en etkili kısmında İsrail’in en 
mutedil eleştirisi bile tabu olarak görülmektedir.

Lâkin Arap bağnazlığına karşı olan tabu zayıftır. 
İsrail sömürgeciliğinin en üzücü sonuçlarından biri

de Amerikan Yahudi toplumunun dinamiklerini ka- 
balaştırması/tei^düze indirgemiş olmasıdır. Ben, Ya
hudi sivil hakları savunucularının ABD’ de kendile
rine uygulanan toplumsal ayrımı gidermeye yönelik 
kahramanca rollerini takdir ederek büyüdüm. Fakat 
günümüzde, Yahudi tanıdıklarımın Araplar, özellikle 
de Filistinliler hakkında, siyahiler tartışmasında gü
neylilere yüklenilen anlamı yükleyerek, ırkçı olduk
larını dair iddialarına çok rasladım. Bir yandan, bana 
“İsrail, Filistinlileri 1967 den sonra Ürdün’e verme
liydi” diyen bir Yahudi editör, diğer yandan, aynı 
tonda, “onların tamamını Afrika’da bırakmalıydık”

diyen güneyli bir yaşlı. 
Bu gibi paralellikeleri 
artırmamız mümkün. 
1830’lardan sonra, kö
leliğe karşı çıkmak ve 
daha sonraları, ayrım
cılığa karşı gelmek, be
yaz güneylilerin liberal 
idealizmi şekilleniş dö
nemlerinde, kaba ırkçı

lık ve mentaliteyi kontrol altına alma adına, yasak
lamalarına sebeb olmuştur. 1967 den bu yana, İsra
il’in işgal edilmiş köle bir toplum üzerine olan otori
tesini onaylama gereksinimi, insan idealizminden 
unapolegetik kabileciliğe benzer bir kaymayı, ADB 
deki yahudi diasporasmda da İsrail’de de üretmiştir. 
Günümüz ABD’sinde en önemli yahudi olmayan İs
rail destekçilerinin güneyin iç kesimlerinden -ayrım- 
c f  (segregationist ) ‘diksiekratlann’ torunları- olma
ları tesadüfi olamaz herhalde.

Amrikan yahudi toplumu içinde Siyonizmin etki
si gitdige artmaktadır. Bu son zamanlara ait bir feno
mendir. Geleneksel olarak, ortodoks olmayan Ame
rikalı yahudiler üç büyük geleneğe bölünmüşlerdir; 
evrensel liberalizm, Marksist radikalizm ve etnik S i
yonizm. İlk geleneğin Amerikan tarihinde önemli bir 
değeri vardır. Yahudi aktivistleri ve filantropistleri, 
Amerika’da bütün ırk, din ve cinsiyetlere tanınan si
vil hakların genişletilmesinde çok değerli katkıları 
olmuştur. Fakat Yahudi liberalizmi kendi başarısının 
kurbanı olmuştur. Amerikan toplumu içindeki Ya
hudi gelişimini engelleyen bariyerleri ortadan kaldır
mış -yahudi öğrencileri, Ivy League üviversitelerine 
ve prestijli kulüplere üyeliklerini kısıtlayan kotaların 
kaldırılması gibi- fakat yahudi liberaller asimilasyon 
yoluyla ortadan kalkma eğilimi göstermektedirler.

Arap-İsrail çatışması haberleri verilirken, 
Filistinlilerin şiddet yanlısı olarak tasviri- 
“Filistinli şiddetine karşı İsrail Gazze’ye fü- 
ze saldırısında bulundu”- bir gelenek hali
ni almıştır.
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Amerikalı yahudi toplumu fertlerinin yarısından faz- 
lası kendi toplumları dışında evlilik yapmakta, ço- 
cuklarını yahudi gibi büyütmeme eğilimi göstermek
tedirler.

Yahudilerin sayısının asimilasyon ve yahudi dışı 
evliliklerle azalması/aşınması kendilerini yahudiliğin 
korunmasına -gerek muhafazakar dini bir itaatle ge
rekse ideolojik Siyonizmle, veya her ikisi ile- adamış 
Amerikalı yahudiler tarafından büyük bir tehdit ola
rak algılanır! Birçokları, son yıllarda itaatkar bir din 
adına sekulerizmden vazgeçmiştir. (Joseph Lieber- 
man, Al Goıe’un başkan yardımcısı adayı bunlar ara
sında en meşhur olanla
rıdır). İronik olarak, bir
çok neo-tradisyonalist 
yahudi, anti-semitistler 
tarafından yalıudilere öz
gürlük tanıdığı iddia edi
len çoğulculuk ve sekii- 
lerizme içten bir düş
manlık duymaktadır.
National Interestin edi
törü Adam Garfinkle, the ConservatTve judaism ad
lı dergide “Amerikalı yahudilerin çoğunun iki dini 
vardır: Yahudilik ve Amerikan İzm. Eğer iki başınız 
ve iki kalbiniz yoksa iki dininiz de olamaz” şeklinde 
yazmıştır. Aslında ABD ve İsrail’de yahudi funda- 
mentaliminin yükselişi ile İslam dünyasının fuııde- 
mentalizminin yükselişi arasında b.ir paralellik mev
cuttur. Her iki durumda da, tepkilerini ortaya koyan
lar geleneklerinin seldiler batı değerleri -feminizm, 
dini müsamaha, doğa bilimleri- tarafuıdan tahrif 
edildiğine inanmaktadır. Gerek müslümanlarm ge
rekse yahudilerin, “yozlaşmış batılı değerlere” karşı 
önerdikleri panzehir, pre-modem dini hukuk; yahudi 
hukuku veya şeriattır.

ABD’de yaşayan eski solcu ve liberal yahudiler 
için, yahudi kimliğinin temeli olarak entnosentrik si
yasi Siyonizmi benimsemek, katı ortodoks yahudi ha
yat tarzını benimsemekten daha çekici gelmektedir. 
Lakiıı siyasi Siyonizmi yahudiliğin temeli haline ge
tirmek, katı, dual bir sadakati de beraberinde getirir. 
Bahsettiğim makalesinde Stephen Steinlight şu nok
talara dikkat çekmektedir: “İtiraf ediyorum, benim 
yaşıtım en az yüzlerce yahudi çocuk gibi ben de yahu- 
di milliyetçisi olarak, hatta ayrımcı/dışlayıcı bir şekil
de yetiştirildim. Her yaz iki ay olmak üzere, çocuklu
ğum ve gençliğimde on yıl boyunca yahudi yaz lcamp-

E. Said ve N. Chomsky gibilerin eleştiri
leri, Amerika ve İsrail’in Ortadoğu’daki 
politikalarını kınamaları, onların Ameri
ka’nın bütün dış politikasına rutinleşmiş 
karşı çıkışlarının bir parçasıdır.

lamıa katıldım. Orada her sabah, yabancı bir bayrağı 
selamlardık, o bayrağın renklerini yansıtan elbiseler 
giyerdik, yabancı bir milli marşı söylerdik, yabancı 
bir dil öğrenirdik, yabancı müzikler ve folk dansları 
öğrenirdik ve bize öğretilen şey, İsrail’in, bizim ana- 
vatamız olduğuydu. İsrail’e göç en büyük erdem sayı
lıyordu. Amerika ve Kanada bayraklarını da selamlı
yor ve bu ülkelerin milli marşlarını da söylüyorduk, 
tabiki, ama bizim asıl sadakatimizin nereye olduğu da 
aşikardı. ... ADB de, bu iki taraflı sadakati tolere edi
yordu, öyle sanıyorum ki, hristiyanlığın büyük yıkım
daki (holocaust) suçu bunu bir realite olarak ortaya

koymaktadır.”
Politik merkezde 

İsrail hakkında sıh
hatli bir tartışmanın 
engellenmesi, İsrail 
politikasının ve 
Amerika-İsrail lobisi
nin en sesli eleştirisi
nin aşırı sol ve aşırı 
sağ tarafından yapıl

masından dolayıdır. Edward Said ve Noam Chomsky 
gibi sol cenahın eleştirileri sol akademik çevrenin dı
şında ciddiye alınmıyor çünkü Amerika ve İsrail’in 
Ortadoğudaki politikalarını kınamaları, onların 
Amerika’nın bütün dış politikasına rutinleşmiş kar
şı çıkışlarının bir parçasıdır.

Aşırı sağın ya da eski sağın eleştirileri Patrick 
Buchanan tarafından dile getirilir; her zaman, bir- 
yaııdan İsrail’i ve İsrail lobisinin rantlarını kınarken, 
diğer yandan seküler hümanistlere, homoseksüellere, 
feministlere, üçüncü dünya yığınlarına ve diğer beyaz 
hııistiyan düşmanlarına karşıtlıklarını bir arada dile 
getiren bir yazarlar takımı oldu. Militan hareketin 
temsil ettiği fanatizm Zog - Zionist - işgal edilmiş hü
kümete benzer bir federal hükümete gönderme yapan 
Timoth Mc Veigh in ortaya çıkmasına sebep oldu. 
Bu çeşit şeytan inancına siyahlar arasında da rastla
nır “İslam Ulusundan” Louis Farrakhan gibi.

Şunu söylemek küçük bir abartıdır; eğer aşırı sağ 
İsrail’den nefret ediyorsa temel olarak Yahudilerden 
nefret ettiğinden dolayıdır, aşırı sol İsrail’den nefret 
ediyorsa o da temel olarak Amerika’ya olan nefretin
den dolayıdır. İsrail lobisi birçok Amerikalıyı İsraili 
eleştirenlerin, Chomsky, Buchanan ve Farrakhan gi
bilerin, fanatizmi destekleyen figürler olduğuna ikna 
etmek için çok elvereşli bir ortamı ele geçirdiler. İs
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rail yine Filistinli düşmanları için de aynı şansa sahip 
oldu: “Yasser Arafat ne Gandhi ne de Mandela’dır, 
Filistinli intihar bombacıları taktik olarak El Ka- 
ide’den farksızdır.”

Fakat, İsrail lobisinin Amerika politikası ve ka
muoyu üzerindeki etkisi, Batı Şeria’dan çon İran 
Körfesiyle ilgilenen petrol yöneticilerine, Cumhuri
yetçi ticaret kuruluşlarına, dış ilişkiler ve ordu çalı
şanlarına cephe alan sesli Arap-Amerikan lobisin
den ve Siyah Demokratlardan, -ki onlar Filistinlile- 
r’e yakınlık duyma eğilimlindeler,- oluşan değişik 
gruplar tarafından tehdit edilmekte. Uzun vadede, 
göç ve evlilikler sonucu nisbi olarak azalan Yahudi- 
Amerikan nüfusu, lobinin gücünün azalmasıyla bir
leşecek.

Fakat şimdilerde, bütün bölgelerin Kongre üyele
ri hala rakipleri destekleyen ve destekleyecek olan 
lobiyi gücendirme konusunda gönülsüzler; özel ko
nuşmalarda birçok gazeteci ve politika uzmanı, üyele
rin fanatik İsrail destekçisi olan editörler ve yayıncı
lar tarafından boykot edilmekten korktuklarını söyle- 
mekteler; Amerika milli güvenlik sistemindeki en te
pe görevler İsrail ve İsrail lobisiyle kişisel ve mesleki 
ilişkileri olan kişilere gider. İsrail hükümetinin amaç
larına karşı çıkan askerler ve diplomatlar, söylenti 
kampanyalarıyla lekelenir. Bu şartlarda, Amerika po
litikası İsraile desteğe nasıl eğilimsiz olabilir?

İsrail’e karşı bilinçli ve dengeli eleştiri İngiltere 
ve diğer Avrupa ülkelerinden geldi, bu eleştiri İsra
il’in var olma ve kendini savunma hakkını tanır, fa
kat diğer taraftan Amerika’da çok az görünür olan, 
İsrail’ in Filistin topraklarını vahşi işgalini ve Arap 
olan İsraillilere karşı ayrımını onaylamaz. Bu nokta
da, Amerikan ve dünya tarihinde yapılması gereken

tekleyecekti. Fakat, İsrail lobisi olmasaydı, Ameri
ka’nın seçilmiş temsilcileri, işgal edilmiş topraklar
dan çekilmek şartıyla İsrail’e yardım edeceklerdi. Bü
yük oranda İsrail lobisinin varlığıdır Amerika’nın İs
rail’e koşulsuz desteğinin sebebi, ki bu yüzden İsrail 
Amerikanın Ortadoğu politikasıyla uzlaşır.

Önümüzdeki yıllarda, biz Amerikalılar sadece şir
ketlerin ve birliklerin değil, fakat aynı zamanda tüm 
etnik lobilerin -ister İsrail lobisi ister Arap-Ameri- 
kan lobisi olsun- bozucu etkisinden bizim politik sis
temimizi arındırmak için reform yapmalıyız. Ameri
ka’nın nüfusu son zamanlardaki göçmenlerle artış 
gösterdikçe, İsrail lobisinin başarısıyla cesaretlenen 
şu veya bu etnik diasporanın dış politikaya birtakım 
işler yaptırma tehlikesi artmakta, ki bu durum yaban
cı bir ülkeye olan derin bağlılığın Amerikan vatan
daşlığının normal ve kabul edilebilir bir parçası oldu
ğuna inancı arttırmaktadır.

Kamu polotikası etnik oy blokları arasında var 
olan yabancı ülkelere eğilimin önüne geçemez, assi- 
milasyonun bu eğilimi zayıflatmasına rağmen. Buna 
karşın, etnik bağış mekanizması ancak politik bağış
lar ile ilgili düzenlemelerle ortadan kaldırılabilir. 
Amerika’daki Finaııs reform kampanyalarının eyalet 
dışı ve bölde dışı bağışların yasaklanması yada özel 
fonun kamu fonlarını yerini alması yönündeki çalış
maları arzu edilen yararlı reformlardır. Finans reform 
kampanyalarının yanında, Amerika, milli güvenlik 
ofislerindeki atanmış pozisyonların sayısını azaltıl
masına gereksinim duyuyor. Milli güvenlik eliti için
deki “içeridekilerin ve dışarıdakilerin” sayısını azal
tarak, hükümet içinde Amerika dış politikasını et- 
lilemek isteyen etnik lobiler ve ekonomik çıkar grup
larıyla, petrol endüstrisi gibi, ilişkisi olanlar azal-

şey Amerika-İsrail lobisine sorumlu bir eleştiridir, 
bu eleştiri, sol eleştirinin tersine, Amerika’nın büyük 
statej isinin geniş taslağını meşru kabul etmektedir 
ve yine bu eleştiri, aşırı sağın eleştirisinin tersine, 
Yahudi Amerikalılara ya da İsrail devletine karşı kö
tü niyetten dolayı yönlendirilmez.

Geçmişte, İsrail lobisi kendini İrlanda lobisinden 
ayıran bir özelliğe sahipti: İsrail lobisinin destekledi
ği ülke onun komşuları tarafından yok edilmekle 
tehdit edildi. Artık böyle bir durum yok. Ayrıca, bir
çok Amerikalı İsrail lobisi olmasa da İsrail’in var ol
ma ve kendini tehditlere karşı savunma hakkını des

tılabilir. Biz Amerikalılar demokratik sürecimizdeki 
bozulmayı sona erdirene kadar, Avrupa’daki, As
ya’daki ve Ortadoğudaki müttefiklerimiz bizim or- 
tadoğu politikamızı kaygıyla izleyecekler.

Amerika’daki İsrail lobisi hakkında doğru olan 
şudur: Lobi tümüyle güçlü değil, ancak Amerika’nın 
ticari malı ve onun Ortadoğu’daki müttefikleri için 
hala çok güçlüdür. ■

David Goodhart, İngiltere’de yayımlanan Prospect der
gisinin editörüdür. Bu makale derginin son (Nisan 
2002) sayısından çevrildi.
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1
1 EylüPün korkunç bir tepki dizisine yol açtığı
nı ve şu ana kadar İsrail’in Filistin’de gerçekleş
tirdiği vahşet ve çılgınlığından daha kötü bir 

şeyin olabileceğini kimse inkar edemez. Elbette ki, bu 
korkunç kart ve gözyaşının birincil sorumlusu Birleşik 
Devletler değildir. Fakat Amerika’da ve Avrupa’da, 
ABD hükümetinin uzunca bir süredir, özellikle de 
Dünya Ticaret Merkezi’ne yapılan saldırıdan bu yana 
elde ettiği önemli rolü son derece kötü bir şekilde kul
landığına dair yaygın bir kanı hakimdir. Mevcut du
rum her iki halk için daha da kötüleşmeye devam et
tikçe, paradoksal bir şekilde, hem İsrail’i açıkça des
teklediği, hem de bölgeye kalıcı bir barış getirmediği 
için tüm olup bitenlerden ABD’yi sorumlu tutan ve 
giderek sertleşen bir eleştiri yükselmektedir. Tüm bu 
eleştirilerin haklı gerekçeleri olduğu apaşikar ortada.

Yakın dönemde tırmanışa geçen şiddetin nedeni
nin, Başkan Bush’un El-Kaide örgütüne karşı başlattı
ğı harekâtın İlk Gün’ünden itibaren anti-terörizm ko
nusunu abartmasıyla ilişkili olduğunu herhalde kimse 
inkar edemez. Bush, 11 Eylül saldırılarının yol açtığı 
terörist tehditi genelleştirmek suretiyle hem büyük öl
çüde gereken cevabın kapsamını genişletti hem de di
ğer devletlerin uzun süreli iç düşmanlarına karşı yö
nelttikleri şiddeti artırmaları için yeşil ışık yaktı. Bir
kaç önemli devlet, ülkelerinde faaliyet gösteren siya
sal grupların kendi geleceklerini belirleme haklarını 
engellemek için sergiledikleri çabaları ABD’nin küre
sel teröre açtığı savaşla özdeşleştirmekten memnun 
oldular. Bu ülkelerden hiçbiri bu konuda Ariel Şaron 
başbakanlığındaki İsrail yönetiminden daha fazla ba
şarılı olmadı.

Bush yönetimi birkaç önemli hata yaptı. El-Kaide 
tehdidine karşı tepkiyi smırlandırmamakla görünürde

sonu gelmeyecek bir askeri saldırıya girişti; daha da 
kötüsü Bush yönetimi söz konusu savaşı Birleşik Dev
letlerle ya da insanların güvenliğiyle inandırıcı bir 
ilişkisi olmayan topraklarda gerçekleştirmeye kalkıştı. 
Hedefin böylesine genişletilmesi, şiddetin sadece dev
let yapısına sahip olmayan hareketlere ve örgütlere 
karşı uygulanmasıyla, terörizm kavramının anlamı da
raltılmakta, böylece sivillere karşı devlet tarafından 
kullanılan şiddeti terörizm konusundaki yasaklama
lardan muaf tutmaktadır. Aslında bu devletçi yakla
şım günümüze değin öylesine genişletilmişdir ki, Rus
ya’nın Çeçen bağımsızlık direnişi karşısındaki tavrın
da ve İsrail’in işgalci tutumunda görüldüğü gibi ayrım 
gözetmeksizin sivil toplumiara yöneltildiğinde devle
tin uyguladığı şiddet terörizm olarak adlandırılmazken 
örgütlerin askerler ya da savaş gemileri gibi askeri he
deflere karşı gerçekleştirilen saldırılar terörizm olarak 
adlandırılmaktadır. Terörizm kavramının bu şekilde 
kullanımı ahlaki olarak kabul edilemez; siyasal olarak 
ise manipülatif bir durum arzetmektedir ve kesinlikle 
tarih-dışı (anakronik) bir şeydir. “Terörizm” kelimesi
nin bu şekilde kullanımının Fransız Devrimi sırasında 
yönetiminin kontrolden çıkan aşırılıklarından türe
yen siyasal şiddeti tanımlamak için kullanıldığını ha
tırlatmakta fayda var.

Burada söz konusu edilen, siyasal bir anlam-bilim- 
den öte bir analiz ve tavsiyedir. Salt Filistin şiddetini 
terörizm olarak adlandırmakla İsrail’in daha büyük öl
çekte gerçekleştirdiği şiddet sadece Amerikan bağla
mında ele alınan utançtan kaçınmamakta, aynı za
manda, terörizme karşı verilen mücadelenin bir par
çası olarak uygulanmak suretiyle resmi olarak yürürlü
ğe konulmuş olmaktadır. Söz konusu olan, Filistin’in 
intihar saldırılarına ve sivillere karşı gerçekleştirilen
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diğer şiddet eylemlerine mazeret bulmak değil; fakat 
bir bölgenin kazanımı ve devlet için bir mücadele 
başlatıldığında bu durum mümkün olan en kısa süre- 
de müzakereler ve diplomasi yoluyla çözümlenebile
ceğini ve çözümlenmesi gerektiğini ve her iki taraf için 
de şiddetin ahlaken ve yasal olarak izin verilemeyecek 
bir mecraya doğru yol alacağını ileri sürmektir. Bu du
rum, müzakereyle ve caydırmayla ortadan kaldırıla
mayan ancak ahlâki ve yasal sınırlar çerçevesinde or
tadan kaldırılması gereken hayali terörizmin birincil 
örneğini teşkil eden El-Kaide’nin meydan okumasıyla 
çelişmektedir. Bush’un yaptığı gibi bu iki farklı ger
çekliğin bir arada ele alınması 11 Eylül saldırılarının 
gündeme getirdiği tehditlerin mümkün olduğunca 
yaygınlaşmasını engellemede, Filistinlilere ve İsrailli
lere yapıcı bir rehberlik sunmada Birleşik Devletlerin 
diplomatik başarısızlığının temelini oluşturmaktadır.

Aynı zamanda, devletçi bir önyargının düşünce

sizliğini yansıtmak suretiyle neredeyse tartışmanın 
her bir alanından yorumlara sebebiyet veren bu duru
mun bir başka özelliği daha vardır. George Mitc- 
heil’den George Bush’a kadar herkesin, her egemen 
devletin kendi mevcudiyetine karşı gerçekleştirilen 
herhangi bir önemli terör eylemine sert bir şekilde ya
nıt vermek zorunda olduğu beklentisi gibi bir tuzağa 
düştükleri anlaşılmaktadır. Aynı zamanda, böylesi yo
rumların çoğu, bu yaklaşımın iflasını açığa çıkarmak 
suretiyle, karşı-terörün (kontraterör) diğer tarafta şid
deti daha, da azdırdığı gerçeğini dikkate almaktadır. 
Bu durum, gerçekten de vahşice bir döngü olmanın 
yanısıra, intikam duygusuyla dolu şiddet mantığının 
karşılıklı olarak işlediğini asla göstermemektedir. Ege
men aktör böylesi bir yaklaşımı gerçekleştirirse güçsüz 
taraf nasıl bir tavır alır? Filistinliler grev yaptığında, 
bu eylemler, Birleşik Devletler’de asla reaktif ve ma
kul olarak değil, tam aksine daima provokatif olarak 
anlaşılmaktadır. Filistinlilerin grevi, Netanya’daki 
dehşet verici bir intihar saldırısından ve aynı şekilde 
dehşet verici olan İsrail’in tanklarla ve helikopterler
le işgal altındaki Filistin topraklarına girmesinden.da
ha doğru değildir. Bunlardan biri kabul edilip, diğeri 
mahkum edilebiliyorsa o zaman olayları algılamamız
da deformasyon söz konusu oluyor demektir.

Benzer dinamik etken Yaser Arafat’ın rolü hak- 
kındaki bitmez tükenmez tartışmada da vardır. Şa- 
ron’un kanlı geçmişi çok nadir dile getirilirken, Ara
fat’ın rolü çeşitli açılardan suçlu bulunmaktadır. Şa- 
ron genellikle saygı görmekte veya Filistin uzlaşmazlı
ğı çoğunlukla, İsraillilere demokratik bir seçimde böy
lesi aşırı bir lideri seçmek için bir neden olarak sunul
maktadır.

Fakat Birleşik Devletler liderliğinin yaşadığı so
runlar tamamiyle Bush’un başkanlığının temelinde 
yatmamaktadır. Oslo Barış sürecinin yetersizliği 
önemliydi ve 2000 yılının Eylül ayının sonlarında 
başlayan ikinci intifadanın patlak vermesinden beri 
bu vahşi oyun sergilenmektedir. Herhangi bir gösteri 
gerçekleştirilmeksizin bu oyun, İsrail Başbakanı Ehud 
Barak’ın 2000 yılının yaz’ında Camp David’de cömert 
bir teklifte bulunmasından beri sürekli tekrarlanmak
tadır. O zamanlar, Arafat’ın kabul etmesi gereken bir 
teklifi kabul etmediği ve yeniden silahlı mücadeleye 
başladığı iddia edilmektedir. Daha da ötesi, Arafat’ın 
bu teklifi reddedişi söz konusu bu mücadelenin bir Fi
listin devleti kurma konusunda değil, Yahudi devleti-
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nin varlığını sona erdirme bağlamında olduğunu söy
lemekle eşdeğerde olduğu ileri sürülmektedir. Bu du
rum, İsrail’in, Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği vah
şiliklerle dolu geçmişe sahip bir adam tarafından tem
sil edileceği ve Filistinlilerin kendi geleceklerini be
lirlemeye yönelik yasal haklarının ellerinden alınma
sı anlamına gelen Şaron’un seçilmesine yol açan tek 
yanlı bir değerlendirmeydi.

Fakat Oslo başarısızlığının tek sorumlusu Arafat 
mı? Sanırım Arafat’ın Filistinlilere, İsraillilere ve 
dünyaya Barak’tn Camp David önerilerinin kabul edi
lemezliğini açıklayamaması, sergilediği liderliğin en 
talihsiz başarısızlığıydı. Arafat’ın bir noktada, bu öne
rileri kabul etmenin sınırına geldiği fakat halkının 
büyük bir bölümünün sonuçta elde edilecek Filistin 
devletinin yapısından memnuniyetsizlik duymasıyla 
karşı karşıya kaldığında çark etti. Aynı zamanda, bü
tün müzakerenin Filistinlilerin uzlaşmaya varmayı 
umut ettikleri Filistin’in İngiliz mandası altındaki 
%22’lik bölümüyle ilgili olduğunu hatırlatmakta fay
da var. Geri kalan %78’lik bölge İsrail’in kullanımına 
devredilirken Filistinlilerin %22’lik bölümle uzlaşma
yı kabul etmeleri bekleniyordu.

Daha da ötesi, -yerleşim bölgelerinin yasadışılığı 
ve varlığı Filistin duyarlılığı için her gün problem 
kaynağı teşkil etmesine rağmen- işgal altındaki bölge
lerdeki yerleşimlerin geleceği, söz konusu bölgelerin 
yarısının -yerleşimcilerin %80’i veya daha fazlasını 
içerecek şekilde- İsrail tarafından ilhak edilmesiyle 
dile getirilecekti. 2001 yılı Ocak ayında Taba’da ger
çekleştirilen ek görüşmelerde mülteciler konusunda 
bir uzlaşma gündeme geldi; fakat yazılı belgelere geç
medi ve Filistinlilerin 1967 öncesi İsrail topraklarına 
dönüşleri karşısında İsraillilerin tepkisi öylesine yo
ğundu ki, Barak’m vaad ettiği önerileri -yeniden se- 
çilseydi-gerçekleştirebilme ihtimali son derece uzaktı. 
Bunun ötesinde, İsrail’in güvenliğinin, kurulmakta 
olan bir Filistin devletini sürekli ikincil konumda tu
tacak şekilde düzenleneceği ve böylelikle iki halkın 
ayrı ayrı yaşayacağı iki devlet arasındaki eşitlik bağla
mında hakiki barışa dair temel mesajın inkar edilme
si umut ediliyordu.

Liderleri, belgeleri sorgusuz sualsiz imzalamaya ik
na edilseler bile Filistinliler er ya da geç böylesi bir çö
züme karşl çıkacaklardı. Pek çok kişi, Camp David gö
rüşmelerinde Arafat’ın kendisinin ve halkının (özel
likle de mülteci olan %50’den fazla insanın) ruhunu

-kendi kişisel görevi olduğu düşünüldüğünden- her
hangi bir devlet uğruna satacağına dair Filistinliler 
arasındaki yaygın korkuyu unutmuş durumda.

Benzer şekilde, Amerikan çevrelerinde Arafat’ın 
terörizmi seçtiği yönündeki yaygın kanı da yanıltıcı
dır. Böylesi bir düşünce, gelişmelerin mantıklı bir şe
kilde algılanmasına engel olmaktadır. Bu dönem bo
yunca Arafat, Filistin hareketindeki militan güçlere 
karşı daha fazla mücadele vermiş; genellikle Filistin 
yönetimi içinde en ılımlı sesi temsil etmiş ve Filistin 
Yönetimi altındaki bölgelerin İsrail’e ve İsraillilere 
karşı kullanılmasını önlemek için görevini ciddiye al
mak suretiyle Hamas ve İslami Cihad örgütlerinin 
hışmına maruz kalma konusunda isteklilik sergilemiş
tir.

Bunun ötesinde, ikinci intifadayı başlatan Şa- 
ron’un Mescid-i Aksa’ya yaptığı provokatif ziyareti
dir. İçlerinde, Kudüs’deki Ortadoğu Evi’nin başında 
yer alan Faysal Hüseyin’in de yer aldığı önde gelen Fi- 
listinlilerce Barak liderliğiyle bağlantılandırılan olası 
çatışmaların ilk işaretlerine yol açan bu ziyarettir.

Bu ziyareti takiben Filistinlilerce gerçekleştirilen 
gösteriler başlangıçta şiddet içermiyordu. İsrail aşırı 
bir güç kullanarak çok sayıda göstericiyi ağır bir şekil
de yaralayıp öldürmek suretiyle Batı Şeria ve Gazze’de 
yaşayan Filistinlilere yönelik yargısız infazlarla karşı-
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lık verdi. Bu noktada, modern tank 
ve helikopterlerin de dahil olduğu 
gelişmiş silahlarla Filistinlilere sah 
dirildiği ve İsrail’in her bir safhada 
gücünü daha da artırdığı bir şiddet 
döngüsü başlamış oldu. Bu süreçte 
Filistin direnişinin askeri seçenek
leri tedrici olarak sona erdi ve Filis
tinlilerin elinde İsrail’le çatışmanın 
tek yolu olarak intihar saldırıları 
kaldı. Bir yıl önce Birleşmiş Millet
ler İnsan Hakları Komisyonunca 
oluşturulan araştırma grubunda yer 
almıştım. İkinci intifada ile ilgili 
hazırladığımız rapor Güvenlik Kon
seyi üyelerinin çoğunluğunun yoru
mu gibi yukarıdaki görüşü destekli
yordu. Tarafsız bir algılamanın ürü
nü olan bu çabaların en temel so
nucu İsrail’in giderek artan şiddet 
olaylarında baş sorumlu olduğu ve uygulamalarının 
uluslar arası kanunların büyük ölçüde ihlalini içerdi
ğini gösteriyordu.

Geçen birkaç hafta içerisinde yeniden gündeme 
gelen hadiseler İsrail’in Batı Şeria ve Gazze’de devam 
eden işgaliyle yakından ilişkilidir. Söz konusu bu du
rum, işgal güçlerinin uluslararası yasaları hiçe saydığı 
ve geri çekilmeyi reddettiği bir ortamda işgal altında
ki bir halk tarafından ne tür bir direniş hakkının be- 
nimsenebileceği sorusunu gündeme getirmektedir. 
Böylesi bir direniş hakkı şiddetin kısıtlanmasını izin 
vermemektedir; fakat bazı silahlı eylemleri meşrulaş
tırdığı görülmektedir. Filistinlilerin kullanımı için 
gönderildiği aşikâr olan silah dolu geminin yolunun 
kesilmesi Ocak ayında başlayan ayaklanmaya farklı 
bir veçhe kazandırmaktadır. On yıllardır devam ede- 
gelen mücadele bağlamında işgalci güç kendini silah- 
landırabiliyor, uluslar arası sorumluluklarını .yerine 
getirmiyor ve Birleşmiş Milletler yetkesini hiçe sayı
yorsa karşı taraf kendine yarar sağlayacak bir araç ka
zanımı elde edebilir mi?

Şu husus çok önemlidir: Filistin yönetimi Oslo gö
rüşmeleri sürecinde ateşkesin egemen ve eşit devletler 
oluşumunda adil bir çözüm üretemeyeceğini ve gerçek 
çıkarlarının jeopolitiğin sunağında kurban edildiğini 
öğrendi. Aslında görüşmeler, karşılıklı olarak kabul 
edilebilir eşit devletler oluşumuna giden bir yol veya

pek çok Filistinlinin özlemle bekle
diği uluslar arası kanunla başvuru
lacak çözümden ziyade güç ve kont- 

'rol gerçekliklerini yansıtan pazar
lıklar şeklinde geçti. Söz konusu 
mücadelede neredeyse her konuda 
Filistinliler kendi adlarına -savaş 
esnasında İsrail tarafından ele geçi
rilen topraklardan çekilme sorum
luluğunun ve 4. Cenova Sözleşme
sinin 49(6). Maddesi uyarınca yer
leşim bölgelerinin yasadışılığınm, 
topraklarından sürgün edilen mül
tecilerin güvenli bir şekilde dönme 
hakkının ve Kudüs’ün herkesin or
tak malı olmasını desteklenmesinin 
de içinde yer aldığı uluslar arası ya
salara bağlı kaldıklarını takdir et
mek önem taşımaktadır. Bir başka 
deyişle şayet adaletten, uluslar arası 

yasalara atıfta bulunmak anlaşılırsa ortaya çıkacak so
nuç Barak/Clinton önerilerinde gündeme gelen ko
nulara benzemeyecektir. Böylesi bir sonuç hemen he
men bütün Filistinlilerce anlaşıldığı ve uzun zaman 
önce İsrailliler tarafından başarıldığı gibi kendi gele
ceklerini belirleme hakkını tatmin etme hususuna hiç 
böylesine yaklaşılmamış olurdu. Birleşik Devletler yö
netiminin Filistinlilerin haklarını savunma konusun
daki başarısızlığı ve Birleşmiş Milletler’in otoritesini 
uygulamadaki yetersizliği sıradan Filistinliler için son 
derece yanılsatıcı bir durumdu ve bu yaklaşım dikkat
leri Hizbullah’ın güç kullanmak suretiyle İsrail’in gü
ney Lübnan’dan çıkartılmasından başka yöne çekti.

Daha da kötüsü, Filistin liderliğinin de söz konusu 
edildiği gerçekte barış sürecini yeniden canlandırma 
konusundaki tartışma yeniden yapılandırılan Oslo gö
rüşmelerine dönüş konusudur, yani ateşkes sonrasında 
taraflar arasındaki müzakereler konusunda görüş birli
ğine varıldı. Bir ateşkesi etkin bir şekilde uygulamaya 
koymayı hedefleyen Tenet plânı gibi Mitchell Komis
yonu raporu da bu yönde gelişme göstermektedir. Ön
celikle bu eksik girişimler bile Şaron’un yerleşim böl
gelerini ele alacak ya da mültecilerin yaşadıkları zor
lukları ve bir şekilde en ılımlı Filistinlinin bile bek
lentilerine yanıt verecek şekilde Kudüs’ün egemenli
ğini dile getirecek uluslar arası sözleşmeler bağlamın
da gerçekleştirilen barış görüşmeleri fikrine karşı ser-
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gilediği düşmanlıkla engellenmiş' 
tir. Birleşik Devletler hükümetinin 
yıllardır büyük miktarlarda gerçek' 
leşen ve genellikle silah alımına 
harcanan yıllık dış yardımıyla des' 
teklenen utanç verici İsrail yanlısı 
dış politikasını benimsemesiyle ilgi
li pek çok kanıta rağmen, Birleşik 
Devletlerin barış sürecindeki ilişki
si bağlamında “ara bulucu” girişimi- 
ni onaylamaya dünden hazır olma
sından ötürü Filistin Yönetimi de 
eleştirilebilir. En azından, Filistinli 
liderler sorunu vurgulamaklar ve 
halkları için bir ölüm kalım konu
sunu oluşturan bu tür meselelerle 
ilgili daha tarafsız anlaşmalar bulma 
yoluna gitmelidirler. Hedef gerçek 
barış ise şimdiki durumda bu hede
fe ulaşılamaz!

En olumsuz şekilde sergilenmeye devam edecek 
olan trajedi işte budur. Söz konusu bu yaklaşım her iki 
halkın taleplerini karşılayacak güvenilir bir barış şiire' 
cinin zorluğunu göz ardı etmek anlamına gelmiyor. 
Bütün anlaşmazlıklarda kullanılabilecek mantıklı bir 
yaklaşım için yol gösterici olmasına rağmen, uluslar 
arası kanunların ihtiyaç duyulan bütün talepleri kar- 
şılayacağmı öngörmek bir yanılgıdır. Örneğin, mülte
ciler konusunda uygulanan uluslar arası yasa herhan
gi bir anlaşmayı kesinlikle başarısızlığa sürükleyecek
tir, çünkü hemen hemen bütün İsrailliler Filistinlile
rin dönüş hakkını Yahudi Devletinin yıkımıyla eş an
lamlı kabul edeceklerdir.

Pek çok Filistinliyle gerçekleştirdiğim görüşmeler 
sonucunda -yurtlarından çıkarılmaları gibi bir hata
nın İsrail tarafından kabulüne ve özellikle de 1948 yı
lında kaybedilen mal varlıkları ve zaman içersinde ta
sarlanan geri dönüş için kısıtlı fırsatları kompanse 
edecek şartlara güvenmek suretiyle- her iki tarafın da 
kabul edebileceği bir formül bulunması konusunda 
son derece istekli oldukları sonucunu ortaya koymak
tadır. İsrail yönetimi kendilerininkine eş değerde bir 
Filistin devletinin oluşumu için çalışmaya hazırlıklı 
olsalardı, İsrail’in kendi egemen kimliğinin temin 
edilmesi yolunda Filistinlilerin çaba sarfedeceklerini 
söyleyebilirdim.

İşin tuhaf tarafı, yanlı bir tutum sergilemesine rağ

men, iki devleti böylesi gerçek bir 
barışa sürükleyecek mevcut kapasi
teye sahip gücün Birleşik Devletler 
olduğu anlaşılıyor. Fakat kendi 
içersinden güç almadıkça Birleşik 
Devletlerin böylesi bir şeye kalkış
ma ola^lığı yok gözüküyor. Her iki 
halkın mutluluğu ve refahı için 
-daha aktif bağımsız bir Avrupa ve 
Arap etkinliği kadar- Amerikan da
yanışma hareketi gereklidir. Avru
pa ve Arap etkinliği her bir yeni 
vahşetle beraber daha makul bir se
çenek haline gelmektedir. İsrail’in 
1967 yılındaki sınırlara çekilmesi 
karşılığında diplomatik ilişkileri 
normalleştireceğini açıklamak sure
tiyle gecikmiş Suudi teşebbüsü 
önemli bir katkıdır. Avrupa’nın, 
Washington’un -şayet Beyaz Saray 

daha iyisini gerçekleştiremezse- şu ana değin sunduğu 
yaklaşımlara nazaran daha bağımsız bir alternatif sun
maya hazır olduğu anlaşılıyor. Bush’un “vakit kaybet
meksizin” Filistin bölgelerinden askeri varlığını çek
mesi yönünde İsrail’e yaptığı çağrı Şaron’un “operas
yonu sona erdirme” konusundaki ısrarı ile etkisini yi
tirmesine ve ayrıca Bush’un Colin PovvelPı baskı yap
ması için göndermesi; fakat Kuzey Afrika’daki birkaç 
ülkeyi kapsayan ziyaretleri araya sıkıştırmasıyla İsrail 
ziyaretinin aciliyeti olmayan bir seyahat plânına dö
nüşmesine müsaade etmesine rağmen, gene de cesaret 
vericiydi. Böylesi diplomatik bir yaklaşım yaygın bir 
şekilde “tutarsız” olmakla eleştirildi; fakat en azından 
Şaron’un, Filistin şehirlerinde ve kasabalarında son 
dönemde gerçekleştirdiği cinayetlerin az da olsa du
rulmasına sağlayan bir gelişmedir.

Şayet Birleşik Devletler elinden gelenin en iyisini 
yaparsa söz konusu silahlı birlikler sonunda zayıf tara
fı ya sunulanı kabulle ya da hiç bir şey yapmamakla 
suçlama süreciyle her iki tarafın ihtiyaç duyduğu 
güvenliği ve egemenliği sağlayan süreç arasındaki 
sınır hattına çekilmeye başlayabilir. Elbette, mevcut 
lider kadrosu ve varsayımlarla daha da ileri gitmek zor 
olacaktır. Fakat en azından gerçek bir barış için 
Şaron’un Arafat’a nazaran -geçmişte ve günümüzde- 
daha büyük bir engel teşkil ettiğini net bir şekilde or
taya koymalıyız. ■
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“OSMANLI BARIŞI”NDAN SÖMÜRGECİ TEDHİŞE
FİLİSTİN VE ORTADOĞU

D. MEHMET DOĞAN

1. Yüz Küsur Yıl Önce Bir Osmanlı Sancağı: 
Kudüs

1
 897 yılının elcim ayında, Mekteb-i Mülkiye me

zunu Tevfik Bey, Kudüs mutasarrıflığına tayin 
edilir. Yaklaşık üç buçuk yıl sürer vazifesi. Eşi 

Naciye Neyyal Hanım da onunla beraber Kudüs’e gi
der. Naciye Hanım, fazla tahsil görmemiş ama iyi ye
tişmiş bir kadındır. Kocasının görevi dolayısıyla bulun
duğu yerlerde edindiği intibaları yazar. Böylece koca
man bir hatırat kitabı meydana getirir. Yazdıkları o za
manların Osmanlı idarecilerinin taşrada idare ve yaşa
ma tarzları ile şehir hayatı hakkında verdiği malumat 
bakımından bilhassa önemlidir. Bir mutasarrıf/vali ka
rısı olarak Naciye Hanım, yerli ailelerin kendisine gös
terdiği -sıkılacak kadar ileriye varan- ilgi ve yakınlık
lardan bahsettiği gibi, şehir içinde yaptığı gezintiler
den, şehir dışında atlı seyahatlerden, denizlerde, göl
lerde yüzmelerine kadar bir çok şey anlatır.

“Kudüs’e ;vâsıl olduğumuzda, civardaki dağların, 
papatyalarla bezenmiş gibi insan kalabalığı ile bembe
yaz kesilmiş olduğunu gördüm. Hattın iki tarafına yer
leştirilmiş asker, memurin ve bando ile karşılandık. Bir 
patırtı, bir şamata ki sormayın gitsin. Perona adım atar 
atmaz bir kadın kalabalığı beni ve kayınvalidemi ha
nelerine misafir etmek için, üzerimize âdeta saldırdı.” 
(Ressam Naciye Neyyal’in Mutlâkiyet Meşrutiyet ve 
Cumhuriyet Hâtıraları, Pınar y. İstanbul 2000)

Kudüs’te ilk ikamet ettikleri bina neredeyse bin se
nelik bir yapıdır. Naciye hanım şehir gezileri sırasında 
Rum patrikhanesine de uğrar. Bir süre sonra patrikha
neye ait bir evde kiracı olarak kalmaya başlarlar. “Ku
düs gözlerime daha şirin gözükmeye başlamış, böylece yeni 
hayatıma alışıvermiştim. Daha sonraları bu memleketi o 
kadar çok sevdim ki, Tevfik Bey’in Kudüs’ten başka bir 
yere tayin edilmesi ihtimali aklıma geldikçe, yüreğim oy
nar, keyfim kaçardı.” Rum patrikhanesine ait “Kata-

mon Köşkü” ve bu köşkün hamamı, Ramle’deki Latin 
manastırı...Yafa’daki Habeş ortodoks manastın onun 
zaman zaman ziyaret ettiği yerler arasındadır. Latin 
manastırında öyle bir pilav yaparlar ki, lezzetini yıllar 
sonra bile unutamaz... Rum patriği atlardan hoşlandı
ğını ve usta bir binici olduğunu bildiği için iyi cins bir 
arap atını gümüşlü eğeri ile Naciye hanıma hediye 
eder ve Kudüs civarındaki bazı manastırları ziyaret et
mesi hususunda ricada bulunur.

Birüssebi’de kaymakamlık ihdas edilir, orada resmî 
binalardan oluşan bir şehir çekirdeği kurma vazifesi 
mutasarrıfa verilir. Mutasarrıf eşiyle birlikte o mahalle 
gider, çadırını kurar ve yanındaki teknik adamlarla ça
lışmaya başlar. Resmî daireler kısa zamanda yapılır. Bi- 
rüssebi o zamana kadar ortasında kuyu bulunan geniş 
bir ovadan ibarettir...

Bu hatırattan çıkarılacak sonuç şu: Valinin hanı
mı, eşiyle veya eşi yanında olmaksızın Filistin coğraf
yasında-her yere gitmekte, gittiği yerlerde hoş karşılan
makta, itibar görmekte olabildiğince rahat hareket et
mektedir. Değil etnik, dinî çatışma; âdî asayiş valc’ala- 
rina dahi nâdiren rastlanmaktadır...

100 Yıl önce Filistin sükûnet ve barış içindedir.
Farklı ırklar, dinler, mezhepler bir arada ve barış 

içinde yaşamaktadır. İşte bu "Osmanlı barışı"dır! Ya
hudilerle ilgili her hangi menfi bilgi veya Yahudilerin 
bu topraklara yerleşmeleri konusunda hiç bir malumat 
yoktur hatıratta. Halbuki, 1897’de Basel’de ilk Siyo
nist kongresi toplanmıştır. Theodor Herzl'in öncülü
ğündeki kongre, Yahudi devletinin kurulması yolunda 
adımlar atmaya başlamıştır. Fakat bunun yansımaları 
henüz Filistin topraklarında hissedilmemektedir...

2. Artuk Bey’den Sonraki Fetretten 
‘Osmanlı Barışı’nın Sonuna

Türkler, Kudüs üzerinde hâkimiyetlerini, Anadolu'dan 
önce kurdular. Atsız Selçuklu devleti adına Kudüs ve
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civarını 1070'de Fatımilerden aldı. (Malazgirt zaferi: 
1071, Anadolu Selçuklu Devleti'nin kuruluşu, 1078 - 
İznik ).

Bin doksan birde, yaklaşık dokuz yüz on sene önce, 
Artuk Bey Kudüs'te vefat etti. Ömrünün son yıllarını 
Kudüs Bey'i olarak geçiren Artuk Bey, Anadolu'yu İs- 
lâma açan efsanevî büyük gazi kumandanlardan birisi 
idi. Anadolu dışında Suriye, Irak, Arabistan bölgele
rinde gazalarla dolu bir hayat sürmüştü. Kudüs'te Sü
leyman mabedine giden yol üzerinde defnedildi. Ab
basi Hilafetine karşı hareket eden Şiî Fatımîler onun 
ölümünden sonra, Artukoğullarını Haçlı istilasının 
başlamasından da faydalanarak Kudüs'ten uzaklaştırdı
lar. Kudüs Fatımilerin elinde fazla kalmadı, bir zaman
lar gizli ittifaklar yaptıkları Haçlılar tarafından bura
dan tard edildiler. Binlerce müslüman, kadın ve ço
cuklar dâhil, merhametsizce katledildi. Haçlı askerle
rinin atları kan içinde kaldı. Kudüs Latin Krallığının 
merkezi oldu (1098-1187). Ancak Selahaddin Eyyübî, 
doksan yıl sonra tekrar Kudüs üzerinde müslümanlarm 
hâkimiyetini tesis edebildi. Filistin’in bundan sonraki 
tarihi de Türk asıllı hanedanları/yöneticileri olan dev
letlerin tarihine karıştı (Memluk, Osmanlı).

Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferinden sonra, Os- 
manlılar Hicaz bölgesine vali tayin ettikleri gibi Hz. 
Ali soyundan geldiğine inanılan kişilerin Mekke-i 
Mükerreme emirleri olarak varlıklarını tanımışlardı. 
Bunlar "şerif" olarak anılırlar. Sultan İkinci Abdülha- 
mid Şerif Ali'nin oğlu Hüseyin'i Şura-yı Devlet (Da
nıştay) azası olarak uzun yıllar İstanbul'da tutmuştur. 
Hüseyin Paşa, Meşrutiyet'in 2. defa ilanından sonra İt
tihatçıların gafletinden faydalanıp Mekke'ye dönmüş 
ve 1909'da Mekke Emiri olmuştur. Hüseyin ilk fırsatta 
bölgedeki Osmanlı otoritesini yıpratmak için entrika
lar çevirmeye girişmiştir. Oğlu Faysal'ı, Osmanlı Mec- 
lis-i Mebusanı üyesi olmasına rağmen, İngilizlerle an
laşmak için Mısır'a göndermiştir. Hüseyin'le İngilte
re'nin Mısır yüksek komiseri Mc Mahon arasında yapı
lan yazışmalar ne üzerinde anlaşıldığını açıkça göster
mektedir.

1915'de İngiltere ile Hüseyin arasında bir hima
ye anlaşması imzalanmıştır. Böylece tarihte ilk defa 
mukaddes topraklar bir Hıristiyan devletin himaye
sine girmiştir.

İngiltere bu sırada Hüseyin'e her yıl 400 bin İngiliz 
lirası vermeyi taahhüt eder. Bunun üzerine Şerif Hüse
yin, 27 Haziran 1916'da ösmanh Devletine/hilafetine 
karşı isyanını açıkça ilân etmiştir. İngilizlerden ve 
Fransızlardan destek alan Hüseyin, oğulları Faysal, Ali 
ve Abdullah'la birlikte hâlâ Osmanlılann elinde bulu
nan Medine'ye de saldırmış (meşhur Fahreddin Paşa

bu beldeyi müdafaa etmektedir), fakat sonuç alama
mıştır. İngilizleıin Osmanlılara karşı Filistin, Suriye ve 
Irak'tajci başarılarında İngiliz Casusu Lawrens'le iş Bir
liği yapan Şerif Hüseyin ve adamlarının belli ölçüde 
rolü olmuştur. Hüseyin 1917 ocağında Hicaz kralı ilan 
edilmiştir.

2 Kasım 1917'de "Balfur deklarasyonu" açıklanmış
tır. Bu bildiride Filistin'de bir Yahudi devleti kurulma
sı öngörülmektedir. Bu sırada Filistin’de 60 bin Yalıu- 
diye karşılık 700 binden fazla müslüman vardır. Geçen 
zaman içinde yahudilerin sayısında büyük artış vuku 
bulacaktır.

1917 yılının 11 aralığında İngiliz Generali A llenby 
Kudüsü ele geçirir ve “Haçlı seferleri şimdi tamamlan
dı!” der.

(Şerif) Hüseyin'in oğlu Faysal 1918 kasımında 
Londra'da Yahudi lideri Weizman (Sonradan ilk İsrail 
Cumhurbaşkanı olacaktır) ile anlaşmaya varır: Filis
tin'e Yahudi göçü için gerekli kolaylıklar sağlanacak
tır. Faysal 1920'de Suriye'de kral ilan edilir. Fakat İn
giltere ve Fransa bu krallığı tanımaz. Suriye'de Fransız, 
Irak’da İngiliz manda idaresi tesis edilir. Faysal Fransız 
askerî harekatı üzerine Şam'ı terk eder. İtalya'ya ora
dan da İngiltere'ye gider. İngilizler daha sonra onu Irak 
kralı yaparlar...

Filistin’de tesis edilen İngiliz manda idaresi, Yahu
di göçünü teşvik eder. 1914’de 38 bin olan Yahudi nü
fus, 1924’te 104 bine ulaşmıştır. 1924'de halifeliğini 
ilan eden (Şerif) Hüseyin, bu sefer İngilizlerin kendisi
ne karşı desteklediği Suudiler tarafından mağlup edilir. 
Hüseyin kaçıp İngilizlere sığınır. Hüseyin' in diğer oğlu 
Abdullah, Filistin'de yahudi devletinin kurulmasını
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Ben Gurion ve karısı

kabul eder ve İngilizler tarafından “Ürdün kralı” ola- 
ralc ilan edilir.

"Büyük Arap Krallığı" hülyasıyla Osmanlı Devle
ti'ne isyan eden Şerif Hüseyin Kıbrıs'ta îngilizlere sa
ğınmış bir sürgün olarak ölür...

Oğlu Faysal Irak'da İngiliz mandası altında "kral" 
olarak hüküm sürer. Yöneticileri İngiliz ve Hindli olan 
bir Arap kralı!... Torunu Faysal 1958'de gerçekleştiri
len darbe sonucu parçalanarak öldürülür...

Filistin'de Yahudi devletinin kurulması karşılığın
da "Ürdün Kralı" olan Abdullah 1951'de Filistin'de öl
dürülür.

*

Ortadoğu’nun denkleminde 20. yüzyılın başından 
beri Arap kralları (veya sonradan onları deviren dikta
törler ve halefleri), onların müttefikleri emperyalist 
hıristiyan güçler (İngilizler-Fransızlar, sonradan ABD) 
ve nihayet onların rızasıyla Yahudiler var.

Ve tarih ve zaman en büyük yorumcu.. .Bin yorum 
yerine biraz tarih!

3. Her Körfeze Bir Savaş!
Her Coğrafyaya Bir Kontrol Unsuru!

Müzmin Filistin yarası son defa azdığında Körfez sava
şı on yılını doldurmuştu. On yıl önce dünya, Irak dik
tatörü Saddam’ın küçük komşusu Kuveyt’e saldırısını 
defetme ‘İnsanî harekatı’ ile meşguldü. Saddam bütün

Paula, Hayfa, 1948

dünyanın desteği ile püskürtüldü (!). Saddam püskür
tülmekle kalınmadı, Irak halkı on yıldır dış baskılar
dan, hava saldırılarından başını alamıyor, uygulanan 
ağır ambargodan mâsum çocuklar rahat yüzü göremi
yor. ..

A caba A raplar geçen yüzyılın başında Ortadoğu’da iş
ledikleri günâhların bedelini mi ödüyorlar?

Her şey 1900’de başlamadı ama, 1900’de dikkate 
değer bir hadise cereyan etti. Hem de Kuveyt’te .. .Ak
törler bir eksiğiyle aynı: Yine Kuveyt’in hâkimi Sabah 
ailesi, yine Suud ailesi ve emperyalist hâmileri (İngil
tere).

19. yüzyılın sonunda Şammarlılar Vehhabileri (Su- 
udileri) mağlub etti. Merkezleri Riyad kasabasını dahi 
ele geçirdiler. Bunun üzerine Vehhabi Emiri Abdur
rahman ibni’s-Suud oğlu Abdülaziz ibni’s-Suud ile be
raber Kuveyt emiri Mübarekü’s-Sabah’a iltica etti. 
Mübarek ise Osmanlı hilafetine (2. Abdülhamid’e) 
karşı bir süredir İngiliz nüfuzuna dayanarak payidar 
oluyordu.

1900 yılında, Şeyh Mübarekle Abdurrahman İb- 
ni’s-Suud İngilizlerin arzusu istikametinde Necid Emi
ri (ve hilafet taraftarı) İbnürreşid’e hücum etmiş fakat 
mağlubiyetten kurtulamamışlardı. Ertesi yıl İbnürreşid 
bölgede İngiliz nüfuzunun yayılmasının İslam dünya
sında uyandırabileceği menfi tesirleri ortadan kaldır
mak isteyen Abdülhamid Han’ın teşvikiyle Kuveyt’e 
hücum etmişse de, İngilizler buraya topçu birlikleri çı
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Kral Faysal, 1919 Paris Barış Konferansında

kararak onun harekatını durdurmuşlardı.
Asrın başlarında İngilizlerden destek alan Suudiler 

Şammarlıları mağlub etmişler, böylece Britanya impa- 
ratoruluğu Kuveyt-Hayl-Riyad hattında hilafetin nü
fuzunu kırmaya muvaffak olmuştu.

Şüphesiz Ortadoğu’nun bundan sonraki hikâyesi
nin anlatılması çok vakit alıcıdır. Burada önemli olan 
Abdülhamid Han'ın elinde tekrar bir dünya devleti 
olan Osmanlı İslâm devletinin bu coğrafyadan uzaklaştırıl
ması ve sonra da ortadan kaldırılmasıdır. Bu sırada bütün 
entrikalar, hep hâkim Osmanlı Hilafetinin bölgedeki 
gücünün kırılması, yerine arapların kendi “millî” oto
ritelerinin geçirilmesi örtüsü altında çevrilmiştir. Fa
kat ne hikmetse, nereden Osmanlı otoritesi çekildiyse 
orada emperyalizmin otoritesi kurulmuştur. Bölgede 
ortaya çıkan bütün Arap otoriteleri, bu hâkim otorite
ye nisbetle var olabilmiş ve tanımlanabilmişlerdir.

Bölgede Yahudi devletinin kurulması, ekonomik 
kaynakların (başta petrol olmak üzere) uluslararası 
emperyalizmin denetiminde işletilmesi hep bu dönem
de işlerlik kazanmıştır.

Osmanlı Devleti’nin bölgenin İktisadî sömürüden 
uzak tutulmasını sağladığı ve Yahudi devletinin kurul
masına engel teşkil ettiği, çok sonra ve sınırlı olarak 
insaf sahibi bölge mensupları tarafından da itiraf edile
bilen bir hakikattir. Bölgenin ve İslâm dünyasının 
denkleminden Osmanlı Devleti çıkarılmış, coğrafyaya

dayalı “millî?” devletler-devletçikler kurulmuş-kurdu- 
rulmuş, netice olarak sömürücüler ağlarını yaman ör
müşlerdir.

On yıl önce tezgâhlanan ve bütün müslümanları 
ürperten Körfez savaşı, bölgede emperyalistlerin tesis 
ettiği dengenin Soğuk harbin sona ermesinden sonra 
yeniden kurulması* için icad edilmişe benzemektedir. 
Batının öldürücü oyunlarla şımarttığı Saddam, bu 
oyunda kendisine biçilen rolü sonuna kadar oynamak 
hamakatini göstererek, bölge için daha kanlı bir son 
hazırlanmasına hizmet etmiştir.

Ortadoğu’da global emperyalizm neden yeni bir yapı
lanmayı gerekli görüyor?

Ortadoğu'nun statüsü belirlendiğinde (1. Dünya 
savaşı sonrası) denklemde Yahudi devleti yoktu. Şim
di var ve elli küsur yıllık varlığına rağmen bünye onun 
gayri tabiî varlığını reddetmeye devam ediyor. Her şe
ye çare bulunsa bile Filistinli çocukların direnişi Yahu
di devletinin varlığına ciddi şekilde tehdit oluşturuyor. 
Doğu-batı, komünist-kapitalist çatışmasının sona erdi
ği bir dönem, böyle bir düzenleme için elverişli şartla
ra sahiptir.

Bölge dengelerinin yeniden kurulması, yeni denk
lemler oluşturulması adına Filistin’de kan akıtılmaya 
devam edilmektedir. Bu denklemin oluşumunda, 1. 
Dünya Savaşı ile tek fark, samimi olarak İslâm toplu- 
munun davasını güden tek bir gücün bile ortada bu
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lunmamasıdır. Osmaıılı Devleti'nin varlığının bölge 
için ne anlam ifade ettiğini idrak etmek için yokluğu
nun ne demek olduğunu görmek gerekmiştir!

Filistin ve derinliğindeki ortadoğu coğrafyası ulus
lararası kapitalist sistemin ayakta durması için sıkı 
kontrol edilmesi gereken bir bölge olarak kan ve ateş 
içinde tutulmaktadır. Coğrafyaya sonradan ithal edi
len unsur, kendi varoluşunu şiddetle kabul ettirmeye 
çalışırken, kapitalist sistemin tahakkümcü karakterini 
de yansıtmaktadır. Bölge sırf Filistin’e mevzilendiril- 
miş İsrail ile kontrol edilemezse, başka yabancı unsur
ların coğrafyaya enjekte edilme ihtimali de gözden 
uzak tutulmamalıdır.

Bu balcımdan Türkiye’nin yeri ve durumu bilhassa 
önemlidir. Geçen yıllarda pek ön plana çıkmayan Er
meni iddialarının ABD ve Avrupa’da uluslararası plat
formlarda gördüğü ilgi, ABD ve İsrail kontrolünde 
Kürt devleti projesi ve nihayet Pontus konusunun can
landırılmak istenmesi, Türkiye’nin "filistinleştirilme- 
si" için uygun vaktin beklendiği intibaını uyandırmak
tadır.

Bilhassa Türkiye için kötü bir hayalden bahsettiği
miz söylenebilir. Filistin’de Yahudi devletinin varlığı 
da 19. Yüzyılın sonunda, hatta 20.yüzyılın başında bi
le kötü bir hayalden başka neydi ki!

Zeyl: Sırttan Vuranlar ve Vurduranlar!

Filistin'deki son kanlı ve sistematik terör karşısında 
Türkiye büyük bir gaflet içinde, dalalet içinde, hafi- 
za kaybı içinde sersemlemiş vaziyette. Filistinde yapı
lan zulmün şiddeti ayyuka çıktıktan sonra Türkiye'den 
çılcan resmi-diplomatik protesto üzerine çok satan bir 
gazetenin yönetmeni araplar bizi arkadan vurdu masa
lını ısıttıktan başka mealen ne diyor bakın: "Biz arap- 
lara yapılan baskı üzerine gereğini yaptık. Ey araplar siz 
PKK terörü sırasında böyle bir şey yaptınız mı?" (Bu 
soruyu, araplara değil, PKK terörünün gerçek arkaplan 
destekçisi İsrail'e ve ABD'ye sormak gerekirdi.)

Bu tavır şu anlama geliyor: “Ey ahali, Arafat başta 
olmak üzere Filistinli araplar her türlü insanlık dışı zulme 
layıktır. Çünkü onlar, bizi arkadan vuranların torunlandır 
ve bizim dış siyasetimize arka çıkmayanlar onlardır! ”

Bu mantığın müptezelliğini bir an için tartışmaya
lım! Hatta onu bir an için "hakşinaslık" tezahürü ola
rak kabul edelim! Ve şu soruyu soralım: “Bizi îngilizler 
nereden vurdu?” Cevap: "Dört yönden!” Çanakkale'de 
250 bin vatan evladı zayiat verdik. Mehmed Akif "Ça
nakkale Şehitleri" şiirinde kimleri kastediyor?

Eski dünya, Yeni dünya, bütün akvam-ı beşer 
Kaynıyor kum gibi, tufan gibi, mahşer mahşer 
Yedi iklimi cihanın duruyor karşında

Ostralyayla beraber bakıyorsun Kanada 
Filistin’de, Iralc’da, Suriye’de kiminle savaştık? El

bette İngilizlerle! Diğer sömürgeci devletler bizi hangi 
yönden vurdular peki? Bırakalım onları: Yunanlılar, 
Sııplar, Bulgarlar, Ruslar... Ya zamanımızın baş zorba
sı ABD? Bu devletlerin hepsiyle açıkça (ABD hariç) 
savaştık/savaşmak zorunda kaldık. (ABD ile gizli bir 
savaşın olmadığını kim iddia edebilir?) Birçoğunun 
ders kitaplarında birinci öncelikli düşmanız. Peki arap- 
larla savaştık mı hiç? Hatırlayan.beri gelsin!

Elbette Türklerin Ortadoğu'ya, Anadolu'ya sonra
dan geldikleri hatırlanırsa, mantıken bu bölgenin hal
kı olan araplarla savaşmış olmamız gerekir. Halbuki 
böyle bir tarih yok! Türlcler Abbasî döneminde bölge
ye davet edildiler. İslâm devletinin askerî gücünü mey
dana getirdiler. Sonra da bulundukları yerlerde hü
kümran oldular.

Peki Mısır'daki Memluk/Kölemen devleti? Adı üs
tünde “Kölemen”ler bulundukları coğrafyanın idaresi
ne hâkim oldular! Ya Yavuz-Sultan Selim'in Şam ve 
Mısır seferleri? Osmanlı ordusu, Suriye'de ve Mısır'da 
kiminle savaştı biliyor musunuz? Yöneticileri "Türk" 
ve "Çerkeş" olan devletin Türk ve Çerkeş askerleriyle!

Ya daha sonra? Elbette Vahabi isyanları, Yemen is
yanları oldu. Anadolu'da Celalî isyanları olduğu gi
bi... Türkler bu coğrafyalarda genellikle kendileri ile 
savaştılar. Şah İsmail'in ordusu Osmanlı ordusundan 
daha fazla Türk unsur ihtiva ediyordu. Osmanlı mı Sa- 
fevileri arkadan vurdu, Safeviler mi Osmanlıları1

1. Dünya savaşında Filistin ve Kanal harekatları ile 
ilgili komutanlığı deruhte eden, sonra da Ermeni kur
şunlarına hedef olan Bahriye Nazırı ve 4- Ordu Ku
mandanı Cemal Paşa'nın hatıralarında Filistin için sa
vaşan ordumuzun mensupları hakkında neler yazılı ba
kın:

"Arap ve Türk unsurlardan mürekkep olan orduda en 
derin bir kardeşlik hissi hâkim oluyor ve herkes diğerinin 
yükünü hafifletmek için kendisini feda etmekten çekinmi
yordu. Arapların büyük kısmının hilafet makamına Icarşı 
en derin hislerle bağlı olduklarına, bu 1. Kanal seferi en ul
vi bir misaldir. Kâmilen arapkırdan terekküp eden 25 . Fır
ka ile bütün menzil teşkilatı vazifelerini cidden cansiperane 
ifa ettiler. Bu his ve emel birliğini sonradan bozmuş olan 
Şerif Hüseyin hakkındaki gayz ve kinim hiçbir şeyle teskin 
olunamayacaktır." (sf. 202)

"Menzil kolları vazifelerini o kadar ciddiyetle ifa etmiş
lerdir ki, hiçbir menzil kolunun matlub noktaya muayyen 
hareket cetvelinde görülen saatten sonra girdiği görülme
miştir. En mühimi şudur ki, kâffesi Suriyeli ve Filistinli 
Arap efradından mürekkep olan bu menzil kolları efradı
ndan hemen hiç birinin firar ettiği veya ihanete teşebbüs et
tiği vaki olmamıştır." (sf. 214)
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Çanakkale muharebesi sırasında, İstanbul'dan yar
dım istendiğinden asker ve teçhizat oraya sevk edili
yor. "Buradaki iki taburun efradı, kamilen Suriyeli ve Fi
listinli araplardan ibaret bulunuyor ve Türk birliği olarak 
Şam'da bulunan Mevlevi taburu ile ordu karargâhı için 
Dobruca gönüllülerinden teşkil ettiğim bir piyade bölüğün
den başka hiçbir şey bulunmuyordu." (sf. 217)

"Arapların ihtilal etmeyecekleri ve umumi efl<ârın ek
seriyetinin hainlere yüz vermeyecekleri halikındaki kana
atimin metanet derecesine bundan daha büyük bir delil is
temez zannederim." (sf. 218)

Birinci Dünya savaşında daha sonra hain Hüse
yin'in Ingiliz komutasında isyanı ise ayrı hikâyedir. O 
hikâyenin çözümlenmesi için bugün Türkiye'de olup 
bitenlere dikkatle şekilde bakmak gerekebilir!

Birinci dünya harbinden çok önce İngiltere, kud
retli hükümdar Abdülhamid'i tahttan indirmeye, Os- 
manlı nüfuzunu hem .hilafet, hem saltanat olarak kır
maya, Osmanlı coğrafyasını parçalamaya karar vermiş
ti. Savaşta muzaffer olmaları planlarını uygulamalarını 
kolaylaştırdı.

Arapların devleti/devletleri, arapların bir projesi 
olmadığı gibi, Türklerin devleti de başlangıçta bir 
Türk projesi değildi. Ortada tek proje vardı ve tek 
proje tek merkezde üretilmiş ve uygulamaya konul
muştu:

Biraz şaşırtıcı (ve acı) gelecek bir şey söyleyelim: 
îngilizlerin Arap devletlerinin kuruluşunda ne kadar 
rolü varsa, Türk devletinin kuruluşunda da o kadar 
rolü vardır! İngiliz mandasındaki Irak kıralı Faysal 
1930'larda Türkiye'yi ziyarete geldi. Gazi Paşa ile bera
ber olduklarında ona İngilizler aleyhine konuşmak is
tedi... Tabiî Türkçe olarak. Çünkü o zamanın bütün 
Arap üst kesimi Türkçe bilirdi. (Şimdi Türkiye'nin üst 
kesiminin tamamının türkçe bildiği şüpheli!) Gazi Pa
şa, yavaşça "onlar her şeyi duyarlar, sus" dedi! Onlar el
bette İngilizlerdi...

İngilizler Şerif Hüseyin'i "büyük Arap kırallığı" ve 
"hilafet" vadiyle kandırdılar, isyana şevkettiler...El
bette Şerif Hüseyin'in çapulcu isyancıları Osmanlıya 
zarar verdi. Fakat bu zarar devede kulak bile değildir. 
Biz birinci dünya savaşında Hüseyin'in kuvvetlerine 
değil, İngiliz ve Fransız kuvvetlerine yenildik. Bunun 
aksini iddia ve ısbat eden beri gelsin!

Arapların Türkleri arkadan vurduğu, tezi ile 
Türklerin arapları sömürgeleştirdiği, ezdiği geriletti
ği tezi aynı merkezlerde üretilmiştir. Her iki halka 
bu afyonlar yutturulmuş tur.

Bu öylesine kuvvetli bir afyondur ki, hâlâ iki hal
kın kardeşliğini isteyenler tarafından bile kullanılabi
lecek mahiyette malzeme temin etmeye devam etmek
tedir. 7 Nisan tarihli zamanda Ali Bulaç, Arap dünya

sındaki yaygın afyonlama bilgilerini gerçekmiş gibi ak
tarıyordu. Cemal Paşa'nın, arapçayı yasaklamaya kal
kıştığını, Halep'te bu yüzden hergün beş altı kişi astı
ğını yazıyor. İnanalım mı?

Hadi diyelim ki, .Cemal Paşa o sıralar bu bölgenin 
hâkimi durumundaydı, böyle fahiş hatalar yapmış ol
sun! Peki Ezher'in tedrisat dilini türkçeye çevirmeye 
kalkışmamızı nasıl izah etmeli? Çünkü o sıralar Mısır 
İngiliz kontrolünde. Hangi Osmanlı gücü böyle bir şey 
düşünmüş ve uygulamaya kalkışmış olabilir? Ciddi bir 
yazarın böyle haberler karşısında aklını, mantığını kul
lanması gerekmez miydi?

Elbette Osmanlı'nın son döneminde Şam'da türk- 
çe (osmanlıca) tedrisat veren Tıp mektebi (fakültesi) • 
açılmıştır. Fakat, modem tıbbı o sıralar arapça olarak 
tedris etmek zaten mümkün değildi. Osmanlılarda ön
ce Fransızca olarak başlayıp sonra türkçeye dönüşen 
(ki bütün ilmî terimleri arapçadır) modern bir tıp tah
sili geleneği yerleşmişti. Osmanlı merkezi bunu ülke
nin bir bölgesinde yaygınlaştırmış oldu.

Yine Osmanlımn son döneminde Arap bölgeleri 
dahil bütün Osmanlı ülkesinde mekteplere Türkçe 
dersleri konulmak istendi. Bu tedrisatın tamamının 
türkçe yapılmasıyla aynı şey değildir ve garip bir tarafı 
da yoktur. Çünkü Osmanlı anayasası resmi dil olarak 
türkçeyi kabul etmiştir. İlaveten araplarla meskun ol
mayan bölgelerde de Arapça ve Farsça mecburi dersler 
arasındadır. Bu durum diğer dillerle tedrisata asla en
gel değildir, fakat resmî mekteplerde Türkçe öğretil
mesine de mani değildir!

Birileri arkadan vurma ve vurdurma tekniklerini 
hem Türklerden hem Araplardan daha iyi bilmekte
dir. O yüzden, 20. Yüzyıl boyunca, Arapların Türkleri 
arkadan vurması yönünde çabalar ne kadar sonuca 
ulaştıysa, Türklerin Arapları arkadan vurması yönün
deki projeler de o ölçüde sonuca ulaşmıştır. Eğer Arap
ların Türkleri arkadan vurduklarını kabul ediyorsak, 
Türklerin de zaman zaman Arapları arkadan vurduğu
nu kabul etmek zorundayız. Bunun için son yüzyılın 
tarihini şöyle bir gözden geçirmek yeter! Hatta son 
tank ihalesi ile Türkiye Arapları arkadan vunna konu
sunda bir puan öne geçmiş görünmektedir!

Fevkalede "türkçü" ve "atatürkçü" zevata halen do
laşımda olan resmî "İnkılâp tarihi" kitaplarına dikkat
li şekilde bir daha bakmalarını tavsiye edelim. Osman- 
lı devletini "arkadan vuran araplar" mı yıktı, yoksa 
Türkiye cumhuriyetini kuran türkler mi? O kitaplarda 
övünülerek anlatılan Osmanlı devletini yıkma, sona 
erdirme, "tarihe gömme" bahsini bir daha ve dikkatli 
şekilde okumakta fayda var! n
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ROGER GARAUDY:
ABD’NİN İSRAİL’LE SON TANGOSU

Konuşan: Cemal Aydın

İsrail terörünün arliaplanını ve küresel ABD terörün çirkin yüzünü, “Siyonizm Dosyası”. “İsrail 
Mitler ve Terör” kitaplarının yazarı, Müslüman mütefekkir Roger Garaudy’e sorduk. Konuşmayı 

Ümran adına değerli yazar-mütercim Cemal Aydın gerçekleştirdi.

C em al Aydın: 11 Eylül sonrasında ABD’nin ilân ettiği 
teröre l<arşı savaş politiliası, ABD hegemonyasını hedef
leyen Yeni Dünya Düzeni’nin yerleştirilmesi için bir araç 
olarak mı kullanılmaktadır?

R oger Ç araudy: Çok iyi biliyorsunuz ki
11 Eylül hâdiselerinin Amerika Birleşik 
Devletleri tarafından dünya kamuoyuna 
aktarılışı ve yorumlanışı düzmecedir. 11 
Eylül “komplosunun” ne olduğunu hak
kıyla bilmek gerekir. Bilmek gerekir, zi
ra Bin Ladin varsayımı tutmuyor.

Dünya Ticaret Merkezi ile Penta- 
gon’un tahrip edilebilmesi için uçakların 
içinde pilot veya korsan olmasına hiç ihti 
yaç yoktu. Her şey eş zamanlı (senkronize) bir 
şekilde düzenlenmiş veya 200 Amerikan sivil ve 
askerî uçak pilotunun hazırladığı raporda belirtildiği 
üzere, bir Awacs’tan uzaktan kumandayla her şeyin 
(tıpkı bir baledeki dans âhengine benzer) “koreogra- 
fisi” yapılmıştı.

Daha açık ifade edersek: Amerika Birleşik Dev
letleri, gerek vurmak, gerekse mecburî bir güzergâha 
yönlendirmek üzere bir uçağın uçuş plânını felç et
meye ve uçağı uzaktan yönlendirmeye imkân veren 
bir sisteme sahiptir. Awacs’m özelliği de budur.

Bir başka deyişle, çarpma (crash) hiçbir pilota ih
tiyaç duyulmaksızm sadece uzaktan kumanda ile ger
çekleştirilebilmiştir. Çünkü 1 Mach’lık (saatte 1.000 
kilometrelik) bir hızla ve o büyük yolcu uçaklarının 
normal uçuş yüksekliğinde uzaktan bir kurşun kalem 
hacmi kadar görünen bir hedefe doğru şaşmaz ve çok

ince bir hattı, dakiklikle takip edip tam isabetle çar
pacak kapasitede böylesi bir operasyon ancak son de
recede profesyonel pilotlarla başarılabilirdi.

Müthiş bir oyun!
Ne var ki çok büyük çaplı bir savaşı halka 

kabul ettirmek için C1A, yüksek rütbeli as
kerler ve siyasî yöneticilerin tezgâhladık
ları ilk provokasyon değildir bu. Daha 
önce de, Küba’da bir Amerikan savaş 
gemisini batıracak kadar ileri gitmişler 
ve Ispanya’ya savaş açmak için bunu ba

hane etmişlerdi.
Bu sefer Amerikalılar, ilkin Bin La- 

din’i, “Allah’ın düşmanı” Sovyetler Birli- 
ği’ne karşı mücadelesinde desteklediler. Tali- 

ban’la siyasî ilişkiler kurdular.
Derken Bin Ladin’in adamlarını, aynı dinî baha

nelerle, “Allah’ın bir diğer düşmanına”, yani Ameri
ka Birleşik Devletleri’ne karşı bir başka savaşa giriş
meye ikna ettiler!

Komplocular gerçekten de korkunç bir kurgu yap
tılar. Bu öyle bir kurgu olmalıydı ki, Amerika Birle
şik Devletleri’nin maruz kaldığı tehlikeyi hem göz 
kamaştırıcı bir şekilde dosta düşmana göstersin, hem 
de bu tehlikeye karşı da dünya çapında, tıpkı daha 
önce Sovyetler Birliği’ne karşı yapılmış olduğu gibi 
daha saldırgan bir savaş yürütmenin gerekliliğini 
herkese kabul ettirsin.

Bu (islâmcı) kamikazelerden “uçakları kaçırmala
rı” istenmiyordu; buna gerek de yoktu, çünkü uçaklar 
uzaktan kumanda ile yerden yönetileceklerdi.
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Pilotlar tarafından verilen raporda “Ne zaman ki 
‘büyük darbe’nin islâmcı fedâileri uçaklara bindiler, oyun 
da hemen sahnelenmeye başlandı” deniliyor. İslamcı 
kamikazeler bir başka operasyonda, yani bu komplo- 
yu düzenleyenlerin harekâtında figüran rolü oyna
dıklarından tamamiyle habersiz kendi operasyonları
na başladılar. Gizli plâncılar için önemli olan, ka
davraların arasında “islâmcılar” m kadavralarının bu- 
lunmasıydı. FBI polisleri yıkıntılar arasına “deliller” 
ilâve edeceklerdi: Arapça pilotluk elkitapları, 
Kur’ânlar ve hatta pasaportlar... Geri kalanını zaten 
medya yapardı.

Bu arada şu hususu da belirtelim ki ABD’de İkti
sadî, askerî ve siyasî vaziyet bir hükümet darbesi için 
oldukça elverişliydi. Zira Amerikan ekonomisi koyu 
bir krizin eşiğindeydi. "İşaret lâmbaları” kırmızıdaydı, 
çünkü senelerden beri borç ve ticarî açık habire artı
yordu: ABD’nin borcu 1980 yılında 4 trilyon dolar 
idi, 1990’da 14 trilyon dolara çıktı ve 2000’de 26 tril
yon dolara yükseldi. Ticaret dengesi açığı 1995’te 
150 milyar dolardı, 1999’da 250 milyar dolar oldu, 
2000’de 450 milyar doları buldu.

“Asker ve sanayici lobisi”, İkinci Dünya Savaşı’nm 
sağladığı malî rahatlamanın ardından, Kore savaşı
nın Amerika Birleşik Devletleri’ni savaş sonrasının

ilk krizinden esirgeyen bir “ekonomik büyüme”yi ger
çekleştirmiş olduğunu unutmuyordu.

Olsa olsa bu büyüklükte bir savaş Amerika'yı o 
berbat durumdan kurtarabilirdi. Böyle bir savaş ise 
ancak dört dörtlük bir vatana ihanetle, hükümete 
karşı kurulan bir komployla çıkartılabiliıdi.

“Anti-terörist” adı verilen ittifakı zorla dayatan 
Bush’un diktaları, Amerikan politikasına Avrupa’yı 
artan bir bağımlılıkla bağlamış oldu. Zaten Maest- 
richt anlaşması Avrupa’yı Kuzey Atlantik İttifakı’nın 
(N A TO ’nun) bir ayağı hâline getirdi.

Kısacası, karşı çıkılması gereken Yeni Dünya Dü
zeni, Hristiyanlık ile İslâm arasındaki zıtlığı tama- 
miyle bir kenara bırakan kapitalist ve sömürgeci Ba- 
tı’nın düzenidir. Zaten Bush da “Haçlı Seferi” fikrin
den vazgeçmiştir...

Aydın: İsrail’in bugün Filistin’de uyguladığı devlet 
terörü ile ABD ’nin teröre karşı savaş politikası arasında 
bir bağlantı görüyor musunuz?

Çaraudy: Ariel Şaron terörist olarak tanınan bir 
kişidir. Kendisi Savunma Bakanı iken Lübnan’da ya
pıp ettikleri onun teröristliğinin en kesin delilleridir. 
Şaron, daha önce Filistin Kurtuluş Örgütü’nii 
(FKÖ’yü) bertaraf etmek istemişti. Sabra ve Şatila 
katliâmlarından evvel de Ariel Şaron, sivil halkı im-
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.haya yönelik hareketlere girişmişti. Son derece de 
garip olan şujki kendisi de tıpkı Hitler gibi demokra- 
tik yollarla iktidara gelmiştir...

İsrail’in Amerika Birleşik Devletleri’ne ihtiyacı 
vardır, A BD ’nin de İsrail’e. Şayet Amerika Birleşik 
Devletleri barış olmasını istese, bunu sağlayabilir, 
çünkü bu imkânlara sahiptir.

Şaron, Amerikalı kapitalistlere ihtiyacı olan bir 
sömürgecidir... Buna karşılık ABD’nin de petrol bo- 
ru hatlarının, stratejik ve bilhassa da ticarî üslerinin 
güvenliğini temin etmek için İsrail’in desteğine ihti
yacı vardır.

Aydın: Teröre liarşı savaşın mekânı daha çok İslâm 
coğrafyası olarak ortaya konuldu. Bu, küreselleşmeye 
Irnrşı potansiyel bir güç barındıran İslâm Dünyası’nın kü
reselleşme kervanına liatılması için bir baskı, bir zorlama 
anlamı taşımakta mıdır?

Ç araudy: Dünya Ticaret Merkezi.’ne saldırının 
ABD tarafından yapılan resmî yorumu, islâmcılıkla 
kasten karıştırılmış genel olarak İslâm’a karşı Ameri
kalıların kinini harekete geçirmeye imkân verecekti. 
O yüzden bu yorumla İslâm ülkeleri açık bir şekilde 
hedef alınmıştır.

İslâm, (dünün komünizmi gibi) bütün dünyaya 
yayılmış durumdadır. İslâm’ı düşman olarak seçmek, 
Amerika Birleşik Devletleri’ne sadece Ortadoğu’da 
değil, Asya ve Afrika’da da, tek kelimeyle dünyanın 
her noktasına müdahale etme imkânı vermektedir.

Yine de mücadele çareleri mevcut. Irak, petrol fi
yatlarından hareketle bu mücadeleyi başlatmış bulu
nuyor. İran da aynı yönde çabalara girişti. Aslında 
petrol boykotundan ABD’nin ödü kopuyor. Onun 
için Venezuela meselesi ABD’yi telâşlandırmaktadır. 
Zira Venezuela A BD ’nin petrol ihtiyacının yüzde 
40’ından fazlasını karşılamaktadır. Öte yandan A l
manlar da, İsraillilerin Filistinlilere karşı kullandıkla
rı Merkavva tankları için gerekli özel çelikleri artık 
satmama kararı aldılar.

Amerikan politikasını anlamak için, petrol boru 
hattı güzergâhlarını takip etmek kâfidir. İsrail’in de 
kendi katil tanklarını yürütebilmek için petrole ihti
yacı vardır.

Ekonomik boykot oldukça önemlidir. Arap mem
leketleri ile diğer ülkelerin ayrıca Coca Cola gibi 
Amerikan ticaret ürünlerini satın almamaları, boy
kot etmeleri gerekir...

Mücadele yolları hem İktisadîdir, hem de siyasî.

Her iki yol da elimizde. Bir zamanlar De Gaulle, pa- 

. raları ödenmiş olmasına rağmen İsrail’e silâhları tes

lim etmeyi reddetmişti... De Gaulle siyasî irade sahi

bi bir devlet adamıydı.

Bugüne geldiğimizde, Afganistan savaşı batağa 

saplanmışt'ır. Oysa büyük Amerikan petrol şirketleri, 

Hazar petrollerine ulaşmak ve bu petrollerin Ba- 

kü’den Trieste’ye uzanan boru hatlarıyla Avrupa’ya 

yol almasını kontrol etmek için, (Yugoslavya ve Ko- 

sova savaşının ardından) bu savaşı çok önemli bir 

merhale olarak görüyorlardı.

Diğer taraftan, “küreselleşme” projeleri de gitgide 

daha fazla direnişle karşılaşıyor: Daha önce Seatt- 

le’da, Cenova’da, Davos’ta görüldüğü gibi... Güney 

Afrika şehri Durban’da yapılan toplantıya gelince, 

burada Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail çok ağır 

bir şekilde itham edildiler...

Aydın: Sizce, Tüm bu gelişmelere bakarak, genelde 

dünyayı, özelde İslâm âlemini nasıl bir gelecek bekliyor?

Ç araudy: Geleceği hiçbir şekilde bilemem. Yal

nız, dünyanın hâlihazırdaki durumunu son derece 

kaygı verici buluyorum. İslâm âlemi de bu dünyanın 

bir parçası.

Ben Müslümanım* Ben İslâm’a Kitabı Mukad

desle; Kari Marx’la birlikte girdim ve Müslüman ola

rak kaldım.

İslâm dünyası övünülecek bir dünya değil. Müslü- 

manlar iki yanlış istikametin esiri durumundalar: 

Müslümanların bir kısmı geçmişe dönüp gitmek isti

yor ve Şeriat’ten bahsediyor. Şimdiki durumumuza 

pek mutabık olmayan kanunların tatbik edilmesini 

istiyorlar. Halbuki ortaya akıllıca, ferasetle hazırlan

mış bir “fıkıh” koymak gerekir.

Bununla beraber Müslümanların, onca kelle ko

parmış olan Hıristiyanlardan daha gaddar olmadıkla

rını da hatırlatmamız lâzım. Fakat dünya gelişiyor, 

olgunlaşıyor.

İkinci istikamete gelince, o da birincisinden daha 

parlak değil. Çünkü bu istikameti benimseyenler Ba- 

tı’yı kopye ediyor, taklit ediyorlar.

Düşmanlarını yenmek için elindeki hazır imkân 

ve çareleri kullanmasını bilen dinamik bir M Ü S

LÜMAN HALK lâzım. ■
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YAHUDİLİK VE JUDAİZM

MUSTAFA AYDIN

O rtadoğu kan gölüne döndü, İsrail Filistinli 
avında; tanklarla işgal edilen yerleşim bi - 
rimleri yerle bir edildi, evler yıkıldı veya ate

şe verildi. Erkekler tutuklanıp bilinmeyen yerlere gö
türülüp, izleri kaybedildi, çocuklar aç kadınlar çaresiz. 
Böylesi bir ortamda muhakemesini artık iyice yitirmiş 
intihar timleri işliyor. Halklarının insani tepkilerine 
rağmen devletler yeni dünya düzeninde bir yer bula
bilmek için sessizce seyrediyorlar.

Gerçekten de olay nasıl değerlendirilmeli; adı na
sıl konmalıdır? Olay genel olarak 11 Eylül sonrasında 
ABD’nin inşa etmeye giriştiği güvenlikçi sistem çer
çevesinde özellikle İslâm dünyasını düzene sokma gi
rişimi çerçevesinde yürüttüğü operasyonlarm bir par
çası olarak görülmelidir. Bilindiği gibi yapılan plana 
göre operasyonlar Afganistan’dan sonra Filistin, Irak, 
Güney Yemen, Libya, Keşmir, Çad gibi ülke ve toplu
luklarla devam edecekti. İşte Filistin trajedisi bu çer
çevede gerçekleşen operasyonların İkincisidir.

Filistin’de yürütülen hareketin Afganistan’dan far
kı, (Garaudy’nin deyimiyle) bunu Amerika’nın “Orta 
Doğuda batmayan nükleer gemisi İsrail” ile gerçekleş
tirebilmiş olmasıdır. Yani ABD buraya ayrı bir asker 
sevk etme ihtiyacı duymamış, sadece karar ve desteği

Ki
yetmiştir. Ancak burada olayın doğrudan aktörü olan 
fiili saldırgan üzerinde özel olarak durmak gerekmek
tedir. Çünkü küresel güvenlikçi sistem operasyonu İs
rail’in özel hedefleriyle de örtüşmüştiir. Esasen bu 
olay, bizzat İsrail’in hedefleri, ABD’nin küreselleştir- 
meye çalıştığı politikası, Türkiye’nin zavallı tutumu, 
medyanın hayret verici düzeydeki İsrail yanlılığı ve 
benzeri açılardan ele alınabilir: Ancak biz burada ola
yın doğrudan aktörü İsrail üzerinde duracak, onun zih
niyet dünyasını analiz etmeye çalışacağız.

Gerçekten de elinde sadece taş bulunan insanlara

karşı İsrail’i bu kanlı operasyona sevk eden inanç ve 
düşünce nedir? Bir başka deyişle İsrail aktörünün zih
niyet dünyasının adı nasıl konulmalıdır? Bu, kabaca 
iddia edildiği gibi bir mağduriyetin öcü müdür veya 
Başbakanının sertliğiyle açıklanabilecek bir güncel 
politika (Şaronizm) midir, yoksa Yahudiliğin verdiği 
bir din kavgası, mıdır? Yoksa lokal bir taşkınlık veya 
anlık çıkış mıdır?

Bu tür konularda sağlıklı bir analizin temel şartı 
arka plandaki zihniyet dünyasının tespit edilmesidir. 
Bu da ilk elde karşımıza bir “Yahudilik sorunu” görü
nümüyle çıkmaktadır. Gerçekten de Yahudilik bir 
yüzyılı aşkın zamandır pek çok toplumun sorunu ola
rak tartışıla gelmiş ve bu konuda pek çok eser yazıl
mıştır.

Hemen belirtmeliyiz ki burada “sorun” dan. mak
sat, inançsal, düşünsel veya eylemsel herhangi bir ol
gunun tabii hali değil, paylaştığı ortam ve katıldığı 
şartlar çerçevesinde başkalarıyla olan ilişkilerindeki 
problemlerdir. Daha sade bir anlatımla sorun naiv bir 
biçimde olup bitmeyen oluşumlar ve gelişmelerdir. Bu 
da çoğu kere fili durumları ifade eder.

Bu açıdan bakıldığında tabii haliyle “Yahudilik” 
bir sorun değildir. Sosyal/tarihsel şartların bir yansı
masını ifadede bir zihniyet veya sıradanlığm dışında 
bir grupsal davranış haline geldiği, zaman artı bir so
rundur. Bu açıklamalardan hareketle belirtmeliyiz ki 
üzerinde durduğumuz konu “bir din olarak Yahudilik” 
değil, “Bir ideoloji olarak Yahudilik” tir.

Ancak burada bir ideoloji olarak Yahudilik konu
suna geçmeden önce asıl üzerinde durmak istediğimiz 
boyutu daha anlaşılır kılmak için Yahudiliğin naiv bi
çimiyle dini ve tarihsel kesitinden kısaca söz etmemiz 
gerekiyor.

Bir Din ve Tarihsel Süreç Olarak Yahudilik:
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Yahudilik, şüphesiz öncelikle 
bir dindir. Milattan önce 
1200’lü yıllarda İsrail lakabıy
la da tanınan Hz. Yakub’un 
soyundan gelen bir kavme Hz.
Musa aracılığıyla gönderilen 
ve kutsal kitabı Tevrat olan 
İlâhi bir dindir.

Bir etnisite olarak Yahudi
lik, genelde tarihte, Hz. Ya
kub’un soyundan gelmeleri 
sebebiyle ve ona nispetle İsra
il oğulları olarak tanındı. Baş
langıçta Yakub’un 4. oğlu 
olan Yahuda (Batı dillerinde 
Juda) dan gelen Yahuda oğul
ları, İsrail oğullarının sadece 
bir boyunu ifade ediyor idiyse 
de, belki de etkin olması sebe
biyle zamanla İsrail oğullarının genelde kimliği haline 
gelmiş, Yahudi kelimesi tek başına etnisiteye genel bir 
ad olmuştur. Hz. Yusuf döneminde Filistin’den gide
rek Mısır’a yerleşmişler. Ancak daha sonraları yaşa
dıkları sıkıntılar üzerine milattan önce 1200’lü yıllar
da Hz. Musa’nın riyasetinde Mısır’dan çıkıp Kenan di
yarı da denen Filistin’e geri gelmişlerdir. Ancak bura
da maceralı bir hayat yaşamışlardır. Aynı kuşaktan 
değişik peygamberler gelmiş, Hz. Davut ve Süleyman 
dönemleri en canlı zamanları olmuştur. Daha sonra 
kendi içinde yaşadıkları bir kargaşa ve önce Babilliler 
ve daha sonra Romalılar gibi bölgeye hakim güçlerin 
uygulamaya koydukları sürgün dönemleri başlamıştır.
20. yüzyıla kadar da Filistin, bir Yahudi ülkesi olma
mış, beynelmilel bir tarih yaşamışlardır.

Bir din olarak peygamberine nispetle Musevilik de

kavmi bir nitelik kazanmıştır. 
Burada Yahudi kavminin göçe
belik, sürgün hayatı, azınlık ola
rak yaşama gibi özel şartlarının 
önemli bir etkisinin olduğu söy
lenebilir. Gerçi Kur’an başta ol
mak üzere bize ulaşan tarihi bilgi 
ve belgelerden anladığımıza göre 
İsrail oğulları ellerindeki tevhidi 
dini kavmiyetçi bir çizgiye çek
meye yatkındı. Hatta denebilir 
ki Yahudilik bir ulusçu din tehli
kesinin tipik bir örneğiydi. 
Muhtemelen Kur’an bu çizgide
ki bir sürece dikkat çekmek ve 
müminleri uyarmak üzere, hiçbir 
kavim üzerinde durmadığı kada
rıyla Yahudilik üzerinde durdu.

Gerçekten de Yahudilik, tev
hidi çizgideki en temel konular

da bile ona kavmi bir özellik kazandırdı. Meselâ buna 
göre Tanrı Yahova özel bir tanrıydı ve doğal çizgide 
bu kavmi korumakla yetinmiyor, başka topluluklar 
için olumsuzluklar düşündüğü kabul ediliyordu. Bu se
beplerden dolayıdır ki Yahudiliğin modern çağlarda 
dinden mülhem olarak oluşturduğu ulusçu ideoloji 
sert bir ideoloji özelliği taşıdı.

Yahudilik tarihsel olarak kendi içerisinde modem 
çağlara kadar taşman belli eğilimlere (modern anlam
da ideoloji öncesi genel anlamdaki kalıplara) sahip 
ola geldi. Tarihi, Helenistik dönemlere kadar inen ve 
sözlü yasaların da bir tür Tanrı vahyi olduğunu kabul 
eden Ferisiler ile yazılı Tevrat (5 Kitap)’a bağlılığı esas 
alan Sadukiler bu arada zikredilebilir.

Bu çerçevede bir başka hareket Ortaçağlarda yazı
lı metinleri anlama ile ilgili olarak ortaya çıktı. Bun-

denen Yahudilik, elbette başlangıcı ve temel esprisi 
itibariyle Tevhidi bir dindir. Asıl vurgusu da hemen 
her tevhidi din gibi ahlaki seçimde bulunma yetene
ğini insanı tanımlayan temel özellik olarak almasıydı. 
Bundan dolayıdır ki iradi bir tercihe atıfta bulunmak 
üzere Kur’an’da da, Allah ile adı geçen cemaat arasın
daki sözleşmelere işaret edilir. Burada mesajın ekseni
ni oluşturan Allah, Hz. Musa’nın Mısır hükümdarı Fi
ravun karşısında açıkça ifade ve ilan ettiği “Alemlerin 
Rabbı olan Allah” tır.

