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Küreselleşme ve İslâm’ın Küresel Dinamizmi

Küreselleşme konusu artık “kabak tadı” vermeye başladı; ama 
dünyada yaşanan belld de en temel, en belirleyici süreç, küresel
leşme olduğu için bu mesele daha çok konuşulacak. 
Küreselleşmenin mantığını ele verecek en önemli şey, küresel- 
leşmenin ne olduğu meselesinin hern anlaşılamaması, hem de 
anlatılamaması.
Üzerinde kafa yorulmayan en Önemli sorun, mevcut küreselleş  ̂
me paradigmasının, dünyayı Batılılaştırmanın ve Batıca da
ha örtük ama daha derinden bağımlı hale getirmenin yeni bir 
biçimi olduğu ve Batılı seküler ve neo-pagan değerleri, ilişki 
ve hegemonya kurma biçimlerini hızla tüm dünya sathına yay- 
dığı gerçeği: Dünyada yalnızca seküler ve neo-pagan Batı kültü' 
rünün hakim olması isteniyor; bu kültürün insanı, dünyayı, do
ğayı, Tanrı’yı hiçe sayan, karikatürize ederek yok eden dina- 
miklerine, paradigmalarına direnen ve kendilerine özgü para- 
digmalarla varlıklarını sürdümek, dünyaya kendileri kalarak bir 
şeyler söylemek isteyen kültürler tehlikeli olarak görülüyorlar. 
Dünyada küreselleşmenin seküler ve neo-pagan değerlerine di- 
renebilen, kendine özgü evrensel ve kuşatıcı değerleri ve dina- 
mikleri olan tek kültür, İslâm kültürü. Müslümaıı toplumlann, 
yerli Amerika, Afrika ve Doğu kültürlerinin aksine ölü kültür
ler haline gelmemekte ısrar etmesi, fosilleştirme operasyonla  ̂
nna güçlü şekillerde direnmesi, seküler ve neo-pagan küresel 
kültürün aktörlerinin tüm öncelikli stratejilerini ve projelerini 
îslâmhn bu varolma direnci ve dinamizmini etkisiz hale getir- 
mek için geliştirmelerine yol açıyor. İşte 11 Eylül süreci, böy- 
lesi bir panik psikolojisinin ürünü. Artık bu gerçek bugün çok 
daha iyi anlaşılmış durumda.
Zoraki olarak küreselleştirilmeye çalışılan Batı kültürünün aksi- 
ne, İslâmhn ben-merkezU ve ırk-merkezU olmaması. Batı kül
türünden daha kalıcı, adil, banşçd ve köklü küresel paradig
malar ve ilişki biçimleri önerebileceğini gösteriyor. İslâm’ın 
üzerine bu kadar gelinmesinin nedeni de bu zaten.
Bu sayımızda küreselleşmeyi daha anlaşılır kılabilecek ve İS' 
lâm’ın kendine özgü bir meydan okuma geliştirebilecek bir dina
mizme ve imkânlara fazlasıyla sahip olduğunu gösteren ve zevk
le okuyacağınız kapsamlı bir küreselleşme dosyası hazırladık. 
Konu çerçevesinde Kemal Ersözlü İle ilginç bir konuşma ger
çekleştirdik. Bu konuşma, Ersözlü’nün söyleyeceği çok önemli 
şeyler olduğunun küçük bir göstergesi sadece.
Seçim gündemine ilişkin doyurucu analiz yazılarımız var. Nazifc 
Şişman, küresel kadın politikalarını ve platformalannı analiz 
eden nefis bir yazı yazdı. Hasanali Yıldırım, edebiyatın nasıl an
laşılabileceğine ilişkin birkaç sayı sürecek bir dizi yazı kaleme al
dı. İhsan Kabil, sinema yazılarma yeniden başladı. Kani Torun, 
İngiltere’deki müslümanlar özelinden yola çıkarak selefilik

- t i v p r i n d p . r i h i n  n r ı r . ı  a n a l i d e r  v a p iv o r .____________________________________

Daha dolu, daha heyecanlı ve daha taptaze Umran’larda buluş
mak dileğiyle...
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SÜTTEN AGZI YANAN 
YOĞURDU ÜFLEYEREK YER!

YUSUF KAPLAN

^  I  ̂ ürkiye, siyasetin bittiği,
I  ekonominin çöktüğü, top'

JL  lumsal ve kültürel hayatın
felç olduğu bir ortamda seçimlere 
gidiyor. Bu ortam, dış aktörlerin 
Türkiye’ye her geçen gün daha faz
la müdahale edebildiği, ancak sa
vaş şartlarına özgü dış dayatma- 
ların ve müdahalelerin sözkonusu 
hale gelebildiği son derece tehli
keli bir ortam.

Türkiye, bu noktaya, bu çıkmaz 
sokağın eşiğine birdenbire ve tesa- 
düfen gelmedi. Bunun en azından
10 yıllık bir zamana yayılabilecek 
bir arkaplanı var. Modem tarihi
mizin en uzun on yılı olarak adlan
dırabileceğimiz bu süre içinde Tür
kiye, tıpkı yüzyıl öncesinin Os- 
manlı’sı gibi yeniden bölgenin 
hasta adamı olup çıkıverdi.

Bu son on yıllık süreci en iyi 
tasvir ve tarif edecek kavram, her
halde belirsizlik; ve belirsizliğin 
doğal sonucu olarak patlak veren 
istikrarsızlık kavramı olsa gerek. 
Türkiye, artık öylesine ürkütücü 
bir noktaya geldi ki