Ne var ki Yahudilik zamanla bu tevhidi özelliğini 
büyük nispette kaybetmiş, tek Allah anlayışı bile özel

lardan Talmudizm, Yahudiliğin din olarak lafızlara da
yalı somut bir ifadesini ve müntesiplerinin içinde bu
lundukları ortamlara uyumunu amaçlıyordu. Tev
rat’ın gizemli bir yorumunu hedefleyen Kabbalizm ise 
çevreyi etkileyip kendini var kılmanın bir başka yo
luydu. İkisi de dağınık olan cemaatın varoluşuyla ilgi
li yorumlardı ve günümüze kadar varlıklarını sürdür
düler. Hatta ilgi çekicidir ki gizemli bir yorum olan 
Kabbalizm rasyonel bir mantığın daha çok geçerli sa
yıldığı Batı dünyasında revaç buldu.

Aslında Yahudilik, 19. yüzyıla kadar, birbirleriyle 
kavgalı farklı dini eğilimlere de sahip oldu. Ortaçağ
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larda kültürel köklerini Babil’e 
dayandıran Sefardiler ile Roma 
ve Filistin geleneğine dayanan 
Aşkenaziler bunun tipik bir ör
neğidir. Bu kendi iç çelişkileri
nin yanında Yahudilik, 18. yüz
yıl sonrasında, bir kısmı bazı 
baskılar, bir kısmı içinde bulun
duğu ortama uyarlanarak daha 
rahat hareket edebilme gerekçe
lerine bağlı olarak, görünüşte 
başka dinleri benimseyen, ama 
kendi içinde Yahudiliğini sür
düren hareketler doğdu ki Sabe- 
tay Sevi ve Jakob Frank gibi 
sahte mesih hareketleri bunun 
tipik örnekleridir. Kanaatımızca 
bu hareketler Yahudiliğin daha 
sonraki ideolojileşme sürecinde 
bir ön model görevi yerine ge
tirdi.

Yahudiliğin asıl ideolojileşme süreci 18. yüzyılda 
başladı. Bu dönemde aydınlanma kültürünün içkinle- 
şen temel esprisine uygun olarak salt dini/ mesihçi 
beklentilerden uzaklaşan Yahudiler, yeryüzünde kişi
sel/ ulusal amaçlarına ulaşmaya ağırlık vermeye yönel
diler. Hatta “Haskala” adı verilen bu gelişme önce Ya
hudi din adamı (ruhbanlık) karşıtlığını ifade ediyor
du. Buna göre duygusal olarak sonuna kadar Yahudi 
ama salt dindarlık alanında seküler bir Yahudilik söz 
konusuydu. Geleneksel Yahudiliğe karşılık bir reform
cu Yahudilik çizgisi günümüze kadar süregeldi. Bir 
ideoloji olarak Yahudilik (Yahudizm, Judaizm veya Si
yonizm) bu modern haskala ya da devrimci yahudili- 
ğin bir eseri olarak ortaya çıktı, katı ırkçı bir ideoloji 
olarak geliştirip İsrail devletinin alt yapısını oluştur
du. Hemen her ulus/ devlet ve ulusçuluk ilişkisinde 
olduğu gibi kurulan merkezi devlet bu ideolojinin hiz
metkarı haline geldi. Geri dönüşlü olarak Yahudi ce
maatını bu ideolojiye göre yönlendirmeye başladı. Ba
zı kereler ileri sürüldüğünün aksine İsrail devleti gele
neksel dini değil, bir ideolojik Yahudiliği benimsedi 
ve asıl sorun da bir hayli katı olan ve Judaizm adlı ide
olojinin devlet politikası halinde uygulamaya konul
muş olmasıdır.

Günümüzde Yahudilik konusuna farklı bakış açıla
rı vardır ve bunlar belli eksenlerde sergilenmektedir. 
Bu eksenlerden birisine göre Yahudilik antikçağdan

günümüze kadar yaşaya geldiği 
sürgün ve dağınıklık hayatına 
bağlı olarak bir beynelmilel 
Yahudilik ve bir de İsrail gibi 
bir merkezileşme sorunu var
dır. Bu eksendeki tartışmalar 
da genel olarak uçların etkin
lik ve önemi üzerine kurul
muştur. Mesela konuyu bu 
çerçevede alan Henri Ford’a 
göre asıl sorun onun Beynel- 
milelliğindedir, gücü de bura- 
dan gelmektedir. İsrail, başta 
ABD olmak üzere dünya Ya
hudiliğinin desteğiyle vardır. 
Bütün dünyaca gözlemlediği
miz fütursuz saldırganlıkların 
sebebi de bu destektir. Ancak 
belirtilmelidir ki yaşanmakta 
olan olaylar, daha kapsamlı bir 

arka palını gerektiriyor.
Buna karşılık bazı analizciler Yahudi sorununu her 

haliyle İsrail’e endekslemekte, lokal bir sorun olarak 
görmektedirler. Buna göre de İsrail sıradan bir devlet
tir, karşılıklı ilişkilere sahiptir; Filistinli teröristler ta
rafından taciz edilmekte ve buna cevaplar vermekte
dir. Bu ilişkilerde bir sorun varsa.bu sorun hükümetle
re göre değişen bir şeydir. Sözgelimi şimdi Şaron’un 
yerinde Barak olsaydı şu anda yaşananlar en azından 
bu boyutta olmayacaktı.

Yahudi sorunu bazen fevkalade abartılı olarak ele 
alınmış ve buradan bir anti-semitih beklentisi çıkarıl
maya çalışılmıştır. Ancak unutulmamalıdır ki bir ırk 
ya da etnisite olarak bir topluluk bütünüyle yargılana- 
maz. Tartışıp karşrolabileceğimiz şey onların düşün
celeri, zihniyet dünyalarıdır. Gerçi tarihsel olarak yu
karıda da işaret edildiği üzere bu etni-sitenin, bir kıs
mı yaşadığı sürgün ve göçebe hayatına bağlı olarak ba
zı tortulara sahip olduğu bilinmektedir.

Esasen Yahudilik, uzun zaman, içinde bulunduğu 
toplumlara uyum sağlamış, beynelmilelliğin psikoloji
sine göre yaşamıştı. İçinde bulunduğu sosyal/ kültürel 
birlikten farklı olarak, bireysel çıkar ve grupsal daya
nışma dışında bir otonom toplumsal varlık özelliği 
göstermemişti. Bazı kültürel başarıları da içinde bu
lunduğu kültürün bir verisi olarak algılandı. Klasik İs
lâm medeniyetinden mevcut Batı uygarlığına kadar 
hepsinde durumu bu idi. Yahudilikle ilgili asıl prob-
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onun modern çağlarda ideolojileşmesi ve nihayet 
bunun İsrail ile lokal hale gelmesiyle ortaya çıktı.

Bir İdeoloji Olarak Yahudilik

Hemen belirtmeliyiz ki bu noktada problem olan bir 
etnisite (Semith) olarak Yahudilik ya da Allah katın
dan gönderilmiş bir din olarak Yahudilik değildir. Do
layısıyla da anti-semith bir yaklaşım, elbette insani de
ğildir. Problemin adı, bunlar üzerine yükseltilmiş bir 
ideoloji olarak Yahudiliktir ki buna bizzat Batı dille
rindeki karşılığıyla Judaizm (yahudizm) diyebiliriz.

Konu ile ilgili literatürde bu ideoloji, İsrail mer
kezli bir siyasal hedef olarak Siyonizm kavramıyla ad
landırılmaktadır. Ancak göründüğü kadarıyla Siyo

nizm, marjinal ve bir hayli ütopik bir ideolojidir. Bu
na karşılık Judaizm ile anlatılmak istenen şey hemen 
fiili durumlara tekabül eden genel kabullü bir ulusçu
luk ideolojisidir. Bizi burada ilgilendiren de binlerinin, 
uzun vadeli hayalleri değil, “başkaları” ile olan ilişki
leri, bu ilişkilere sahip olan inanç ve ka bulleridir. İş
te Judaizm bu fiili ideolojinin adıdır.

Bilindiği gibi ideoloji modem bir olgudur, son bir
kaç yüzyıldır inşa edilmiş bir anlam haritasıdır. Bir 
başka deyişle yeni ortaya çıkmış toplumsal farklılaş
maları açıklamak ve meşrulaştırmak üzere konulmuş, 
inançsal, düşünsel ve eylemsel kültür kalıplarıdır. Ta
rihsel verilerle fiili durumların kesiştirildiği yapılardır. 
Meselâ sosyal bilimcilerin ilk ideoloji örneği olarak 
gösterdikleri Protestanlık, tarihsel Hıristiyanlık veri
lerine dayandığı kadar, 16. yüzyıl Avrupa’sının sosyal/ 
ekonomik şartlarının bir yansımasıdır da. İdeolojinin 
bu temel vasfını marksizmden faşizme, liberalizmden 
feminizme kadar bütün ideolojilerde görürüz.

Şüphesiz modern çağlarda belirgin ideoloji örneği 
ulusçuluktur. Bir başka deyişle bir devleti, topluluğu 
veya dini açıklayıp meşrulaştıran fikri-inançsal yapı
lardır. Bu süreçte bazı kereler dinin öncelendiği gibi 
bir görünüm olsa bile çoğu kere din ulusçuluğun hiz
metine verilmiştir. İşte Yahudilik bunun tipik örnek
lerinden birisini temsil etmektedir. Yani yaklaşık yüz
yıldır Yahudilik adına bir ideoloji oluşturulmuştur.

Modem çağlarda T. Herzl gibi teorisyenlerin de 
gayretleriyle meydana getirilmiş, İsrail’in alt yapısını 
oluşturan bu ideoloji kısaca judaizmdir. O da hemen 
her ideoloji gibi fiili bir durumu açıklamak ve meşru
laştırmak üzere tarihsel, dini, kültürel değişik unsurlar 
kullanılarak inşa edilmiştir. Mesela bu çerçevede o,

dünyada dağınık vaziyette bulunan müntesiplerinin 
durumunu açıklamaya çalıştığı gibi bundan sonraki 
eylemlerini meşrulaştırmayı da sağlamaktadır. Bunu 
yaparken de büyük nispette vahyedilmiş bir kitabın 
modern çağlarda seçmeci biçimde okunması üstüne 
oturmuştur.

Gerçi Yahudilik öteden beri belki yaşadığı şartlara 
da bağlı olarak kavmiyetçi bir yapıya sahipti. Yeni bir 
ulusçu ideolojinin inşasında bunu ileri boyutlara taşı
dı. Evrensel sembolleri bile bir biçimde bu ırkçılığın 
içinde eritti; hezimetleri acındıncılığm, başarıları sı
nırsız bir güvenin gerekçeleri olarak kullandı. Mı
sır’dan Çıkış’tan Filistin’e gelip yerleşmeye kadar, bir 
peygamber çevresinde Tevhidi bir yürüyüş hareketi
nin içinden modern çağlarda kendine bir yığın şöven 
dayanak buldu.

Bu konuda (Roger Garaudy gibi) araştırmacıların 
ortak kanaatine göre bu ideoloji, gerçeklerin yanlış 
yorumlanmasını ifade eden başlıca üç ilkenin üzerine 
kurulmuştur: Üstün ırk, vadedilmiş topraklarve mağ
duriyet (holokost) söylemi.

Judaizm bir kere, tüm ırkçı ideolojiler gibi esas alı
nan ırkın yüceltilmesi ve başkalarının küçümsenmesi 
esasına dayanır. Buna göre Yahudi üstün ırktır, Tanrı
sı bile kendine hastır. Ellerindeki mevcut kitapta bu
na göre okunup yazılmış pek çok cümle vardır. O, bir 
ara, Kur’an’m da belirttiği üzere çevresindeki diğer 
topluluklara manen üstün kılınmış olmasını ebedi üs
tünlük olarak almış ve bunu, kırma da dahil katı bir 
tasarrufa indirgemiştir. Halbuki ilâhi çerçevede veri
len üstünlük, bir örnekliktir ve dolayısıyl . fedakarlık 
ve sıkıntılar gerektirir. Sözün kısası seçilmişlik kaba 
kuvveti değil, hepimiz için örnek teşkil eden İbrani 
peygamberlerin ruhaniliğini izlemek demektir.

Judaizm, bir toprak parçasıyla bağlantısı bakımın
dan da bir ideolojidir. Bir göç sonrasında gösterilen ve 
“Mısır ırmağından Fırat nehrine kadar bu diyarı zürri- 
yetine yerleşim yeri olarak verdim” (Tekvin/15-18) 
mealindeki Tevrat cümlesini o, ebediyen bağışlanmış 
(vadedilmiş) bir ülke olarak yorumlamıştır. Halbuki 
tevhidi çizgideki hiçbir din, müminlerini ebedi bir 
mekanla kayıtlamamış, onlara modem anlamda bir 
vatan çizmemiştir. Bu onların tabiatına aykırıdır, din 
bağlamında ülke, inananların durumuna göre değişen 
bir şeydir.

Bir ideoloji olarak Judaizmin dayanaklarından bi
risi de mağduriyet söylemidir. Buna göre tarihen çok 
zulüm görmüş, ülkesiz kalmıştır ve saygıya ihtiyacı
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vardır. Bu açıdan tarihteki bazı katliamları yeniden 
kurmuş ve sonuna kadar kullanmıştır. Meselâ bunlar
dan en belirgini olan Nazilerin Yahudi katliamı 70 
yıldır dünyanın en büyük soykırımı olarak anlatılmak
tadır. Halbuki Batı uygarlığının Amerika’yı işgalinde
ki 60 milyonluk Kızılderili katliamını ve yine 100 mil
yonluk Zenci kırımını hesaba katmazsak bu çirkin fa
şizan hareket esnasında 1.5 milyon Yahudi’ye karşılık 
50 milyon insan hayatını kaybetmiştir. Şüphesiz soy
kırımın her türlüsü lanetliktir ama hiç biri yeni bir şo
ven duygunun gerekçesi yapılmamalıdır. Ne var ki 
Yahudilik Hegel felsefesindeki Efendi-Köle arasındaki 
ilişkide dile getirilen gerçekleşmekte, dün köle mu
amelesi gören bugün elinin erdiğine kendisine yapı
landan fazlasını yapmaktadır. Soykırıma uğrayan bu
nun acısını daha iyi bilip öyle davranması gerekirken 
aynı şeyi kendisi yapmaktadır. Hem de gerçek muha
tabına bakmaksızın bir bakıma öç (!) almaktadır.

Denebilir ki Judaizm Yahudilik dinini de gönlünce 
kullanmıştı. Esasen Yahudilik, bir semavi dinin kav
miyetçiliğe dökülebilecek potansiyel şartlarını taşı
yordu. Meselâ maddeci bir perspektife sahipti. Bir 
Peygamberin yanında bir mucize eseri Kızıl denizi ge
çip kurtulan topluluğum içinden karşı yakada, “Allah’ı 
bize göstermezsen kesinlikle inanmayacağız” diyenler 
çıkmıştı. Hz. Musa Tur dağında Allah’tan mesaj al
mak üzere ayrıldığı 40 gün içerisinde arkada kalan 
kavmin içinden, bir prestij sağlamak üzere rakibi Mı
sır’ın Apis öküzüne karşılık altından bir buzağı yapıp 
tapmaya kalkışanlar çıkmıştı. Yine elindeki kitapta 
diğer toplumlarla ilişkisinde şöven duygularla yüklü 
pek çok cümle yer almaktadır ki bunlardan birkaç ör
nek şöyle sıralanabilir:

“Rab Yahova seni yeryüzünde bulunan kavimlerin 
cümlesinden üstün ve kendisine has bir kavim olarak 
seçti” (Tesniye 14/1).

“Böylece bütün krallar ona secde kılsınlar, bütün 
milletler ona kulluk etsinler” (Mezmurlar 72/11).

“Saban demirlerinizi kılıç, bağcı bıçaklarınızı mız
rak yapın” (Yoel 3/9-10). (Buna karşılık onun hüküm
ranlığı altında nice toplum tam da bunun aksine ‘kı
lıçlarını saban demiri, mızraklarını bağcı bıçakları ya
pacak’ (Işaya 20).

“Milletlerin sütünü, kralların memesini emecek
sin, servetlerini yiyeceksin” (İşaya 60/16).

“Seni milletler ve memleketler üzerine kökten ko
parmak ve yıkmak, yok etmek ve bozmak, sonra da bi
na etmek ve dikmek için tayin ettim” (Yeremya

1/ 10).

“Yabancılar durup sürülerinizi güdecek ve ecnebi
ler çiftçileriniz ve bağcılarınız olacak” İşayâ 61/5-6).

Şüphesiz bütün bunlar bir kutsal kitabın tarihsel 
ya da güncel ideolojik okumalarıdır. Yahudilik,bütü
nüyle buna indirgenemez ama mevcut bir zihniyet 
oluşumuna da ışık tutar.

Bütün bunlardan sonra denebilir ki Judaizm doğal 
bir dinden öte, şiddetin alt yapısını oluşturabilecek bir 
ideolojidir. Bu açıdan bakıldığında onu, Musa’nın Fi
ravun karşısında dile getirdiği “Alemlerin Rabbi olan 
bir Allah’a” ve onun elçisi Musa’ya samimiyetle ina
nan bir dindarlık olarak görmek herhalde mümkün 
değildir. Esasen bu ideolojiyi İsrail’de başından beri 
ön planda ısrarla savunup destekleyenler bir laik ay
dın kesitidir.

Ancak burada belirtmeliyiz ki “Yahudi” kimliği ta
şıyan herkes ne Judaist ve ne de siyonisttir. Şu anda 
yürütülmekte olan kanlı operasyonu İsrail halkının 
yüzde 35’i onaylamamaktadır. Bir zamanlar başbakan
lık koltuğunda oturan İzak Rabin çevreye ılımlı baka
biliyordu (ki bunu hayatıyla ödedi, bir judaist militan 
tarafından öldürüldü). Yine "eski Başbakanlardan E. 
Barak bir keresinde “Filistin’in içinde yaşadığı bu ağır 
şartlar içerisinde ben olsaydım, her halde yaptıkları
nın aynısını yapardım” demişti. Kudüs Üniversitesi 
Profesörlerinden Moşe Zimmerman gibi düşünürlerin 
sayıları az da olsa eksik değildir. Zimmerman daha ön
ce yapılanları İsrail’in sebepsiz olarak pek alındığı Hit- 
ler hareketine benzetmekten çekinmemişti. O, bir ke
resinde işgal altındaki topraklara giden ve orada yerli 
halkın evlerini başlarına yıkan, gönüllü İsrail askerle
rinin; S.S. de görev yapmak üzere gönüllü yazılan Na
zi askerlerinden farklarının olmadığını açıkça söyle
mişti.

Sonuç olarak burada eleştirilen, naiv bir etnisite- 
den ve dinden farklı olarak, faşizan inanç ve duygular
la yüklü bir ideolojidir. Çevreyi rahatsız ettiği ve hak
sızlıklara dayanak teşkil ettiği oranda da başkalarının 
eleştirisinin muhatabıdır. Burada da asıl sorun bu faşi
zan ideolojinin bir devletin politikası haline gelmesi 
ve ABD gibi küresel siyaset merkezlerince desteklen
miş olmasıdır. Bir devlet terönüne kaynaklık eden ju
daizm, onu kendi çıkarları uğruna kullanan ABD ve 
varlığını ona endekslemiş ülkelerin doğrudan veya do
laylı destekleri üzerinde yükseliyor. Hem de terörizm
le mücadele demagojisine sarılarak. »
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MUSTAFA EVERDİ

T arihte yahudilerin sürgün edilmesi bir traje
didir. Bütün dünyaya dağıldılar, hiçbir yere 
aidiyet bağı lcur(a)madılar. A raf ta kalır gibi 

kaldılar yaşadıkları yerlerde.
Varoş, yahudilerin tecrit edildiği mahallelerin 

adıdır. Yaşadıkları kente aidiyetleri olmasın diye tec
rit edilmiş mahalleler içinde kalmaya zorlanıyor veya 
azınlık dayanışması ile varoluşları tercih edebiliyor
lardı. Bulundukları devletlerin yahudilere yönelik 
tehditleri dışarıya kapılı cemaat konumu içinde san
cılı bir hayatı getirdi. Bu yüzden kendi kapalı -hatta 
gizemi i-inançları dışında hiçbir inanca değer verme
diler. Bulundukları ülkenin değer yargılarına bağlı 
olmayanların ufku, sınırları zorlayan bir çizgiye uza
nabilirdi. Değer yargısına sahip olmak, bulunan çev
reye ait mensubiyetler, bir güç verdiği kadar sınırla
ma ve yükümlülükler de getirdi. Bu sınırlamalardan 
kurtulan yahudiler tek tek sivrilmenin, kendini ifade 
etmenin bir yolunu yine de arayacaklardı. Bu ancak 
bireysel bir zirve tırmanışı olabilirdi. Yabancılaşma
nın yahudileşme ile aynı anlamı taşıdığı devirler ol
muştur. Yabancılaşma tecrit edilmenin bir sonucu ol
maktan çok Yahudilerin içinde bulundukları çevre
nin değer yargılarına başkaldırmanın adıydı. ‘Yahudi 
olmak’ biı-kavram olarak entelektüel bir ayrışmaydı.

Devlet, ülke, millet mensubiyeti ve askerlik, ulu
sal güvenlik gibi yükümlülükleri olmayan Yahudiler 
elbette varoluşu bir biçimde gerçekleştirmek isteye
ceklerdi. Bulunduğu ülkede kendini sürgün hisseden 
Yahudilerin bütün dünyası güç devşirmenin yollarını 
aramaktı. Bunun araçlarından biri nakit para birik
tirmektir. Diğer bir yolu toplumları gerilime itmenin 
hedefine yoğunlaşmaktadır. Kendisini hiçbir şeyin 
sınırlamadığı Yahudi için sanat, düşünce ve pazarla

ma birbirine sarmalanmış bir kimlik bildirimiydi. 
Genelde kamusal görevlerden uzak tutuldukları için 
toplumlara ve dünya kamuoyuna sunacak meta bul
maları gerekiyordu. Bu meta; basm-yayın alanı, rek- 
lam-pazarlama, eğlence ve sanat dünyasıdır, içinde 
yaşadıkları çevrenin değer yargılarına duyarsız, hiçbir 
hakim medeniyete mensubiyet duygusu taşımayan, 
sorumsuz ve kendini güvenlik içinde hissetmeyenler 
için kendini gerçekleştirmenin yolu bireysel tatmin
ler olabiliyordu. Bu durum içinde yaşanılan şartların 
zorlayıcı bir çıkış yoluydu belki.

“...Azınlıklar güvensiz bir durum içindedirler. Bu 
kaçınılmaz güvensizlik duygusunun yarattığı hayal 
kırıklığı kimliğini gizlemeyen bir azınlıkta kimliğini 
çoğunluğa karışarak değiştirmek isteyen bir azınlığa 
oranla daha hafiftir. Bir dindar yahudi, serbest bir ya- 
hudiden daha az hayal kırıklığı içinde bulunur.”1

Güvenlik içinde olmayanın güç ve iktidar sahip
lerine yaklaşması ve onların gücü ile kendisine gü
venlik halesi oluşturmaya çalışması doğaldır. Doğal 
olmayan azınlık dayanışmasını sürdürmek için top
lundan çürütücü değerlerin yayılmasına öncülük et
mek ve çaba göstermektir. “Nedendir bilinmez, ikti
darın anahtarları onların (reklamcıların) ellerine 
teslim edilmiş. Onlar dünyanın merkezi! Siyasetçiler 
artık hiçbir şeyi kontrol etmiyorlar; yönetimde olan 
ekonomi. “Marlceting demokrasi”nin sapkınlığı; or
kestrayı şef değil, şefi orkestra yönetiyor. Politikayı 
kamuoyu araştırmaları, reklamı testler belirliyor, rad
yolarda çalman parçaları tüketici panelleri seçiyor, 
sinemalarda oynatılan filmlerin sonunu “sneak pre- 
view”lar;2 televizyon programlarını reytingler belir
liyor; bütün bu araştırmalar da, dünyadaki Alfred 
Duler’ler tarafından yönlendiriliyor. Artık Alfred
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Duler’ler dışında kimse sorumluluk taşımıyor. Alfred 
Duler’ler dizginleri ellerinde tutuyor ama hiçbir yere 
gitmiyorlar. Büyük birader sizi gözlemliyor, Büyük 
Birader sizi test ediyor.”3 Böylece Michel Fouco- 
ult’un epistemik çöküş dediği “akla gelmeyenin, yü
reğe girmeyenin, ahlaka sığmayanın sıradan olaylar 
olarak algılandığı ya da algılatıldığı onursuz bir haya
tı yaşar insanlık.”4 Dünya genelinde kitleleri çürüt
me milletler için metodolojik bir sürece dönüştürül
düğünde yahudi ırkının üstünlüğü gizil bir gerçekleş
tirme sağlamış olacaktır.

Kendini gerçekleştirmenin: toplumları çürütme 
süreci ile tek bir yol bulduğunu söylermek, 
Yahudilere haksızlık olur. Varoluş bir şekilde anlam- 
landırılacaksa bu ancak Dante, Kepler, Kafka, Dar
win, Marks, Einstein, Freud, Canetti vb.’nin yaptığı 
şekilde de olabilirdi. “ ‘Ben’ ancak ‘ben olmayanlar
la’ ben olabilir. Benlik ancak kendini başkalarından 
veya başka şeylerden ayırt ettikçe varolabilir.”5 
“Kendilerini din bakımından Yahudi, milliyet bakı
mından Rus sayan yazarlar zengin İbranice ve Rusça 
edebiyat ürünleri verdiler. 12 ve 13. yüzyıllarda Do
ğu Avrupa’da uç veren Yidiş edebiyatı, 19. yüzyılın 
sonları ile 20. yüzyılın başlarında yeniden canlan
dı.”6 Sanat-edebiyatta, düşüncede, bilimde öncüler 
ve uluslararası değerler çıkarabiliyordu yahudiler. 
Onlara ülkelerinde yer veren milletler, maddi olarak 
zenginleşmeyi sağlayan kitleler iken Yahudiler de 
dünyayı eserleriyle manen zenginleştirerek insanlığa 
borçlarını ödüyorlardı.

Dünya yahudiliği, İsrail kurulmadan önce edebi

yatta, bilimde, siyasette büyük adamlar ve eserler çı
karabiliyordu. İsrail kurulduktan sonra ancak kof ve 
şişirilmiş sahip oldukları medya gücü ile dayatılmış 
şöhretler üretebiliyor. Yahudiler artık insanlığın yü
zünü kızartan eylemlerle dünya gündemindedirler.

İsrail Devleti kurulunca hem İsrail’deki hem dün
yadaki Yahudilerin ufkunu bu devletin bekasını sı
nırlamıştır. Artık Yahudiler Kafka, Darvin, Marks gi
bi adamlar yerine Şaron, Cheney, Richard Perle, Ab- 
romovitz gibi adamlar çıkarıyorlar.

İsrail’in varkalma kaygısı düşman denizinin orta
sında bir ada olduğu gerçeği karşısında anlaşılabilir, 
ancak bütün dünyada bu arada Türkiye yahudilerin- 
deki bu sınırlanma nasıl aşılacaktır? Eskiden varoş
lar da yaşayan Yahudiler, İngiltere’nin attığı kazıkla 
Ortadoğu’da makro bir varoşta, İsrail devletinde ya
şıyorlar artık. İsrail, sürekli göçmen kabul ederek va
roşu büyütmenin çabası içindedir. Varoş aynı varoş, 
tecrit aynı tecrit sadece iç dünyalarındaki şiddeti gü
venlik kaygısı ile tatbik etmenin aracı olan bir dev
lete sahipler.

İ.O. 332 tarihinden beri bağımsız bir devlete sa
hip olmayan fakat bunun özlemini nesilden nesile te
varüs edilen bir ‘kızılelma’ olarak içlerinde taşıyan 
Yahudiler, siyonizmin ulusal canlanma ve anayurda 
dönme yönünde geliştirdiği programla 1948 yılında 
İsrail devletinin kurulmasını gerçekleştirdiler. 1948- 
1967 yılma kadar sadece siyonistlerin bekası için ça
lıştığı İsrail, 6 gün savaşları ile kalıcı olacağı güveni
ni dünya yahudilerine verebilmiştir. Bu güven; dün
ya yahudilerinin tek ve vazgeçilmez sadakatlerini İs-
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rail’e bağlamalarına ve ne pahasına olursa olsun des- 
teklemelerine yol açmıştır. Bu nedenle etkili olduk
ları devletleri de şiddet politikalarını destekleyen uy
dular haline getirmişlerdir. Dünyanın süper gücü 
ABD, sanki bütün varlığını İsrail devletine hasret
miştir.

“1967 savaşından sonra İsrail, Batı Yakası, Doğu 
Kudüs ve Gazze’yi işgal edince yerleşim merkezleri 
politikasını vakit geçirmeden uygulamaya başladı. 
Siyonist doktrine göre bu merkezler, işgal edilen top
raklarda İsrail egemenliğini kökleştirmenin en etkin 
yolu idi.(...) 1972’ye kadar Batı Yakası’nda, Doğu 
Kudüs’te ve Gazze’de az sayıda yerleşim merkezinde 
8400 yahudi yaşamaktaydı. Bugün 157 merkezde
411.000 Yahudi iskan edilmiş bulunuyor. Devamlı 
bir İsrail askeri mevcudiyeti olmaksızın yerleşim mer
kezlerindeki nüfusun güvenliği sağlanamaz.”7

Binlerce yıl bireysel bir varoluş süreci yaşayan ya- 
hudiler, bugün asker millet olarak devlet için top
lumsal bir sorumlulukla karşı karşıyadırlar. Bu sorum
luluk hem İsrail’de yaşayan hem İsrail’i göç edebile
ceği bir anavatan olarak gören dünya yahudiliği için 
söz konusudur.

Devlet kurmak ve sürdürmek birkaç on yılda ka
zanılan milli bir haslet değildir. Hoşgörünün, adale
tin yönetilenlerin farklılığına tahammül etmenin, 
Filistinlilerle biraıada ve birlikte yaşamayı sağlama
nın yöntemleri Yahudilerin geçmişteki acı hatırala
rının etkisi ile sağlanamaz. Türkleı* gibi Çin, Fars, Bi
zans, Arap-İslam, Batı medeniyeti ile karşılaşmanın 
ve kavimleri idare altında tutmanın kazandırdığı bi

rikimle mümkün olabilir. Osmanlı’nm Kudüs yöneti
mi araştırıldığında bu bütün açıklığı ile görülebilir.

Yahudiler de bütün bu medeniyetlerle bireysel ve 
topluluk olarak karşılaşmıştır. Acı hatıraları olduğu 
kadar iyi olanları da vardır. Sürekli gerilim politikası 
içindeki İsrail’e bakınca hakem medeniyetlere men
subiyet hissetmenin, yabancılaşmanın sonucu evren
sel değerlere de yabancılaşmayı getirdiğini anlıyoruz. 
Barışa öncelik vermeyen dünya yahudiliği ise İsra
il’in varkalmasını birinci öncelik ve temel tercih ha
line getirmiştir. İsrail’in yarım yüzyılı bulan yönetim 
şekline ve sürekli gerilime dayalı büyüme hedefine 
yönelik bir tehditle sonuçlanacak bir gidişe doğru
dur.

Dünya yahudiliğinin mensubiyet ve aidiyet atfet
tiği bir devleti var bugün ancak hiçbir evrensel de
ğerleri kalmadı. Dünya yahudiliğinin ufku İsrail’le sı
nırlanmıştır. İsrail, dünya yahudiliğinin nihai ufku 
olabilir ancak insanlığın bu ufukla sınırlanması nasıl 
mümkün olabilir? Bütün evrensel değerlere karşı ya
şatacakları bu devlet, insanlığı zenginleştirmiyor test 
ediyor; uluslararası hukukun üstünlüğünü, Ortado
ğu’da uygulatma imkanından ve zulmün önlenmesin
den mahrum bırakmasıyla insanlığı küçültüyor. Bin
lerce yılın birikimi olan devlet kavramı, yahudiler 
için zulüm, işkence, tehcir, katliam, baskı ve bireyler 
için karabasan demekti. Bugün sadece Filistinlileri 
değil bütün insanlığı çaresiz bırakarak yahudiler bin
lerce yılın intikamını alıyorlar. İnsanlık dünya yahu- 
diliğini tekrar sürgüne göndermeden yahudilerin bu 
tehlikeli geleceği idrak etmeleri gerekiyor.

Artık insanlık zulüm, kitlesel sürgün ve katliam
larla karanlık çağlara yeni bir dönüşüm eşiğindedir. 
Bu eşik Yahudiler tarafından aşılmıştır. İnsanlık nasıl 
bir karara varacağı konusunda mütereddittir. Bu 
tereddüt Filistinlilerin kaderini değil, insanlığın 
kaderin belirleyecek bir ara dönemdir. __■_

DİPNOTLAR
1. E. Hoffer, Kesin İnançlılar, s.74, Tur y., 3. Baskı, İst. 1980
2. Bir filmi tepki ölçmek amacıyla küçük bir izleyici kitlesine

göstermek
3. Frédéric Beigbeder, 4900, s.40, Doğan y., İst. 2001
4- Mahmut Çetin, X İlişkiler, s.15, Edille y., Ankara, 2001
5. Füsun Akkoyun, Geştalt Terapi, s.43, Nobel y., Ankara

2001

6. Ana Britannica, Yahudilik Md.
7. İlter Türkmen, 13 Nisan 2002 tarihli Hürriyet Gazetesi.
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RASİM ö z d e n ö r e n

H usserl’in: “Bilinç, bir şeyin bilincidir." Sö
zünden hareketle biz de, düşünce bir şeyin 
düşüncesidir, diyebiliriz. Böyle demekle ko

nusuz bir düşünce olamayacağını, bir düşünce varsa, 
ortada mutlaka o düşünceye konu olan bir sorun’un da 
varbulunması gerektiğini anlatmış oluyoruz. Demek 
ki, karşıt yönden hareket ettiğimizde, düşüncenin 
doğmasını sorunun hazırladığını da belirtmiş olmakta
yız. İnsan kafası, mahiyeti gereği sürekli, sorunlarla 
karşı karşıya bulunur. Bu sorun sanal (vehim) düzle-i;
minde bile yer alsa, sonunda bir sorundur. Çünkü in
san her seferinde çözümlenmesi gerektiği kanısında 
olduğu, çözümlemediği takdirde huzura ulaşamayaca
ğını bildiği o sorununun bir biçimde üstesinden gel
mek zorundadır. Her ne kadar sanal, sorunların karşı
sında sanal cevaplar bulsa da, önemli olan onun kafa
ca tatminini sağlamaktır. Demek ki, insanın, aynı za
manda, sorun keşfeden bir melekeye sahip olduğunu 
söylüyoruz. O, bu sorunu ya çevresinde hazır bulur ve
ya onu icat eder. İnsanın sorun keşfetme melekesinin 
zayıflaması ve giderek dumura uğraması, onun düşün
sel melekesinin de zayıflamasına ve giderek dumura 
uğramasına müncer olur.

İslam aleminin veya Müslümanların son birkaç 
yüzyıldan bu yana düşünsel bir atalet içinde bulundu- 
ğu söyleniyor. Yukarıdaki mülahazalarımızdan hare
ketle, bu durgunluğun sebebini neye bağlayabiliriz? 
Acaba Müslümanlar son birkaç yüzyıldan bu yana çö- 
zümlemeleri gereken bir sorunla mı karşı karşıya gel
medi (bu demektir ki, artık onlar bütün sorunlarını 
çözümleyerek işi bitirmişlerdir, başka bir deyişle unla
rını eleyip eleklerini asmışlardır), yoksa karşılaştıkları

sorunları görmezlikten gelip ondan kaçmayı mı tercih 
ettiler? Yahut da sorunu ne olduğunu teşhis etmekte 
mi başarısız kaldılar? İlk iki ihtimali gözü kapalı ele
memiz gerekiyor. Çünkü İslam alemi, başlangıcından 
günümüze, son birkaç yüzyıl içinde yüzyüze bulundu
ğundan daha ölümcül (karşıt açıdan: daha hayati) so
runlarla karşılaşmış değillerdir. Bu sorunları görmez
likten geldiklerini de söyleyemeyiz. Çünkü herşeye 
rağmen Müslümanların entelektüel bir çaba içinde 
çırpındıklarını da gözlemliyor ve biliyoruz. Öyleyse 
nedir bu düşünsel durgunluğun nedeni? Aslına bakı
lırsa Müslümanların düşünsel bir durgunluk içinde bu
lundukları iddiası da irdelenmeye muhtaçtır. Çünkü 
şöyle veya böyle düşünsel hayatın kesintisiz sürmekte 
olduğu bellidir. Ama ortada tatmin edici bir düşünsel 
ürünün bulunmayışı insanı tereddüte götürüyor. Ben 
kendi payıma, insanın kafa kalitesinin her ne ise o 
olarak durduğu kanısını taşıyorum. Kuşkusuz her ça
ğın önde giden, yol gösterici olan, icat eden, o sorun
lara cevap arayan kafaları mevcuttur. Ancak bir insan 
ne kadar zeki olursa olsun, karşısına koyduğu sorun 
yanlış bir sorunsa veya o sonma yaklaşım yöntemi 
yanlışsa, üstelik bu yanlışlığın farkına da varılamıyor- 
sa, çözüm diye ortaya atılan cevap da sakil olur (olmak 
zorunda kalır). İmdi Aristo’nun, bu gün bile çocukça 
görünen fiziğini bütünüyle onun kafasızlığıyla açıkla
yabilir miyiz? Böyle bir açıklama haksızlık olmaz mı?

, Öyleyse Müslümanların düşünsel alandaki durum
larını asıl anlamalıyız? Müslümanlar acaba son birkaç 
yüzyıldan bu yana önlerinde hangi sorunu buldular 
(veya önlerine hangi sorunu koydular) ve o soruna 
nasıl bir cevap/cevaplar getirdiler? Burada bir tek ke
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limeyle “sorun” diye kestirip attığımız konu da bir tek 
alanla ilgili değil; birden çok alanı ilgilendiren bir so
runlar yumağından söz açılmalıdır. O sorun alanların
da neler yapıldı? Neler yapılmak istendi? Ve yapıla
mayan şey ne idi? Evet Müslümanlar son birkaç yüzyıl 
dan bu yana neyi veya neleri sorun olarak gördü? On
ların itikadi alanda bir sorunu var mıydı? Siyasi alan
da, askerî alanda, hukukî alanda, sorunları var mıydı?
O sorunlar doğru olarak vaz edilebildi mi? Sorunlar 
doğru vaz edildiyse doğru cevaplara ulaşılabildi mi? İs
lâm âleminin şimdiki manzarasına bakıldığında orta
da bir sakatlığın varbulunduğunu gözlemlemek hiç de 
müşkil değil. Bu gün İs
lâm dünyasının kendi 
kendinin egemeni olup 
olmadığı bile bir soru 
konusudur. Öyleyse ya 
ortaya konulan sorun
larda, eşdeyişle sorular
da bir sakatlık bulunu
yordu veya ulaşılan ce
vaplarda bir sakatlık vardı.

Müslümanlar, kendi dışlarında bir başka dünya ile 
temas halinde olmamış olsaydılar, aslında bir sorunla 
karşı karşıya bulunduklarını da farketmeyeceklerdi. 
Hakçası, aslında bir sorunları da bulunmamış olacak
tı. Ancak onlar 17. yüzyıldan başlayarak Avrupa kar
şısında sürekli yenilgilere uğramalarını farkettikleri 
anda, bir sorunla karşı karşıya bulunduklarını da far- 
ketmiş oldular. Yenilgi savaş meydanlarında vuku bul
duğuna göre, sorun da askerî olmalıdır, diye düşündü
ler. Nitekim sorun böyle ortaya konulunca askeri, 
onun teçhizatını Islah etmek gerekir diye düşünmek 
hiç de aptalca olmaması gerekir. Asker ıslah edilmek 
istendiğinde bunun imkansızlığı ortaya çıktı. Mevcut 
durumun direnci ıslahatı fikir olarak da, eylem olarak 
da akim bıraktı. Böyle olunca askerlik kurumunun 
toptan ilgası cihetine gidildi, yeniçeri ocağı lağvedil
di. Durum, İskender’in kördüğümü kılıcıyla ikiye biçe
rek çözmesine benzetilebilir. Gerçi düğüm öyle de çö
zülmüş oluyordu, ama sorun çözülmüş oluyor muydu? 
Nitekim lağvedilen askerlik ocağının yerine yenisi ku
rulamadığı için, sonraki yıllarda da yenilgilerin önü 
alınamadı ve netice Osmanlı Devleti’nin yıkımına ka
dar gitti. Askerlik ocağının lağvedilmesiyle herhangi 
bir sorunun çözülmüş olmadığını farketmek gecikme

di, 13-14 yıl sonra Tanzimat Fermanı ilan edildi 
(1840). Bu fermanla idarî ve hukukî alanda düzenle
meler getirilmek isteniyordu. Ferman kendi içinde ye
nilenerek sürdürüldü. Ama sorunun bir idarî konu ol
duğunu düşünmekte ısrarlı olan Osmanlı aydınları 
meşrutî idareyle bu işin çözümleneceği kanısında ol
duklarından Meşrutî yönetimin kurulmasını sağladı
lar. İkinci Meşrutiyetin ilanına ön ayak olmuş olanlar 
ve yeni yönetimde görev alanlar, aynı günde yanlış 
yaptıklarını farkederek bunu itiraf etmek zorunda kal
dıklarını gördüler. Nitekim Meşrutî yönetimin o dö
nem mebuslarının homojen bir kafa yapısı taşımadığı,

bunun da beklenmedik 
sıkıntılara yol açtığı he
men görüldü. Talat pa
şa, Boşo efendisinden 
Meclis’in ilk oturu
munda Osmanlı Devle- 
ti’ndeki “Osmanlı” ke
limesinin kendisi için 
Osmanlı Bankasındaki 

“Osmanlı” kelimesinden daha fazla bir anlam ifade et
mediğini işitince şoke olduğunu Hatırat’mda üzüntüy
le kaydeder.

İmdi, burada üzerinde durulacak husus, bir kere, 
sorunun keşfedilmesinde ve ortaya konulmasında dış 
etkenlerin mi yoksa iç etkenlerin mi başat rol oynadı
ğını bilmekte toplanıyor. Askerî alanda olsun, idarî, 
siyasî ve hukukî alanlarda olsun, Osmanlı yöneticile
rinin ve aydınlarının önüne sorunu getirenler ve çö
züm önerileri sunanlar, kaideten hep dış dinamikler 
olmuştur. Osmanlı yöneticisi ve aydını, önlerine geti
rilen sorun alanları ve onların çözümü hususunda, 
kendilerini ikna edilme konumunda görmüşlerdir. As
lında, askerî alandaki yenilgiler bir vakıa olarak in
sanların karşısında duruyordu. Askerî alandaki yenil
ginin tek etkeninin ordunun teşkilatlanmasındaki ve
ya disiplinindeki eksikliklere bağlanarak açıklanama- 
yacağı da açıktı. Bunun bir dolu sebepleri bulunabilir
di, başta da teknik alandaki uyumun sağlanamamış ol
ması gibi. Öte yandan askerî alandaki yenilgi, konu si
yasî, idarî, hukukî alanlardan soyutlanarak da ele alı
namazdı. Bu da belli. Ancak konunun, sorunun bizzat 
sorun sahipleri tarafından keşfedilip ortaya atılması 
halinde, çözümün de iç dinamiklerde aranması gerek
tiği açıktır. Eşdeyişle, sorunu keşfeden iç dinamik

Müslümanlar, kendi dışlarında bir başka 
dünya ile temasta olmamış olsaydılar, as
lında'bir sorunla karşı karşıya bulundukla
rını da farketmeyeceklerdi. Hakçası, aslın
da bir sorunları da bulunmamış olacaktı.
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onun cevabını da iç dinamikte aramaya yönelirdi. 
Ancak sorun senin adına başkaları tarafından keşfedi- 
liyorsa, aranacak cevapta da dış dinamiklerin ön al
masının beklenmesi doğal sayılmalıydı. Nitekim öyle 
oldu ve olaylar bu istikamette seyretti. O günün 
“Müslüman aydm”ı karşı karşıya bırakıldığı sorunun 
cevabı karşısında, kendini fetva makamında gördü. 
Manzarayı şöyle tahayyül edebiliriz. Askerlik kurumu- 
nun lağvedilmesine karar verilmişse, aydın kesim bu
na : “El cevap: caizdir!” diyor. Tanzimat fermanının 
ilânı düşünülüyorsa, aydın kesim buna da : “El cevap:

çeşitliliğinin ulaştığı boyut bakımından değerlendir
meye çalıştığımız için, kişisel kanımıza ters gelen gö
rüşleri bile aynı zeminin ürünü telakki etmekte beis 
görmüyoruz! Şiilerin, haricilerin görüşleri sünni görüş
ten farklı olsa bile, bu görüşlerdeki mülahaza tarzını 
dikkate almak gerektiği kanısını taşıyoruz. En azından 
şu bakımdan ki, bu türJ mülahazaların müzakeresi de, 
doğruyu bulmada yardımcı olur ve insan zihnine elas
tikiyet sağlar. Aynı şekilde itikadi konuların tartışıl
ması da, bu alanda ekollerin oluşmasına ve keza zen
gin bir literatürün oluşmasına yol açmıştır. Cebriye,

İmam Gazali’nin kendi zamanına kadar ge
len düşünsel hayatı değerlendirmesi, felse
fe konusunda uyanık bulunmaya çağırma
sı, sonraki Müslümanlar bakımından sözü 
geçen alana bir çekingenlik doğurmuştur.

caizdir!” diye fetva veriyor. Meşrutiyetlerin ilânı, baş
ka yasaların iktibası ve ________________________
benzeri hususların tü
münde, aydın kesimi, 
kendisi bir çare önere
cek konumda durmu
yor, pasif konumda du
ruyor ve Batı kültürün
den iktibas edilen ku- 
rumlara, kavramlara Is- 
lamdan tezkiye sunmaya çabalıyor.

İslam dünyasının Batı ile karşılaşması elbette 19. 
yüzyılın başından itibaren başlamadı. Miladi 8. yüzyıl
da da İslam dünyası Batı kültürünün temel ürünleriy
le ve özellikle antik Grek felsefesiyle karşılaştı. Ancak 
bu iki karşılaşma arasında önemli bir tutum ve duruş 
farklılaşması var. İlkinde müslüman aydınlar, Grek 
felsefesinin kavramlarını, kendi özgül sorunlarına uy
guladılar. Böylece hem bir yandan o kavramları haya
ta egemen kıldılar, hem de imanın esaslarını rasyonel 
düzlemde temellendirmeye çalıştılar. Bu tutum onla
rın önüne yeni ufuklar açtı. Müslüman düşünürler, 
Grek felsefesinde karşılaştıkları yeni kavramları İslâ- 
ma uygulayarak kendileri için yeni düşünme alanları 
açmayı denediler, bunda da başarılı oldular. İleriki za
man dilimi içinde miladi 12. yüzyılın sonlarına kadar, 
İslam dünyası düşünsel açıdan olağanüstü bir canlılık 
yaşadı. Ancak dikkat edilmelidir ki, İslam dünyası 
Grek felsefesiyle karşılaşmadan önce de, bazı konular
da, özellikle siyaset alanında zengin bir görüş farklılı
ğına zemin olmuştur. Allah’ın Rasulü’ndan sonra ki
min halife olacağı konusu bu alanda farklı görüşlerin 
dermeyamna yol açmıştır. Biz, burada, konuyu kendi
mizin de katılıp katılmadığı noktasında değil, fakat bir 
mesele etrafında geliştirilen görüş zenginliğinin, görüş

Kaderiye, Mürcie, Mutezile, Eşarilik, Maturidilik, Se-
________________________  lefiyecilik .gibi telakki

tarzlarının ve ekollerin 
oluşması bu döneme 
rastlar. Keza fıkhî mez
heplerin oluşması ve 
hanefîlik, şafiîlik, han- 
belîlik, malîikîlik, Cafe
rilik gibi ekolllerin 
oluşması da aynı döne

min ürünü olarak ortaya çıkmıştır.
Zaman zaman ve yer yer işin fitne ve fesat dereke

sine değin ulaşmasına rağmen o tartışmalardan günü
müze kalması gereken bir husus var ki, bence asıl altı 
çizilmesi gereken de odur. Bütün bu konular ve sorun
lar İslam dünyasının kendi iç sorunları olarak ortaya 
çıkmıştır ve insanlar hangi düşünsel ve eylemsel alan 
içinde kalmak suretiyle İslam dairesinin dışına da taş
mayacakları üzerinde kafa yormuşlardır. Bu alandaki 
düşünürler veya telakki tarzları arasında dehriyun ve
ya maddiyun veya zındık olarak anılan ve öyle bilinen 
kişiler bile, temelde İslâmî kavramları tartışarak bir 
noktaya gelmek istiyorlardı. Onların kâfir veya zındık 
olarak nitelendirilmeleri bu kişilerin İslâm’ın kültür 
alanının dışanı itilmelerine yol açmamalıdır. Nitekim 
İslam’ın düşünce tarihi ile ilgili kitaplarda onlara ay
rılan behislerde ayrı bölümleri oluşturmaktadır.

İmam Gazali’nin kendi zamanına kadar gelen dü
şünsel hayatı değerlendirmesi, insanları felsefe konu
sunda uyanık bulunmaya çağırması, bu arada bazı dü
şünürleri kanaatlerinden dolayı tekfir etmesi, sonraki 
Müslümanlar bakımından sözü geçen alana karşı ihti
yatı da aşan bir çekingenlik doğurmuştur. İbni 
Rüşt’ün karşı çıkışından başka, bu alana girme cesare
tini gösteren kimse bulunmamıştır. Aslında İmam
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İSLÂM DÜŞÜNCESİNİN SORUNLARI

Gazali’nin kendisinin felsefe imcelemeleri yaptıktan 
sonra bu alanda konuşmuş olduğu, böylece bu alanda 
konuşmak isteyenlere aynı incelemeyi bir de kendile
rinin yapabilecekleri hususu göz ardı edilmiş, İmam 
Gazali’nin görüşü yeterli sayılmıştır. Felsefe, Gaza- 
li’den sonra yaklaşılmaz sayılmışsa da, tasavvufî dü
şünme alanı, gene müşarünileyhin ilhamıyla ve onun 
verdiği cesaretle, hem havas, hem avam arasında rağ
bet gören bir düşünsel ve eylemsel sığmak noktası ola
rak ve kurumsallaşarak devam etmiştir.

Müslüman düşünürlerin Grek felsefesiyle karşılaş
maları, onları itikadî konulardaki görüşlerini temel
lendirmelerine yol açarken ve İslâm dünyasının dü
şünsel açıdan zenginleşmesini sağlarken; bir yandan 
da akla gelmedik ve çoğu kez farkına varılmayan bir 
düşünsel tıkızlığa da yol vermekten geri durmamıştır. 
Bu da, müslüman düşünürlerin mantığı kendisinden 
öğrendikleri Aristo’nun formel mantığına bağlı kal
maya devam etmeleri hususudur. Aristo mantığı te
melde özdeşlik ilkesine (A=A) dayanıyor. Öteki ilke
leri de (çelişmezlik ve üçüncü halin imkansızlığı) so
nuçta özdeşlik ilkesine indirgeniyor. Bu mantığın asli 
özelliği totolojik oluşudur. Yani muhakeme (ne kadar 
dolambaçlı süreçlerden geçirilirse geçirilsin) sonunda 
yeni bir bilgiye ulaşılmaz: ilk önermede gizli bulunan 
fikir açığa çıkartılmış olur. Bu muhakeme tarzını pra
tik hayatta olsun, hukukta olsun işe yararlılığını söy- 
lemeK bile fazla. Ancak soyut düşünsel alanda, miislü- 
manca düşünme yapısının diyalektik düşünmeyi bes
lediği kesindir. Aslında Kur’an’m beyan tarzı ancak 
diyalektik düşünme yöntemiyle temelden kavranabi
lir. Aynı şey Hadisi Kudsi ve Hadisi Şerif için de söz 
konusudur. Şöyle ki, hem Kur’ân’ın metninde, hem 
Hadislerde, birbirini nakzeder gibi görünen ifadeler, 
diyalektik düşünme yöntemini kullanmak yöntemiyle 
vuzuha kavuşturulabilir. Burada diyalektik düşünme 
yöntemiyle yalnızca tez-anti tez- sentez üçlemesinin 
sınırları içerisinde kalmayı düşünmüyoruz. Bu da için
de olmak üzere Müslümanca düşünme tarzının zıt ku
tupları da aynı anda kuşatarak düşünebilmenin yolu
nu açtığını da kastediyoruz. Hıristiyan teolojisinde 
içinden çıkılmayan sorun olarak görülen konular ol
sun; bizzat Müslüman düşünürlerin Miladi 8. yüzyıl
dan itibaren tartıştıkları konular olsun, değindiğimiz 
yöntemle yeniden üzerinde düşünülmeye uygun görü
nüyor. Fakat Aristo mantığına sıkıca bağlı kalınılma-

sı, bizce, düşünsel hayatın baharının ve yazını yaşan
dığı 8-12. yüzyıldan sonraki tıkızlığın da sebeplerinde 
biridir.

Bir hususa daha değinmek kaçınılmaz görünüyor: 
söz konusu düşünsel tıkızlık, anlaşılacağı üzere, İs
lam’ın bünyesinden sadır olmuyor. Bu bünye, tersine, 
düşünmeyi, düşünsel çabayı kışkırtıyor. Gerek 
Kur’an’m, kitap boyunca yayılmış beyanları, gerekse 
Hadisler, düşünsel çabanın geliştirilmesi için sınırları 
açık tutuyor: gümrüğü kaldırıyor. Ümmetin ihtilafın
da rahmet gören Allah’ın Rasulü, düşünsel çabanın 
kapısını sonuna kadar açıyor. Aynı şekilde içtihadın
da isabet ettiremeyen müçtehide bile sevap yazılacağı 
vaadi, keza düşünmek isteyenler için cesaret pompalı
yor. Muaz bin Cebel’in Yemen’e yönetici olarak gön
derilirken ona ne ile hükmedeceğine ilişkin sorusu 
üzerine Allah’ın Rasulü’nün aldığı cevaptan memnu
niyet duyması da, düşünsel yöntemde müracaat edile
cek kaynak sıralaması (Kur’an, Hadis, kişisel içtihad), 
cesaret verici tutumlar arasındadır. Şuraya getirmek 
istiyorum: son birkaç yüzyıldan bu yana görülen dü
şünsel tıkızlığın sebebini Kur’an’a ve Hadis’e bağla
mak söz konusu olmamalıdır. Nitekim her yüzyılda bir 
İslam dünyasına bir yenileyicinin (müceddid) gelece- 

- ğinin bildirilmesi de, sabit bulunan Kur’an ve Hadis 
metinlerinin yeniden hayata geçirileceğinin işareti sa
yılmalıdır. İslam’daki tecdit olayı, Hıristiyanlıktaki 
reformdan farklıdır. Reformasyonda, gündelik masla
hata ram olunup dinin yasak gördüğü bazı eylem (fiil) 
ve kurumlar bile mübah sayılıp dine dahil edilirken 
(faiz gibi); tecditte her çeşit bidatin dinden arındırıl
ması söz konusudur. Öte yandan İslâm’ın yerel örfe de 
cevaz verdiği bilinmektedir; yeter ki, söz konusu örf İs
lâm’ın haram kıldığı bir konuya ilişkin olmasın. İs
lâm’ın bu esnekliği, onun değişen şartlara göre uyarla
nabilmesini ve dolayısıyla onun mukavemetini de sağ
layan bir özellik taşıyor.

İmdi bu noktada bir mola daha vermemiz gereki
yor. İslam’ın yerel örfe cevaz vermesi, o yerde cevaz 
verilen hususun mutlak biçimde İslam dünyasının her 
tarafında geçerli olacağı anlamını taşımıyor. Belki o 
cevazdan yararlanarak yeni hükümlere ulaşmak müm-, 
kün olabilir veya belki gerekiyorsa aynı cevazdan ay
nıyla yararlanmak da mümkün olabilir; ancak bu du
rumu yalnızca bir imkan olarak değerlendirmek başka,
o hükmü mutlak gibi görüp uygulamak başka. Hele de 
İslâm hükümlerinin (şeriatın) tümüyle uygulandığı
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MÜSLÜMANCA DÜŞÜNMENİN UĞRAĞI / ÖZDENÖREN

yerlerle, Müslümanların münferiden yaşadıkları yerle
ri, ve bunları arasındaki farklılıkları gözden kaçırma
mak gerekiyor. Şu örnekler işimize yarayabilir:

1. 1920 yılında açılan Türkiye Büyük Millet Mec- 
lisi’nin duvarına yazılmış olan “Hakimiyet bilâ kaydu- 
şart milletindir” ifadesi ile, aynı Meclis’in duvarında 
yer alan şimdiki “Egemenlik (kayıtsız şartsız) ulusun
dur” ifadesi aynı anlama gelmiyor. Bu, kelimelerin de
ğiştirilmiş olmasından ileri gelen bir anlam farklılığı 
değildir. Bu iki ifade biçiminin tazammun ettiği an
lamlar farklıdır. İlk Meclis’in duvarındaki ifadede yer 
alan “millet” kelimesi hem İslâm milletini ve hem İs
lâm dinini hedef alıyordu. Şimdiki “ulus” kelimesi isE 
“nation”a karşılık geliyor. “Millet” kelimesinin arka 
yapısında ümmet kavramı gizliyken, “ulus” kelimesi
nin arkasında milliyetçilik fikri yer alıyor. Bu itibarla, 
bazılarının sandığı gibi, ilk Meclis’in duvarındaki ifad
eye bakarak ondan demokrasiye ilişkin çıkarımlarda 
bulunulabileceğini düşünmek yanıltıcı olur. Hele hu 
iki ifadenin aynı anlamı taşıdığını ileri sürmek yalnız
ca kafa karışıklığına delalet eder..

2. Bilindiği gibi Pakistan Anayasa’sı İslâm dev
letini öngörüyor. Bu demektir ki, Pakistan’da yürür
lüğe konulan yasalar referans noktasına ilahi kaynak
ta (Kur’an, Hadis) buluyor. İmdi böyle bir ülkede, ik
tisadi işlemler faizsiz icra edilir. Faizsiz işleyen finans 
kurumlan bu ülkenin icadıdır. Bu kurumlar, ancak, 
Pakistan gibi İslâm’ın hükümlerini bütüncek uy
gulamak üzere yola çıkmış olan ülkelerde bir anlam 
taşır. Müslümanlığını münferiden yaşayan bir ülkenin 
insanı için, bu tür kurumlar, belki de İslâmî bilincin 
körelmesine yol açabilir. Çünkü bu tür kurumlaıın uy
gulamasına bakarak, içinde yaşandığı ülkede, insan
ların isterlerse faizden kaçmabileceklerine ilişkin 
hatalı kanaatler yer edebilir.

3. Mevdudi, Pakistan’da veya Hindistan’da Hin- 
duluktan Müslümanlığa geçen insanların, hayatların
da hiç olmazsa bir kez sığır eti yemelerini farz görüyor. 
•Bu, sığırın put telakki edildiği bir dinden yeni bir dine 
geçen insanlar için öngörülmüş bir hükümdür ve an
cak söz konusu örfün (burada dinin) geçerli olduğu 
yerler için anlam taşır. Yoksa Mevdudi’nin bu ön
görüsünü her yerde uygulanabilecek mutlak bir 
hüküm diye görmek, dine bir bidat sokmak anlamına 
gelir. Mevdudi’nin maksadı, eski Hindu’nun kafasın
daki putu kırmaktan ibaret öngörüdür.

Yukarıdaki örneklerin bizi götüreceği nokta belli

olmalıdır. Geçmişinde İslâm’ın yaşamış olan yerlerde, 
İslâm’ın yaşandığı (bu yaşantınm ne denli tatmin 
edici olup olmadığı burada önem taşımıyor; burada il
kesel düzlem açısından olaya bakılmak isteniyor) 
dönemlerde öngörülmüş olan hükümlerin, sonradan 
geçerliğini muhafaza edip etmediği hususunun ir
delenmesi gerekiyor. Şöyle ki, fetihten sonra Fatih 
Sultan Mehmet’in Qsmanlı Ülkesinde Bizans’ın arazi 
hukukunun uygulanmasını öngörmesi, esas aldığı 
referans noktası yönünden tamamen İslâmî bir tutu
mu sergilerken; İslâmî uygulamanın d ışına çıkma 
maksadıyla gayrimüslimlerin uyguladığı yasaları 
yürürlüğe koymak, referans noktasının farklılaşması 
nedeniyle gayrı İslâmî bir tutum olur. Burada, aslolan, 
yasanın muhteviyatının İslâm’a uygun olup olmaması 
hususu değildir; aslolan, İslâm’a uygun olan yasanın 
referansını İslâmî îradeye dayandırıp dayandır- 
madiğidir.

Böylece, Müslümanların birbirinden farkli öbekler 
halinde yaşadığı günümüz dünyasında, bir ülkede uy
gulanan bir hükmün başka bir yerde de uy
gulanabileceği veya uygulanamayabileceği husustfrida 
bir genellemeye gitmenin mümkün olmayacağını an
latmış oluyoruz sanıyorum. Gazali, bir yandan felsefe 
hususunda insanları uyanık bulunmaya çağırırken, bir 
yandan da Aristo’nun mantığını uygulamakta beis 
görmüyordu. Çünkü o, bütün bunları yaparken Batı 
felsefesi ile kökten bir hesaplaşmaya da girişiyordu. 
Gazali’nin bu tutumu, bu gün de bize yol gösterici ola
bilir. Bu yol göstericiliğin ışığında, biz, Osmanlı 
dönemindeki modernleşme hevesleriyle günümüzdeki 
modernistlerin arasındaki farkı da kavrayabiliriz. 
Gene de burada bir genelleme yapmanın tehlikesine 
işaret etmeliyiz. Neticede, üstünde yaşadığımız top
raklarda, Batı kültürü ve Batı uygarlığı ile kökten bir 
hesaplaşmanın yapılması gereğini hisseden insanların 
ortaya çıkmakta olduğunu gözlemleyebiliriz. Bu 
hesaplaşma, bizi, kimin kimi tezkiye edeceği nok
tasına götürür: Bu hesaplaşmanın sonunda Batı dün
yasında hasıl olmuş olan ilmin İslam’ı mı tezkiye 
edeceğini; yoksa İslâm’ın mı bu ilmi tezkiye etmesi 
gerekeceğini öğreneceğiz. Başka bir deyişle İslâm 
Amentiisünün ışığında ilme mi bakacağız, yoksa “il
min ışığında” amentüye mi? Müslümanca düşün
menin halihazır uğraşının bu sorularda düğümlen
diğini ve bu sorularla ortaya çıktığını söyleyebiliriz. ■
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HASAN HANEFİ YA DA 
BİR MÜLAKAT VESİLESİYLE

ABDURRAHMAN ARSLAN

S on yıllarda batının entelektüel muhitlerinde 
dinlenmeye değer bulunan önemli Müslüman 
isimler yer almakta. A. Suruş, R. Gannuşi, M. 

Arkoun ve H. Hanefi’yi bunlardan sayabiliriz. Fikirle- 
rine katılıp katılmamaktan önce, ilk ikisi kendi dü
şüncelerini tartışmaya açmaktan çok, yaşadıkları ül
kelerin şartlarını ileri sürerek, Müslümanlara daha 
çok tavsiye ve telkinde bulunmalarıyla dikkat çekiyor. 
Söz konusu sebeplerden dolayı birisinin post-modern, 
diğerinin de klasik demokratik teorinin ufku içinde 
bir “Islami demokrasinin “imkanını” bulmak üzere İs
lam’ı yeniden “okumaya” tabi tutmaları, onları adı ge
çen muhitlerde daha cazip kılıyor. Ne var ki 11 Eylül 
sonrasındaki Batı dünyasının “güvenliği”, “özgürlüğe 
ve insan haklarına” tercih etmiş olması, bir çok Müs- 
lümanı hayal kırıklığına uğratmışa benziyor. Umutla
rın boşa çıkmış olması şimdilerde ciddi bir kafa karı
şıklığını da beraberinde getirmekte.

Kafası karışık olanlardan biri olarak, bu yazıda söz 
konusu edeceğimiz Sn. Haşan Hanefi’dir. Haşan Ha
nefi’yi sadece Umrarı dergisinin Şubat-2002 sayısında
ki Sn. Yusuf Kaplan’m yaptığı uzun mülakatta dile ge
tirdiği fikirleriyle burada ele almaya çalışacağız. Dola
yısıyla yazımız, onun fikirleriyle alakalı genel bir de
ğerlendirme değil; sadece dergideki konuşmasıyla sı
nırlı kalan bir yazıdır. Bu haliyle yazı tabii olarak ek
sikliğini kendi içinde taşıyor.

Mülakatın, önce çelişkilerle yüklü bir boyut-taşıdı
ğını kaydetmemiz gerekiyor. Bu çelişkilerden birini ve 
muhtemelen önemli sayılacak olanını Sn. Hanefi’nin 
Batı ile İslam dünyası arasında yaptığı değerlendirme
de buluyoruz. Bu yüzden evvela bu noktaya değindik
ten sonra, konuşmanın akışı içindeki diğer hususlara 
dönmek istiyorum. Söz konusu noktada, Haşan Hane
fi haklı olarak post-modernizmden konuşmanın, batı
lı tarihten konuşmak anlamına geldiğini söylemekte;

Müslüman dünyayı da modernleşen bir dünya olarak 
batıdan ayrı tutmaktadır. Fakat modernleşmenin batı
ya, onun dinsel/tarihsel tecrübesine ait olduğunu ise 
göz ardı etmekte. Halbuki post-modernizmden konuş
mak kadar, modernizmden konuşmak da aynı tarih 
hakkında, aynı tarihsel tecrübe hakkında konuşmak 
demektir. Hatta milliyetçilikten, ulus-devletten, kül
türden, sekülerizmden konuşmak da aynı tarihten ko
nuşmak anlamını taşımaktadır. Dolayısı ile meşru bir 
temeli bulunmayan böyle bir ayrımlamayı ciddiye al
mak mümkün olmamakta.

Bununla birlikte “biz batı ile iki ayrı dünyada iki 
ayrı momentte yaşıyoruz” diyor; ama bu ayrımlamayı 
Müslümanların değil, batının tarih tecrübesine daya
narak yapıyor. Bu haliyle muhtemelen kendisinin de 
pek farkında olmadığını söyleyebileceğimiz bir ruh ha
li içinde, “muhalifi/öteki” gibi olmak isteyen biri ola
rak “oksidentalizm” yapılması gerektiğine inanıyor. 
Bunun yanında Müslümanların kurtuluşu için önerdi
ği; “rasyonel bir dünya kurmak, sistematik doğa, top
lumsal sözleşme, aklın tesisi” gibi hususların; bizzat ba
tının aydınlanma döneminden itibaren yaptığı kendi 
tecrübesine ait şeyler olduğu biliniyor. Bunların Müs
lüman dünyada da aynı “hakikat” anlayışı ile yakın 
ilişkisi bulunduğunu göz ardı edebilmekte; buna rağ
men şaşırtıcı bir şekilde hala Müslümanların batıdan 
farklı bir dünyayı temsil edebileceğini ileri sürebil
mektedir. Kaldı ki, sözgelimi “sistematik doğa” gibi 
nosyonların bugün istense bile kurulmasının artık 
mümkün olamayacağını, elde ettiği yeni bulgular se
bebiyle yine bizzat günümüzün “doğa bilimleri” söyle
mektedir. Bu yüzden anakronik bir durumla karşı kar
şıya bulunduğumuzu söylemeliyiz. H. Hanefi Müslü
manların tarihini batınınkiyle karşılaştırırken indir
gemeci bir mantıkla oryantalist bir kavramsallaştırma 
olarak, bu tarihi “gecikmişlik” şeklinde yorumlamak -
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tadır. Gecikmişliğin telafi edilme imkanı olarak ise İs- 
lami geleneği ihtiyaca göre düzenleyecek bir Martin 
Luther’i gerekli görüyor.

Batıda ortaya çıkan dini reformasyonun Protestan
lıkla neticelendiğini biliyoruz. Bu yeni din anlayışının 
temel özelliği; Hıristiyan müminin, dininin hükümle
ri ile yaşadığı hayatın yeni gerçekleri/ilişkileri/ kural
ları arasındaki gerilimden, mevcut gerçeklikler/ kural
lar lehine “feragatta” bulunmuş olmasıdır. İman ile 
çalışma, iman ile biriktirme ve tutumlu olma arasında 
kurulan ilişki, işin sözü edilen önemli boyutunu teşkil 
etmekte. Burada, hayatı tanzim edici etkinliğinin kı
rılmasıyla dinin, hayatın hakim ilişkilerinde nesneleş- 
mesi/işlevselleşmesi ile neticelendiği bilinmektedir. 
Burada Hanefi basitçe İslam’ı nesneleştirmek/işlevsel- 
leştirerek modernleşmenin mümkün; böyle bir yolun 
ise dışarıdan değil de İslam’ın kendi içinden çıkan bir 
süreç olması gerektiğine inanmaktadır. Bunun yaygın 
bir kabul olduğunu; akademik/teolojik muhitlerde de 
yer yer ifade edilmekte olan bu fikrin kendinde sakla
makta olduğu önemli bir kabul bulunur. Bu kabule gö
re modernite/modernleşme batıdan, batının din
sel/kültürel/tarihsel “unsurlarından” ayrıştırılabilir; 
“nötr” bir modernleşme nosyonu ve pratiği -kavram
sal ve araçsal düzeyde- elde edilebileceğidir. Halbuki 
bunun teorik düzlemde bile düşünülmesinin imkanı 
bulunmamaktadır. Onun bir kez batılı rahimde döl
lenmiş olması, bütün bu ihtimalleri geçersiz kılmakta
dır. Şimdilerde İslâm dünyasında Lutherler’in çoğaldı
ğı artık bilinmektedir. Fakat buradaki esas nokta Hı
ristiyanlıkla mukayese edildiğinde İslam’ın akidevi ve 
dolayısıyla teorik yapısının buna ne kadar elverişli ol
duğu meselesidir. İslam’ın -Protestanlığın öngördüğü 
şekilde- kişisel motivasyonu kışkırtan ve onu bir iman 
meselesi haline getirerek salt dünyevi hedeflere yön
lendiren bir din haline gelmesi, “korkarım ki" müm
kün olmayacaktır.

Şimdi mülakatın başına dönebiliriz. Mülakat açık 
bir şekilde Müslüman dünyanın batı gibi güçlü olma
sını sağlayacak bir “imkanın” peşindeki, fakat bütün 
üçüncü dünya ülkelerinde rastladığımız türden bir en
telektüelle bizi bir defa daha karşı karşıya getiriyor. 
Entelektüel söz konusu “imkan”m, batıdan yapılacak 
bir “aktarım”dan ziyade, esas olarak İslam’ın kendi 
bünyesinden çıkartılması gerektiğine inanmaktadır. 
Bu yüzden de entelektüel niteliğe sahip bir Martin 
Luther bulmak, onun için fazlaca önemli. Konuşması
nın bütünlüğüne hakim durumdaki bu anlayış yazık ki 
meseleye ne yeni bir katkı ne de kendi içinde bir öz

günlük taşımaktadır. Zira bu arayışın ve anlayışın kö
kenlerini 20. yüzyılın başlarına kadar sürmek müm
kün. Bu iz sürüşün neticesinde yolların Japonya’ya ka
dar çıktığını; bunun da “geleneğe” sadık kalarak batı 
gibi olmaya bir ömek teşkil ettiği meselesi olduğunu 
biliyoruz. Ama Japonya’nın pagan özellikli Şintoist 
din anlayışı ile İslam’ın tevhid özellikli tek tanrı anla
yışı arasındaki fark nedense burada unutulmakta. Ko
nuşma ilerledikçe Hanefi’nin yolu tabii ki Japonya’ya 
değil, bize ait yeni bir ömek ülke olarak Malezya’ya 
çıkmakta. Bu durumda da yine anakronist bir düşün
ceyle karşı karşıya geliyoruz; zira o günden bugüne ka
dar “doğu dünyasının tecrüBesinin^aha somut netice”  
lerini görmek mümkün olduğu gibi; bundan da önem
lisi, kendisi gibi olmak istediğimiz batı dünyasının da 
mahiyet olarak kendi içinde ciddi bir dönüşüm yaşa
makta olmasıdır. Buna rağmen H. Hanefi yine de ba
tının “dününü” Müslümanların “yarını” olarak kur
mak istemektedir. Fakat Hanefi’nin sık sık “ümmet”e 
vurgu yapması yeni ve önemli bir nokta; daha önem
lisi, ümmet vurgusunun aynı zamanda kendi kuşağı
nın Müslümanlarına hakim “Nasırist” anlayışın zihin
lerde çözülmüş olmasına işaret etmesidir.

Mülakatın ilerleyen kısımlarında dile getirilen 
Malezya örneği üzerinde sanırım biraz durmakta fayda 
var. Zira H. Hanefi için Malezya sadece batı gibi ol
manın bir örneğini temsil etmemekte; batı gibi olma
nın “kendi içinden” oluştuğuna inandığı “özgün” bir 
örneğini temsil etmektedir. Sn. Hanefi’nin peşinde 
olduğu ve savunduğu şey, modernleşmenin “dışarı
dan” aktarılmasından çok, İslam’ın kendi bünyesin
den, yani teorik yapısında bunu mümkün kılacak bir 
“yenileşmenin” doğup geliştirilmesidir. H. Hanefi’nin 
mantığı içinde düşünürsek, şöyle sorabiliriz; Malez
ya’nın batı gibi olması Luther’siz olamayacağına göre, 
acaba oranın Müslüman dünyaya da tavsiyede buluna
cak Martin Luther’i kim?! Söz konusu yenileşmenin 
aynı zamanda -Türkiye örneğindeki gibi- dışarıdan bir 
“laiklik” aktarımından çok, İslam’ın kendi bünyesin
den çıkartılacak -ve kendine özgü olacağı umulan- da
ha “yerli” bir sekülerleşme modeli olacağı umudunda- 
dır. (Burada mülakat boyunca laiklik ile sekülerliğin 
birbirlerinin yerine kullanılması gibi bir kavram kar
gaşasının yaşandığını da kaydetmemiz gerekiyor.) Bu 
yüzden de İslami geleneği koruyarak -ki geleneğin ko
runduğu ya da ne kadar korunduğundan nasıl emin 
olacağımız belirsizliğini korumaktadır-. yenileşmeyi 
başarmış, yani yenileşme derken batı gibi olmaya 
namzet ülke modeli olarak Malezya’yı göstermesi sürp
riz değil. Eğer birkaç yıl önce yaşanan krizle beraber
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kadastrofik bir sarsıntı geçirmemiş olsalardı, her şeyi 
taklit etmekte ustalaşan, seks ve faşizmin “nimetleri” 
altında zenginleşmiş uzak doğunun Müslüman olma- 
yan ülkeleriyle beraber Malezya, üçüncü dünyacı bir 
“ruh” için cazip, fakat bütünüyle müphem bir içerik 
taşıyan “batı-dışı modernlik” için tarihi bir delil sayı
labilirdi. Fakat çöküş kendi iç dinamiğinden yoksun 
bu iddiaları maalesef yarı yolda bıraktı. Yine de Ma
lezya’nın ne kadar ve nasıl modern bir İslâm ülkesi ol
duğu merak edilmeye değer. Söz gelimi İslam’ın çok 
eşli evlilik ruhsatının, Çinliler ve Hintliler karşısında
ki kritik nüfus farklığını (Müslümanların genel nüfu
sun % 52’sini oluşturduğu söylenmekte) korumak üze
re sonuna kadar teşvik 
edilmesi; artık camile
rin bir parçası halini al
maya başlamış, namaz 
kılma ve tekrar kamu
sal alanın öngördüğü 
kıyafetleri kuşanmayı 
sağlayan “tesettürlen- 
me-makyajlanma” oda
larının giderek meşru
iyet kazanması; Malezya’nın aynı zamanda İslam’ı 
araçsallaştıran Müslüman bir ülke olduğuna işaret et
mekte. Malezya örneğindeki İslam’ın hem milli birli
ğin hem milli bütünlüğün (bunun nasıl bir millilik ve 
İslâm uyuşması olduğu da ayrıca merak konusudur) 
hem de modernleşmenin temelini oluşturması; bizim 
İslam’ın bu işin nesnesi durumuna düşürüldüğünü gör
memizi gerektiriyor. Eğer İslâm “milli” olanı bu kadar 
çok destekliyorsa, niçin İslâm topraklarındaki bütün 
ulus-devletler onun ümmet idealinden şikayetçi ve te
dirginlik duymaktadır. Buradaki önemli husus, Müslü
manların “gücü” batılılar gibi tanımlamaktan vazgeç
meleri gerektiği meselesidir. Ama yazık ki H. Hanefi 
güçlü olmayı sadece batı gibi olmakta gördüğünden, 
İslam’ın bu husustaki bütün imkanlarını bu görüşüyle 
sıfırlamakta olduğunu gözden kaçırmaktadır.

Şimdi H. Hanefi’nin Malezya örneğinden sonra, 
batı gibi güçlü olmayı mümkün kılacağını umduğu di
ğer önemli meseleye değinmek istiyorum. Yani Sn. 
Hanefi’nin mutlaka değiştirilmesini, yani yenileştiril
mesini istediği “gelenek” meselesine. Keşke mesele sa
dece “gelenek” eleştirisi ve hatta yenilenişiyle çözüle
cek kadar kolay olsaydı; ama işin gelenek eleştirisin
den çok daha karmaşık ve zor olduğunu söylemeliyiz. 
Tabii ki burada gelenek derken adet, örf, töreyi kas-- 
tetmiyoruz. Gelenek, islami hakikatin kendini içinde 
düşünmemizi istediği/öngördüğü ana “yatağı”, inşa et

Hanefi basitçe İslam’ı nesneleştirmek/iş- 
levselleştirerelc modernleşmenin mümkün; 
böyle bir yolun ise dışarıdan değil de İs- 
lam’m kendi içinden çıkan bir süreç olma
sı gerektiğine inanmaktadır.

mek istediği zihniyet biçimini kastediyoruz. Bu haliy
le hiçbir geleneği de geçmişe ait kılarak değerlendire
miyoruz. Söylememiz gerekir ki gelenek sadece ait ol
duğu zamanla sınırlandırılamaz, sınırlandırılan şey de 
gelenek sayılamaz. Bu durumda “zaman ve şartlar de
ğiştiğinde bu geleneği ne yapacağız” sorusu, öncelikle 
sorulması kolay bir sorudur; ama soru kendisiyle bera
ber bizden en azından iki hususu mutlaka tahlil etme
mizi gerektirmektedir. Bunlardan biri, değişimin meş
ruiyetini neyin sağladığıdır. Diğeri de, bu değişim 
içinde zaman ve şartları neyin düzenlediğidir. Burada 
geleneği modern şartlara uydurmak, açıktır ki gelene
ğin yenileşmesi olarak görülemez; bu durumda gelene

ğin yenileşmesinden 
söz etmememiz gereki
yor. Yenileşmenin nasıl 
bir yol izlenerek, hangi 
maddi ve kavramsal 
araçlar kullanılarak ya
pılacağı meselesi esas 
önemli boyutunu teşkil 
etmekte. Zira kullanıla
cak araçların tarafsız ol

madığını/olamayacağını, ideoloji yüklü özelliklerini 
söz konusu etmek durumundayız. Burada yüz yüze bu
lunduğumuz gerçekleri ve sorunları, bir çözüm yolu 
bulmak üzere, öncelikle nasıl “merkeze” alacağımız, 
bu sorulara cevap bulmaktan çok daha fazla önem ta
şımaktadır. Çünkü sorunun öncelik taşıyan boyutu 
budur. Eğer sorduğunuz sorular kendilerine cevap bu
lunması için her defasında bizi batıya yönlendiriyorsa, 
belki de burada evvela yapılması gereken, soruların 
kendilerini yeniden tahlil etmektir.

Değindiğimiz hususlar yanında yukarıda yaptığı
mız gelenek tanımından yola çıktığımızda; geleneğin 
bu anlaşılma biçimi, kendine ait farklı bir hakikatin 
taşıyıcısı olan modern zihniyetin ve/veya geleneğin 
doğal olarak kabul edebileceği bir şey değildir. Zira bu 
zihniyet biçimi hakikat meselesini oldukça müphem 
bir içerikle “gelenek” şeklinde ifade ederek onu bizzat 
kendisi sorun haline getirmektedir. Elbette ki “gele
nek” Müslümanların kendi düşünce tarihlerinde za
man zaman sorun haline gelmiştir ve elbette ki bugün 
de, yarın da gerekli olduğunda getirilmesi lazımdır. 
Getirilemez diye bir “hüküm” yoktur; ne var ki bugün 
gelmiyor, getiriliyor; bu ise meselenin önemli boyutu
nu teşkil etmekte. Dolayısı ile getirilme ile beraber bu 
geleneğin “ölü” olduğu kararma, neye göre varıldığı 
önemlidir. Ya da günümüzde olması istenen yeni bir 
geleneğin temel hususiyeti ne olmalıdır ki, ona yaşa
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yan dinamik gelenek olma vasfını kazandırsın. Açık- 
ça oluşmasını istediğimiz şey şu: geleneğimizin mo- 
dern olanla uyuşması; uyuşmuyorsa, yenisinin inşası
dır. Bununla modem dünya görüşünün belirlediği he
deflere ulaşmak üzere onun sorun olarak önümüze 
koyduklarını bu hedefler doğrultusunda çözmektir. 
Diğer bir ifadeyle İslam’a ait her şeyi araçsallaştırarak 
güç elde etmek istememizdiı*. Üstelik bu “güç” mese
lesi de İslam’ın tanımladığı bir güç değildir. Peki bu 
bir bedel talep etmekte midir? Ya da neyi bedel olarak 
istemektedir? Meselenin ortaya koyuluş tarzı bize bu

yaptığı tes-

hem de kendisiyle karşılaşmaktan ortaya çıkan sorun
ları arasında ciddi farklılıklar olacağı açıktır.

Bunu söylerken; kendini mutlak anlamda dışarıda 
tutmak isteyen, izolasyoncu bir amacın söz konusu ol
madığını, böyle bir tavrın hem mümkün olmayacağı
nı; hem de daha önemlisi, “geleneğimizin” buna asla 
müsaade etmeyeceğini belirtmemiz gerekir.

Yine söz konusu etmemiz gereken diğer önemli bir 
husus, karşı karşıya olduğumuz dünyanın öngördüğü 
zihniyet ve ekonomik/sosyal ilişki biçimlerinin, gele- 
neğimizdekilerden farklılığıdır. Eğer Müslümanlar bu 
ilişki biçimlerini önemsiyorlarsa, neyi önemsedikleri-

Hanefi’nin sık sık “ümmet”e vurgu yapma
sı önemli bir nokta; daha önemlisi, aynı za
manda kendi kuşağının Müslümanlarına 
hakim “Nasır is t” anlayışın zihinlerde çö
zülmüş olmasına işaret etmesidir.

pit doğru gibi görünse de, yeteri kadar açıklayıcı değil. 
Bu tespite göre bizim 
geleneğimiz “olmuş bit
miştir”; İslam dünyası 
bu'olmuş bitmişi” tek
rarlamaktadır - ve belki 
de bu yüzden geri kal
mıştır. Kurtuluş bu line
er tarzda işleyen tarihin 
şartlarına, yani modem 
olana göre yenilenmesi
dir. Önce böyle bir talebin aslında bir yenileşme içer
mediğini söylemeliyiz; talep özü itibariyle yeni bir “in
şa” talebidir. Yalnız burada, muhtemelen daha başlan
gıçta söylememiz gereken bir husus var: bu meseleyle 
ilgili olarak dile getirdiklerimizin, mefhum-u muhali
finden hareketle değerlendirilmeye tabi tutulmaması 
gerektiğini, okuyucunun iznini alarak hatırlatmak is
tiyorum.

Şimdi tekrar başlangıçta sormamız gereken soruya 
dönmemiz gerekiyor. Hakikatte “gelenek” kendi başı
na belirli zaman, mekan ve şartların bir ürünü müdür? 
Eğer böyleyse o varlığını şartlara borçludur; demek ki 
varedildiği andan itibaren sadece bir tekrar olarak 
mevcudiyetini sürdürmektedir. Peki bu tekrar olma 
hali neden hayati derecede sıkıntı olmamış da, Müs- 
liimanlar modernité ile karşılaştıklarında bunun sorun 
olduğuna ve aslında bir tekrar olduğuna kara verildi. 
Acaba meseleyi biraz da bu şekilde görmemize ve kav
ramamıza bizim dışımızdaki sebepler, hedefler, ideal
ler, beklentiler sebep olmasın! Günümüzde karmaşık 
sorunlarla karşı karşıya olduğumuz inkar edilemez. 
Bunları görmezlikten gelmek, evimizin dışında tut
mak, elbette ki mümkün değil. Ama bu sorunların ezi
ci çoğunluğunun bizim geleneğimizin hasıl ettiği so
runlar olmadığını da bir yere kaydetmemiz gerekiyor. 
Bir gelenek yaşanırken kendi içinde ortaya çıkan so
runlar ile, başka bir geleneğin hem bizzat kendisine ait

ni merak ediyorum. Zira her zihniyet dünyası kendi
farklılığını her şeyden 
evvel söz konusu olar 
sosyal ilişki biçimlerin 
de açığa vurur. Her iliş
ki biçimi bir yerden 
sonra belirli bir varlık 
anlayışını, ahlakı, hu
kuku, sorumluluk bilin
cini ve şüphe yok ki 
kendine has bir yaşam 

tarzını ifade eder. Bu yüzden de İslâm her şeye rağmen 
kendinin öngördüğü yaşam tazını Müslümanlardan 
talep etmektedir. Dolayısı ile bu ilişki biçimlerinin ge
çerli olup olmadığına içinde yaşadığımız zaman/me
kan karar veremez; buna “modern durum”dan önce, 
inanılan dinin hükümlerin/ilkeleri karar verici du
rumdadır. Bizim farklı bir dünya, karmaşık ve anlaşıl
ması güç yeni sorunlarla karşı karşıya olmamız bü ilke
lerden feragati meşru hale getiremez. Bu ilkeler kar
maşık ve anlaşılması güç olanı, kendine göre düzene 
sokup yine kendine göre anlamlandırarak, onları an
laşılır hale getirmek için vardırlar. Dolayısıyla gelenek 
sorunların sadece cevabını değil; ondan da önce nasıl 
anlaşılacak ve nasıl anlamlandırılacaklarını bildirme
siyle önemlidir.

Dolayısı ile sorunların cevabını “zamanın ruhu
nun” belirlenmesinden çok, söz konusu ilkelerin belir
lemesi gerekiyor. Batılı ya da küresel hegemonya; bu 
yüzden alternatif bir küresel hegemonya kurmanın te
orik/pratik imkanlarını aramakla çözülemez ve böyle 
bir anlayışı da, Müslüman cihetinde bir çözüm tarzı 
olarak görmek mümkün değildir. Bu meselenin çözü
münü bu şekilde düşünmek, Müslümanların intiharı 
olacaktır. Cevap olması gereken hegemonyayı yeni
den üretmek değil; tersine hegemonyayı tahlil ederek 
insanların gözünde onun büyüsünü bozmayı, kendin
de sakladığı zulmü deşifre ederek açığa vurmayı öngö
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ren tir zihniyeti gerektiriyor. Modern sorunlar ve 
farklı değerlerle yüz yüze gelmek onların İslâm adına 
muadillerini inşa etmeyi gerektirmiyor; çünkü bunun 
bir çözüm yolu olmadığını bütün dünya halkları son 
iki yüzyıllık tecrübelerinde yaşayarak gördüler. Bu an- 
layışm ve muadil olarak düşünülen projenin muhte
melen en ümit dolu ve iddialı olanı tartışma getirmez 
bir şekilde ulus-devlet oldu. Emperyalizme, sömürüye, 
zulme karşı bağımsız ve egemen olmanın; güçlü olma
nın, direnmenin ve karşı koyma gücünü elde etmenin 
imkanı olarak görülen ulus-devlet projesi; dünyadaki 
bütün mazlum toplumların sadece siyasal/ekonomik 
değil, kültürel direnç imkanlarını da çözüp nihayet 
onları, karşı oldukları 
gücün küresel sistemine 
eklemlemekle netice
lendi. Bunun bir trajedi 
olmadığı söylenebilir 
mi?

Tam da bu süreçle
rin yaşandığı bir zaman
da H. Hanefi’nin: “Be
nim sosyolojim nerede; 
benim antropolojim nerede; benim tarih felsefem ne
rede?” diye haykırması; neredeyse batılı bütün tarih 
felsefelerinin aşınmaya uğradığı bir zamanda bu soru
ları sorması; kulağa hoş gelse de anakronizmin ta ken
disi olmakta. Sorunların ifade edilişi, başlangıçta cid
di sorularmış gibi bir intiba uyandırıyor; ne var ki yir
mi birinci yüzyılın akıp gitmekte olan epistemoloj ik 
dünyasında, bu türden soruları bir müslümanm ciddi
ye alarak sormasına elbette ki hayıflanıyoruz. Çünkü 
sorular “öteki”nin sadece bilgisini değil, ama her şeyi
ni kendi dünyasında kurmayı peşinen kabul etmiş bu 
zihin açıkça ve gönüllü olarak bir metamorfoza talip. 
Fakat ne yazık ki bizzat modern dünyanın kendisi, ya
ni kendisi olmak istediğimiz dünya; H. Hanefi’ye iha
net edercesine, bizzat bu soruların temellerini aşındır
makta ve onlara ciddi sorular olma şansı tanımamak
tadır. Kaldı ki kendi klasik geçmişlerinde; bu soruların 
kendi tarafında kurmak istediği “bilim” dalları da, bü
tün iddialarına rağmen masum sayılamazlar.

Modern düşünce tarihi içinde eli kanlı, -yazıyla 
“tırnak içinde” olduğunu bilhassa belirtmem gereken- 
bir “bilim” dalı var. Toplumun bilgisini elde etmek; 
bu alanla ilgili olduğunu iddia eden bu “bilim” dalının 
aslında aynı işi gören iki ismi yada iki yüzü bulunmak
ta. İsimlerinden biri, modern/endüstriyel toplumun 
bilgisini elde ederek ulus-devlete sunan ve onun “aja
nı” durumundaki “sosyoloji”dir. Diğer ismi ise “gele

neksel/ilkel” olarak vasıflandırılan toplumların bilgi
sini elde ederek onları metropollere/kolonyalist odak
larına sunan “antropoloji”dir. Tabi ki bu durumda H. 
Hanefi’ye sormamız gerekiyor; kamusal alanı “fıkıh”la 
düzenleyen bir dinin sosyolojiye; yine insanların inan
dıkları din temelinde anlamlandıran/kimliklendiren 
bir dinin Antropolojiye ihtiyaç duyup, onların temsil 
ettiği bilgi biçimini ciddiye alacağını neye dayanarak 
talep etmektesiniz. Üstelik batıda “sosyoloji”nin ner- 
deyse çöktüğü, kendine yeni çıkış yolları aradığı bir 
dönemde “benim sosyolojim nerede?” sorusu, hiçte 
ciddiye alınacak bir soru olma özelliği maalesef taşı
mamaktadır.

Mülakatta Müslü
man dünyanın sorunla
rının çözümü hususun
da ciddi bir cevap teşkil 
ettiği sanısıyla tekrar
landığını gördüğümüz 
ifadeye tekrar dönüyo
ruz: “Çağdaş İslâm dü
şüncesinin üstesinden 
gelmesi gereken sorun, 

geleneğin tekrar edilmesi meselesidir.” Sn. Haşan Ha
nefi bundan kurtulmamız gerektiğini söylüyor; ama 
nasıl olacağı açık değil, sadece “ver kurtul” demeye 
çalışmaktadır. Zaten H. Hanefi konuşmasının deva
mında yığınla sorduğu soruların cevaplarını da yine 
kendisi vermekte gecikmiyor. Gayet “basit” ve anlaşı
lır bir “yöntemle” bize şunu söylüyor; fakat aynı za
manda İslâm geleneğinin o güçlü Arşimed noktasını 
da deşifre ederek diyor ki; “geleneğimizde bütün sis
temler “metinden gerçekliğe” doğru yönelerek her şe
ye başlamayı yeğlemiştir”. Bugün bunun tam aksini 
post-modernizm söylemekte, ve H. Hanefi’yi de ciddi 
bir çelişki içine sokmaktadır. Peki başka nasıl olabilir
di?; evet, tabi ki terside olabilirdi ve kendisi de bunu 
teklif etmekte. Hal böyle olduğunda “metnin” öne
minden nasıl bahsedebileceğiz; zira o zaman “metni” 
anlamlandıran dış gerçeklik olmayacak mıydı! Halbu
ki metin çıkışlı “bakma biçiminde” öncelikle anlam 
metin-bağımlı bir özellik taşır. Burada verdiği yanlış 
bir trafik örneklemesiyle, öngördüğü yönetimin bizi 
davet etmekte olduğu yanlışlığı perdelemekte; ama bu 
genel bir yöntem olarak uygulamaya koyulduğunda 
“metin” bütünüyle bir “nesne” olmaktan kurtulama
yacaktır. Sn. Hanefi gerçeklikten metne doğru bir yol 
önerirken aynı zamanda da bizi Protestanlığa davet et
mektedir. Ne var ki daha sonra dile getirdiği laik- 
lik/sekülerlikle alakalı söyledikleriyle çelişecektir.

Bir gelenek yaşanırken kendi içinde ortaya 
çıkan sorunlar ile, başka bir geleneğin hem 
bizzat kendisine ait hem de kendisiyle kar- 
şılaşmaktan ortaya çıkan sorunları arasında 
ciddi farklılıklar olacağı açıktır.
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Sn. Haşan Hanefi içtihada akılla, kendi aklıyla 
haşladığını söylemekte. Sahi bu “akıl” kime aittir: 
“Kendine mi, İslam’a mı, modem duruma mı; ya da 
sosyolojiye/antropolojiye mi? Oksidentalizm yapmaya 
davet eden bir aklın, İslam’a ait bir “akıP’olduğu soy- 
lenebilir mi? Bu aklın sözüm ona bir çözüm yolu ola
rak gösterdiği; gerçekliğe metne nazaran öncelik ver
mek, bir yöntem olarak benimsendiğinde ortaya tah
mini mümkün olmayacak sorunlar çıkacağı açıktır. Bu 
her şeyden önce gerçekliğe öncelikle meşru bir kılıf 
geçirir. Acaba gerçekliğin her zaman meşru ve meşru 
şekilde inşa edildiğini söyleyebilir miyiz? Geleneksel

“Benim sosyolojim, antropolojim, tarih fel
sefem nerede?” diye haykırması; neredeyse 
batılı bütün tarih felsefelerinin aşınmaya uğ
radığı bir zamanda bu soruları sorması; kula
ğa hoş gelse de anakronizmin ta kendisidir.

usulün, yani metin bağımlı okumanın bizzat gerçekli^ 
ğin meşruiyetini gün
deme getirmesi, Sn.
Hanefi’yi rahatsız eden 
önemli bir nokta ol
maktadır. Ancak Sn.
Hanefi’nin önerdiği 
yöntem sayesinde her 
isteyenin kendini bir 
Martin Luther olarak 
görebileceğini söyleye
biliriz. Bu ise “Teknoloji mektepleri” için ciddi ve do- 
layısı ile “ilmi” bir imkan olarak kullanıma sunulabi
lir. H. Hanefi “Kur’an dokunulamaz, hayatın, zamanın 
ve mekanın dışında olması gereken bir kitap değildir” 
derken; ifade bir geçmiş eleştirisini de içerdiğinden, 
sanıyoruz ki Kur’an’la hayatı düzenleme heyacanı ta
şıyor. Halbuki yanılıyorsunuz; o hayata göre -bir bakı- 
ma- Kuran’ı düzenlemeye/yorumlamaya,yani anlama
ya çalışmaktadır. Bu sebeple Haşan Hanefi Kur’an’m, 
“gerçeklikten” hareketle okuma yapılmasına meşru
iyet kazandıracak tespitte bulunmakta; Kur’an ayetle
rinin nuzûl sebepleriyle, diğer bir ifade ile ayetleri za
man ve mekan ile “muhkem” hale getirerek, gerçeklik 
lehine ve bu gerçeklikten hareket ederek “metne” 
ulaşma imkanını bulmak istemekte. Üstelik örnek 
olarak verdiklerinden hiç birinin (doğan aylar, gani
met ve hayz) ne zaman ne de mekanla alakası bulun
maktadır; “bulunsa bile” bu Hanefi’nin tezini doğrula
maz. Zira H.Hanefi zamanın değişimi ile ilerlemeyi 
(Progress) birbirine karıştırmakta; belki de bu yüzden 
önceki ifadesinde “hani benim tarih felsefem?” der
ken, bu gün bir kriz hali yaşamakta olan batılı tarih 
felsefelerinin özünde “progress” içerdiğini unutmama
lıdır. Yine bu “progress” değil midir ki, batılı insana 
tarihin sonuna gelirken; ya da bu paradigmanın diğer 
kutbu olarak medeniyetler çatışmasını gündeme geti
rerek bize apolocetilc savunmalar yaptırtan. Bizim ge

leneğimiz doğru yolda yanlış mı? Bu cinsten sorular 
sordurtmamalı da; bu soruları soranların dünya ve in
san tasarımları göz ardı edilerek, cevaplandırmanın 
eksik kalacağını söylemeliyiz.

Sn. Haşan Hanefi’nin İslam’ın günümüze cevap 
vermesi gerektiği hususunda verdiği örnekler; “sömür
gecilikten sorarlar”, “sana sekülerizmden sorarlar” şek
linde; ilkinin üzerinde düşünmek şahsen bana anlam
lı gelmedi. Zira sömürgecilik adil olmayan bir ilişki bi
çimini yani zulmü içeren bir hak gaspı, bir hırsızlık, 
bir haram yiyicilik olarak mi'ıslümanlarm yabancısı ol
dukları bir olay. Evet bu olay “teorize” edilmemiştir

ya da et-denilebilir; ama iı
mele mecburiyetinde 
olmadığını biliyoruz. 
Yani sorun ciddi, fakat 
soru haline getirilişi 
gayri ciddidir. İkinci 
soru ise hepten çelişki
li. Sekülerizmin sadece 
yönetimle ilgili “siyasi 
bir mesele” olmadığı 
artık Weber’den bu 

yana aşağı yukarı bilinmekte. Bu bağlamda da, acaba 
sekülerizm bir cihetten de Hanefi’nin müslümanlara 
önerdiği “gerçeklikten metne ulaşmak”la da alakalı 
bir meseleyi içermiyor mu? Gerçekliğin bize önerdiği 
“durumu” veri almak “metni” sürekli olarak statükoya 
uydurmayı; dolayısıyla metnin statükonun, yani ger
çekliğin “tahakkümü” altına girmesini beraberinde 
getirmiyor mu?

Öte yandan Sn Hanefi islami düşüncenin ilk ve 
temel sorunu olarak; “üniversitelerde eski ekolleri, ta
rihte kalmış mektepleri, mezhepleri tekrar ettiğimizi” 
söylüyor. Önce batıda cereyan eden düşünce faaliyeti
nin kendi geleneği içinde bir benzerlik taşımadığı söy
lenebilir mi? Bu gün. tartışılan meselelerin Efla- 
tun’dan, Aristo’dan ya da Descartes ve Kant’tan ba
ğımsız olduklarını nasıl iddia edebiliriz. Kaldı ki bizde, 
Teoloji mekteplerinde ya da Teoloji mektebi haline 
getirilmiş yerlerde eski ekollerin, mezheplerin sadece, 
evet sadece “tarihi” okutulmakta, bu düşünce gele
neklerinin bizzat kendileri değil. Eğer ve keşke tersi 
olabilseydi; yani bir Mutezile, bir Eş’ari, bir Maturidi 
ekollerinden, kendilerini tekrar da etseler, bahsetme
miz gerekirdi. Evet tam da o zaman Mutezile ile Kar- 
tezyanizmi ya da Gazali ile Kant’ı, gelenek içinde ka
larak karşılaştırma imkanı bulabilecek; aklın İslam’da 
ve batıdaki anlamını ve serüvenini daha iyi anlayabi
lecektik. Bunun bile bizim için ufuk açıcı ve -yetin-
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mek anlamında değil- yeterli olacağını söyleyebilirim.
Tam da bu bağlamda sn. Haşan Hanefi, sorunlarla 

uğraşırken başvurduğumuz yöntemlerin, çağımızın 
yöntemleriyle uyuşmadığını söylüyor. Acaba uyuşma
ları mı gerekirdi, niçin! Önce bir hatırlatmada bulu
narak bu noktaya devam edelim. İslam’ın “ilim” kav
ramı ile, batıdaki ilim/bilim kavramları arasında sıra
dan değil, bir marifet farkı olduğunu hala anlamak is
temeyen bir kısım zevatın, bilhassa yoğun şekilde 
Müslüman akademisyenlerin; bir türlü içinden çıka
madıkları, fakat peşini de bırakamadıkları bir “yön
tem”., ya da onların ifadesiyle bir “metodoloji” mesele
si var. Zira sorunların kaynağında sadece bir metodo
loji meselesi olduğu sık
ça ifade edilir. Tamam 
güzel de, bu “metodolo
ji” nereden bulunacak 
ya da nasıl devşirilecek.
Yoksa Hermenötik’e 
duyulan entelektüel il
gi, ona bir can simidi 
gibi sarılmalar bundan 
mı! Modern dünya gö- 
rüşünü çöküntüye uğra
tan bu yöntem meselesi, biraz da “yönteme hayır” me
selesiyle alakalı bulunduğundan oldukça önemlidir. 
Fakat bu türden entelektüel ve “ilmi” özlemler taşıyan- 
müslümanların “yöntem/metodoloji”nin muhtevasın
da başlı başına “ideolojik” bir boyut bulunduğunu ise 
“nedense” unutmayı tercih etmektedirler: yoksa “yön
temin” nötr olduğuna mı inanmak gerekiyor. Geçmi
şi eleştiri konusu yaparak -bu, geçmiş eleştirilemez 
demek değildir- bugün düşünüp yaptıklarımızı meşru
laştırmanın tadına doyulmaz kolaycılığı içinde; dün
den sırtımızı kendisine dayayabileceğimiz bütün ente
lektüel imkanları yok etmeyi; “şimdi” için bir çözüm 
yolu haline getirdiğimizi unutmamalıyız. Ve bu yol bi
zi mide bulandıracak kadar sağcılaştırmalctadır. Bu 
sağcılıktır ki bizi geçmiş tarihi yüceltmeye götürmek
te; ama aynı tarih içinde doğup gelişen islami düşün
ce geleneğini acımasızca atomize edip çöp tenekesine 
attırmaktadır. Geriye şanlı tarih, kavmi bir böbürlen
me ve yıkılan “kalelerin” ecdat yadigarliğı kalmakta.

Batı dünyasının yönteme vermiş olduğu hayati ve 
olağanüstü önem ve işlev, bugün nihayette ümit kırı
cı bir deneyim olarak kendine dönüş hali olmaya 
namzet. Hermenötik’in bu trajik durumu sonrasında 
yaygınlık kazanması her halde tesadüfe veya bir za
manlar “progress” halinde olduğuna inanılan tarihsel 
oluşun vardığı noktaya bağlanamaz. Eğer yöntemin 
“objektif/yansız” olma imkanı ve şansı yoksa; her yön
tem kendini var eden sosyal/siyasal/kültürel, kısacası

Müslümanm kişiliği/kimliği, hedefi ve ha
yatının anlamı ters-yüz edilmiş bu diyalek
tik inşa tarafından yeniden kurulmakla yüz 
yüze gelecektir; bu ise aynı zamanda özne 
olma adına gönüllü nesneleşmedir.

var edildiği dünya görüşünden bağımsız olamıyorsa; 
bu, oltayla artık keklik avlanamayacağını gösteriyor. 
İslami geleneğin bu husustaki itirazlarını bir kenara 
bırakarak; çağdaş batılı düşüncenin yönteme, dolayı
sıyla hakim gerçeklik anlayışına yönelik eleştirileri, 
Sn. Hanefi’nin ve onun gibi düşünmeye gayret eden 
bir kısım Müslüman entellelctüellerin derin bir arzuy
la peşinde oldukları modern yöntemlerin sınırlarını ve 
mahiyetini deşifre etmesi cihetinden önemli sayılma
lıdır. Müslümanlar, batılı gelenek içindeki yöntem 
anlayışının ve arayışının; ona yüklenen önem, işlev ve 
anlamın yine batılı/modern gerçeklik/hakikat tasav
vuruyla ayrıştırılmaları asla mümkün olmayan bir iliş

ki içinde olduğunu; ta- 
------- -----------------------------  savvurun ise İslam’in

iciyle farklılık arzeden 
bir mahiyet ve işleve 
sahip olduğunu herhal
de unutmamak duru
mundadırlar. İslam’da 
kendi meşru yöntemleri 
içinde hasıl ettiği bilgi
nin “kurumsal” mekanı 
medresedir. (Bunun 

karşılığının orta çağda kilise olduğunu söyleyeceklere 
bu hikayeyi daha önce çok dinlediğimizi; dinleye din
leye büyüdüğümüzü hatırlatmak istiyorum). Ama bu 
Hıristiyanlıkta olduğu gibi bilginin “mekan bağımlı” 
olduğu anlamına asla gelmiyor. Bunun yanında söz 
konusu ettiğimiz hakikat tasavvurunun temsilcisi de 
“alim” olmuştur. Dolayısıyla İslâm cihetinde teoloji 
mektepleri ve nihayette de entelektüel, bunlara dü
şülmüş birer dipnot durumunda sayılırlar. Zira Herme- 
nötik’ten hareketle alim olunmaz, olsa olsa “bilim” 
adamı olunur; o da yazık ki post-modernite ile krize 
girmiş durumdadır.

Devam ediyoruz. Sn. Hanefi yine çelişkili bir hal
de şunu söylüyor: “Batıyı, bilginin yegane kaynağı ola
rak benimsemek, kabul etmek ve konumlandı rmakla, 
batıyı fiilen referans noktası yapmış oluyorum”; bunu 
da batıyla girişilmiş olan “tuhaf bir ilişki” olarak nite
lendiriyor. Tabi ki bu durumda düşünen söyleyen, ya
şayan ve inşa eden batılı öznenin kötü bir kopyası ol
maktayız”. Sn Hanefi haleli olarak bundan şikayetçi; 
bu durumu Müslümanların farkına varmadığı önemli 
bir husus saymakta. Ona göre batıya refere etmekle 
kendi gerçeklerimizi ve sorunlarımızı ne anlayabilir ne 
de çözebiliriz. Ne var ki kendimizi tanımlama ve an
lamlandırmanın bir bilgi ve dolayısı ile yöntem mese
lesi olması, Sn Hanefi’nin geçmişe dair eleştirisini 
haklı olmaktan büyük nisbette çıkarmaktadır. Zira 
“geçmiş” ve “gelenek” eleştirisinin nasıl bir bilgi/yön
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temle yapılacağı burada esas önemli noktayı teşkil 
ediyor.

Buna bağlı olarak Hanefi Müslümanın kendi so- 
runlarını kendinin cevaplandırması gerektiğini söyle- 
mekte; fakat bunu söylerken konuşmasının başlarında 
söyledikleriyle ciddi çelişkiye düşmekte; üstelik ol
dukça müphem bir alana kendini sokmaktadır. Ona 
göre Müslümanlar batıda icat edilenleri transfer et
mekle didiniyorlar. Ama söylememiz gerekir ki bu ifa
desiyle kendisiyle çelişkiye düşse de yaptığı tespite ka
tılmamak mümkün değil. Çünkü sadece Müslümanlar 
değil, batı dışındaki bütün toplumların -buna büyük 
nispette Japonlar ve Malezyalılar da dah i İd ir- batıyla 
olan ilişki bağlamında 
bir “taklit ve tüketim” 
ilişkisi olarak devam et
mektedir. Fakat Hanefi 
bize batıyı geçmenin 
yolları üzerinde kafa 
yormamız bunun bilgi 
ve yöntemini keşfetme
ye çalışmamız gerekti
ğini söylüyor. Ona göre 
ancak böyle bir süreçte batıyı geçmek mümkün olabi
lecektir. Yani taklit edenin, taklit edilen seviyesine 
çıkması. Peki batı dışındaki toplumların en az İki yüz
yıldan bu yana yaptıkları ne, bu değil mi? Evet bu: 
ama batıyla olan aradaki mesafe kapanacağına, gide
rek açılmakta; bütün beşeriyat ve onların üzerinde ya
şadıkları topraklarda batıklara benzemekten kurtula
mıyor. Benzemek kötü mü diyenler olacaktır; tabi ki 
bu da ayrıca tartışılması gereken bir husus.

Haşan Hanefi’ye göre Müslümanlar batıyı geçme
nin yollan üzerinde kafa yoracaklarına tersini yap
maktadırlar. Bu durumda Müslümanların yaptıkların
da “yöntem” olarak bir yanlışlıktan bahsedebiliriz, 
ama hedefin yanlışlığı söz konusu değil. Peki bütün bu 
hedeflere vardığımızda, Müslümanlığımızı, müslü- 
manca bir hayatı güvenceye almamızı sağlayan ne 
olacaktır. Yöntem mi? Yoksa bu yöntemle üretilen 
bilgi mi? Yoksa kendini batıyı geçmeye kilitlemiş 
Müslümanların “gelenek” tasarımı mı? Tabii ki bu 
arada Sn Yusuf Kaplan’m meseleyi bir özne-nesne iliş
kisi olarak tasvir etmesi kaçınılmazdı. Ama bu güzel 
açılımın aynı zamanda Hanefi’nin çelişki dolu cevap
larını perdelediğini de kaydetmemiz gerekiyor.

Bu hususta neyin yapılması gerektiği sorusuna; 
Hanefi modeli ve yöntemi değiştirmemiz gerektiğini 
söyleyerek cevap vermektedir. Yani batıyı bilginin 
kaynağı olarak kabul etmeyeceğiz; peki batıyı “geç
mek” değerlendirmesi, neyle yapılacak bir yarışa işaret 
etmektedir, bunun yanında çelişkili bir tespite isabet

ediyor. Bu güne kadar batının bizi analL dettiğini söy
lemekte; şimdi bizim batıyı aynı muameleye tabi tut
mamız gerektiğini dile getirmektedir. Bu Sadece bir 
“oksidentalizm” değil; aynı zamanda batının aynasın
da kendini onun tanımladığı güç diyalektiği İçinde ye
niden inşa etme davetidir. Peki niçin; onu geçmek 
için. Bu güç diyalektiğinin ters-yüz edilmesi teklifi en 
az iki hususta sorunludur. Biri, Müslüman kimliğin bu 
inşadaki durumu Müslüman kimlik ters-yüz edilmiş 
bir diyalektikte kendini kurucu bir özne olmaya elve
rişli bulmayacaktır. İkincisi de, böyle bir ters-yüz işle
miyle başlayan süreçte ahlakiliğin yeri ve mevkisidir. 
Müslümanın kişiliği/kimliği, hedefi, ve hayatının anla

mı ters-yüz edilmiş biı 
diyalektik inşa tarafın
dan yeniden kurulmak
la yüz yüze gelecektir; 
bu ise aynı zamanda öz
ne olma adına gönüllü 
nesneleşmedir. Bu tek
lif karşısında taklit sü
reci, hiç değilse özünde 
biraz da muhalefet içe

ren bir süreç olarak, kanımca daha masum görünmek
tedir. Halbuki başkalarının ne düşündüğünden çok, 
Müslümanlar için bilen özne rolü, İslam’ın inanç sis
temi ve islami gelenek içinde kalarak elde edilebilir; 
yoksa Sn Hanefi’nin dediğiyle, yani kum saatini çevi
rir gibi meseleyi, batının kendine kalkış noktası yaptı
ğı bir yerden hareketle çözmeye kalkmak artık müm
kün görünmüyor. Kaldı ki bunun istenen neticeyi sağ
layacağı ise ayrı bir tartışla konusudur. Ama Hane
fi’nin talebinde içkin olan derin arzu, batı dışındaki 
bütün toplumların düşlerini ve hayatlarını süslemek
tedir. Bu yüzden bunun yeni ve ufuk açıcı bir fikir ol
duğu söylenemez. Özel durum içinde İslâm ile modern 
anlayış arasındaki uyuşmazlık, tersyüz edilmiş bir diya
lektik ile halledilecek basit bir mesele değildir. İslam 
her şeyden önce modern zihniyetin “insan” tasarımı- 
na/anlayışma itiraz etmekte uyuşmamaktadır. Bu du
rumda nasıl olur da, Hanefi’nin önerdiği gibi, onunla 
nihai bir yarışa girebilir. Kaldı ki bu yarışın bizi batı- 
laşmadan kurtarmasjr bir yana, herşeyimizle bizi batı- 
laşmanm nesnesi haline getireceğini söyleyebiliriz.

Öte yandan Hanefi’nin söz konusu ettiği batılı 
kültürün evrenselliği meselesi, elbette ki önemlidir. 
Ama buna itiraz etmenin ve edebilmenin imkanları
nı, önerdiği yöntemde bulmak asla mümkün değildir. 
Keşke Müslümanlar erken davranıp post-modemite- 
den önce batının evrenselcilik mitini taklit ve eleşti
ri konusu yapabilselerdi, diyeceğim. Fakat kanımca 
Hanefi burada da yine bir yanlışlığa düşmektedir. Bel

Nasıl olur da, Hanefi’nin önerdiği gibi, 
onunla nihai bir yarışa girebilir. Kaldı ki 
bu yarışın bizi batılaşmadan kurtarması bir 
yana, herşeyimizle bizi batılaşmanın nes- 
nesi haline getireceğini söyleyebiliriz.

Ümran-Mayıs •2002 1 03

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

http://www.cvisiontech.com


İSLÂM DÜŞÜNCESİNİN SORUNLARI

ki de Müslümanların öncelikle bu “kültür” kavramına 
bir eleştiri getirmeleri gerekiyor; ancâk bundan sonra 
evrensellik kavramı üzerinde durmak daha anlamlı 
hale gelecektir.

Haşan Hanefi’nin sekülerizmle alakalı olarak söy
ledikleri de hiç nazik değil. Siyasal ifadesi olarak -la 
iklik şeklinde- çağrışım yapmakta. Fakat islami bir 
bağlamdan çok, Hıristiyanlığın kendi tecrübesi içinde 
anlam bulan ve kavramsallaştırılan bir sekülerlik an
layışının konuşmasına hakim olduğunu söyleyebiliriz.

Bunun yanında Hanefi “eski” ile “yeni” arasındaki 
ilişkinin batıda kopukluk şeklinde, doğu toplumlarm- 
da ise, harmoni içinde, bir arada bulunmaları olarak 
ortaya çıktığını söylemekte. İkisi de İslam’ı ilgilendir
miyor; zira ikisinin de zamanı kavrayış biçimlerinden 
kaynaklanan farklılıklar olduğunu söylemeliyiz. Bura
da önemli olan insanın ne dediğidir. Neyin “eski” ne
yin “yeni”; yeniyi “yeni” eskiyi “eski” kılan şeyin ne 
olduğu İslâm cihetinden esas önem taşımakta; ancak 
bundan sonra bu ikisi arasındaki ilişkiyi anlamlandıra- 
biliriz.

Öte yandan realite meselesinde; ister İslam’dan 
gelsin ister batıdan gelsin; realitenin tanımıyla değil, 
kendisiyle ilgilenmek, sosyo-kültürel fenomenleri 
analiz ederek yeni bir “metne” dönüştürmek, yeniden 
değerlendirmek için; bunları hangi bilginin imkanla
rıyla anlamlandıracağımız önemli bir husus. Çünkü 
bir gerçeği “metne” dönüştürmek hem meşruiyet ister, 
hem de ideolojik bir mahiyet taşır. Metinsel gerçekli
ğin anlamlandirılmasımn imkan ve araçları önemli 
olduğu kadar; gerçekliği bir metne indirgemek acaba 
ne kadar mümkün ve meşruluk taşımaktadır. Gerçek
te bir geleneği metne indirgemek mümkün mü; onun 
kapsam ve içeriğinin kayıt altına alınması aslında an
lam dünyasına bir müdahale özelliği taşımaz mı?

Ama Hanefi Müslümanların geleneğiyle ilgili ka
bulünde, muhtemelen pek çok kişinin katılmakta zor
luk çekeceği bir ifade kullanmakta. Ona göre, “geç
mişten kurtulmaksızm, geçmişten nasıl kurtulacağını 
bilmeden, hiç kimse gelecekten hiçbir şey ümit ede
mez ve bekleyemez”. Burada evvela şunu söylememiz 
gerekiyor: Sn Hanefi de diğer bütün batı dışı ülkelerin 
bir çok aydını gibi geleneğin kendi toplumunun dene
yimi olarak anlıyor. Zira onun gelenek eleştirisini dö
nüp batılı geleneğe uyguladığımızda, anlamını tüketti
ğini görebiliriz. Gelenek eleştirisi bu haliyle hiçbir şe
ye işaret etmez. Sn Hanefi’nin “ilerlemek için gelene
ğimizin önündeki engellerin kaldırılmasından” bah
setmesi yine çelişkili bir anlatımdır. Aslında bunu 
söylerken oksidentalizm yapalım teklifinde de çatış
maktadır. Onun bu çelişkili durumuna şu ifadeleri da
ha açıklık getirmekte; “kendimi geçmişten, geçmişin

bağlarından, atalarımı tekrarlamaktan ve taklit et
mekten nasıl kurtarabilirim”. Bu talep geleneğin yeni
lenmesi değil, terkedilmesi isteğini yansıtmakta. Peki 
bütün bunları Hanefi niçin istiyor; batının geleneğini, 
onun gibi olmak umuduyla, tekrarlamak taklit etmek 
için.

Burada kendine özgü ilerlemenin yolu, batıda ya
pılanların bir taklidi olarak tezahür etmektedir. Çün
kü ona göre batı “ Aristo’yu, Kiliseyi, Skolastik düşün
ceyi ve Batlamyus’u esaslı bir eleştiriye tabi tuttuktan 
sonra kendine özgü bir ilerleme kaydetti”. Müslüman- 
lar da böyle bir eleştiri amelyesiyle temelli temizlen
dikten sonra ancak yeni bir şey inşa edebileceklerdir. 
Anlaşılacağı gibi tipik bir “ kopyalama” söz konusu; 
batıdaki eleştirel geleneği, nasıl bir dini/tarih deneyi
min zorunlu hale getirdiğini ise gözardı etmekte. Peki 
bütün bu eleştiri, ya da yapı-bozum gerçekleştirildik
ten sonra istenilen hedefe ulaşmanın güvencesi nere
de yatmakta; böyle çabanın umulan neticeyi vereceği 
deterministlik bir kabul olarak aynı zamanda belli bir 
zaman/tarih okuması değil midir; bu da bir taklit değil 
midir. Hanefi’nin taklitten kaçınmaya çalıştığı şey, bir 
çok üçüncü dünya aydınında kendi geçmişi, kendi 
toplumunun geçmiş deneyimidir; yoksa taklitle alaka
lı gösterdiği titizlik batıyı kapsamamaktadır.

Haşan Hanefi’nin “ütopya”sının esası ne pahasına 
olursa olsun, batıyı taklit ederek yine batının gücüne 
ulaşmaya dayanmakta. Bu ütopya kendini modern 
dünyayla kayıtlamış bir gelecek anlayışını ve çabayı 
içermektedir. Hanefi küresel durum karşısındaki itira
zını, yine batıyla sınırlandırmaktadır. Bu ütopya bilgi
den, teknolojiye ve sermayeye kadar birçok şeyde 
kendi diriliş ve gücünü batıda bulmakta, onunla olan 
ilişkiden almaktadır. Bu haliyle onu özgürleştirici bir 
ütopya olarak görmek mümkün olmamaktadır.

Son olarak Hanefi sekülerizmle ilgili olarak yaptığı 
tartışmada, bunun batıdan ithal edilmesinin yanlış ol
duğunu söylemektedir. İlk hususta bu ifadesiyle 
Hanefi’nin sekülerizme karşı çıktığını düşünüyor
sunuz, âma öyle değil. Bu hususta gözden kaçırıl
maması gereken kanımca önemli olan bir teklifte 
bulunmaktadır. O böyle bir ithale gerek olmadığını; 
çünkü İslam’da içtihat olduğunu, dolayısı ile yeni 
yorumlara yani sekülerizmi içeren yeni yorumlara 
ulaşılabileceğine inanmaktadır. Fakat bu yeni yorum
ları zorlaştıran, bir türlü istenildiği şekilde yapıl- 
mamalarına engel olan ve bu yüzden de ortadan kal
dırılması ya da zararsız hale getirilmesi gereken bir 
“şey” bulunmakta: “Gelenek. Luterciliğin temel özel
liği de zaten burada somutlaşır; Lutercilerin sünnet 
düşmanlığının anlamı da zaten burada gizlidir. ■
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H
er şeye sahtesi musallat... 
Sahte, en çok sahicinin or
talıkta görülmediği/göste

rilmediği evrede ortaya çıkar ve böy
le bir evrede çoğun sahicinin pabu
cunu dama atar. Gerçek sanatın gün 
yüzüne çıkma şansının tanınmadığı 
bir ortamda ortalığı dolduracak veri
ler de ancak sahte ürünler olabilirdi.

EDEBİYATTA ANLAM 
VE ANLATIM

HASANALİ YILDIRIM

Bizde de öyle oldu/olmakta.
Bir de ne sahte ne de sahici olan, 

ikisinin arasında bir yerde duran ve 
kimi bakımlardan sahicisine yalcın 
gibi dursa da, asılda bedenin olma
dık yerlerinden çıkıntılanan ur ben
zeri bir özür örneği sanatımsılav var. 
Sanatımsılar, ilk anda keskin gözleri 
bile kandırabilecek denli ustaca ala
lanmış verilerdir ve açıkçası, alala
ma aşamasında sergilenen başarıdan 
dolayı bu tür ürün sahiplerini nere
deyse sanatçı saymak gerekir. Ne ki 
sanat, benzerlerini de içine alacak 
biçimde üflenerek genişletilecek bir 
balon değil. O yüzden de ne denli sa
natı andırırsa andırsınlar, ne denli 
sanat üst başlığı altında değerlendi
rilirlerse değerlendirilsinler, ne 
oranda beğeni görürlerse görsünler, 
sonuçta yalnızca sanatımsıdırlar; sa
nat değil. Çünkü sanat kimi eleştir
menler gibi sahtesini bağrına basa
cak bir anne değil.

Sanatımsı ise ne kadar beğenilir
se beğenilsin, ne denli yaygınlaşırsa 
yaygınlaşsın, sonuçta bir ‘gibilik’i 
kimliğinde barındırdığından, soylu 
sanatın davet edildiği ortamlarda ye
ri ancak mahzen olabilir.

Bugüne değin hiçbir sahte aslın 
yerini tutamadı ama kimi göz aldan
malarının da yardımıyla kısa süreli
ğine aslın tahtına kurulabildi. Fakat 
sahtenin, ışık gören karafatma gibi 
deliğine çekilmesi için aslın ortaya 
çıkması gerekir; asıl sanat ve edebi
yatın ortaya çıkması için de kimi do
nanımların kuşanılması.

Sanatta Asıl Nasıl Tayin Edilir?

Sahte ile asıl arasındaki fark yalnızca 
bilgi ile ayırt edilebilir. Bir sanatın 
bilgisi ya da bir sanat üzerine bilgi 
değil de sanat bilgisi/estetik ile. (Biz- 
deyse sanat bilgisi ne yazık ki hep ilk 
ikisi sanıldığı için, onca sanatçı yetiş
tirdiğimiz ve durumdan bunca sız
landığımız halde bırakın bir estetis- 
yeni, bir eleştirmen bile yetiştirenle- 
dik.)

Sanat, gündelik hayatın dışında
ki kimi şeylerin, bile isteyesiz fetiş- 
leştirircesine önemsenmesiyle başlar 
ve aynı bilinçsizlik içinde bu fetişleş- 
tirmeyi herkes için genel geçer bir 
gerçek haline getirme çabasıyla sü
rer. İşte bu çabada da sahici ile sah
teyi ayırmada elimizdeki biricik yol, 
yeni bir bakış açısı, yeni bir yakla
şım, yeni bir anlamlandırma ve yeni 
bir anlatımın düzeyidir. Çünkü sa
nat, temaları değil biçimi değiştir
mekle yükümlü. Bu anlamda edebi
yatın özel yükümlülüğü, kendisine 
karşılık gelen özü iletmede dilin öz
nel konumunu tayin edebilmek. İşte 
bu özelliğin farlcındasızlık, ülkemiz
de edebiyatın kendi anlamını değil 
de, yan anlamlarından birini tanım
lar hale geldi: yapmacık, içtenliksiz 
ve boş söz. Neredeyse bütün Türkiye 
edebiyatı, edebiyatın bu anlamına 
denk gelir halde.

Düzgün cümle kuramayan ebleh
lerin şair, cümle kurmayı şöyle böyle 
kıvıranlarınsa denemeci olduğu bir 
ortamda gerçek edebiyatçının yeri, 
ne yazık ki onca yakınılan o ünlü fil
dişi kule. Halbuki hiçbir kulenin bü
tün bir tebaayı barındırmaması, an
cak küçük bir azınlığı kapsaması do
ğaldır. Böyle bir ortamda edebiyatçı
nın konumu azınlıktan sızlanma de
ğil, azınlığın hakkını verme olmalı. 
Edebiyatın hakkını vermekse ilkin 
özentisizlikle başlar ve görünmek ye
rine ‘olmak’ı öncelemekle sürer. Bu 
ise, bir dizi başka sorumluluğun ya
nında, hayat ile sanat arasındaki ba
ğı sağlıklı tayin etmekle olanaklı.

Hikâye Bağlamında Gerçeklik
ve Kurgusal Gerçeklik İlişkisi

Bizde de gerçekliğin aktarılmasında 
öncelenen yordam söz esaslıydı. Söz
lü geleneğin dışarıda bırakılmasıyla 
yeri yazıyla doldurulmuş gibi görü
nen, aslında sözün gücünü öldüren 
yazı, en kestirme ifadesiyle anlam’a 
sınır getirdi. Anlama sınır getiren 
yazı, kendine özgü anlatım olanakla
rı da sunmadı değil ama bu olanakla
rın sağlıklı kullanımı bir yana, ken
dilerinden kural gereği haberdarlık 
bile, hele son 75 yıllık tarih dilimi
miz içinde söz konusu bile edilemez. 
Çünkü biz harf değiştirirken yalnızca 
bir takım anlamlara işaret eden sim-
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EDEBİYAT

geleri değil, kendine özgü bir ruhu 
ve o ruha özgü duyarlılığı da değiştir- 
dik.

Değişen harfler, bize yeni anlam 
alanları kazandırmak yerine yeni 
boşluklar, yeni belirsizlikler doğur
du. Üstelik tüm dünyaya meydan 
okuyacak bir anlam ve anlatım kud
retine sahip olmanın en üstün seme
relerini devşirmeye hazırken gerçek
leşti bu kesinti. Kesintiye uğramış 
bir medeniyetin zihni emekleme dö
nemindeki bir nesli olarak' kaderi
miz, anlatma gücüyle değil anlaşma 
arzusuyla sınırlı.

Bu sınıra bir de yazının kendisi
nin getirdiği ‘sınır’ı eklerseniz, ge
nelde sanatımızın, özeldeyse edebi
yatımızın ve konumuz gereği hikâye
mizin kudret sınırlarının sığlığının 
etmenini de bulmuş olursunuz. Ede
biyat üzerine söylenecek her söz, ne 
yazık ki bu acı gerçekle başlamak zo
runda.

Hikâye bir gerçeklik aktarımı ol
madığı, hikâyeci bir hakikatperest ol
madığı halde, hikâye ile gerçeklik 
arasında yine de bir bağ vardır ve bu 
bağ, hikâyenin ‘gerçeklik’i (kendi 
gerçekliğini) aktarımında ortaya çı
kar.

Felsefe-bilim ve Sanatın
‘Gerçeklik’e Yönelik Tavrı

Genel anlamıyla gerçeklik iki türlü 
aktarılır. Birinci yola göre ilkin bir 
konuda daha önce nelerin söylendi
ğinden yola çıkılır, ‘ne’nin ve ‘ne- 
dir’in karşılıkları aranır; bulunanlar 
kendince derlenir. Derlenenlerden, 
bütün zamanlar için geçerli sonuçlar 
çıkarılacak biçimde sınıflandırılır, 
ikinci yolsa alıntılara gerek görmek
tense savlarını bile gerekçelendir
meden, düşünme biçimini çoğun 
yoksayarak düşünceyi aktarma diye 
özetlenebilir.

Bu bağlamda felsefe-bilim’in bir 
savlar yığını olduğu ve bu savların 
hesabının verilmesi gerektiği, bu he

sabın da tarihi arka plan, denel ge
rekçe, denenebilirlik ve denetlene
bilirlik olduğu anımsanmalı. Demek 
ki felsefe-bilim, bilme ve öğrenme 
arzusunun sistematiği, sanat ise duy
ma ve duyumsatmanın...

Sanatın hayatı taklit etmesi çok
tan gereksizliği anlaşılmış bir hata. 
Hatta yaşanılanın yazılması, olanak
sızlığı bir yana sanatdışılıktır da. 
Ama yazmak ile yaşamak arasındaki 
uçurumu güçlendiren bir metin ne 
denli edebiyat? Yaşanılan ancak ya
şayanı ilgilendirir. Okurun ilgisini 
çekmekse sanatçının görevi. İlginç
lik ne yaşanılmazlıktan medet um
mayı gerektirir ne de abartıyı.

Felsefe-bilim yeni ve özgün bilgi
nin değil doğru bilginin peşinde ko
şar; sanat ise handiyse bunun zıddına 
bir arzuyla yola çıkar. Buna karşın 
sanat bilgisi, yöntemsel ve sistema
tiklik bakımından felsefe-bilimle ay
nı kulvarı kullanır. Fakat doğası ge
reği o, olgular bilgisini değil yaratma 
bilgisini içerir. Eğer yazmayı kelime
lerle beste yapmak diye alırsak bu 
anlamda hikâye, olgular tarafından 
yönlendirilen temanın belirlediği sı
nırlar arasında sıkışıp kalan değil, ol
guların oluşturduğu birikintinin üze
rine çıkarak okurunu dilediği yere 
sürükleyen, muhatabını da kurgu
lanmış bu yeni mekâna taşıyan bir 
izsürücülüktiir.

Edebiyatta Olay’ın Rolü

Edebiyatta olayın farklı boyutlarda 
rol aldığını kabullenmek, .hikâyede 
de olaya başrol vermek anlamına 
gelmez. Tersine hikâyede olayın rolü 
figüranlıktan da aşağıda; neredeyse, 
kalabalık bir sahnede kameranın gö
rüş alanından şöylesine geçen bir fi- 
gıirancık.

Hikayecinin görevi, en rahat 
söylenişiyle yersiz bir gayretkeşlik 
çabasıyla olayları düzayak anlatmak- 
tansa akışın içerisine yedirmeye ça
lışmak.

Hikâye olay anlatmaz; bir olay 
bahanesiyle kendini konu kılarak ef
saneleştirmeye çabalar.

Her konu, dilendiğinde' okuru 
gözyaşlarına boğan bir trajediye taşı
nabilir bir karakterdedir ama yazar, 
anlattıkları üzerine örülen duvarda 
yükselen birinden çok, anlatmayı 
tercih etmedikleriyle kurulu tramp
lenden okurunu sıçratarak hissettir
dikleriyle büyüyen biri.

Demek ki hikâyede olayın yeri 
bu. Çünkü hayat, sanatçıya ancak 
model sunar.

Bir de işin kolayına kaçmaya göz 
atalım.

Edebiyatta Kolaycılık: Yalın Bir
Dil ve Rahat Okunabilirlik

Her gerçek edebiyat heveslisinin sa
natsal vasiyetinin ilk ilkesi şudur: 
Kimse arkamdan “Merhum, yalın bir 
dille, akıcı bir üslupla kaleme aldığı 
ve herkesin okumasını hedeflediği 
yazılarında...” diyememeli! Arkasın
dan böyle bir cümle yazdıran biri, 
yaşarken sanatı öldürmüş hükmün
dedir; sanatçı değil sanat katilidir.

Bugüne değin kitleyi hedefleyen 
hiçbir gerçek sanat anlayışına rastla
yamazsınız. Belki kitleyi avlamaya 
yeltenen, kitleyi bir yerlere taşımayı 
amaçlayan, fakat son tahlilde kitle
den birkaç kıl koparmaya yönelik sa
nat kıpırdanışları görülebilir. Bu ki-
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pırdanışlar da sanat yöntemlerini 
kullanarak icrayı sanat eyleme yerine 
düpedüz bir başka amaca yönelik ic
ra içindedirler. Sonuçta ürünleri sa
nata yakın düşse de eylemin ve anla
yışın kendisini sanat saymak doğru 
olmaz.

Sanat ne yaratma sırasında ko
laylıkla ilintilenebilecek bir uğraştır 
ne de okuma aşamasında. Sanat, ger- 
çeklik’in hatırını dostun hatırından 
üstün tutanların uğraşı olabilir an
cak.-Öte yandan, okur öyles ine ko 
layctlığa alıştırılmış olmalı ki gördü
ğünü, görmek istediğinden başkaya 
yormayı aklına getirmiyor bile. Ama 
yazar dediğin, karanlığa seslenen biri 
değil ki! Şartlarını ve muhatabını 
göze almak zorunluluğunda.

Gelenek-Modernite İkilemini 
Aşmış Sanal Dünyada 

Hikâyenin Yeri

Yalnızca ‘eski’si olmayan bir toplum 
yeniyi sorgusuz bağrına basar.

İyi ya da kötü, hiç kimse kendi 
geçmişinden kaçamaz. Geçmiş, izi 
görünmeyen bir boyunduruk olarak 
herkesi bağlar. Modern olmak bu 
bağla ilişkiyi koparma anlamına gel
mez; tersine bağın (varsa) esaretini 
ziynete dönüştürme yükümlülüğü 
getirir. Ülkemiz gibi modernitenin 
zorla dayatıldığı ve bu yüzden de 
haksız olmayarak ona başka anlam
lar yüklendiği bir ortamda yaşayan 
sanatçının üzerine düşen, kendi ça
ğının tanığı olmanın yanında, kendi 
çağma özgü anlam ve anlatım alan
larını da kavramadır. Bu bağlamda 
modem olmak bir zihniyet sorunun
dan çok bir haberlilik ve yetkinlik 
sorunudur: modernitenin doğurduğu 
sorunları, modem anlatım teknikle
rini bilerek ifade.

Modernite, iddia edildiğinin ter
sine, ne varolan gerçeklilc’e elini sür
dü ne de ruha dokundu. O kendi 
gerçekliğini yarattığı için insan ru
hunu da dönüştürdü; hem yapısal bir

dönüşümdü bu hem de algısal. Post- 
modernite ise sanki ‘eski’ gerçeklikle 
barışmış gibi davrandı ve tüm göz
lemcilerini buna inandırdı ama hem 
insan hem de buna bağlı olarak 
onun gerçeklik algısı, zaten bir dalia 
geriye dönmemecesine yeterince 
‘başkalaşım’a uğramıştı. O yüzden de 
postmodemin sanal ‘ortam’ı inter
net, kendi gerçekliğini doğurmak zo
rundaydı: sanallik.

Her doğum bir ölüm habercisi
dir. Burada ölümün kendisi için ge
çerli olduğu öğe, sonsuzluk düşünce
si. Aynı zamanda sadakat ve uzun 
süreli uğraş için de geçerli bu durum. 
Fakat bu yeni doğan bebek en çok 
düş gücünü öldürdü. Sanal alemin 
ürettiği slogan: düşleme, tıkla!

Sanallik’in sözkonusu edildiği bir 
ortamda nasıl olur da düş gücünün 
hükmü geçmez?

İşte hikâye, en azından bu dönü
şümü tahkiye etmek, şahitliğini üst
lenmekle yükümlü.

Hikâye Özelinde Edebiyat
ve Sanatta ‘Anlam’a Doğru: 

İzsürücülük

‘Şey’in örgütlü bir bütünlük içindeki 
yeri: anlam bu.

En başta anımsanması gereken: 
anlam lcuşatılamaz; izi sürülür.

Hiçbir dile gelen, bir tek anlamlı 
değil. Somuttan soyuta gidildikçe

anlamda bulanıklık, belirsizlik, çe
şitlilik ya da derinlik gözlenir.

Sanatta (da) anlam dil’le ilintili; 
dildeki göstergeler arası ilişki anlamı 
doğurmada.

Yazar, kurgusuyla anlamın hakla
rını gözetir. Kurgu, yazarın sonuçta 
hedeflediğiyken, okurun başlangıçta 
bulduğu. Fakat bu durum, sanıldığı
nın tersine anlamın kurguda düğüm
lendiği anlamına gelmez. Kurguda 
toplumsal uylaşım varsa, (Buradaki 

“kurgu, teknik anlamının- yanında” 
cümle kurgusunu da kapsar.) yazarın 
amaçladığı anlam okur tarafından 
edinilir; toplumsal uylaşım bakımın
dan kurguda sorun varsa anlam ‘yo
rulur’.

Kaba bir bakışla buradan çıkarı
lan sonuçlar:

Kurgusu sorunlu yazı, kendinden 
önceki anlatım kodlarını kullanan, 
anlamı sınırlı, anlatımı da sorunlu 
yazıdır. (Modemiteyle birlikte, sa
natta denenmiş anlatım türlerini yi
neleme, meramı aktarımda bir alışı
lagelmişe yaslanma ve güvenli akta
rım olarak değerlendirilmez; tersine 
bezilmiş, yıpranmış anlatım kodla
rıyla kendinden önceyi gevişleme 
diye değerlendirilir. Bu bağlamda 
gelenek’in yeri ve değeri ise tekrarla 
değil yeniden yaratma ile ilintilidir.)

Yazarın seçtiği anlatımla ürettiği 
anlamın tek ve değişmezliği, giinde- 
likliği ya da bütün zamanlar için ge
çerliliği kurguyla yakından ilgili. 
Kurguda değişik göıüş/gösteriş açıla
rı varsa anlatılanların sayısı ve de
rinliği artar.

Beylik kurgulu yazılar, okurunu 
edilginleştirir. İyi kurgulu yazılarsa 
okurunu korunmaya muhtaçlıktan 
kurtarır.

İşte modem zamanlardaki tüm 
anlam/anlatım çabaları, bu edilginli- 
ği kırmaya yönelik: kendine sunula
nı olduğu gibi kabule hazır okur ye
rine, yeni anlamlar peşinde koşan iz- 
sürücü okur.

Bir yazıda herkes kendi gerçeğini
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(hatta kendi anlamını) bulur.
Tüm kesin ifadelendirmelerine 

karşın edebiyat dünyayı açıklamaz; 
böyle bir görüntü sergilediğinde bile 
aslında yaptığı dünyaya sorular yö
neltmektir. Ama bu sorular, ne bi
lim adamının ne de felsefecinin so
rabileceği türdedir. Belki de edebi
yatı bir sorgulamacı anlama ve an
lamlandırma çabası diye anlamak 
gerek. Bu yüzden yazar, hayatın an
lamını avlamadan rahat edemeyen, 
onun için de ömür boyu rahat yüzü 
görmeyen biri. Bu rahatsızlığın te
celli alanı ise dil.

Dil belirli göndergelere bağlan
madığında, doğruyu da, yanlışı da 
etkisizleştiren, aralarındaki ayrımı 
kaldıran bir yapı olarak belirir. Boy- 
lece varlığını sözün varlığıyla özdeş
leştiren yazar, gerçeği elinde tutma 
hakkını yitirir. Bu yüzden, bir kurgu
sal metin okunurken, ilkin onun te
meli olan dizgenin (= dilin) birimle
ri ve bağıntıları ile bu bağıntıların 
dile getirdikleri olay ya da hikâye tü
ketilir. Halbuki anlamı üretenin dil 
ve buna bağlı süreç olduğu kavranıl- 
dığmda, ifadede kesinlik yerine zo
runlu keskinlik’e yakınlaşılır.

Çünkü nesne ya da olay, yanılsa
ma olsa da olmasa da, bilincimizde 
dolaysız olarak nasıl göründüğünden 
emin olduğumuz bir şeydir. Nesne, 
bilinç tarafından konumlanandır. 
Her türlü bilinç, bir şeyin bilincidir. 
Düşünürken de bilinç belli bir nes
neye/olaya yöneliktir. Bilinç, dünya
yı edilgin olarak keşfetmez; onu 
oluşturur ya da amaçlar. Bu yüzden 
yazar, keskinlik’e varmak için dolay
sız hayatın dışında kalanları görmez
den gelmeli, paranteze almalı; böy
lelikle dış dünyayı yalnızca kendi bi
lincinin içeriğine indirgediğinde, 
elinde kalanlarla donanımının ken
disine kazandırdıklarını harmanla
dığında edebi olan’a yakın düşer. 
Çünkü sanatçı ona ait olan hatıra
nın ağıtını yakmanın ötesine geç
meye çabalayandır.

Anlatım ile Anlam

Sanat, duyarlılıkların tecessüm çaba
sı. Bu çabanın karşılığında da ürü
nüne muhatap arar. Bir sanat ürünü, 
onu kavrayacak bir özneye gereksi
nir. Öznenin görevi de, ürünü yeni
den kurma, onu kendine katma. (Bu
radaki yeniden kurma’yı, yeni bir 
kurgulama görevi üstlenme, gerekti
ğinde eseri yeni baştan kurmacala- 
mayı göğüsleme diye anlamalı. O 
yüzden de modern dönemde okur, 
en azından potansiyel bir yazar ol
malı ki okuduğunu anlama’ntn öte
sine geçsin; idrak edebilsin.) Bir sa
nat ürününü yeniden kurmaya çalı
şan algılayıcının da kimi sorumlu
lukları var.

Ürünü kendisi için yeniden kur
maya çabalayan algılayıcı sayısı ilke
ce sonsuzken, ürünün yaratım süreci 
bir kezcik. Çünkü sanat ürünü bir 
kez ortaya çıktıktan sonra, kendini 
‘yaratan ben’den bağımsızlaşırken, 
‘algılayan ben’e bağımlılanır. Öte 
yandan, bir ürünün bileşimindeki 
öğelerin tümü edimli değildir; kimi
leri gizilgüç olarak kalır. Bu yüzden 
de algılayan, ürünü kendisi için so
mutlaştırırken, ürünün örgüsünde 
(kimileyin bile isteğe bırakılmış) 
boşlukları kendince doldurur.

Her yazı girişiminde, etkilenmiş- 
liği yansıtmayı hedefleyen bir etki 
arzusu yatar. Sanatçı gibi okuru da 
tahrik eden merak duygusu değil 
yankı bulma isteği. Hangi gerçek sa
natçı, sıradan bir okurun kendisine 
verebileceği yankıdan tatmin olabi
lir ki! Sanat tarihi boyunca gününü 
hedefleyen büyük bir sanatçıya rast
lanmadığı anımsanırsa, niçin hiçbir 
büyük sanat eserinin, sanatın kalıcı
lığı yerine geçici günlük beğeniye 
emanet edilmediği, her sanat girişi
minin bir gelecek yatırımı olduğu 
anlaşılır. Hele, klasik anlayıştaki bir 
yazarın kendini bilme ve bildirme 
hakkı varken, modern yazara düşen 
biricik alan, kendini bitimsiz dolam
baçlarda arama zorunluluğu iken... 
Çağından haberli her modern yazar, 
değişen evren anlayışında her evre

de, insan türünün bir örneği olarak 
kendini yeniden keşfetme ve bu ke
şif notlarını açımlama konumunda.

Anlatımda Dil'in Payı

Her dil evreni, varlık ve olayları baş
ka yollardan ve kendince dillendirir. 
Bu anlamda her dil kendini ifadede 
yeterlidir ama bu yeterlilik yetkinlik 
anlamına da gelmemekte. İşte bu 
yüzden yazarın görevi, bir dilin keli
me haznesinin genişliğinin o dilin 
anlatım gücünün yüksekliğine işaret 
etmediğinin bilinciyle, kendine öz
gü dili oluştururken, içinde doğduğu 
dilden emanet aldığı ve yapıtaşı say
dığı kelimelere yetenek ve sanat ek
leyerek hayat vermektir.

Fakat ne yazık ki bizde kendine 
özgü dil, kelimeleri kendince bile
şimler içerisinde sunma anlaşıldı. 
Halbuki kelimenin anlamıyla yapı
lan kurmaca bir aldatmacadır; me
ram kelimenin ötesinde yer aldığın
dan edebi anlamda güzellik de satır
ların dışında kurmacalanır.

Batı dışı toplumların içinde yeti
şen ve modem sanat tarzıyla ürün 
vermeye çalışan sanatçılar, kendi 
geleneksel tarzlarını dışlamakta ne 
denli haklı davrandılarsa, batıya öz
gü sorunların, batılı bakış açısı ve 
batıda geliştirilmiş tekniklerle örülü 
batıya özgü çözüm önerilerini evren
sel sanmakla kendilerine ve tarihle
rine o denli haksızlık yaptılar.

Sanatın, söyleyecek sözü olma
nın bastırılamayan dürtüsüyle ortaya 
çıkan bir verim olduğu akla getiril
diğinde, varolan durumdan rahatsız
lık ve dünyayı değiştirme arzusu, bu 
anlamıyla modem sanatçının biricik 
çıkış noktası.

Madem sanat, yaşanılan dünya
dan rahatsızlık duyanlar tarafından 
kurulmaya çalışılan gerçek dünya
nın bir benzerini kurgulama çabası.
O halde sanat için kazanılmış her 
şeyin, hayat için bir kayıp olduğu 
akıldan çıkarılmamalı.

Ancak böylelikle hikâyede an
lam yaratmanın izi sürülebilir. ■
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SİNEMADAKİ FİLİSTİN 
“FİLİSTİN’E VEDA”

İHSAN KABİL

S inemada Filistin’e ilişkin en 
ciddi film, bilebildiğimiz ka
darıyla bir İran-Suriye ortak 

yapımı olan Filistin’e Veda (el-Mute- 
bakki)’dır. 1995’te, iki buçuk saat 
uzunluğunda çekilen film aslında Fi
listin meselesi üzerine, bölge için ki
lit tarih olan 1948 yılında olanları 
panoramik bir şekilde resmeder. Fil- 
min-yönetmenİ7 günümüz İran sine
masının kurucu düşünür isimlerin
den olan Seyfullah Dad’dır ve film 
Arap oyuncularla Şam’da gerçekleş
tirilmiştir. 1997 Tahran Uluslar ara
sı Fecr Film Festivali’nde ‘En îyi 
Film’ seçilen Filistin’e Veda, çekir
dek oyuncu kadrosunun yanında ge
niş figüran topluluklarının kontrollü 
yönetimiyle de göz doldurmaktadır.

Filmin belki de en güçlü yanı, 
geniş seyirci kitlelerine hitap edebi
lecek duygusal ve gerçekçi bir plat
form yakalamasının yanında, kalıcı 
imgesel değerleri ve bir insanlık du
rumunun iç dinamiklerini manipu- 
latif olmadan verebilmedeki ente
lektüel kurgusudur. Filmde üstyapı 
unsurları olarak tarihi Müslüman 
ağırlıklı Filistin toplumu, geçici ha
kimiyetteki İngilizler ve dışarıdan 
zor kullanarak duhul eden Yahudiler 
görünür. Altyapıda ise öncelikli ola
rak Filistinli (Müslüman ve Hıristi
yan) aile ve kişiler ve Yahudi (yerle
şik ve göçmen) karakterler göze çar
par. Klasik anlatım sineması tarzın
da kotarılmış olan Filistin’e Veda 
yer yer belgesel mesabesindeki çe
kimler, üst okumalar ve belli gerilim 
merkezleriyle adeta bölümlü bir yapı 
çizer. Her bölüm kendi içinde ve bir' 
önceki ve bir sonraki bölümlerle bü
tünlüklü bir şekilde irtibatlıdır ve 
gerilim unsuru baştan sona filmin 
kuşamını teşkil eder. Filmin daha 
başında bir terör eylemine tanık olu--- 
ruz: terör eylemini bugün dünyada

hakim söylem olan görsel ve yazılı 
medyanın sunumunun tersine Yahu
diler gerçekleştirir. O an için cari 
olan ve yerleşmiş/oturmuş kültür, 
Müslüman Filistin kültürüdür; buna 
karşı girişilen tedhiş eylemleri ise 
Yahudiler tarafından ortaya konur. 
Böylece bundan sonra meydana ge
lecek acı ve katliam dolu zamanların 
da ipuçları verilir. Filistinlileri hiç 
de içaçıcı günler beklememektedir: 
evlerinden sürülecek, aşağılanacak, 
kimliksizleştirilecek ve toplu katli
ama maruz bırakılacaklardır. İlk bö
lüm itibariyle film, Doktor Said, eşi 
Latife ve erkek bebekleri Ferhan’ın 
çerçevesinde gelişim gösterir. Sa- 
id’in çocukluk arkadaşı (şimdi terö
rist) Şimon, doktorun arabasına ate
şe verdirerek ve doktoru kaçırtıp, 
yaptıkları eylemi, Deyr Yasin katli
amını Tevrat’tan okuduğu parçayla 
temellendirmeye çalışacaktır. (De
ğişik inanç ve kimlikteki, önce dost 
ve komşu olan kişilerin -daha doğru
su Sırpların- müslümanlara yaptık
larıyla Bosna’da meydana gelenleri 
ne kadar da çağrıştırıyor.) İngilizler 
çekilirken buna sevinen bir Filistin
liyi diğer bir Filistinli, bunun hiç de 
sevinilecek bir şey olmadığını, Ya- 
hudilerin bundan aylar öncesinden 
haberdar olup hazırlık yaptıklarını 
belirtir. Bu arada, göçmenler kafile
lerle Filistin’e ayak basmaktadır. 
Doktorların komşusu ve kiracısı Hı

ristiyan aile filmde baştan sona yapı
cı bir tablo çizer.

Ingilizlerin çekilme hareketinin 
hemen ertesinde silahlı ve ünifor
malı Yahudi milisler -  Sırp Çetnik- 
ler gibi Haganah çeteleri -  cemseler 
ve zırhlı araçlarla Hayfa’yı işgale 
başlarlar. Önlerine çıkan herkesi ev
lerinden sürüp öldürmeye başlarlar. 
Kollarındaki macen David’li pazu- 
bandlarla adeta SS komandoları gi
bidirler -  ki bu sahneler, Said’in ka
çırıldığında Şimon’a sarfettiği ve 
Hitler’den tek öğrendiklerinin katli
am yapmaları olduğu sözleriyle tam 
olarak labirentsi görüntüleri, Ponte- 
corvo’nun, Cezayir’in bağımsızlık 
mücadelesini anlattığı 1965 yapımı 
ünlü Cezayir Savaşı’nı çok fazla 
anıştırır. Yahudi komutanın, merdi
venin basamaklarını çıkış çekimleri
nin, kalabalıkların bir yerden bir ye
re götürülüş sahneleriyle paralel kur
gulu biçimde birbirine bağlanması, 
Eisenstein’in Potemkin Zırhlısında
ki ünlü Odesa Merdivenleri sekan
sıyla paydaşlık gösterir ve zihni kur
guda tırmanan gerilimin daha sonra 
meydana gelecek vahşeti hazırlama
sı ve dolayısıyla boşalmasına işaret 
eder. Birinci bölüm veya epizod di
yeceğimiz bu kısım, Şimon’un öldür
mek üzere Doktora tabancasını doğ
rultması, Doktorun ve eşinin bebek
lerini almaya çalışırken dramatik bir 
şekilde vurularak öldürülmeleriyle
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son bulur.
ikinci epizod, Polonyalı ve ço

cukları olmayan Yahudi bir çiftin 
Said’in evine yerleştirilmesiyle baş
lar: böylece Ferhan’a bir aile bulun
muştur; adı Moşe olarak değiştirilir. 
İhtiva ettiği unsurlarla kültürel bir 
platform olarak da görülebilecek 
filmdeki bu değiştirme eylemi, evin 
iç dekorasyonunun Yahudi sembol
leriyle değiştirilmesine dek uzanma
sıyla semboliktir. Duvarlardaki aile 
resimleri, Arapça hatlar kendi re
simleri, İbrani tablolar ve Yahudilik 
remzi yedi başlı kandille yer değişti
rir. Daha önce Arapça şarkıların 
okunduğu gramofondan tanınmış 
hazin “Habenera” akmaya başlar. 
Bütün bu olup bitenler, bir toprak 
parçasının başka bir milletin vatanı 
haline dönüşmeye başladığının da 
birer simgesidir ve bunu meşru kılın
ması, mesela, Ferhan’m nasıl ana 
babası tarafından yalnız bırakılıp ve 
açlığa terkedilip, sonradan bu Yahu
di aile tarafından bulunduğu ve şef
kat gösterildiği gibi kendi kendileri
ni inandırdıkları dayanıksız bir mes
netle temellendirilmeye çalışılır. 
Gerçekte olanlar de facto’culuktan 
başka bir şey değildir ve hatta aynı 
zamanda sinemacı olan bu ailenin 
çekecekleri filmin senaryosuna bile 
yansır. Bu çiftin Şimon’la bir görüş
melerinde, Yorem’in, dünyanın gö
zünde İsrail’in ve sanatını meşru 
gösterecek güçlü bir askeri liderliğe 
ihtiyaç olduğu yönündeki sözleri son 
derece anlamlıdır. Ayrıca  ̂ Said’in 
annesi Safiye’nin de belirttiği gibi, 
Arap ülkelerinin ortak karşı hareke
ti akamete uğramaya mahkumdur 
çünkü büyük devletler onların arka
sında değildir. Yine aynı şekilde, Şi- 
mon’un, İsrail’in başlıca sorununun, 
içinde gereğinden fazla Arabın bu
lunduğu tarzındaki sözlerinin, sonra
ki yıllarda ve bugün Filistin’de yaşa
nanlar bakımından ne denli aydın

latıcı olduğu ortadadır. Bir devlet 
zor kullanılarak kurulmuş ve ortaya 
çıkan her askeri çelişkide biraz daha 
büyüyerek bulunduğu yerde zorba 
bir güç haline gelmiştir.

Ferhan’ın Moşeleştirilmesiyle 
devreye, aslında filmin görünmeyen 
kahramanı olan Said’in annesi Safi
ye girer. Safiye, Gazze Kız Lisesi Mü
diresi ve son derece aklı başında bir 
kadındır. Gazze’de İngilizler tarafın
dan zorunlu ikamette tutulan ente
lektüel bir gazeteci olan eşi Reşid’le 
bir muhaveresinde, kadınların ço
cuklarıyla ve evle meşgul olurken, 
erkeklerin ticarete ve siyasete kaç
tıklarını ifade ederek, kadın-erkek 
ilişkilerinin farklılığını ve erkeklerin 
yeterince mesuliyet üstlenmedikle
rini yapıcı eleştirel bir şekilde ortaya 
koyacak denli ufku geniş biridir. 
Gerçek kimliğini gizleyerek Köşeli
lerin yanma çocuk bakıcısı olarak 
girer ve Ferhan’t kaçırma planları 
kurar. Bu arada Reşid de Ferhan için 
ayrı bir plan tatbike sokar ancak ba
şarılı olamaz. Bir direniş teşkilatının

başında bulunan Reşid’in ana gayesi 
ise, Filistin’in diğer yörelerini işgale 
gidecek milisleri sevkedecek treni 
havaya uçurmaktır; bunu için Safi- 
ye’nin yardımına ihtiyaçları vardır. 
Burada da ikisi arasındaki temel dü
şünce farklılığı ortay çıkar: Reşid, 
vatan için gerekirse tüm aile fertleri
nin gözden çıkarılması gerektiğini 
savunurken, Safiye, kendisine ço
cuklarından tek yadigar kalan Fer- 
han’ı düşünerek daha temkinli bir 
tavır sergiler. Sonunda Safiye büyük 
bir fedakarlığı göze alacak ve Ayet- 
el-Kiirsi’den aldığı güçle trenin ha
vaya uçurulmasmda anahtar rolü oy
nayacaktır. Bu eylemde ayrıca bu
günlerde Filistin’de meydana gelen 
intihar eylemlerinin arketipel zihni 
arka planının da görmek mümkün
dür.

Filistin’e Veda, Holocaust, Sho- 
ah, Exodus, Mr.Klein, Hayat güzel
dir ve Schindler’in Listesi gibi Ya- 
hudilerin uğradığı mezalimi sergile
yen filmlerin yanında, bu kez Yahu- 
dilerin yaptığı mezalimi sergileyen, 
çizdiği etkileyici atmosfer ve kulla
nılan dekor ve aksesuarlarla dev bir 
dönem filmidir. Bu siyasi ve toplum
sal gerçekçi muhtevalı ancak aynı 
zamanda manevi varoluşsal bir kay
gıyı da güden filmin yönetmeni Sey- 
fullah Dad, İran’daki sinema düşün
cesi tartışmalarına önemli katkıları 
olmuş biridir. Hatemi’nin önce Si
nema Dairesi başkanlığına getirdiği, 
daha sonra Kültür Bakan yardımcılı
ğı yapan Dad, sinema dergilerine 
yazdığı yazılarda, ‘dini sinema’ gibi 
bir ayrıma karşı çıkar (Cihan Aktaş, 
“Şarkın Şiiri İran Sineması”, Nehir 
Yay., 1998, s. 111). Dad’a göre iyi 
bir film, sosyal adaleti ve adaletin 
anlamını açımlayabildiği, idari yoz
laşmayı çekinmeden eleştirebildiği, 
suistimalleri ortaya koyabildiği ölçü
de dini çerçeveyi gerçekleştiriyor 
demektir.
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İ Z L E N İ M

Birden fazla etnik-dinî grubun 
bir arada barış içinde yaşa- 
ması ve kültürler harmonisi 

oluşturması kolay olmasa gerek. 
Hele hele bu etnik-dinî gruplar bir 
sömürge mağduru ise! Malezya bu 
zoru başarmış bir ülke; önce Porte
kizlilerin işgaline uğramış (1511), 
ardından Hollandalılar hakimiyeti 
ele -geçirmiş (16421, son olarâkdaT 
Ingilizlerin uzun bir işgaline (1786) 
muhatap olmuş ve İngilizlerden ba
ğımsızlığını 1957 yılında kazanmış 
genç, dinamik ve hızla kalkman, 
atılımcı bir ülke.

Bugün Malezya vatandaşı olan 
Çinli ve Hindu göçmenler İngiliz- 
lerin sömürge politikalarının bir 
uzantısıdırlar. Farklı işlerde çalıştı
rılmak üzere kendi toplumlarında 
kırsal alanlarda yaşayan eğitimsiz 
bu insanları, kimisini zorla, kimisi
ni de daha iyi bir hayat standardı 
sözü ile îngilizler buraya yığmış ve 
bu bölgenin etnik yapısında ciddi 
değişimler meydana getirmişlerdir. 
Malezya’nın çok kültürlü-çok dinli 
yapısının arka planında birinci de
recede sömürge politikaları olması
na rağmen halihazırda bu durum 
Malezya’nın hızlı gelişiminin başat 
muharrik gücüdür; farklı kimlikler 
sahip oldukları pozitif-inşa edici bi
rikimlerini bir potada eriterek Ma
lezya mozayiği eserini meydana ge
tirmişler.

MALEZYA MEKTUBU
ÇOK ETNİKLİ, ÇOK DİNLİ BİR 

TOPLUM

SERDAR DEM IREL

Malezya Mozayiğinin 
Temel Unsurları

Bu mozayiğin temel unsuru, Malay 
halkıdır: Nüfusun yarısından biraz 
fazlasını oluşturan bu halk “Bahasa 
Malay” dilini konuşuyor; ki, bu dil 
aynı zamanda devletin resmi dili. 
Yüzde doksan yedisi müsliiman 
olan Malaylar İslam’la yoğrulmuş 
bir halk. Bu coğrafyada İslam Ma

lay kimliğini, Malay kimliği ise İs
lam’ı temsil ediyor. Ancak bu du
rum İslam’ın diğer etnik gruplar ta
rafından benimsenmesinin önünde 
bir engel olarak durmaktadır. Çinli 
ve Hindularm gözünde İslam ırklar 
üstü evrensel bir din olmaktan çok, 
mahalli Malay kimliğinin bir par
çasıdır; Müslüman olmak Malaylaş- 
male ve asimile olmak anlamına 
gelmektedir. Siyaset ve ordu genel 
olarak bu halkın kontroliindedir ve 
bu halkın dini, devletin dc resmi 
dinidir. Ancak diğer dinler de res
men tanınmaktadır.

Coğrafyanın animist yerli halkı 
“Orang Asli” toplumun en küçük 
birimini (%4-5) oluşturmakta ve 
bunların büyük çoğunluğu hala

“kabile” hayatlarını sürdürmekte
dirler. Dil olarak arkaik Malay, Se- 
maııg ve Senoi dillerini konuşmak
talar. Bunların bir kısmı yapılan da
vet / tebliğ çalışmaları sonucu İslâ
mî kabul etmiş dürümdalar. Uz
manlar,, eğer ciddi manada planlı 
projeli bir davet bu yerli halka gö
türülürse çok kısa sürede İslamlaş
ma sürecinin bağlayacağını söylü
yorlar. Bu halk üzerinde çok yoğun 
misyoner faaliyetleri de yürütül
mektedir. Ormanlık ve taşlık alan
larda modern hayattan uzak bu in
sanların arasına yerleşmiş, onlar gi
bi yaşayarak güven sağlamaya çalı
şan misyonerlerin hikayelerini sık, 
sık duymaktayız.

Çinliler ise Malezya toplumu- 
nun % 31-33 oranla ikinci ana un
surunu oluşturan dil ve din hariç 
diğer konularda uyumlu bir toplum. 
Çince, Mandarin, İngilizce ve Ma
lay dili bu tophımun konuştuğu dil
ler. Çinlilerin çoğunluğu Konfüç- 
yüs ahlâk ilkelerini benimsemekle 
beraber ya budist ya da taoistler. 
Azda olsa aralarında İslamı benim
seyenler de var. Ekonomi, büyük 
ölçüde Çinlilerin kontrolünde. Ta
bii ülkeyi ağırlıklı olarak Malay kö
kenli Müslümanlar yönetiyor. An
cak Malezya ekonomisinin bel ke
miğini oluşturan Çinliler çeşitli ba
kanlıklarla da hükümette temsil 
ediliyorlar.
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İZLENİM

İNGİLTERE MEKTUBU
HİNDİSTAN’IN 

SON İMPARATORİÇESİ

K A N İ TO RU N

Hint alt-kıtasmdan gelen ve 
nüfusun % 10’unu oluşturan Hindu 
göçmen halkı heterojen bir yapı 
sergilemektedir; asılları bugünkü 
dünya coğrafya haritasına göre 
Hindistan, Pakistan ve Sri Lan- 
ka’ya rücû eder. Bunlar arasında 
yaygın, olan diller; Tamil, Telugu, 
Pencabi, Malayalam ve diğer yerel 
dillerdir. İngilizce ve Malayca bu 
hetorojen toplumun ortak dilidir. 
Bu azınlık arasında en yaygın dil ise 
Tamikedir. Hindistan ve Sri Lan
ka göçmenleri genel olarak hindu 
dinine muntesipken Pakistan’dan 
gelenler müslümandır. Hindularm 
az bir kısmı da hıristiyanlaşmıştır. 
Pencabi konuşanların büyük bölü
mü Sikh dinine müntesip sikliler
dir.

Osmanlı Modeli, Malezya'da!

Malezya bu kompleks yapısıyla ha
yatın neredeyse her alanında bir 
ırlclar-dinler ve kültürler hormonisi 
sergilemektedir. Her dinin kutsal 
bayram günleri aynı zamanda resmi 
tatildir, televizyonlarda bu bayram
lara dair günlerce programlar yapıl
maktadır. Toplumun çok dilli-çok 
kültürlü yapısı görsel ve yazılı ba
sında da kendisini göstermektedir. 
Sokakta, herhangi bir otobüs yahut 
trene bindiğinizde,.bir markete git
tiğinizde sizi ilk çarpacak şey top
lumsal renkler cümbüşüdür. Os- 
manlı için söylenen “kilise, sinegog 
ve cami yanyanaydı” sözü modern 
zamanlarda kendisini burada gös
termektedir. Camiler, hindu ve çin 
tapmakları birarada ve heryerde 
varolabilmekte, çok-dinli ve çolc- 
kültürlü toplumsal yapıyı mabed 
boyutuyla sergilemektedirler.

Malezya bu yapısıyla iç barışını 
temin etmekle kalmamış, aynı za
manda bunu bir kalkınma modeli
ne de dönüştürek örnek bir model 
oluşturmuştur. ■

M art sonu bir Cumartesi 
öğleden sonra arabayla 
giderken radyo birden 

yayını durdurdu ve ana kraliçe’nin 
öldüğünü duyurdu ve peşinden 
milli marşı çaldı. Ondan sonraki 
on gün boyunca toprağa verilene 
kadar 'artık dünyada ne olursa ol
sun bütün televizyonlar ana krali
çeden, hayatından, kocası kral 
Richard’dan onun son Hindistan 
imparator içesi (İngiltere Hindis
tan’dan 1947’de çekildi ve Hindis
tan bir cumhuriyet olarak kurul
du) olduğundan bahseden prog
ramlarla doldu. O günlerde Fiİis- 
ten’de İsrail’in işgal eylemi vardı, 
Arafat’ın karargahı ateş altındaydı 
ama monarşi haberleri haber prog
ramlarını neredeyse tamamen işgal 
etti. Öyle bir verdiler ki sanki bü
tün İngiltere bu 102 yaşındaki ka
dının gidişine ağlıyor zannedersin.

Aslına bakılırsa ana kraliçe Eli- 
zabeth gerçekte monarşiyi kurta
ran bir iki kişiden biriydi. 2. Dün
ya Savaşı öncesinde prestiji çok 
düşük olan ve kaldırılabileceği dü
şünülen monarşi’nin prestijini o 
tamir etmişti. Savaş sırasında 
bombalanan evleri her gün ziyaret 
ederek, fakir halkla kaynaşarak ta
biri caizse ülkeyle beraber monar
şiyi de kurtarmıştı. Şimdi ona ya
pılan bu aşırı uğurlama bir anlam
da monarşiye borç ödeme olarak 
düşünülebilir.

Özellikle orta ve ileri yaştaki 
İngilizler’de monarşiye yönelik bir

sevgi var. Onları ülkenin birliği
nin sembolü olarak görüyorlar. Fa
kat gençlerde bu duygu gitgide 
kaybolmakta. Bu yüzden şimdiki 
kraliçeden sonra monarşinin de
vam edip etmeyeceği meçhul. 
Çünkü şimdiki kraliçe, imparator
luk geleneğinin bir devamı olarak 
tahta çıktığında (1952) İngiltere 
hala bir sürü sömürgesi olan bir 
imparatorluktu, şimdi ise adaya 
hapsolmuş, İskoç, K. İrlanda ve 
Galler’in de ayrılma ihtimali var. 
Şimdiki kraliçe bu anlamda birli
ğin temsilcisi. Aynı zamanda hala 
Avustralya, Yeni Zelanda ve Ka- 
nada’nın devlet başkanı. Hepsin
den önemlisi Commonwealth (İn
giliz Milletler Topluluğu)’in başı. 
Bu şekilde İngiltere hala eski sö
mürgeleriyle bağını devam ettiri
yor ve ekonomik çıkar sağlıyor. 
Anlayacağınız monarşi aynı za
manda onların ticareti ve bu işten 
gelir sağlıyorlar. Kraliyet ailesinin 
harcadığı devlet parasından çok 
fazlasını devlet onlar aracılığıyla 
dış ihaleleler alarak kazanıyor. 
Mesela Prens Charles ne zaman İs
lam hakkında iyi şeyler söylese, 
dikkatle izlerseniz, peşinden S. 
Arabistan veya bir Körfez ülkesini 
ziyaret eder ve İngiliz firmaları için 
(özellikle silah ve uçak firmaları) 
yüklüce ihale alır.

Bu konuda size başımdan geçen 
enteresan bir olayı anlatacağım. 
Geçen yıl İstanbul’dayken bir 
kongre için İstanbul’a gelen İngiliz
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SON İMPARATORİÇE/TORUN

bir doktor arkadaşla hanımına Sul
tanahmet, Ayasofya, Topkapı turu 
yaptırmıştım. Topkapı sarayını ge
zerken arkadaşın hamım bana kra
liyet (Osmanlı) ailesine ne oldu
ğunu sordu. Ben de ne olduğunu 
söyledim (tabii bir gecede derdest 
edildikleri şeklinde değil daha yu
muşatarak). Bana niye diye sordu, 
niye gönderdiniz? Ben niye sorusu
na tatmin edici bir cevap vereme
dim. Bir İngiliz’in bunu anlaması 
çok zor. Çünkü bu ülkede herşey 
bir süreç içinde oluyor ve bizde 
olanları anlaması mümkün değil. 
Hele Arap ülkelerini 400 yıl idare 
eden onların din kardeşi ve dini 
otoritenin temsil edildiği halifelik 
makamı da olan padişahları kovan 
bu ülkenin bugün o ülkelere ne ka
dar yabancı fakat oraları 30-40 se
ne idare eden İngilizlerin nasıl da 
oralarda kök saldığını sadece 
Arapların ihaneti ile açıklayamaz- 
sınız, bu büyük ölçüde bizim terci
himiz.

İngilizlerin en önemli özelliği 
soğukkanlılıkları. Bir programda 
katılımcı, İngilizler için duygu 
özürlü dedi. Bu onlara diplomaside 
büyük bir avantaj sağlıyor. O yüz
den kendilerini kovan eski sömür
geleriyle bugün ilişkilerini çok ra
hat devam ettirebiliyor.

Son zamanlarda Irak konusun
da yeni birşey yok. Blair’in Bush’la 
yaptığı Texas zirvesinden sonra 
kamuoyunda özellikle sol ve libe
ral ağırlıklı başında çok eleştiri 
çıktı. Blair geçenlerde parlamento
da bu konuda sorulan bir soruyu şu 
anda birşey yok zamanı gelince gö
rüşürüz diye geçiştirdi. Kamuoyun
da İngiltere Amerika’nın her dedi
ğini yapıyor imajının oluşması Bla
ir’i de rahatsız etti ve geçenlerde 
“ben Amerika’nın her dediğini ya
pan puppy (köpek yavrusu) deği
lim” dedi. Filistin konusuna gelin
ce basında bazı kalemler (Robert

Fisk, John Pilger) her zamanki gibi 
bu konuda olumlu yazıyor. Guardi- 
an’da zaman zaman güzel yazılar çı
kıyor özellikle okuyucu mektupları 
çok ilginç. Televizyon programla
rında insanlar İsrail’in yaptığını kı
nıyorlar. Fakat maalesef olması ge
rekenden çok uzak. Özellikle Filis
tin li intihar bombacıları olumlu 
havayı dağıtıyor ve sanki ikisi eşit
miş gibi bu konuda konuşanlar sü
rekli iki tarafı da kınıyorlar. Sivil
lerin öldürülmesi hangi gerekçeyle 
olursa olsun insanların vicdanla
rında haklılık bulmuyor, ya da za
ten bahane arayanlara koz veriyor.

Bugünlerin burada en önemli 
konulardan biri yeni bütçe, diğeri 
de artan suç oranları. Yeni bütçede 
seçim vaadini bozarak yeni vergi 
koydular. Bu vergiden gelecek pa
rayı da direkt olarak sağlık sistemi
ne aktaracaklar; böylece son za
manlarda gitgide bozulan sağlık 
sistemini düzeltmeye çalışacaklar. 
Muhalefetin bütün yaygarasına 
rağmen halk yeni vergiyi haklı bul
du. Buradan çıkacak ders de şu: 
mantıklı bir gerekçesi olunca in
sanlar para vermekten kaçınmıyor.

Suç meselesine gelince bence 
bu konu asıl baş ağrıtacak konu. 
Çünkü yeni yetişen nesilde serseri 
miktarı sürekli artıyor. Düşünün ki 
son yapılan araştırmalarda 13-18 
yaş grubu gençlerin % 48’inin en 
az bir kere suç işlediği ortaya çıktı.

Yani her iki gençten biri en az bir 
kere suç işliyor. Bu toplumun 
alarm zillerini çaldıracak bir düzey. 
Fakat bu konuda bu kafa ve yön
temlerle başarılı olacaklarını zan
netmiyorum. Çünkü olaya sadece 
materyalist bir şekilde bakıyorlar? 
sokaklara daha çok kamera koya
rak yada polis sayısını artırarak bu 
meseleyi halledeceklerini sanıyor
lar. Olayın ahlaki boyutunu çok 
fazla ele almıyorlar (zaman zaman 
Blair aile değerlerinden bahsetse 
de yeterli değil ). Hoş o boyutu ele 
alsalar ne olacak, iş gelecek dine 
dayanacak, bu gençleri dinden 
başka durduracak bir ahlaki sistem 
yok; olsaydı şimdiye kadar yapar
lardı. Din konusu özellikle günde
me getirilmiyor çünkü o zaman bu 
Hıristiyanlık bile olsa yürürlükteki 
sisteme bir müdahale gerekecek 
(özellikle eğitim sistemine). Bu da 
seldiler batılı değerlerle çelişiyor. 
Okulu kırıp dışarıda suç isleyen ço
cukları önlemek için Blair’in bul
duğu çare ailelerine verilen çocuk 
parasını kesmek, anlayacağınız ço
cukların ailelerini de hırsız yapma
ya kararlı. Bu öneri kendi partisin
den bile büyük tepki topladı, uygu
layabileceğini zannetmiyorum.

Bugünlerde İngiltere’nin gün
deminde bunlar var. Gelecek sayı
da buluşmak üzere Allah’a emanet 
olun. ■
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MUTLULUK VEREN BİLGİ

H U LU Sİ Ö Ğ Ü T

S anki zamandan beslenerek 
ömrünü uzatıyor çınar ağa
cı. Sanki havaya, yağmura, 

güneşe muhtaç değil, onları kabul 
edişiyle lütfediyor. Ve herşeyi ha- 
ketmenin gururuyla mağrur, saçla
rı gür ve kabarık, gövdesi kalın ve 
kavi, kökleri hayat dolu, kökleri 
damar damar yayılıyor toprağa.

Tarihten besleniyor ve dağıtı
yor zamanı etrafına. “Eliyor dört 
yana sakin bir günü”, imparatorluk 
ağacı, yani takvim ve coğrafyaların 
üstüne basılan mühür. Kim demiş 
elma, incir diye, kandırsa kandırsa 
Ademi şeytan, çınarla kandırırdı. 
Çınar;-Âdem ağacı; çınar, sonsuz
luk ağacı.

Ve bugün sonsuzluk ağacı çı-

rCLSLIE -  BİLİM ARATTIRMALARI
ş,m ı oc« w»>

nar, saadet ağacı çınar olarak mut
luluk veren bitkiden mutluluk ve
ren bilgiye dönüşüyor: “Kutadgubi
lig”.

İnsan medeniyetinin maddi ve 
manevi birikiminden yararlanarak 
“yeni bir kültün örneğini inşaya” 
girişmenin kaçınılmaz bir zorunlu
luk olduğu fikri yeni bir dergiyi do
ğurdu. Felsefe-Bilim Araştırmaları 
Dergisi, Kutadgubilig; düşünce ha
yatımızda bir geleneğin oluşması
na zemin hazırlamak gibi iddialı, 
uzun soluklu bir uğraş içine giriyor.

Türkler’in İslamiyeti kabulüy
le birlikte geçmişe referansla gele
ceği kurma çabası giincelleniyor, 
günümüze taşmıyor. Yusuf Has 
Hacib bir kültürün arka planını, 
fikri altyapısını yansıttığı eseriyle 
medeniyet tarihindeki yerini bir 
uyanışın gerçekleştirilmesi bakı
mından aldı. Bir düşünce mirasına 
sahip çıkarak, “Batı’nın dümen su
yuna” girmeyerek yeni bir dikkat 
geliştiren derginin yayım yönet
meni Teoman Duralı’yla Yusuf 
Has Hacib’i özdeleştirmekle mese
lenin duygusal tarafı ifade edile
cektir sanırım.

Yılda iki defa yayımlanacak 
olan Kutadgubilig, taslağı Teoman 
Duralı tarafından hazırlanarak 
takdim edilen Türk Felsefe Bilim 
Kurulunun sözcüsü, ifade aracı ola
cak. Derginin her sayısı sırasıyla

felsefe çalışmaları, din, dil, edebi
yat, tarih, toplum araştırmaları ile 
bilim incelemeleri biçiminde bö- 
lümlenecek.

Derginin bu ilk sayısı kendini 
tarihi bir mirasa yaslayarak açılı
yor. Gökhan Yılmaz ve Sadık Tür- 
ker, Yusuf Has Hacib-Kutadgubilig 
ve medeniyet tarihindeki yeri üze
rinde duruyorlar. Felsefe çalışma-
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lan bölümünde Teoman Duralı, 
Nurettin Topçu ve Camus’dan il
ham alarak bir ahlak felsefesi geliş
tiriyor. “Ödev Esaslı Ahlak: Baş- 
kaldıran İnsan” başlıklı çalışması
nı okurken varlığınızı sorgulamak
tan kendinizi alamayacaksı- 
nız.Tiirkiye’de felsefe alanında 
önemli isimlerden biri olan Ömer 
Naci Soykan da benzer bir sorgula
ma yazısı kaleme almış, “İnsanın 
Dünyadaki Yerini Yeniden Sorgu
laması Üstüne”. Alparslan Açık- 
genç’in de “Bilimsel Süreç ve Ha
kikat” başlıklı bir yazısı yer alıyor. 
Kutadgubilig ilk sayısını alanlara 
Teoman Duralı Hocanın “ Felsefe 
Bilimine Ramak Kalmışken Türlc- 
lerin Düşünce Tarihi ve felsefe
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Bilim ” adlı kitapçığını hediye ediyor. (0212- 
5160047)

Koruyucu Hekimlik ya da Mikro Tarih

Tarih dergileri, tarih öğretimi; can sıkıcı yavan öğre- 
ticiliği ve dalgın hayalciliği, söylenenlerin önemine 
ilişkin vurgunun ihmal edilişiyle birlikte kendini tü' 
keten, yoran bir konuma düşürmektedir. Artık hiç
bir şeyin tek başına başarılı olamadığı ve özellikle or
taklıklara ihtiyaç duyduğu dönemde tarih bilimi 
farklı disiplinlerle ilişkilerini geliştirmeli bilginin 
başka bilgilerle kurduğu akrabalıklardan—faydalan—  
malıdır.

Tarih dergiciliği açısından bakıldığında, beslen
diği disiplinin kendi çapında öğrendiğini tekrarlayan 
-çok önemli olmakla birlikte- bir yayımcılıktan bil- 
giyi-sermayesini dönüştüren büyüten bir yayımcılık 
arayışına geçiş piyasaya canlılık kazandıracaktır.

Yüzüncü sayısı ve yeni yüzüyle Toplumsal Tarih 
bu arayışın sonucunda okur karşısına çıktı. Hem de 
“Tarihi Silahsızlandırmak: Çağdaş bir tarih eğitimi” 
adlı nitelikli bir dosya hazırlayarak.

Tarih Vakfı’nın çıkardığı Toplumsal Tarih, 
MEB’in tarih ve edebiyat ders kitap programlarında 
değişiklik hazırlığı içinde olması, Avrupa Konseyi 
Bakanlar Komitesi’nin 2001 sonlarında tarih öğreti
mi konusuna tavsiye kararı almış olması gibi neden
lerle tarih öğretimini tartışıyor.

Büşra Ersanlı, yazısında eğitimle güvenliğin bir
birinden sandığımız kadar uzak kavramlar olmadığı
nı söyleyerek “kişisel ve yerel farklılıklara, resmi ol
mayan kaynaklara adil bir biçimde önem vermek gü
venlik sorununu büyük ölçüde çözmez mi?” diye so
ruyor. Tarih eğitiminde yerel özelliklerin, farklı ya
şama biçimlerinin özgünlüğünün aktif rol oynayabi
lecek aktör olma potansiyelini bulundurduğunu be
lirterek mikro tarih eğitimine vurgu yapıyor. Koru
yucu hekimlik benzetmesiyle mikro tarihin kişisel, 
zihinsel hatta küresel bir güvenliği temin edeceğinin 
altını çiziyor. Küresel kültür politikalarına mesafesi 
bir yana bireye devletin dışındaki nesnelere, olgula
ra tarihsel bakışla görme yaşanılan anın tarihini ge
nişletme imkanı sağlaması açısından değerlendiril
mesi gereken teklifler sunuyor. Dergide ayrıca Halil 
Berktay’la yapılan söyleşide ise ortaöğretim düzeyin
de tarih eğitimi masaya yatırılıyor. Dosya içerisinde, 
Osmanlı’dan günümüze tarih müfredatının değer
lendirilmesinden, alternatif tarih öğretimine ilişkin 
önerilere kadar farklı alanlarda ilgiyle okunacak 
yazılar yer alıyor. (Tel:. 0212-210 01 10)

Ümran Toplantıları 
devam ediyor,..

11 Alayiş 2002

Küreselleşen Dünyanın Filistin’le İmtihanı
M ehm et Bekaroğlu - Yusuf Kaplan 

Sefer Turan - Cevat Özkaya

saat: 14.00-17.00 
Renk Düğün Salonu, Halıcılar Cad. Fatih/İst

18 Mayıs 2002

Köıesel Kuşatma Kaışısıale 
İslam w Mtsltmanlaı

Zaaflar ve İmkanlar
Yusuf Kaplan - Cevat Özkaya 

Şemseddin Özdemir

saat: 20.30 
Belediye Işhanı, İsparta

IJmran Dergisi ve B irlik Vakfı İsparta Şubesi

1 H aziran 2002

Küresel Kuşatma Karşısında 
İslâm ve Misllmaılaı

Zaaflar ve İmkanlar

saat: 14.00 
Harb-lş Sendikası Konferans Salonu 

Ziya Gökalp Cad. İnkılap Sk. No: 20 Kızılay/Ankara
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K İ T A P

BİZİM FİLİSTİN: 
FİLİSTİN HEPİMİZİN

N U Rİ G Ü N ER

1 890’larda Haydarpaşa’da temeli 
atılan bir demiryolu vardı. Bir 
de parçalanmayı bekleyen yarı 

öksüz bir coğrafya... Müslüman ümme- 
tin siyasal ve sosyal alanda dünyadaki 
son cihanşûmül temsilcisi Osman- 
lı’nın son dönemleri. II. Abdülhamit 
İngiliz ve Fransızların niyetlerini ön
ceden biliyormuşçasına, 1800 kilo
metrelik bir demiryolu projesinin (Hi
caz Demiryolu) nin temelini 50.000 li
ra bağış yaparak atar. Haber İslam 
dünyasında müthiş bir sevinçle karşı
lanır. Mesafeler kısalacak, ümmetin 
başkenti ile “ebedi başkent” arası sade
ce 120 saate inecektir. Aman Alla
hım! Bu uyuyan devin gözlerini faltaşı 
gibi açmasının; dahası, dişlerini bile
yen sömürgecilere de ‘vahdet’ ile göz
dağı verilmesinin resmiydi. Rayların 
geçip de ilk canlandırdığı bölge nere- 
siydi, peki? Tabii ki Hayfa, Filistin, 
Mescid-i Aksa...!

Aynı yıllarda Theodor Herzl ve ar
kadaşları da bir başka temel atarlar, 
'ebedi ve de ezeli' İsrail devletinin te
mellerini...

1900’lu yılların başında ümmet 
yorgundur, parçalanmaya başlamış ve 
tek başmadır. İngiltere ve Fransa’nın 
sömürgesine girmeye ramak kalmıştır. 
Filistin yürüyüşünün başlangıcı işte 
tam bu yıllara kadar gider. Daha düne 
kadar ‘bizim Filistin’ şimdi batının ‘or- 
tadoğu’sunda bir çıban başıdır. Bize as
lında ne kadar uzaktır değil mi?

Mesafeleri kısaltan “gönül rayları” 
tek tek sökülürken yitirilen, ümmet 
bilinciydi.

Ortadoğu coğrafyasının 1900’lü-

lerde başlayan sancılı süreci bir asrı 
doldururken, Filistin, ümmetin bağ
rında ‘ibret’ olmaya devam ediyor.

Ortadoğu’da Devlet ve Terör’ün 
Hikayesi

O günden bugüne Ortadoğu’nun tari
hi, siyasal ve sosyal yapılanması üzeri
ne pek çok eser kaleme alınmış ve ya
pılan araştırmalar da halen yoğun şe
kilde sürmektedir. Bir siyaset sosyolo
gu olan Asaf Hüseyin’in Ortadoğu’da 
siyasal gelişmeleri analojik bir tarzda 
tahlil eden “Ortadoğu’da Devlet ve 
Terör” başlıklı eseri de bu sıcak gün
demde ilk aklımıza -gelen çalışmalar
dan.

Filistin’de yaşananları, paramparça 
olmuş arap yönetimlerinden ve siyasal 
bilinçlerinden ayrı düşünemeyiz. Nite
kim 1930’lardan sonra Arap ülkeleri
nin tek tek bağımsızlık savaşlarıyla 
kendilerine gelmelerini (!) takiben

asaf hüseyin

o r t a d o ğ u d a

DEVLETğ I I

"terör

kurulan yönetimlerin toplumsal plan
da ne kadar adil ve insaflı olduğu, hat
ta ne kadar bu coğrafyanın derdini 
paylaştığı meselesi üzerinde uzun uza
dıya düşünmemiz gerekiyor.

Hüseyin, kitabı yazma nedenini 
açıklarken, öncelikle batı dünyasında 
oluşan “İslamiyet politik/siyasal terö
rün yegane besleyicisi”dir imajını de
ğiştirecek bir bilincin kazandırılması
nın öncelikli amacı olduğunu söylü
yor. Bunu yaparken uluslararası terö
rizmin daimi destekçisi ABD’nin bu 
bölge yönetimleriyle olan sıkı (esra
rengiz, kafa karıştırıcı) ilişkisini bu
yandan gözler önüne sererken, diğer 
taraftan Ortadoğu’daki İslâmî hareket
ler ve liderleri de çalışmada mercek al
tına yatırılıyor. İsrail, Filistin, Lübnan 
üçgeni eni konu ciddi bir tahlille de
ğerlendirilirken, sanki 11 Eylül süre
ciyle olacakları Hüseyin tahmin edi
yormuş gibi Afganistan ve gizli polis 
örgütünü de kitabın sonuna fotoğrafı 
tamamlama anlamında eklemiş.

Bizim Filistin: Filistin Hepimizin

Filistin meselesiyle ilgili geniş çaplı bir 
sosyo-kültürel tanımlama yapmamız, 
yaşananları daha iyi anlamamızda bi
zim için kilit rol oynayacaktır. İsrail 
askerlerinin Filistin yönetim kararga
hını ablukaya alıp, Arafat’ı karargahı
na hapsetmesi ile başlayan süreçte, te
levizyonlarda sıkça bize bölgeden ha
ber geçen Mete Çubukçu da yaşanan 
son trajediyi sıcağı sıcağına kitaplaştır
dı. Çubukçu, son olaylardan önce de 
bölgede savaş muhabiri olarak görev 
yapan bir gazeteciydi ve anlaşılan o la 
Filistin olayı üzerine 1987 I. İntifada 
günlerinden başlayan bir tarihsel süre
ci de zaten önceden hazırlamıştı. Çu
bukçu kitabında; Oslo sürecinden 
İkinci İntifada’ya, Hamas’dan, Türki
ye İsrail ilişkilerine kadar birbirleriyle 
direkt bağlantılı bir seri konuyu çok 
rahat okunacak bir tarzda ele almış. 
Özellikle İsrailli bir keskin nişancıyla 
neredeyse insanın kanını donduran bir
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KİTAP /GÜNER

röportaj yapan Çubukçu, A rafat’ın 
“küçük generalleıi”nin İsrailli askerle
rin gözünde ufacık bedenlerine rağmen 
nasıl birer “adi terörist” haline dönüş
tüğünü bizlere ibretle aktarıyor. K ita
bın Filistin üzerine hazırlanmış diğer 
çalışmalardan en önemli farkı son kıs
mında dört adet ek bölüm yer alıyor o l
ması. Hem  yaşanılan coğrafyayı hem 
de Filistin-İsrail ilişkilerinin daha iyi 
tanımlamamıza vesile olacak bu ekler
de; öncelikle Filistin mülteci kampları 
hakkında demografik bilgiler, Filistin
yönetim  yapısı, İsrail parlementer sis
temi ve bir de ibretle okunacak Filistin 
sözlüğü hazırlamış. .

Küçük Genarallerin ‘Kapan’ı: 
Said’in ‘Sapan’ı

Filistin davasının entelektüel alanda 
yılmaz “taşçı”sı Edward Said’in büyük 
oranda İkinci intifada sürecinde kale
me aldığı makalelerin bir derlemesi de 
“Yeni Binyılda Filistin Sorunu” adıyla 
yayınlandı. Said’in Filistin’de dörtyüz 
milyonluk Arap dünyasının ortasında 
yaşanılan trajediye yaklaşımı hem içe

riden hem  de dışarıdan yaşananlara 
yönelttiği eleştirilerle şekilleniyor. Sa- 
id, öncelikle Arap ve Müslüman dün
yanın zaaflarına dikkat çekerken Filis
tin  yönetim inin ve A rafat’ın şahsında 
mücessem hale gelen liderlik kurumu- 
nun alabildiğine yıprandığına sürekli 
dikkat çekiyor. Said’in Filistin’e İsrail 
tarafından uygulanan devlet terörü-

nün, tüm dünya medyasında n için  

meşru görüldüğü ve aslında terörün 

devlet tarafından uygulandığında nasıl 
meşruluk kazandığına yaptığı ısrarlı 

vurgu, 11 Eylül sonrası süreçte daha bir 

anlamlı hale geliyor. Özellikle dünya 

kamuoyunda haklı olan bir davanın 
yani Filistin davasının yine Filistin yö

netimi ve Arap dünyası adına haksız 

hale dönüşmesinde, dünyadaki İsrail 

lobisinin çalışm alarının yegane neden 

olarak dillere pelesenk edilmesinden 

duyduğu rahatsızlığı belirtiyor. Bu yak

laşım tarzı bize Suriyeli bir Arap aydı

nı, Cevdet Said ’i hatırlatıyor. Cevdet 

Said’in Türkiye’de yayınlanan eserle
rinde altını ısrarla çizdiği konulardan 

biri de Filistin meselesidir. Said, İslâm 

dünyasının Filistin sorunundan hare

ketle, hem Kur’an’la hem de her bir 

müslümanm kendi nefsiyle bir iç mu

hasebeye girmesinin kaçınılmaz oldu

ğunu, bu potansiyel imkanın harekete 

geçirildiği takdirde ise Filistin sorunu 

dahil bir çok aşılamaz gözüken soru
nun çözüm bulacağını söylüyor. Müs

lüman ümmetin yüzyılı aşkın bir süre

dir istikrar yüzü görmemiş olmasını, 

dünya siyasetinde hak ettiği konumda 

olamayışını ve bir de bunların üzerine 

İslam toplumlarınm kendi iç sorunları

nı eklediğimizde, ümmeti gönül bağla

rıyla birbirine kenetleyecek ve “vah

det” bilincin i tekrar ikame edecek nice 

“Hicaz demiryollarına” ihtiyacımız ol

duğu apaçık gözüküyor.

1) İsrail’in Doğuşu, Alan R. Taylor, Pı
nar

2) Belgelerle Filistin Dün Bugün Yarın, 
Ribhi Halloum, Alan

3) Filistin Sürgünü, Fawaz Turki, Metis
4) Direnen Filistin, Cengiz Çandar, 

May
5) Filistin Davamız, Seyyid Kutup, Öz

gün
6) İsrail, Mitler Ve Terör, Roger Gara- 

udy, Pmar
7) Arafat Yaşayan Bir Efsane, Marco 

Koskas, Doğan
8) Filistin Şiirleri Antolojisi, Nurettin 

Durman, Anka

FİLİSTİN KİTAPLIĞI
9) Yahudi Davası Ve Filistin, Said Şa

mil/Cafer Barlas, Kitabevi
10) İsrail’in Kutsal Terörü, Livia Ro- 

kach, Belge
11) Ortadoğu Serüveni, H.V. F. Winsto- 

ne, Risale
12) Soykırım Endüstrisi: Yahudi Acıları

nın İstismarı, Söylem
13) Siyonizmin Gizli Tarini, Ralph 

Schoenman, Kardelen
14) Batı Şeria Ve Gazze’de İslami Dire

niş, Zeyyad Ebu Amr, Ekin
15) Siyonizm Dosyası, Roger Garaudy, 

Pınar

Yeni Çıkanlar

1) Din Ve Modernlik, Adil Çiftçi/ 

Robert J. Wuthnow/ P. L. Ber

ger, Ankara Okulu, 207 s.

2) Ahlaki Protesto Sanatı, James 

M. Jasper, Ayrıntı, 592 s.

3) Yahudi Ve Hrıstiyanhğa Göre 

Diğer Dinler, Baki Adam, Pınar, 

200 s.

4) Kentten İmparatorluğu, Celal 

Tuna, İletişim, 208 s.

5) Estetiğe Giriş, Dabney Town

send, İmge, 360 s.

6) Medeniyetler Çatışması, Samuel 

Huntington, Okuyanus, 542 s.

7) Johnson Mektubu, Haluk Şahin, 

Gendaş, 152 s.

8) Hilal Ve Yıldız/ İki Dünya Ara

sında Türkiye, Stephen Kinzer, 

İletişim, 302 s.

9) Hitlerin Manevi Atası Martin 

Luther, Peter F. W iener, Kale

mis, 144 s.

10) Osmanlı’dan Günümüze Türk 

Toplum Yapısı, Orhan Türlcdo- 

ğan, Çamlıca, 790 s.

11) İhyâii UlCımi’d-Dîn, İmam Gaza

li, Şura, 427 s.

12) Çekirdekten Çınara, M. Fethul- 

lah Gülen, Nil, 197 s.

13) İslam Ve Batı Düşüncesinde Ya

ratılış Modelleri, Şahin Efil, Pı

nar, 240 s.

14) Yasaklanmış Gerçek: Usame Bin 

Laden; Jean-Charles Brisard/ 

Guillanume Dasquerie, Anka, 

300 s.

15) Dil/ Aramızda Muhbir, Alper 

Çeker, Ay ışığı, 96 s.

16) Haydutlar, Friedrich Schiller, 

Bakış, 214 s.

17) İnançların Gökkuşağı, John 

Hick, Ankara Okulu, 215 s.

18) Akıllı Deliler Kitabı, Ebu’l-Ka- 

sım en-Neysaburie, Şule, 234 s.

19) Hayatımızdaki İslam, Hayreddin 

Karaman, İz

20) Felsefe: Özne-Söylem, Betül Çö- 

tüksöken, İnkılap, 288 s.
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Y A N S I M A L A R

D E V L E T  BA ŞK A N I

Harun B. Antere babasın- 
dan naklediyor “Hz Ali’
nin yanma girdiğimde çok 

eski bir örtünün altında uzanıp 
uyumaya çalışıyordu. Beni görünce 
hemen kalktı. Dikkat ettiğimde al
tındaki döşeğin üstündeki örtüden 
daha çok yıpranmış olduğunu gör
düm. Onun bu hali beni fazlası ile 
duygulandırdı. Dayanamadım, mü
saade isteyerek dedim ki “ey mü
minlerin emiri, hava soğuk; ince 
ve çok eski bir örtünün altında tit
riyorsunuz. Halbuki Cenab-ı Hak 
sana ve çoluk çocuğuna şu devlet 
hâzinesinden bir hisse ayırmıştır. 
İslam halifesi olarak biraz daha faz
la almanda bir beis görmüyorum. 
Kendinize neden bu kadar eziyet 
ediyorsunuz”.

Beni dikkatle dinledikten son
ra Hz. Ali şu cevabı verdi: “Ya An- 
tare, bu makama, sizin malınızı ye
mek için değil, size ve bütün Müs- 
lümanlara hizmet için getirildim. 
Ben sadece evimden çıkarken be
raberimde getirdiğim eşya ile yeti
nir, malınızdan hiçbir şey almam”.

EBU BEKİR ER-RAZİ

ER TU Ğ R U L BAYRAM OĞLU

Ibn Sina’dan sonra en büyük 
tabiplerden biridir. Razi (864 ' 
926) aynı zamanda hayvan, 

bitki ve madenlerin tasnifine yö
nelik sistemli bir çalışma da yap
mıştır. Batılıların Rhazes dedikleri 
Razi eski yunan ilimlerine olduğu 
kadar Hint ve İran ilimlerine de 
vakıftı. Yarısı tıbba ait olmak üze
re 131 eser yazdığı rivayet edilmek
tedir. Ancak bunların çoğu kay
bolmuştur. En büyük eseri olan El- 
Havi bir tıp ansiklopedisi sayılabi
lir. Bu eserinde Roma, Fars, Hint 
kültürlerinin tıpla ilgili kısımlarını 
özetlemiş daha sonra kendi fikirle
rini aktarmıştır. W ill Durant bu 
eser hakkında şöyle demektedir: 
“20 cilt olan Kitabü’l 
Havi Tıbbın bütün 
dallarına şamildi. Liber 
Continens ismiyle La
tince’ye tercüme edi
len bu eser, asırlarca 
beyaz ırk aleminin en 
çok hürmet besleyip, 
en fazla istifade ettiği 
eser oldu. 1395 yılında 
Paris Üniversitesi Tıp 
fakültesi kütüphanesi
nin bütün mevcudunu 
teşkil eden dokuz ki
taptan biri de işte bu 
eserdi.” 1498 ile 1866

arasında eserin İngiltere’de 40 bas
kısı yapıldığı düşünülürse eserin 
önemi daha iyi anlaşılabilir. 
Önemli eserlerinden biri olan Ki- 
tab’ül Mansuri Latince’ye tercüme 
edilmiştir. Tabiat felsefesi ekolünü 
o kurmuştur. Deney ve gözlem me
todu ile hareket etmiştir. Batıda 
ise tabiat felsefesi ancak 15. Asırda 
Almanya’da Paracelsus, İtalya’da 
Bruno ile başlar. Razi Tıpta cıva
nın yeni kullanım alanlarını bul
duğu gibi, hayvan kursağının cer
rahi dikiş maddesi olarak kullanıl
masını ilk o sağladı. Sesin hasıl ol
masını sağlayan sinirleri de gene o 
keşfetti. Kimya ilminde de dikkat 
çekici buluşları vardır.
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YANSIMALAR / BAYRAMOĞLU

TO PLAM A K A M PLA RI M U SL U M A N IN  SE R M A Y E Sİ A K IL D IR

Toplama kampı deyince insanların aklı

na nedense hep Almanların toplama 

kampları gelir. Oysa savaş sonrası Ame
rikalıların oluşturdukları toplama kamp

ları Almanlarınkinden çok da ileri değil

dir. Buyrun konu ile ilgili bir kaynakta* 

bu kamplarda bulunan milyonlarca kişi

den biri olan Wolfgang IfPin anılarına

dayanılarak aktarılan bazı anekdotlar: 
“Wolfgang Iff in söylediğine göre 

Rheinberg’de onun bulunduğu yaklaşık
10.000 kişilik alt gruptan her gün 30-40 
ceset sürüklenip çıkarılıyordu. Gömme 

komandosu olan Iff gerçekten de olup bi

tenleri bilebilecek bir pozisyondadır. Ce
setleri kampın kapısına kadar sürükleye

bilmesi için kendisine biraz daha fazla 

yemek verilmektedir... Iffle arkadaşları 

cesetleri soyuyor... Sonra cesetlerin on 

beş, yirmi tanesini bir sıra halinde yatırıp 
üstlerine kürekle kireç serpiyorlardı. Bu 

iş bitince o cesetlerin üzerine yeni ceset 
sıraları diziliyor, yığın bir metreye kadar 

yükseltiliyordu... Ölülerden bazıları nisa

nın dondurucu gecelerinden sonra donu

ğun kangrene dönüşmesi sonucu ölmüş 
oluyorlardı. Bir düzine kadarı (içlerinde 

14 yaşında bir çocuk da dahil) hendeğin 
üzerindeki kalasta durabilecek güçleri ol

madığından düşmüş, pislikte boğulmuş

lardı. Böyle durumlarda kimi oralardan 

çıkarılıyor, kiminin üzerine toprak atılı
yordu sonra kamyonlar gelip bu hazin yü

kü götürüyorlardı. Esirler cesetlere ne ol

duğunu hiç bir zaman öğrenememişler
di”. Ama 1950’li yıllarda alman inşaat iş

çileri ve 80Ti yıllarda mezar kazıcıları 

Rheinberg yakınlarında toplu mezarlarda 
tabutsuz cesetlerle karşılaşmışlardı.

*Diğer Kayıplar, James Bacque, e yay.

İbn Abbas’dan rivayet edildiğine göre Resulullah (s) 
şöyle buyurmuştur: “Her şeyin bir aleti, bir hazırlık ve is
tidadı vardır. Müminin aleti aklıdır. Her şeyin bir biniti 
vardır, kişinin biniti aklıdır. Her şeyin bir direği vardır, 
dinin direği akıldır. Her kavmin bir dayanağı vardır, iba
detin dayanağı akıldır. Her kavmi bir çağıran vardır, abid- 
leri ibadete davet eden de akıldır. Her tacirin bir serma
yesi vardır, müctehidlerin sermayesi akıldır. Her ailenin 
bir idarecisi vardır, sıddıklar evinin bakıcısı akıldır. Her 
harabenin bir bakıcısı vardır, ahireti imar eden akıldır... 
Her yolcunun bir çadırı vardır, müminin çadırı akıldır.”

(İhya-u Ulumi’d-Din C .l S. 214)

İM AJ H ER ŞEY D İR

Kristof Kolomp Kızılderilileri tanıtırken şunları yazmış: “O 
kadar dürüst ve ellerinde bulunan her şey konusunda o ka
dar cömert görünüyorlardı ki, onları görmeden inanmak 
mümkün değildir. Hiç geri çevirmeyecekleri için, kendile
rine ait her şeyi istemek mümkündü. İsteyene istediğini he
men verirler ve bunu o kadar büyük bir zevkle yaparlar ki 
aynı zamanda kalplerini de birlikte verdiklerini sanırsınız”. 
Oysa filmler, çizgi romanlar ve romanlarla bize benimseti
len Kızılderili portresi kan dökücü, zalim, hain bir tiptir. 
Amerika hep aynı şeyi yapıyor. Rakipleri hakkında psiko
lojik savaşla yanlış imajlar oluşturmak. Kendini ise kahra
man ilan etmek. Bir reklam spotunu biraz değiştirirsek 
ABD’nin yaptıklarını tam tasvir edebiliriz.
G ER ÇEK  H İÇ B İR  ŞEYD İR, İM AJ İSE H ERŞEY.

OSM ANLI A D A LETİ

Kanuni 1538 yılında yaptığı 
Boğdan Seferinde iki askeri ev 
yakma suçundan idam ettirir. 
Oysa düşman toprağında iler
lemektedir. Ancak kural dışı 
her davranış şiddetli bir biçim
de cezalandırılır. Savaşmayı sa
dece düşman ilan ettiği ülkele
rin şehirlerini bombalamaktan 
ibaret sayan batıkların ve İsra
il’in tarzının ne kadar dışında 
bir davranış değil mi?
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♦ o

FİLİSTİN KRONOLOJİSİ

M.O. 2000 - M.S.-2002

İsrail’in 11 Mart 2002’de Ramallah’a girip 29 Mart’ta da Arafat’ın karargahını 
kuşatmasıyla başlattığı işgal harekatı, neredeyse tüm Filistin topraklarına yayılarak 

tam bir vahşet ve soykırıma dönüştü. Böylece İsrail’in Filistin’de yaklaşık yüz yıldan 
beri gerçekleştirdiği katliamlara bir yenisi daha eklendi. Bütün dünyanın gözü 

önünde ABD onayıyla gerçekleşen katliam, gözleri Filistin-İsrail sorununa çevirdi. 
Ümran Araştırma Çjrubu, M.O 2000’lere kadar uzanarak kapsamlı bir Filistin-İsrail 
sorunu kronolojisi hazırladı. Bu kronolojinin Filistin meselesinin daha iyi ve doğru 

anlaşılmasına katkıda bulunacağını umuyoruz.

Filistin: Filstîler Ülkesi. Suriye Çölü, Lübnan ve Akde
niz arasında. Bu ad, bölgeye M.O. 12. Yüzyılda yer
leşen Filistîler’den gelir.

M.O. 20. Yüzyıl: Filistin’de Kenanîler yaşıyordu.
M.O. 12. Yüzyıl: İsrailoğulları Mısır’dan Filistin’e göç 

ettiklerinde bölgede Kenanîler, Gibonîler ve Filistî- 
ler vardı.

M.O. 11. Yüzyıl: İsrailoğulları, bölgedeki Amâlika ve 
diğer Sami kavimlerle ve Filistîler’le savaşarak İsra
il Krallığı’nı ^urdular.

M.O. 10. Yüzyıl: Saul (Tâlût) ve Dâvûd’dan sonra 
kral olan Hz. Süleyman’ın (M.Ö. 972-932) ölümüy
le İsrailoğulları İsrail ve Yahuda krallıklarına ayrıl
dılar.

M.O. 721 : İsrail Krallığı Asurkılar tarafından ortadan 
kaldırıldı.

M.Ö. 586 : Babil Kralı Buhtünnasr Yahuda Krallığı’na 
son verdi ve binlerce Yahudi’yi sürgün etti.

M.O. 5 3 9 : Bölge Pers İmparatorluğu’na geçti. Bu dö

nemde Yahudilerin büyük bölümü geri döndü.

M.O. 334: Bölge Büyük İskender’in istilasına uğradı. 
Katı bir Helenleştirme politikası uygulandı.

M.O. 63: Filistin’e Roma İmparatorluğu egemen oldu. 

Roma döneminde çıkan Yahudi isyanları (M.S. 70, 
115-117 ve 132-135), bölgeden Yahudilerin tama
men silinmesine yol açtı. Roma zulmünden kaçan 

Yahudiler dünyanın 'dört bir yanına dağıldılar (ki 
buna Diaspora denir). Büyük bir Yahudi kütlesi de 
Arabistan’a sığındı.

M.S. 4. Yüzyıl: Roma’nın resmi dini haline gelen Hı
ristiyanlık bölgeye egemen oldu.

632-637: Filistin Müslümanların hakimiyetine girdi. 
Barış yoluyla alınan Kudüs ve civarlarındaki Hıris- 
tiyanlar ve Museviler özgürce varlıklarını sürdürdü
ler

1096-1099: 1. Haçlı Seferi ile, Kudüs dahil, bölge Hı
ristiyan egemenliğine girdi. Müslümanlarla birlikte 
Museviler de katliama uğradı.
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ne Mısır, Suriye, Mezopotamya ve Avrupa’dan ge
len Yahudiler, Selahaddin’in kardeşi Melik Adil ta
rafından törenle karşılandılar.

1229-1244: Kudüs ve civarı 15 yıl Haçlılarda kaldıysa 
da, 1244’ten itibaren kesin olarak Müslümanların 
hakimiyetine girdi.

1291: Memlûkler, Filistin’in tamamında Haçlı, ege
menliğine son verdiler. 1516’ya kadar süren Mem
lûk hakimiyeti döneminde, Hıristiyanlara bölgeye 
girme izni verildiği gibi, çeşitli baskılar nedeniyle 
Avrupa’dan kaçan Yahudilere de sığınma hakkı ta
nındı.

1492-1497: İspanya ve Portekiz’de başlayan Yahudi 
katliamı sonucu bu ülkelerden kaçanların önemli 
bölümü, Kuzey Afrika’ya ve İstanbul başta olmak 
üzere Osmanlı topraklarına yerleştirildiler.

1516-1517: Osmanlı Sultanı Yavuz Selim’in Memlûk- 
ler’le yaptığı Mercidabık ve Ridaııiye savaşlarını ka
zanmasıyla Filistin, Osmanlı hakimiyetine geçti ve 
1917’ye kadar da Osmanlılar’da kaldı. Osmanlı dö
neminde bölgedeki Yahudilere (Yishuv) dinî ser
bestlik tanınırken Avrupa’dan yapılan göçlere de 
müsaade edildi. Bölgenin eski ve yerleşik halkla 
kaynaşmış Sefardi Yahudi azınlığına ilaveten göçler 
sonucu Eşkenazi Yahudi topluluğu oluştu. (Osman- 
lı nüfus sayımlarına göre; 1880’de Filistin’in % 
87’si, 1890’da % 85’i, 1914’te % 83’ü Müslü
man’dı.)

1789: Fransız İhtilali, bütün Avrupa’da ve dünyada 
milliyetçilik hareketlerini başlattığı gibi, Yahudi di- 
asporasmda da milliyetçilik duygularını harekete 
geçirdi. Bu süreçte gerek milli-dini duygularla, ge
rekse Avrupa’da yükselen antisemitizm (Yahudi 
düşmanlığı) baskısıyla birlik arayışına giren Yahudi
ler gözlerini Zion’a; kutsal Kudüs vd Filistin’e çevir
diler.

1881-1891: Rus Çarı II. Aleksandr’ın öldürülmesi 
üzerine Rusya’da başlayan Yahudi düşmanlığı ve 
saldırılar (pogroms), bölgede yaşayan kalabalık Ya
hudi gruplarının kitleler halinde başka ülkelere göç 
etmelerine yol açtı (ki bu kitlesel göçlere aliyah 
dendi). On yıllık aliyah dalgası sonucu Rusya’dan 
göçen Yahudilerin 134-000’i Amerika’ya, 15.000’i 
de çeşitli ülkelere yerleşti. Bu 15 binden 5.000’i Fi
listin’e geldi. (Bu sırada Filistin’de bulunan Yahudi 
nüfusu çok azdı: 1837’de bölgede tahmini 9.000 Ya

hudi yaşıyordu.)
1881: Rusya’da başlayan anti-Semitizm ve Yahudi mil

liyetçiliğinin etkisiyle örgütlenen bölge Yahudileri 
Odessa’da Hovevei Zion (Zion’u Sevenler) deme
ğini kurdular. Siyonizm’in ilk adımı sayılan bu der
neğin amacı, Yahudilerin Filistin ve Kudüs’e yerleş- 
melerjıni sağlamaktı.

1882: Hovevei Zion içinden ayrılan beş yüz kadar Ya
hudi genci Biluim hareketini kurdular. İstanbul Ya- 
hudilerini de etkileyen Bilu hareketi, 1882’de Bilu 
Manifestosu adıyla bir deklarasyon yayınladı. Filis
tin’de bir Yahudi yurdu kurulmasını isteyen ilk si- 
yonist belge budur.
Bilu Manifestosu:
Bilu’nun Öncüleri imzasını taşıyan bu manifesto; 
mabetleri yüzlerce yıl önce yıkıldıktan sonra dünya 
üzerinde sürgün hayatı yaşayan Yahudileri, uzun uy
ku ve rüyadan uyanıp örgütlenmeye çağırmaktadır. 
Manifesto şu istekleri içermektedir:
1) Ülkemizde (Osmanlı ülkesi) bir vatan bize Al
lah tarafından verilmiştir. Tarihimizin arşivinde ka
yıtlı olduğu gibi bu vatan (yani Filistin) bizimdir.
2) Bu vatanı bize vermesini Sultan’dan rica ede
ceğiz. Eğer bu vatanı elde etmek mümkün olmaz ise, 
hiç değilse bu büyük devletin (Osmanlı) içinde bi
zim de küçük bir devlete sahip olmamızı rica edece
ğiz. Bu devletin iç idaresi bize ait olacak (yani 
özerklik) ve medeni ve siyasi haklarımıza sahip bu
lunacağız. Dış politikada Osmanlı İmparatorluğu ile 
birlikte hareket edeceğiz.
Bilu hareketi diasporadaki Yahudileri pek etkileme
di ise de; gerek bu tür oluşumlar ve gerekse aliyah 
dalgaları Osmanlı yönetimini tedbir almaya şevket
ti: Osmanlı vatandaşı olanları dahil, Yahudilerin Fi
listin’de toprak satın almaları yasaklandı; haclarına 
da sınırlama getirildi.

1891-1892: Yeni baskılara uğrayan Rus Yahud ilerin
den 500.000 kadarı, ABD ve Arjantin başta olmak 
üzere çeşitli ülkelere göç ettiler. Büyük bölümü 
transit olarak İstanbul’a gelen Yahudilerle yakından 
ilgilenen Osmanlı Devleti, bunların bir bölümünü 
İzmir, Selanik ve İskenderiye’ye sevketmiştir. Yahu- 
dilerin haline acıyan Sultan Abdülhamit, Haham
başı Moşe Levi ile görüşerek, bunlardan 4- Ordu 
bünyesinde bir kuvvet teşkil etmeyi düşünmüş, ama 
bu proje uygulanamamıştır.
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FİLİSTİN KRONOLOJİSİ

1894: Dreyfus Davası ve Theodor Herzl: Fransız or- 
duşunda görevli Yahudi asıllı yüzbaşı Alfred Drey- 
fus’un Almanlara casusluk yaptığı iddiası ortalığı 
karıştırdı. Aleyhinde yeterli delil olmadığı halde 
hapse mahkum edilip ordudan atılan Dreyfus’un 
suçlu olup olmadığı yıllarca tartışıldı ve nihayet 
1899’da affedildi, hatta Legion d’Honneur nişanı bi
le verildi. Ancak, bu tartışmalar Fransa’da antisemi- 
tizmi ortaya çıkardı. Dreyfus Davası’nı dikkatle ta- 
kip eden AvusturyalI gazeteci ve hukukçu Theodor 
Herzl bu olaydan çok etkilendi. Avusturya’da ya
yınlanan Neue Freie Presse’nin Paris muhabiri 
olan Herzl, bir Macar Yahudisi idi ve Avrupa’daki 
antisemitizm hareketleriyle yakından ilgileniyordu. 
Yahudilerin geleceği konusuna eğilen Herzl, çözü
mü Filistin’de bir Yahudi devletinin kurulmasında 
gördü. 1896’da yayınladığı Der Judenstaat (Yahudi 
Devleti) kitabıyla fikirlerini ortaya koydu ve Yahu- 
dileri teşkilatlanmaya çağırdı. Yahudi bankerlerden 
destek aldı.

1897: Dünya Siyonist Teşkilatı: Herzl, 29 Ağustos 
1897’de İsviçre’nin Basel kentinde ilk Siyonist 
Kongre’yi toplamayı başardı. Kongreye katılan 204 
delegeden 80’i Rus Yahudisi idi. Kongrede Dünya 
Siyonist Teşkilatı kuruldu ve başkanlığına The- 
odor Herzl getirildi. Kongrenin hazırladığı Basel 
Deklarasyonu’nda, siyonizmin hedefi, “Yahudi halkı 
için Filistin’de hukuken tanınmış ve güvenli bir yurt 
kurmak” şeklinde formüle edildi. Ayrıca Yahudi 
milli şuurunun güçlendirilmesi, her alanda örgütle- 
nilmesi ve büyük devletlerin desteğinin alınması 
için çaba sarfedilmesi de kararlaştırıldı.

1900-1901: Yahudilerin Filistin’de toprak satın alıp 
yerleşmeleri amacıyla zengin Yahudi banker Baron 
Rotschild 1900’de Yahudi Kolonizasyon Derne- 
ği’ni; siyonist hareketin Filistin Ofisi de aynı amaç
la 1901’de Yahudi Milli Fonu ve Filistin Toprak 
Geliştirme Şirketi’ni kurdu.

1901-1902: Theodor Herzl-Abdülhamid Görüşmesi: 
1898’de Alman imparatoru II. Wilhelm’le görüşen 
Herzl, Osmanlı Sultanı’nın huzuruna kabul edilme
si için tavassutta bulunmasını istediyse de sonuç 
alamadı. Doğrudan görüşmenin yollarını arayan 
Herzl, nihayet 17 Mayıs 1901’de Sultan II. Abdül- 
hamid’le görüşmeye muvaffak oldu. Herzl, bu görüş
mede; “Yahudilerin Filistin’e yerleşmelerine izin veril

mesine l<arşılık, Avrupa’daki zengin Yahudi banlcerlerin 
Osmanlı Devleti’nin dış borçlarını ödeyeceğini" söyledi. 
Sultan Abdülhamid, 4 Temmuz 1902’de, Herzl’i 
Hahambaşı Moşe Levi ile birlikte ikinci kez huzura 
kabul etti. Herzl, Zâtı Şahâneleri’ne “Yahudilerin Fi
listin’e göç etmelerine izin verdiği taktirde, Filistin için 
özerklik ya da bayrak değil, Girit’e verilen statünün 
benzerini istediklerini” iletti. Eğer bu teklif kabul edi
lirse, Dünya Siyonist Teşkilatı, Osmanlı Devleti’ne 
istediği parayı verecekti. Abdülhamid, meseleyi 
Hey’et-i Vükelâya intikal ettireceğini söyleyerek 
Herzl’i kibarca gönderdikten sonra Hahambaşı’nı 
huzuruna çağırarak, “Siz, Hahambaşı, İmparatorluğu
mun bir santim toprağının bile terkedilemeyeceğini çok 
iyi bildiğiniz halde, bu adamı böyle bir teklifte bulunma
sı için buraya nasıl getirirsiniz?” diye haşlamıştır. Ab- 
dülhamid’in Herzl’e: “Topraklarımın parçalanmasına 
razı olamam. .. Halkım bu topraklar için dövüştü ve bu 
topraklan kanla suladı... Yahudilerin milyonlan kendi
lerine lialsın” dediği de kaydedilir. Bu gelişmeler üze
rine, Abdülhamid, Yahudilerin Filistin’de toprak 
satın almalarını yasaklamış, hac için Kudüs’e gide
ceklere de vize koymuştur.

1903: el-Ariş’ten Uganda'ya Yahudi Yurdu Arayış
ları ve 6. Siyonist Kongresi: Kudüs’e giden yolun 
Berlin ve İstanbul’dan geçmediğini gören Herzl. • 
Londra’ya yöneldi. İngiltere Sömürgeler Bakanı Jo- 
seph Chamberlain’a Sina yarımadasındaki (Filis
tin’e bitişik olan) el-Ariş’in Yahudi yerleşim yurdu 
olmasını önerdi. İngiliz Hükümeti öneriye sıcak 
bakmadı. Gerek Osmanlı Devleti’nin, gerekse Mısır 
yönetiminin itirazları sonucu bu öneri reddedildi. 
Ağustos 1903’te Herzl’i aniden Londra’ya çağıran 
İngiliz Hükümeti, “Uganda’da bir Yahudi yurdu ku
rulmasını” teklif etti. Basel’de toplanan 6. Siyonist 
Kongresi, az bir oy farkıyla Uganda’nın ‘geçici yurt’ 
olmasını kabul etti. Ancak bu karar, Yahudiler ara
sında şiddetli tartışmalara yol açtı. Chaim Weiz- 
mann’ın liderliğini yaptığı ‘Ostjuden” (Doğu Yahu- 
dileri) yani Rus Yahudilerinin desteklediği çoğun
luk, Filistin dışında bir yurt fikrini kabul etmedi.

1904: Böyle bir ortamda toplanan 7. Siyonist Kongre
si, İngiltere’nin Uganda’da yurt teklifini kesinlikle 
reddetti ve “Filistin’den başka bir toprağın, Yahudi 
yurdu olarak nazan itibara alınmayacağını” kararlaş
tırdı. Aynı yıl Theodor Herzl öldü.
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1907: Londra’da toplanan Britanya Sömürgeler Kon
feransında şu karar alındı: “Süveyş Kanalının yakı
nında Eski Dünyayı Avrupa’ya bağlayacak yabancı 
ama güçlü, bölge halkına düşman ama Avrupa’ya ve çı
karlarına dostane bir sücü meydana getirecek bir köprü
nün kurulması pratik olup ileri sürülen önerilerin acil 
olarak uygulanmasını gerektirmektedir.’’

1908-1909: II. Meşrutiyet ve İttihat-Terakki iktidarı 
Osmanlı Musevilerini ve siyonistleri umutlandırdı. 
(İttihat-Terakki’nin kurucularından Emanuel Ka- 
rasso Musevi idi.) İttihatçılar, II. Abdülhamid’in 
Kudüs’ü ziyaret edenler için uyguladığı Kırmızı 
Tezkere denilen kısıtlamayı kaldırdıkları gibi, Filis
tin’de toprak satın almayı da serbest bıraktılar. An
cak, 31 Mart olayı (13 Nisan 1909) sonrasında, 
azınlıkların bağımsızlık çabalarının artması ve siyo- 
nistlerin Filistin’de kolonileşme planları üzerine İt- 
tihat-Terakki yönetimi bazı kısıtlamalar koymak zo
runda kaldı.

1911: Siyonistlerin 1908’den itibaren hızlanan Filis
tin’de toprak satın alma faaliyetleri, bölge halkını 
ciddi biçimde rahatsız etti ve toprak çatışmaları baş
ladı. Yafa ve Kudüs’teki Arap liderleri 1911 ’de bir 
araya gelerek İstanbul Hükûmeti’ne “Yahudilerin Fi
listin’e göçünün durdurulması ve toprak satın almaları
nın yasaklanmasını” isteyen bir telgraf çektiler. Os- 
manlı Hükümeti, Kudüs valisine talimat vererek 
“Türk vatandaşı bile olsalar Yahudilere toprak satışının 
kesinlikle yasaklanmasını ve engellenmesini” emretti.

1913: Filistin’deki Yahudi kolonizasyon hareketlerinin 
Osmanlı yönetimi tarafından önlenememesi üzeri
ne, siyonizme karşı mücadele etmek ve Yahudilere 
toprak satışını engellemek amacıyla Nablus’ta tüm 
Filistin’den gelen temsilcilerin katılımıyla bir top
lantı düzenleme teşebbüsü neticesiz kaldıysa~da, bu 
ve benzeri tepkiler giderek Filistin milli direnişi’ne 
zemin hazırladı.

1914: Birinci. Dünya Savaşı, siyonist hedeflerin ger
çekleşmesini sağlayan süreci başlattı.

1915-1916: I. Cihan Harbi’nde Osmanlı-Alman İtti
fakına karşı savaşan İngiltere, Osmanlı Devleti’ni 
zor durumda bırakmak için hem Araplara hem de 
Yahudilere vaatlerde bulundu. İngiltere’nin Mı
sır’daki Yüksek Komiseri Henry McMahon, Mekke 
Şerifi Hüseyin’e; “İtilaf devletlerine sağlayacakları 
desteğe liarşılık Arap topraklarının bağımsızlığını” va-

adetti. Arap topraklarının sınırları konusundaki be
lirsizliğe rağmen bu vaatlere kanan Şerif Hüseyin 
Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklandı. Bu arada İngil
tere ile Fransa arasında, Osmanlı Devletinin orta- 
doğudaki topraklarının paylaşımı konusunda 
Sykes-Picot Antlaşması imzalandı (16 Mayıs 
1916).

1917: Balfour Deklarasyonu: Deklarasyon, İngiltere 
Siyonist Dernekleri Federasyonu Başkanı Lord 
Rotschild ile Manchester Üniversitesi öğretim üye
si siyonist Chaim Weizmann’m eseridir. Her ikisi 
de İngiliz yönetimi üzerinde büyük prestij sahibi idi
ler. Weizmann, Deniz kuvvetleri laboratuarlarında, 
patlayıcı imalinde kullanılan sentetik asetonu bula
rak ün yapmıştı. Deniz Kuvvetleri Bakanı Winston 
Churchill, Dışişleri Bakanı A. James Balfour ve 
Başbakan David Lloyd George gibi politikacılar 
şahsi dostları arasındaydı. Rotschild ve Weizmann 
bu nüfuzlarını kullanarak hükümete “Filistin’in 
Yahudi yurdu olarak kabul edilmesini, Filistin’e 
özerklik verilmesini ve Filistin’e Yahudi göçlerinin 
serbest bırakılmasını” içeren bir muhtıra verdiler. 
Muhtıra İngiliz kabinesinde tartışmalara yol açtı. 
Hükümet, Siyonizm karşıtlarının da etkisi ile Filis
tin’in bir Yahudi yurdu olmasını değil de Filistin’de 
bir Yahudi yurdu kurulmasını kabul etti. Bu konuda 
ABD Cumhurbaşkanı Wilson’un da onayını alan 
İngiliz Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour, 2 
Kasım 1917’de Siyonist Federasyonu Başkanı 
Rotschild’e şu ünlü mektubu yazdı. Balfour D ekla
rasyonu olarak bilinen bu kısa mektupta şöyle deni
yordu:
“Sevgili Lord Rotschild,
“Majestelerinin Hükümeti adına l<abineye sunulmuş ve 
l<abul olan Yahudi siyonistlerinin emellerine sempati 
mahiyetindeki aşağıdaki deklarasyonu size nakletmekten 
derin mutluluk duymaktayım:
“Majestelerinin Hükümeti, Filistin’de Yahudi halkı için 
bir Ulusal Yurt kurulmasını olumlu görmekte ve açıkça 
anlaşılmasını istemektedir ki, iç savaşa ve Filistin’de ya
şayan Yahudi olmayan toplulukların dini haklannı ya da 
başka herhangi bir ülkede Yahudilerin yararlandıkları 
haklan ve siyasi statüyü ihlal etmeyecek bir biçimde bu 
amacın gerçekleşmesini kolaylaştırmak için elinden ge
len gayretleri gösterecektir.
“Eğer bu deklarasyonu Siyonist Federasyonu’nun bilgi-
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sine arzederseniz müteşekkir lialacağım, 
içtenlikle”
A. James Balfour
(Deklarasyon, henüz İngiliz denetiminde olmayan 
bir bölgede Yahudi yurdu kurmayı vaadediyordu. Bu 
sırada Filistin nüfusunun %90’t Arap’tı; nüfusları % 
10’un altında olan Yahud iler ise, Filistin toprakları- 
nın sadece % 2’sine sahipti.)

1918: Balfour Deklarasyonu’ndan bir yıl sonra (7 Ka
sım 1918) ortak bir deklarasyon yayınlayan İngilte
re ve Fransa; “Uzun zamandan beri Türklerin zulmü 
altında yaşayan halkların kurtuluşu için" savaştıklarını 
belirterek, ortadoğuda halkların serbest seçimlerine 
dayanan milli yönetimler kuracaklarını açıkladılar. 
Bu arada 11 Aralık 1917’de Kudüs’e giren İngiliz 
kuvvetleri Eylül 1918’e kadar tüm Filistin’i ele ge
çirdiler. (Kudüs’ün işgali Haçlı seferlerinin sonu şek
linde yorumlandı.)

1919: İngiltere, Balfour Deklarasyonu konusunda Şerif 
Hüseyin’i bilgilendirerek; “Tek bir Arap Devleti’nin 
kurulacağı; ancak Filistin’de hiçbir halkın diğerine tabi 
olmayacağı özel bir rejimin tatbik edileceği ve Hz Ömer 
Camii'nin münhasıran Miislümanlara ait olacağı” hu
suslarında teminat verdi. İngiltere tarafları rahatlat
mak amacıyla, Ocak ayında Londra’da Hicaz Arap 
Devleti adına Şerif Hüseyin’in oğlu Emir Faysal ile, 
Dünya Siyonist Teşkilatı lideri Chaim Weizmann 
arasında bir Arap-Yahudi işbirliği Antlaşması im
zalattı. Arap Devleti ile Filistin arasındaki sınırın 
tesbiti ise Paris Konferansı sonrasına bırakılıyordu.

1920: * 24 Nisan İngiltere ve Fransa, San-Remo’da 
yaptıkları toplantıda Ortadoğu’yu paylaştılar. Suri
ye ve Lübnan Fransız mandasına düşerken; Filistin, 
Ürdün ve Irak da İngiliz mandasına düştü. Faysal, 
Suriye Kralı olarak Fransız işgal kuvvetlerme diren
diyse de tutunamadı; İngiliz işgalindeki Filistin’e sı
ğındı. İngiltere Şerif Hüseyin’i tamamen tavizsiz bı
rakmamak için oğlu Faysal’ı Irak’m başına, diğer oğ
lu Abdullah’ı da Ürdün Emirliği’nin başına getirdi. 
(Ürdün, Şeria nehrinden itibaren Filistin’den ayrı
larak kuruldu.)
* San-Remo kararları üzerine Kudüs ve Yafa’da 
Araplarla Yahudiler arasında ilk çatışmalar başladı. 
Çatışmalarda 4 Filistinli, 5 de Yahudi öldü.
* Yahudiler ilk silahlı terör örgütleri olan Haga- 
nah’ı kurdular. 1. Dünya Savaşı’nda Yahudi lejyo

nunu kurmuş olan Vladimir Jabotinsky tarafından 
temelleri atılan örgüt, İngiliz manda yönetimi tara
fından gözetilmiş, hatta İngiliz subaylar tarafından 
eğitilmiştir. Bu örgüt, 1948’de İsrail bağımsız oldu
ğunda İsrail Savunma Kuvvetleri (ZHL) adını ala
caktır ki, bugünkü İsrail Silahlı Kuvvetleri (IDF) 
budur.
* Türkiye Büyük Millet Meclisi, hem Sevr Ant
laşmasını hem de Balfour Deklarasyonu’nu reddet
ti.

1921: Yafa’da meydana gelen çatışmalarda 48 Filistin
li ve 47 Yahudi öldü. 1920’den itibaren Filistinlile
rin başlattığı gösteri ve yürüyüşlerde ‘Araplık’tan 
ziyade ‘Müslümanlık’ ve ‘Osmanlı’ kimliği ön 
plandaydı; mesela, gösterilerde Osmanlı bayrağı ta
şınıyordu.

1922: * Milletler Cemiyeti Konseyi 24 Temmuz 
1922’de aldığı 28 maddelik bir kararla Filistin’de 
kurulacak manda yönetiminin esaslarını belirledi: 
“Madem ki, başlıca İtilaf Devletleri, özgün olarak 2 
Kasım 1917’de Majestelerinin Hükümeti’nce ortaya 
konan ve sözü edilen devletlerce de benimsenen bildiri
nin yürürlük liazanmasında Mandater gücün sorumlu
luğu üzerinde anlaşmışlardır... ve 
“Bu surede de Yahudi halkın Filistin ile tarihi bağlantısı 
ve bu ülkede kendi milli yurtlannı yeniden oluşturmala
rının esasları tanınmış olduğuna göre: (...)
“Madde 2: Mandater rejim, başlangıç kısmında ortaya 
konduğu gibi, Yahudi milli yurdunun kurulmasını ve 
kendi kendini yöneten kurumlann geliştirilmesini sağla
yacak siyasi. idari ve iktisadi şartları ülkede oluşturmak
tan: ve bunun yanı sıra ırk ve dinine bakılmaksızın Fi
listin’in bütün sakinlerinin medeni ve dini haklarını ko
rumaktan sorumlu olacaktır. (...)
“Madde 6: Filistin yönetimi, bir yandan nüfusun diğer 
kesimlerinin, konumu ve haklarının çiğnenmemesini gü
ven altına almakla beraber, uygun şartlar altında Yahu
di göçünü kolaylaştıracak ve, daha önceki bir maddede 
zikredilen Yahudi kuruluşu (Siyonist Teşkilat) ile işbir
liği halinde. kamuya ait maksatlarla kullanılmayan boş 
topraklar ve Devlet arazisi de dahil bölge toprağı üzerin
de Yahudilerin kümeler halinde yerleşirrtini teşvik ede
cektir."
* Amerikan Kongresi, 21 Eylül 1922’de “Yahudi 
halkı için bir milli yurdun Filistin’de kurulmasını” 
olumlu bulan bir karar aldı.

FİLİSTİN KRONOLOJİSİ
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* Manda yönetimin yürürlüğe girmesi üzerine Arap 
toplumunun dini işlerini görmek üzere Yüksek İs
lam Konseyi kuruldu ve başkanlığına Kudüs Müftü
sü Hacı Emin Efendi el-Hüseyni getirildi. El-Hüsey- 
ni, hem Siyonizm’e, hem de Ingilizlere karşı müca
deleyi yürüttü. Ancak, Filistinli büyük aileler ara
sındaki rekabet nedeniyle görüş ayrılıkları başgös- 
terdi.
* Filistin’de Yahudi nüfusu: 1914’te, Osmanlı
toprağı iken yapılan sayımda Filistin’de yaşayan 
689.272 kişiden 60.000’i Yahudi iken; 31 Aralık 
1922’de İngilizlerin yaptığı sayımda 757.182 toplam 
nüfus içerisinde 590.890 (%78) Müslüman, 73.024 
(%9,6) Hıristiyan, 83.794 (%1‘1) Yahudi vardı. 31 
Aralık 1931 ’de ise bu oran 1.035.821 toplam içeri
sinde 174.000 Yahudi’ye ulaşarak %16’ya çıkmıştı. 
31 Mart 1947’e gelindiğinde 1.908.775 toplam için
de 1.157.423 Müslümana karşılık tam 589.341 Ya
hudi vardı.

1923: Lozan Antlaşması ile, daha önce Osmanlı Dev- 
leti’ne bağlı olan Arapların yaşadığı topraklara iliş
kin Türklerin taleplerinin reddi resmileşmiş oldu. 
Filistin’de İngiliz mandası resmen başladı.

1924: ABD, 3 Aralık 1924’te imzaladığı bir antlaşma 
ile İngiltere’nin Filistin’deki mandasını tanıdı ve 
Amerikan vatandaşları için Filistin’de bir takım 
haklar kabul ettirdi. Antlaşmanın 7. maddesine gö- 
ıe; İngiltere’nin manda yönetiminde yapacağı deği
şiklik Amerikan onayına tabi tutuldu. ABD bu ta
rihten sonra Filistin’deki bütün gelişmelerle yakın
da ilgilendi.

1929: * 15 Ağustos’ta Yahudilerin Kudüs’teki Ağlama 
duvarına yürümeleriyle başlayan ve Filistinlilerin 
karşı yürüyüşleriyle tırmanan olaylar sonunda karşı
lıklı saldırılar başlamış; çatışmalarda Araplar 133 
Yahudi’yi öldürmüştür. Yahudiler ise bir cami ima- 

—mı ile 6 kişiyi öldürmüşlerdir—
1930: * İngiliz himayesi altındaki Yahudilerin sahip 

olduğu toprakların miktarı 1.170.000 dönüme ulaş
tı. (Bu miktar 1914’te 400.000 dönümdü.)
* Kudüs Müftüsü Hacı Emin Efendi el-Hüseynî’nin 
desteğiyle Cemal Efendi el-Hüseynî liderliğinde Fi
listin Arap Partisi kuruldu. Bunun dışında Osman- 
lı Mebusan Meclisi’nde milletvekilliği yapmış olan 
Râgıb Bey en-Neşâşibî tarafından Milli Savunma 
Partisi kuruldu. Sonraki yıllarda başka parti ve ör

gütler de kurulmaya devam etti. .
1931: Yahudj silahlı örgütü Hanagah’ı ılımlı bulan bir 

grüp militan örgütten ayrılarak Irgun’u (Etzel) kur
dular. Daha sonra İsrail Başbakanı olan Menahem 
Begin bu örgütün liderlerindendi.
* Nablus’ta yaz ayında yapılan bir Kongre’de; Filis
tinliler milli amaçlarını gerçekleştirmek için silahlı 
mücadeleye karar verdiler.
* 7-17 Aralık: Kudüs’te diğer Arap ülkelerinden ge
len delegelerin de katılımı ile İslam Kongresi top
landı. Toplantıda Arap Mîsakı kabul edildi. Misak, 
Filistin’in Arap egemenliğinde bağımsızlığını savu
nuyordu.

1932: Kudüs Kongresi kararlarına istinaden Filistin’de 
Avni Abdülhadi liderliğinde Bağımsızlık Partisi 
kuruldu.

1933: * 26 Mart: Yafa’da Hacı Emin Efendi başkanlı
ğında yapılan toplantıya her sınıf ve partiden beş- 
altı yüz delege katıldı: Manda yönetimi ile tüm iliş
kileri kesme, İngiliz ve Yahudi mallarını boykot et
me kararı alındı.
* Almanya’da Nazi Partisi’nin iktidara gelmesi üze
rine başlayan Yahudi düşmanlığı, Almanya, Polon
ya ve Romanya’dan Filistin’e Yahudi göçünü hız
landırdı. (Nazi gençlerinin Berlin sokaklarında Ya- 
hudilere “Nach Palestina!" yani “Filistin’e!” diye ba
ğırdıkları söylenir.) Prag’da toplanan Dünya Siyo
nist Kongresi Yahudi milli yurdunun süratle kurul
ması kararını aldı. 1932’de Filistin’e göç eden Yahu
di sayısı 9.500 iken 1934 yılı içinde bu sayı 
42.539’a, 1935’te ise 65.000’e fırlamıştır. 30 Hazi
ran 1938’de 1.418.619 olan Filistin nüfusunun 
895.159’u (%63) Müslüman, 399.808’i (%28.2) ise 
Yahudi idi.
* İngiliz manda yönetiminin Yahudi göçlerine izin 
vermesi üzerine Ekim ayından itibaren Kudüs, Yafa 
ve Nablus’ta geniş katılımlı boykot ve grevler yapıl
dı. İngiliz polisinin halka ateş açması sonucu 24 si
vil öldü.

1934: Yahudi Milli Konseyi 7 saatlik grev ilan etti; po
lisle çatışmalarda yaralananlar oldu.

1935: * 1931’den beri İngilizlere ve Siyonistlere karşı 
silahlı mücadele yürüten Şeyh İzeddin el-Kasım, 
20 Kasımda Cenin’in Yabad köyünde üç arkadaşıy
la birlikte İngilizlerce şehid edildi.
* Filistin’deki 6 ayrı Arap siyasi kuruluşu birleşerek

6 Ümran-Mcıyıs‘2002

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

http://www.cvisiontech.com


FİLİSTİN KRONOLOJİSİ

bir Milli Hareket Grubu meydana getirdiler.
1936: * Filistin sorununa Yahudiler lehine çözüm bul- 

mak amacıyla Ingiliz Avam Kamarası’nın Kraliyet 
Komisyonu oluşturması üzerine manda yönetimine 
karşı 15 Nisan 1936’da ayaklanma başladı; grevler 
giderek yayıldı. Direnişi yönetmek amacıyla şehir
lerde komiteler kuruldu. 25 Nisan’da bütün komite
ler ve gruplar bir araya gelerek Yüksek Arap Komi- 
tesi’ni oluşturdular ve başına Hacı Emin Efendi’yi 
getirdiler. Komite, 13 Eylül’de yayınladığı bildiride: 
“1- Yahudi göçlerinin durdurulması, 2- Yahudilere top
rak satışının yasaklanması, 3-Filistin’de Arap çoğunlu
ğuna dayanan hir hükümetin kurulması" isteklerini 
beyan etti. 1936-1939 döneminde Filistinliler hem 
Yahudilerle hem de İngilizlerle şiddetli çatışmalara 
girdiler. Bu çatışmalarda çoğunluğu Müslüman ol
mak üzere 2-3 bin öldü.

1937: * Filistin’deki çatışmalarda birkaç İngiliz görev
linin ölmesi üzerine Arap liderlerin pek çoğu tutuk
lanarak sürgün edilirken Kudüs Müftüsü Hacı Emin 
el-Hiiseyni Yüksek İslam Konseyi başkanlığından 
alındı.
* İngiltere Hükümeti, Lord William Robert Peel 
başkanlığındaki Kraliyet Filistin Komisyonu’nu Fi
listin’e gönderdi. Her iki tarafın da şikayetlerini 
dinleyen heyetin Temmuz 1937’de yayınladığı Peel 
Komisyonu Raporu; “Araplara ve Yahudilere bü
tün isteklerini vermekle meselenin çözülemeyeceği
ni” belirtiyor ve “Hangisi Filistin’i yönetecek?” so
rusuna “Hiçbiri” cevabını veriyordu. Ardından da 
“Filistin’in Araplarla Yahudiler arasında taksimi- 
rıi” öngörüyordu. Bu nedenle Peel Raporu ‘Taksim 
Raporu’ olarak da anılır.
* Ağustos’ta toplanan 20. Siyonist Kongresi, Peel 
Raporu’nu tartışarak reddetti ve Yahudi Milli Yur- 
du’nun “Tarihi Filistin’in tamamını” (Ürdün dahil) 
kapsadığını hatırlattı.
* Suriye/Bludan’da tertiplenen Arap Kongresi tak
sim planını reddetti.

1938: * İngiliz Hükümeti bu kez Sir John Woodhead 
başkanlığında yeni,bir inceleme komisyonunu Filis
tin’e gönderdi. Kasım ayında yayınlanan Woodhe- 
ad Komisyonu Raporu; Filistin’i Arap Devleti, Ya
hudi Devleti ve İngiliz mandası olmak üzere üçe 
bölmeyi önerdi. Ancak, bizzat İngiliz Hükümeti bu 
taksimi kabul etmedi.

1939: * İngiliz Hükümeti Şubat-Mart aylarında Filis
tinli Arapların ve Yahudilerin katılımıyla Lond
ra'da bir konferans düzenlemeye çalıştıysa da sonuç 
alamadı ve Filistin’de kendi hazırlayacağı formülü 
tatbike karar verdi. İngiliz Sömürgeler Bakanı Mal- 
colm McDonald tarafından hazırlanan ve resmi adı 
British Policiy on Palestine olan 17 Mayıs 1939 ta
rihli belge (McDonald White Paper: McDonald 
Beyaz Bildirisi); “on yıl içinde Filistin’e bağımsızlık 
vermeyi, bunun için de Arapların ve Yahudilerin 
Filistin yönetimine katkılarını artırmayı” öngörü
yordu. Ayrıca belge; “Nisan 1939’dan başlamak üze
re 75.0.00 Yahudi’nin daha Filistin’e göç etmesine” 
izin veriyor, ancak toprak satın almalarını büyük 
oranda kısıtlıyordu. Bu plan, Arapların büyük bölü
münce reddedildi; ancak Neşaşibt liderliğindeki 
Milli Savunma Partisi, planın milli isteklere ulaş
mada “esas” olabileceği kararını aldı. Bağımsızlık 
ümidi bazı kırsal bölgelerde silahların teslim edil
mesine kadar vardı. Filistinliler arasında tekrar bö
lünme yaşandı. Yahudiler de göç ve toprak satın alı- 
mına sınırlama getirmesi nedeniyle planı şiddetle 
reddettiler.
* 1 Eylül: II. Dünya Savaşı başladı. Hem Yahudiler 
hem de Araplar İngiltere’ye bağlılık bildirdiler. 
Aralık 1939’da Weizmann, Yahudi bürosunun bir 
Yahudi Tümeni oluşturmasını önerdi. Bu teklif er
tesi yıllarda İngiliz Hükümeti’nce prensip olarak ka
bul edildi ise de İngiltere’nin Yahudiler ve Araplar- 
dan oluşan Filistin birliği projesi nedeniyle yavaş 
ilerledi. Siyonistler, sadece Yahudilerden oluşan bir 
birlik kurulması için hem ABD’de hem de İngilte
re’de kampanya başlattılar.

1940: 28 Şubat’ta yayınladığı bir yönetmelikle Filis
tin’de Yahudilere toprak satışına ilişkin sınırlamala
rı yürürlüğe koydu. Yahudi Ajansı İngiltere’yi şid
detle protesto etti. Bu tarihten sonra Yahudiler göz
lerini ABD’ye çevirdiler.

1942: New-York’ta Biltmore otelinde yapılan “Dünya 
Siyonist Teşkilatı’nın olağanüstü kongresinde 
1942 Biltmore Programı olarak anılan belge kabul 
edildi. Bu program 1939 McDonalds Beyaz Bildiri- 
si’nin tamamen geçersiz sayıldığını belirttikten son
ra; “Yahudilerin yurtsuzluk meselesi nihai şekilde 
çözümlenmedikçe, zaferden sonraki dünya düzeni- 
nin barış, adalet ve eşitlik üzerine inşa edilemeye
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ceğini” söylüyor ve Filistin’in kapılarının Yahudile- 
re açılmasını, göçün kontrolünün de Yahudi Ajan
sı'na verilmesini istiyordu.

1943: Sonbaharda yapılan ABD’deki bütün Yahudi hi
ziplerinin katıldığı Amerikan Yahudi Kongresi Bilt- 
more Programı’m  onayladı.

1944: 20 Eylül: İngiliz Savaş Bakanlığı bir Yahudi Tu- 
gayı’nm oluşturulmasına yardımcı olmaya karar 
verdiler. Sonraları İtalya’da görev alan bu birliğe 
kendi bayrağını taşıma ve Yahudi ulusunu temsilen 
geçitte bulunma izni verildi. Tugayın bayrağı bu
günkü İsrail bayrağıdır. Bir siyonist yazar; “Manda 
yönetiminin önceden farkına vardığı gibi, Yahudi tuga
yını oluşturan eski askerler, gelecekteki İsrail ordusunun 
çekirdeğim oluşturdular ve İngiliz politikasının bir yenil
gisi anlamına gelen Arap bozgununda belirleyici bir fak
tör oldular” der.

1945-1946: ABD Başkanı Truman 31 Ağustos’ta İn
giliz Dışişleri Bakanı Attlee’den Filistin’e 100.000 
Yahudi mültecinin kabul edilmesini istedi ve göçün 
mali sorumluluğunu ABD’nin üstleneceğini bildir
di. 1946’da Truman, bu teklifini bir kez daha tekrar
ladı. Siyonistlerin diplomatik atakları sonucu, Filis
tin meselesinde nihai bir karar vermek üzere Ang- 
lo-Amerikan Tahkikat Komisyonu kuruldu. Ko
misyon çalışmaları, Filistin’in kantonlara ayrılması
nı öngören gerçekleşmesi imkansız Morrison- 
Grady Planı ile sonuçlandı. Planı kimse kabul et
medi.

1947: * Manda yönetimine karşı siyonistlerin başlattı
ğı yıpratma savaşı sonuç verdi ve İngiltere ‘manda
ter’ olarak ‘başarısızlığını’ kabul etti.
* 2 Nisan: İngiltere, Birleşmiş Milletler’den Filistin 
sorununu gündeme almasını talep etti.
* 29 Kasım: Toplanan BM Genel Kurulu, 33 lehte 
(ABD, Avustralya, Belçika, Beyaz Rusya, Bolivya, 
Brezilya, Çekoslovakya, Danimarka, Dominik, Ek- 
vador, Filipinler, Fransa, Guatemala, Güney Afrika, 
Haiti, Hollanda, İsveç, İzlanda, Kanada, Kostarika, 
Liberya Lüksenburg, Nikaragua, Norveç, Panama, 
Paraguay, Peru, Polonya, SSCB, Ukrayna, Uruguay, 
Venezüella, Yeni Zelanda), 13 aleyhte (Afganis
tan, Hindistan, Irak, İran, Küba, Lübnan, Mısır, Pa
kistan, Suriye, Suudi Arabistan, Türkiye, Yemen, 
Yunanistan) ve 10 çekimser (Arjantin, Çin, El Sal
vador, Etiyopya, Honduras, İngiltere, Kolombiya,

Meksika, Şili, Yugoslavya) oyla Filistin’in Gelecek
teki Yönetimi başlıklı 181 sayılı ünlü Taksim Ka- 
rarı’nı kabul ötti.
“Genel Kurul, (.. .) Filistin’de Manda Gücü olarak 
Birleşik Krallığa ve diğer BM üyelerine, Filistin'in gele
cekteki yönetimi ile ilgili olarak aşağıda çerçevesi verilen 
Ekonomik Birlik ile birlikte Taksim Planını benimse
me ve uygulamaya koyma yönünde tavsiyede bulunur; 
“Güvenlik Konseyi’nden, planın uygulanabilmesi için 
orada öngörülmüş bulunan gerekli tedbirleri almasını ta
lep eder;
“Filistin’de oturmakta bulunan ahaliye, bu planın yü
rürlüğe konması için kendi paylarına gerekli olabilecek 
adımları atmaları yolunda çağrıda bulunur." 
İfadeleriyle başlayan bu karara göre; İngiliz manda
sı 1 Ağustos 1948’den geç olmamak üzere sona erdi
rilecek, 1 Ekim 1948’den geç olmamak üzere de Ku
düs milletlerarası bir konumda bırakılmak üzere 
Filistin’de iki bağımsız (Arap ve Yahudi) devlet 
kurulacaktı.
* BM Genel Kurulu Taksim Kararı’nı verdiği sıra
da Filistin’in durumu: Manda yönetimi boyunca 
devlet kurmak için gerekli siyasi, askeri ve ekono
mik hazırlıklarını tamamlamış bulunan Siyonist ha
rekete karşılık; güçsüzlüğü iyice belirginleşmiş, siyo
nist yıldın hareketlerine maruz kalarak bunalmış 
çaresiz yerli Filistin halkı.

1948: *1 Ocak: İngiltere, yaptığı açıklamada; Filis
tin’i, belirlenen tarihten (1 Ağustos 1948) daha ön
ce; 15 Mayıs 1948’de terkedeceğini duyurdu. Bu 
açıklama Siyonistlerin hareket geçmesi için bir işa
ret oldu.
* Deir Yasin Katliamı: 8-9 Nisan’da, Menahem 
Begin yönetimindeki İrgun çeteleri, Stern çeteleri
nin ve Hanagah’m desteğinde Kudüs yakınlarında
ki Arap köyü Deir Yasin’i bastılar; kadınlar, çocuk
lar ve ihtiyarlar dahil olmak üzere 254 kişiyi katlet
tiler. Siyonistlerin bu tür saldırı ve katliamlarla he
defleri 15 Mayıs tarihinden önce mümkün olduğu 
kadar daha çok Arap’tan kurtulmak ve daha çok 
toprak elde etmekti.
* 15 Mayıs: Tel-Aviv’de toplanan Yahudi Milli 
Konseyi İsrail Devleti’nin kuruluşunu ilan etti. İs
rail’in bağımsızlık ilanından tam onbir dakika son
ra, ABD Başkanı Truman İsrail’i tanıdıklarını açık
ladı. 17 Mayısta da Sovyetler Birliği İsrail’i tanıdı.
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* İlk Arap-İsrail Savaşı: İsrail’in bağımsızlık ila
nından birkaç, saat sonra (15 Mayıs) Mısır, Ürdün, 
Suriye, Lübnan ve Irak kuvvetleri üç yönden Filis
tin’e girdiler. Savaş sonunda Mısır Gazze ve Birüsse- 
bi’yi; Ürdün Doğu Kudüs’ü ele geçirirken Akka da
hil Filistin topraklarının % 78’i İsrail’in eline düştü.
10 Haziran’da ateşkes yapıldı.

1949: * 11 Mayıs: İsrail BM Üyeliğine kabul edildi. 
1950: * 23 Ocak: İsrail, başkentini Tel-Aviv’den Batı 

Kudüs’e taşıdı.
* Sürgünde yaşayan Filistinlilerin Arap ülkelerine 
ve uluslar arası kuruluşlara güvenlerini yitirmeleri 
ve kendi sorunlarını kendi güçleriyle çözmeleri ge
rektiğine inanmaları Filistin direnme hareketle- 
ri’nin filizlenmesine yol açtı:
* Kahire Fuad Üniversitesi’nde mühendislik öğreni
mi yapmakta olan Yaser Arafat, arkadaşları Ebû 
İyad ve Ebû Cihad ile birlikte, 1950 başlarında Filis
tinli Öğrenci Birliği’ni oluşturdu.
* 24 Nisan: Barı Şeria Ürdün'e katıldı. Mısır da 
Gazze'yi kontrol altına aldı.

1951: * 20 Temmuz: Ürdün Kralı Abdullah, 19 yaşın
daki bir Filistinli tarafından öldürüldü.
* 10 Ekim: İsrail Mısır, Suriye, Lübnan ve Ürdün 
tarafından kabul edilen barış planını reddetti.

1952: * Filistinli Hıristiyan George Habaş’ın başını 
çektiği bir grup üniversite öğrencisi, Filistinli mül
tecilerin vatanlarından başka bölgelerde yerleşip 
kalmalarına karşı çıkmak amacıyla Beyrut’ta bir ko
mite kurdu.
* Mısır’da bir devrim yaparak işbaşına gelen Nasır, 
Batı aleyhtarı tutumuyla Arap dünyasında milliyet
çilik rüzgarları estirdi ve Filistin mücadelesine hız 
kazandırdı.
* BM Genel Kurulu Filistin sorununu gündeminden 
çıkardı; böylece Filistin meselesi bir ‘mülteci soru- 
nu’na indirgenmiş oldu.

1953: * 15 Ekim: İsrail kuvvetleri Ürdün sınırını geçe
rek Batı Şeria’daki Kibya köyünü bombaladı; 53 Fi
listinli katledildi.

1955: * 28 Şubat: İsrail Gazze'ye saldırdı.

1956: * Süveyş Savaşı: Mısır Devlet Başkanı Nasır'm 
Süveyş Kanalı'nı millileştirmesi (26 Temmuz) üze
rine başlayan gerilim, 29 Ekim-7 Kasım tarihleri 
arasında İsrail, Fransa ve İngiltere ile Mısır arasında

FİLİSTİN KRONOLOJİSİ 

savaşa dönüştü. Mısır büyük kayıplar verdi.
* İsrail-Fransız-İngiliz> ortak saldırısı sonucu Gaz- 
ze’nin işgali sırasında başlayan Filistin direnişi, Fi
listin Milli Kurtuluş Hareketi’nin (el-Fetih) kuru
luşunun ilk adımı oldu.

1957: * Yaser Arafat mühendis olarak çalışmak üzere 
Kuveyt’e gitti.

1958: * 1 Şubat: Suriye ve Mısır Birleşik Arap Cum- 
huriyeti'ni oluşturdular.

1959: * El-Fetih'in gizli hücrelerinin kuruluş kongresi 
7 Ekim 1959’da Kuveyt'te yapıldı.
* El-Fetih’in görüşlerini yansıtan aylık Filistinıına 
dergisinin ilk sayısı 1959’da Beyrut’ta yayınlandı.

1962: * Kuveyt’te yapılan bir toplantıda bütün Filistin 
direniş hareketleri el-Fetih adı altında birleştirildi.
* 16-17 Mart’ta İsrail kuvvetleri Suriye mevzilerine 
saldırdı.

1963: * Eyliil’de toplanan Arap Birliği Konseyi Ahmet 
el-Şukeyri’yi Filistin halkının temsilcesi olarak seç
ti.

1964: * Filistin Kurtuluş Örgütü’nün Kuruluşu: 17
Ocak’ta Kahire'de toplanan ilk Arap Birliği Zirve
si; “Filistin halkı için sorunun çözümü yolunda so
rumluluk verilme zamanı gelmiştir” kararını aldı. 29 
Mayıs 1964’te Kudüs’te Filistin Milli Kongresi adıy
la yapılan toplantıda Şukeyri’nin başkanı seçildiği 
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) kuruldu. Eylül 
ayında İskenderiye’de toplanan Arap Zirvesi 
FKÖ’nün kuruluşunu kabul etti. FKÖ, siyasi ve ma
li olarak Arap Birliği’ne bağımlı bir örgüt olarak 
doğdu

1965: * Filistin Kurtuluş Örgütü’nün silahlı eylemleri
ni başlatan el-Âsife (Kasırga) ilk bildirisini yayınla
dı.

1966: * Suriye’de Şubat ’ta yapılan bir darbe ile Baas 
Partisi’nin İsrail’e karşı sertlik yanlısı bir hizbi ikti
darı ele geçirdi.
* FKÖ lideri Şukeyri’nin Komünist Çin ve Viet
nam’la sıkı ilişkileri ve Ürdün rejimine yönelik fa
aliyetleri nedeniyle 18 Temmuz’da Ürdün FKÖ ile 
ilişkilerini kesti.

1967: * Altı Gün Savaşı: Suriye topraklarından İsra
il’e yönelik fedayi eylemlerini bahane eden ve -Şi- 
mon Peres’in ifadesiyle- “on yıldır bu savaşa hazırla
nan” İsrail 5 Haziran 1967’de Mısır, Suriye ve Ü r
dün'e saldırdı. İsrail, 6 günde Sina yarımadası, Go-

Unvan -Mayıs -2002 9

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

http://www.cvisiontech.com


lan tepeleri, Batı Şeria, Gazze ve Kudüs'ü işgal etti. 
Doğu Kudüs'te, ilk Yahudi yerleşimi yaz aylarında 
başladı. İsrail’in Kudüs’te kendi kanunlarını uygula- 
maya başlaması İslam ülkeleri ve BM tarafından bü
yük tepkiyle karşılandı.
* Filistin’den komşu ülkelere sığınan mültecilerin 
sayısı, 1967 Savaşı sonunda yurtlarını terkedenlerle 
birlikte 1.5 milyonu aştı. Bu mültecilerin 
400.000’in üzerindeki en kalabalık bölümü Ür
dün’deki kamplara yerleştirildi.
* 22 Kasım: BM Güvenlik Konseyi 242 No’lu Ka- 
rarı’nı yayınladı. “Savaş yoluyla toprak elde edilmesi
nin kabul edilemeyeceğini” vurgulayan karar; “Son 
çatışmalarda işgal edilen topraklardan İsrail si- 
lahlı kuvvetlerinin çekilmesini” ve “mülteci soru- 
nuna adil bir çözümün bulunmasını” öngörüyor
du.

1968: * El-Fetih, ilk kez kendi adını kullanarak Ocak 
1968’de 1 numaralı bildirisini yayınladı.
* Arap devletlerinin 1967 savaşındaki yenilgileri, 
el-Fetih’in FKÖ’deki ağırlığını artırdı ve Haziran 
1968’de toplanan FKÖ Milli Kongresi, Şukeyri’nin 
yerine Yahya Hammuda’yı geçici başkanlığa.getir
di. Kongre Filistin Milli Sözleşmesi’ni onaylayarak; 
"Silahlı mücadele, Filistin’in kurtuluşunun tek yoludur” 
esasını kabul etti.
* 21 Mart: İsrail ordusu ile Filistinliler arasında Ka- 
rameh Savaşı yapıldı.
* 22 Temmuz:Roma’dan İsrail’e giden İsrail El-Al 
uçağı Filistinli gerillalarca Cezayir’e kaçırıldı. İsra
il’in elindeki 15 Arap tutuklunun serbest bırakılma
sı üzerine eylem sona erdi. Bu Filistinlilerin ilk 
uçak kaçırma olayıydı.

1969: * Şubat: Toplanan Beşinci FKÖ Kongresi’nde 
Yaser Arafat hem Yürütme Kurulu başkanlığına 
hem de ordu başkomutanlığına seçildi.
* 18 Şubat: Filistinli kadın korsan Leyla Halit ve 
arkadaşları Zürich’den Tel-Aviv’e hareket edecek 
olan El-Al uçağına saldırıp büyük hasar meydana 
getirdiler.
* Filistinli Hıristiyan lider Nayef Havvatme liderli
ğinde Filistin’in Kurtuluşu İçin Demokratik Halk 
Cephesi kuruldu. 1974’te ‘Halk’ kelimesi düşürülen 
Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi sol ve mark- 
sist çizgideydi.
* 21 Ağustos: İsrail, Mescid-i Aksâ’yı yaktı ve ca

minin büyük bölümü harap oldu. Tüm İslam dünya
sında İsrail’e karşı şiddetli protesto gösterileri yapıl
dı.
* İlk İslam Zirvesi: El-Aksa yangını üzerine hare
ketlenen Müslüman ülkeler, Suudi Arabistan’ın 
gayretleriyle 22-25 Eylül 1969 tarihinde Fas’ın baş
kenti Rabat’ta bir araya geldiler. 25 İslam ülkesinin 
katıldığı Zirve; İsrail’in 1967 savaşında işgal ettiği yer
lerden ve Kudüs’ten çekilmesini ve Kudüs’e Haziran 
1967 öncesindeki 1300 yıldır devam eden statüsünün 
iadesi kararını oy birliği ile kabul etti. Bu zirve ile İs
lam Konferansı’nın temeli atılmış oldu.

1970-1971: * Kara Eylül: Ürdün’deki hayli kalabalık 
Filistinli nüfusunun (1967 savaşı arifesinde;
1.300.000 Filistinli mültecinin 700.000’i Ürdün’de 
yaşıyordu) Haşimi egemenliğine gölge düşürür hale 
gelmesi ve Marksist George Habbash liderliğindeki 
Filistin’in Kurtuluşu İçin Halk Cephesi’nin saldırgan 
tutumu üzerine Ürdün kuvvetleriyle gerillalar ara
sında çatışmalar başladı. Ürdün ordusu Eylül ayında 
Filistin mülteci kamplarına saldırdı. On gün süren 
iç savaş (Kara Eylül) ve Temmuz 1971 ’deki çatış
malar sonucu binlerce Filistinli öldü, binlercesi de, 
ya Ürdün nehrini geçerek İsrail’in eline düştü, ya da 
Suriye ve Lübnan’a göç etti.

1973: *Yom Kippur Savaşı: 6 Ekim 1973’te Mısır ve 
Suriye kuvvetleri İsrail’e iki koldan ani bir saldırı 
düzenlediler. Ağır kayıplara uğrayan İsrail kuvvetle
ri 10 Ekim’de duruma hakim olarak karşı taarruza 
geçtiler. Irak. Ürdün ve Suudi Arabistan kuvvetleri 
Suriye’ye yardıma geldilerse de sonuç alamadılar. 22 
Ekimde Mısır-İsrail, 24 Ekimde de Suriye-İsrail ara
sında ateşkes yürürlüğe girdi.
* Petrol Ambargosu: 26-28 Kasım tarihleri arasın
da Cezayir’de toplanan Arap Birliği, İsrail işgal etti
ği yerlerden çekilinceye ve Filistin halkının hakları sağ
lanıncaya Icadar petrolün bir silah olarak kullanılmasını 
içeren ‘Arap Petrol Politikası Hakkında Karar’ı 
kabul etti. Karar; İsrail’i destekleyen bütün ülkelere 
petrol ambargosu uygulamayı ve petrol üreten 
Arap ülkelerinin, gelirleri dörtte bir azalıncaya ka
dar petrol üretimini kısmalarını öngörüyordu. 1973 
yılı içinde Avrupa ülkelerini ciddi biçimde etkile
yen petrol ambargosu Mart 1974’te sona erdi.

1974: * 26 Ekim: Arap Birliği Zirvesi Rabat'ta toplan
dı. Üç gün süren zirvede Ürdün dahil tüm Arap ül-
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keleri FKÖ'yii Filistin’in tek meşru, temsilcisi olarak 
tanıdı.
* 13 Kasım: BM, Filistinlilerin kendi Icaderlerini tayin 
hakkını ve özgürlük hakkım tanıdı. Ayrıca FKÖ göz
lemci statüsü kazandı ve Arafat BM Genel Kuru- 
lu’nda ilk kez kürsüye çıktı.

1975: * 8 Nisan : Lübnan ordusu ile Filistinli gerilla
lar arasında iç savaş başladı.
* 17 Ağustos: bir FKÖ heyeti, destek sağlamak ve 
büro açmak için Ankara'ya geldi.

1976: * Ocak ayında BM Güvenlik Konseyi FKÖ’ye 
oturumlara katılabilme hakkı tanıdı.
* İsrail işgali altında yaşayan Filistinliler tarafından 
30 Mart 1976’da Celile Toprak Günü gösterisi dü
zenledi. Gösteri şiddet kullanılarak bastırıldı ve 6 
kişi öldü.
* 13 Nisan: Batı Şeria'da Belediye seçimleri düzen
lendi. Seçimleri FKÖ adayları açık farkla kazandı.
* 20 Haziran: Suriye ordusu Lübnan’a girerek 
FKÖ'ye geniş çaplı bir müdahalede bulundu. .
* 6 Eylül: FKÖ Arap Birliği'ne tam üye oldu.

1977: * Filistin Ulusal Konseyi'nin 13. toplantısı 12
Mart 1977’de Kahire’de toplandı. Toplantıda Filis
tin'in geri kalan yerlerinde bağımsız Filistin Devle
ti kurulması fikri kabul edildi.
* İsrail'de yapılan seçimleri Menahem Beğin baş
kanlığındaki Likud Partisi kazandı (17 Mayıs 
1977). Böylece İsrail'de sağ, ilk defa iktidara geldi. 
Hükümet Programı’nda şu ifade yer aldı: “Hükümet, 
Anavatan topraklarında, lcent ve kır bölgelerine (Yahu
di) yerleşimi(ni) planlayacak, teşvik edecek ve kuracak
tır.” Tarım Bakanı Ve Yerleşmelerle ilgili Bakan- 
lıklararası Komite Başkanı Ariel Şaron, 20 yıl içeri
sinde 2 milyon Yahudi’nin bölgelere yerleşimini tasarla
yan bir plan ortaya koydu.
* 1 Ekim: ABD ve SSCB tarafından hazırlanan Or
tadoğu Barış Deklarasyonu FKÖ tarafından des
teklendi. Deklarasyon İsrail’in 1967’de işgal ettiği 
topraklardan çekilmesini öngörüyordu.
* Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat, İsrail Başbaka
nı Menahem Begin’le 19-21 Kasım 1977’de İsrail iş
gali altındaki Kudüs’te; 25-26 Aralık 1977’de de İs- 
mailiye’de görüştü.

1978: * 14 Mart: İsrail Güney Lübnan'ı işgal etti.
* Camp David Antlaşması: 17 Eylül 1978’de Beyaz 
Saray’da Mısır, İsrail ve ABD arasında imzalan

Camp David Antlaşması; İsrail’in Sina’dan çekil
mesini, Batı Şeria ve Gazze’nin özerk yönetime ka
vuşması ve 5 yıllık bir geçiş sürecinin ardından Mı
sır, İsrail ve Ürdün arasında yapılacak mücakereler- 
le nihai statüsünün belirlenmesini ve Filistin mese
lesinin ilgili ülkeler ve Filistin halkının temsilcileri
nin katılacağı müzakerelerle çözümlenmesini öngö
rüyordu.
* Arap Birliği Zirvesi Camp David Antlaşması’nı 
kınadı.
* 31 Ekim: İsrail Kabinesi, Batı Şeria’da 430, Şeria 
vadisinde 200, Golan tepelerinde 200 yeni Yahudi 
yerleşim evinin inşasına karar verdi.

1979: * Yahudi Yerleşim Merkezleri: BM Güvenlik 
Konseyi kararıyla kurulan konuyla ilgili bir komis
yon raporuna göre: "1967 işgali ardından 1979 Ma- 
yıs’ına kadar İsrail, işgali altındaki bölgelerde toplam 
133 yerleşim mericezi kurmuştur; bunların 79’u Batı 
yalcasında, 29’u Golan tepelerinde, 7’si Gazze şeridin
de ve 18’i de Sina’da bulunmaktadır. (...) 1977’de 
(Beğin) hükümetinin işbaşına gelmesinden bu yana sa
dece Batı yakasına yerleşenlerin sayısı 3 .200’den 
17.400’e yükselmiştir. Bu miktar, şu sıra sayılan yak
laşık 80.000’i bulan Kudüs’te yerleşenleri içine almış 
değildit.” (1980’den itibaren Şaron komitesi yerle
şim politikasına hız vermiş; Kasım 1982’de Batı ya
kası ve Gazze’deki yerleşim merkezlerinin sayısı 204 
olmuş; Kasım 1983’te ise 63 yeni merkezin daha ku
rulmakta olduğu görülmüştür.)

26 Mart 1979 Mısır-Israil Barışı: Beyaz Saray’da 
Başkan Carter, Başkan Enver Sedat ve Başbakan 
Menahem Begin tarafından 9 maddelik Barış Ant
laşması imzalandı. Buna göre; İsrail Sina’dan çeki
liyor, Sina silahsızlandırılıyor, Gazze-Mısır sının 
belirleniyor, Mısır ile İsrail arasında nihai barış du
rumuna geçiliyordu.
* 29 Temmuz: İsrail, Bölünmez ve Parçalanamaz 
Kudüs’ü başkent ilan eden bir yasayı kabül etti.

1981: * 7 Temmuz : İsrail Beyrut'u bombaladı.
* 6 Ekim: Mısır Devlet Başkanı, Enver Sedat öldü
rüldü.
* 14 Aralık: İsrail, Golan tepelerini ilhak etti. 

1982: * 25 Nisan: İsrail Sina'dan çekilme işlemini ta
mamladı.
* 6 Haziran: İsrail Lübnan'ı işgal etmeye başladı. 
Eylül ayında FKÖ Beyrut'tan çekilmek zorunda kal
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dı. FKÖ, birliklerini Sudan’a taşıdı.
* Arap Birliği Zirvesi, 9 Eylül 1982 'de tüm bölge 
ülkelerinin barış içinde yaşaması için, FKÖ'nün 'Fi
listin halkının tek meşru temsilcisi olduğunun ve bağım
sız Filistin Devleti'ni I<abul edilmesinin şart olduğunu’, 
nihai karar tasarısı olarak kabul etti.
* 14 Eylül: Lübnan Devlet Başkanı Beşir Cemayel 
bir suikast sonucu öldürüldü.
* 15 Eylül: İsrail Batı Beyrut'a girdi.
* Sabra ve Şatilla Katliamı: 18 Eylül 1982 Filistin 
mülteci kampları Şabra ve Şatilla'ya İsrail desteğin- 
deki Falanjistler tarafından kanlı bir saldırı düzen
lendi. Saldırı sonucunda 600 Filistinli ölürken, 
1800 Filistinlinin kayıp olduğu açıklandı. Filistin 
kaynakları hiçbir iz bırakmadan kaybolan sivillerin 
Falanjist milisler ve İsrail askerleri tarafından öldü
rüldükten sonra gizlice gömüldüğünü iddia ettiler.
* 20 Eylül: Ürdün Kralı Hüseyin, Ürdün-Filistin 
Konfederasyonu teklif etti.

1983: * Yaser Arafat gizlice Lübnan’a girdi. Kuşatılmış 
olan birliklerinin başına geçti. Uluslar arası müda
hale sonucu Filistinliler Lübnan’ı terketti.

1984: * 27 Mart: El-Fetih, FHCP, DFLP ve CPP ara
sında Aden'de uzlaşma sağlandı.
* 23 Temmuz 1984 İsrail'de seçimler yapıldı ve 
Ulusal Birlik Hükümeti oluştu.

1985: * 11 Şubat: Ürdün Kralı Hüseyin ve FKÖ lideri 
Yaser Arafat Ürdün-Filistin Anlaşması diye bili
nen katılma deklarasyonunu kabul etti.
* 1 Ekim: Tunus'taki FKÖ karargahlarına hava sal
dırısı düzenledi. Saldırı sonucunda 70 kişi öldü.

1987: * Filistin Ulusal Konseyi20 Nisan 1987’de Ceza
yir’de toplandı. 6 gün süren toplantıda El-Fetih, 
FHCP, DFLP ve CPP'nin tekrar FKÖ adı altında 
birleşmesi kararı alındı.
* 1 Aralık: İsrail işgali altındaki bölgelerde Filistin
liler İntifada hareketi başlattılar.____

1988: * 16 Nisan : FKÖ ikinci komutanı Ebu-Cihad 
İsrail askerleri tarafından evinde öldürüldü.
* 31 Temmuz: Ürdün Kralı Hüseyin, Batı Şeria'mn 
dedesi Abdullah tarafından 1950 yılında Ürdün 
topraklarına katıldığını ve bu ülkenin 'yasal ve ida
ri parçası' olduğunu söyledi.
* 15 Kasım: Cezayir’de toplanan Filistin Ulusal 
Konyesi, Filistin Devleti'ni ilan etti.
* 13 Aralık: FKÖ lideri Yaser Arafat BM Genel

Kurulunda yaptığı konuşmada Filistin Ulusal Kon- 
seyi'nin 12 Kasımda aldığı Filistin Devleti kararını 
tekrarladı.
* 15 Kasım: BM,Filistin Devletini tanıdı.

1989: * 8 Nisan: İsrail Devlet Başkanı İzak Şamir, iş
gal altındaki topraklarda yapılacak seçimleri mer
keze alan dört aşamalı bir plan önerdi.
* 16 Mayıs: İsrail, Filistin Devletini tanımadığını 
açıkladı.

1990: * 20 Haziran: Ocak ayında başlayan Sovyet Ya
hudilerinin İsrail'e göçü (yıllık 200 000 kişiye ulaş
mıştı) Filistinliler ile İsrailliler arasında büyük sorun 
oldu. Filistinli bir komando grubu İsrail'e girmeye 
kalkıştı. ABD Başkanı Bush bu olaydan dolayı 
ABD-Filistin görüşmelerini askıya aldı.
* 8 Ekim Kudüs'te Mescid-i Aksa'da katliam (18 
ölü, 150 yaralı). İsrail BM soruşturma komisyonu
nun işbirliği teklifini reddetti.

1991: * 15 Ocak : Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) 
ikinci komutanı Ebu-İyad (Salah Halef), danışmanı 
Ebu Muhammed ve FKÖ güvenlik şefi Hayil Ab- 
dülhamid bir suikast sonucu öldürüldüler.
* 11 Mart: ABD başkan yardımcısı James Baker, 
Körfez Savaşı'ııdan sonra Kudüs'e ilk ziyaretini ger
çekleştirdi. Takiben İsrail, 2 Ağustos 1990'daki ba
rış konferansının ilkelerini kabul etti.
* 18 Ekim: Filistin Ulusal Konseyi ile 3 Ekim'de gö
rüş birliğine varmasının ardından James Baker Sov
yet Başbakan yardımcısı ile beraber 30 Ekim'de 
Madrid1 te “İsrail ile Arap ülkeleri arasımda barış 
konferansı” yapılacağını Kudüs'te açıkladı.
* 1967'de kesilen İsrail-SSCB diplomatik ilişkileri 
yeniden kuruldu.
* 30 Ekim: ABD Başkam Bush ile SSCB lideri Gor- 
baçov'un Madrid konferasını açmalarından sonra 3 
Kasım'da İsrail ve Arap komşuları arasında ilk kar
şılıklı görüşmeler başladı. Filistin Birleşik Ürdün- 
Filistin delegasyonunun parçası olarak görüşmelere 
katıldı. Görüşmeler bir çok sorunlarla Aralık ve Şu
bat aylarında da devam etti. Çok yönlü görüşmeler 
28 Ocak 1992'de Moskova'da başladı.

1993: * 20 Ağustos: İsrail ve FKÖ temsilcileri Oslo 
Anlaşması’nıimzaladılar. Anlaşma; İsrail’in en geç 
beş yıl içinde İsrail’in batı Şeria ve Gazze bölgesin
den çekilmesini ve geçici Özerk Filistin yönetimi
nin seçimler sonucu oluşturulmasını öngörüyordu.
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Batı Şeria ve Gazze’de eğitim, kültür, sağlık, sosyal, 
refah, vergilendirme ve turizm işleri, anlaşmadan 
sonra Filistin yönetimine bırakılıyor. Filistin mec
lisi ve polis gücü kuruluyordu.
* 13 Eylül: îshak Rabin ve Yaser Arafat arasında 
Washington’da imzalanan Filistin Özerklik İlkele- 
ri Deklerasyonu ile 5 yıllık bir süre içerisinde Gaz- 
ze ve Eriha’da “Özerk Filistin Devleti” kurulması 
kararlaştırıldı.

1994: * 25 Şubat: Yahudi yerleşimci Baruch Golds- 
tein Halil İbrahim Camii'nde 29 Filistinliyi öldür- 
dul
* 29 Şubat: İsrail ve FKÖ Paris'te ekonomik ilişki
ler protokolünü imzaladı.
* 4 Mayıs: İsrail Devlet Başkanı İzhak Rabin ile 
FKÖ lideri Yaser Arafat arasında İsrail-Filistin İl
keleri Deklerasyonu'nu tamamlayıcı düzenlemeler 
içeren Kahire Anlaşması imzalandı.
* 1 Temmuz: Arafat Filistin’e geldi
* 26 Ekim: İsrail ve Ürdün arasında Barış Antlaş
ması imzalandı.

1995: * 28 Eylül: II. Oslo Anlaşması (İsrail-Filistin 
Geçici Anlaşması) Washington'da imzalandı. Ara
fat ve İzak Rabin'in imzaladığı anlaşmaya gözlemci 
olarak ABD Başkanı Clinton, Ürdün Kralı Hüseyin 
ve Mısır Devlet başkanı Hüsnü Mübarek katıldılar.
* 4 Kasım: İsrail Başbakanı İzak Rabin aşırı sağcı öğ
renci Yigal Amir tarafından öldürüldü. İzak Ra
bin'in yerine Şimon Perez geldi.

1996: * FKÖ lideri Yaser Arafat, 20 Ocak 1996’da 
yapılan seçimler sonunda Filistin Özerk Yöneti- 
mi’nin başkanı seçildi ve taraftarları 80 sandalyeli 
Yürütme Konseyi'nde üçte iki çoğunluk sağladı.
* 3-4 Mart: Hamas saldırısı sonucu Kudüs ve Tel- 
Aviv’de 33 İsrailli öldü.
* 18 Nisan 1996’da İsrail Başbakanı Şimon Perez 
Lübnan'a karşı "Gazap Üzümleri” operasyonunu 
başlattı. Güney Lübnan'daki Kana BM mülteci 
kampında 98 sivil İsrail saldırısı sonucu öldürüldü.
27 Nisan'da ateşkes ilan edildi.
* 24 Nisan: Filistin Ulusal Konseyi ilk defa Filis
tin'de yaptığı kongresinde Kunıluş Bildirgesi'ndeki 
İsrail1 in varolma hakkıyla bağdaşmayan maddeleri 
kaldırdı.
* 1 Mayıs: Yaser. Arafat ABD Başkanı Clinton’la 
Beyaz Saray’da görüştü.

* 29 Mayıs: İsrail Seçimlerini Benjamin Netanya- 
hu liderliğinde aşırı sağ ve dinci partilerden oluşan 
sağ koalisyon kazandı.
* 27 Eylül: Kudüs beledfye başkanı Kubbet üs-Sah- 
ra'nın altında tünel açtırdı. Bu olay neticesinde İn
tifada şiddetlendi: 3 gün süren olaylar bütün Filistin 
topraklarına yayıldı ve 76 kişi öldü.
* Yaser Arafat, İsrail Cumhurbaşkanı Ezer Weiz- 
man'ın daveti üzerine 8 Ekim 1996’da İsrail'e ilk 
resmi ziyaretini gerçekleştirdi.
* 15 Aralık: Kesilen İsrail-Suriye barış görüşmeleri
nin 2000 yılında Washinton'da devam etmesi kara
rı alındı.

1997: * 17 Ocak: İsrail ile Filistin yönetimi arasında 
"Sivil güçlerin ve sorumlulukların Filistin tarafına 
devrini” içeren (El Halil'in yeniden konuşlandırıl
masına ilişkin) protokol imzalandı. Protokol gereği 
El Halil’den İsrail çekildi.
* 25 Şubat: İsrail hükümeti Kudüs'ün işgal edilmiş 
Arap bölgesinde yer alan Har Homa'yı Yahudi yer
leşimcilere vereceğini açıkladı. Oslo kararlarına ay
kırı olmasına rağmen ABD, BM Güvenlik Konse- 
yi'nin İsrail'in proje'den vazgeçmesini isteyen kara
rını veto etti.
* 25 Eylül: Filistin polisi Hamas'la ilişkisi olan 6 bü
royu ve kuruluşu kapattı. Aynı gün Hamas siyasi bü
ro şefi Halid Meşal'e Ürdün’de suikast girişiminde 
bulunuldu
* 1 Ekim: Ürdün'ün baskısıyla İsrail, Hamas'ın dini 
lideri Şeyh Ahmed Yasin'i serbest bırakmak zorun
da kaldı.

1998: * 14 Mayıs: Filistinliler İsrail Devleti'nin kuru
luşunun 50. yıldönümünde protesto gösterileri sıra
sında İsrail ordusuyla çıkan çatışmalarda 9 Filistinli 
öldürüldü, 1200 Filistinli yaralandı.
* 21 Haziran: İsrail hükümeti Netanyahu'nun Bü
yük Kudüs planını onayladı. Filistinlilerin itirazıy
la karşılanan projede, Kudüs'ün batısındaki Yahudi 
yerleşim birimlerinin Kudüs belediyesine katılması
nın yanı sıra sadece eski kenti değil, Batı Şeria'daki 
yerleşim yerlerini de yetkisi altına alacak bir "siiper- 
belediye" oluşturulması öngörülüyordu.
* BM Genel Kongresi 7 Temmuzda Filistin delegas
yonuna süper gözlemci statüsü verdi.
* BM Güvenlik Konseyi, 13 Temmuz’da İsrail'i Bü
yük Kudüs planından vazgeçmeye çağırdı.
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* 23 Ekim : İsrail ile Filistin arasında Wye River 
Memorandumu imzalandı. Buna göre İsrail, Filistin 
polisinin barış süreci aleyhindeki hareketlere uygu- 
ladığı baskıları artırması karşılığında Batı Şeria'daki 
diğer %13'lük toprağı Filistin Yönetimine üç ay 
içinde devretmeyi kabul etti. Bu toprakların 
%1'inin tamamen Filistin yönetiminde, geri kalan 
%12'sinin İsrail'le ortak yönetilmesi karara bağlan
dı.
* 24 Kasım: Gazze uluslararası havaalanı açıldı.
* 13 Aralık: Bill Clinton Filistin'i ziyaret eden ilk 
ABD başkanı oldu. Olağanüstü güvenlik önlemleri 
altında gerçekleşen ziyaret bağımsızlığını ilan etmek 
isteyen Filistin Yönetimi'nde coşku yarattı.
* 18. Aralık: ABD ve İngiliz kuvvetleri Irak' ı bom
balarken İsrail Hükümeti Wye River Memoran- 
dum'unu uygulanmasını askıya aldığını açıkladı.
* İsrail Parlamentosu 81'e karşı 30 oyla kendisini 
feshetti (21 Aralık 1998) ve 17 Mayıs 1999'da yeni
den seçim kararı aldı.

1999: * 25 Martta AB Devlet ve Hükümet Başkanları 
Berlin toplantısında, Filistinlilerin devlet ihtimali
ni de içeren daimi ve kısıtlanmamış kendi l<aderini ta
yin hakkını onayladı.
* 13 Mayıs 1993 İlkeler Deklarasyonu’nda Filis
tin'in özerkliği için verilen süre 4 Mayıs 1999’da so
na erdi. ABD Başkanı Clinton, Batı Şeria ve Gaz- 
ze'nin daimi statüsü görüşmelerinin bir yıl içinde 
sonuçlanacağı garantisini bir mektupla Yaser Ara
fat'a bildirdi. Clinton'ın tüm sorumlulukları üstlen
mesi üzerine, Filistin Merkez Konseyi bağımsız Filis
tin Devleti'nin ilanını ertelemek konusunda Clin- 
ton'la görüş birliğine vardı.
* 17 Mayıs : İsrail'de parlamento seçimleri yapıldı. 
İşçi Partisi lideri Ehud Barak, Likud lideri Benja
min Netanyahu'yu %56'ya %44 oyla yenilgiye uğ
rattı.
* 4 Eylül : Şarm el Şeyh’te Filistin lideri Yaser 
Arafat ile İsrail Başbakanı Ehud Barak tarafından 
imzalanan Memorandumla Wye River Memoran- 
dum'unun İsrail ordusu ile ilgili uygulamaları için 
yeni bir takvim çıkarıldı. Bu memoranduma göre 
Gazze şeridiyle Batı Şeria arasında iki güvenli geçiş 
bölgesi açılması, daha çok mahkumun serbest bıra
kılması ve üzerinde anlaşılan tüm daimi statülerle 
ilgili konuların en geç 13 Eylül 2000 tarihine ka

dar sonuçlandırılması karara bağlandı.
* 5 Eylül: İsrail hükümeti Şarmel Şeyh Anlaşması
nı onayladı.
* 13 Ekim’de Başbakan Ehud Barak'la önde gelen 
Yahudi yerleşimci örgütleri, Netanyahu zamanında 
kurulan toplam 42 illegal yerleşim bölgesinin 
10'unun sökülmesi konusunda anlaştılar.

2000: * İsrail Başbakanı Ehud Barak, ilk kez Ku
düs'ün Filistin ve İsrail'e ait iki başkent olabilece
ğini dile getirdi.
* 10 Ocak: Nihai görüşme statüleri Ramallah’ta 
başladı.
* 11 Temmuz: ABD arabuluculuğunda Camp Da- 
vid Zirvesi başladı.
* 28 Eylül: İsrail Savunma Bakanı Şaron’un bin ki
şi ile Harem-i Şerif'e girmesi büyük tepkilere neden 
oldu. Mescid-i Aksa İntifadası başladı.
* 29 Eylül: Kudüs'ün Harem-i Şerif bölgesinde cu
ma namazından sonra Filistinlilerle İsrail polisi 
arasında çıkan çatışmalarda 19 Filistinli hayatını 
kaybetti. Olaylar diğer kentlere yayıldı ve şiddet
lendi.
* 16 Ekim: Şarm el- Şeyh Zirvesi Arafat, Barak, 
Bili Clinton ve BM Genel Sekreteri Kofi An- 
nan’ın katılımıyla başladı. Barış görüşmelerinin 
devamı için anlaşmaya varıldı.
* 13 Kasım: İsrail, Filistin yönetimi topraklarına 
insani yardım dışındaki malların giriş çıkışını ya
sakladı.
* 20 Kasım: Gazze’de bir İsrail otobüsüne bombalı 
saldırı düzenlendi. İki kişi öldü.

2001 :*  28 Ocak: Mısır'ın Taba kentindeki İsrail-Fi- 
listin görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı.
* 6 Şubat: Başbakanlık seçimlerini Ariel Şaronka- 
zaridı.
* 19 Haziran: Radikal Yahudiler El-Halil’de biri 
2,5 yaşında çocuk, üç kişi öldürdü.
* 9 Ağustos: Hamas’m bir restorana düzenlediği 
saldırıda 16 kişi öldü.
* 9 Eylül: Filistinlilerin üç farklı bölgede düzenle
dikleri saldırıda yedi kişi öldü, 42 kişi yaralandı. İs
rail, Filistinli bakanı kaçırdı.
* 12 Eylül: Cenin’i bombalayan İsrail 9 Filistinliyi 
öldürdü.
* 15 Ekim: Ariel Şaron hükümetinin askeri güçleri 
bir süredir fiilen işgal altında tuttuğu El Halil ken-
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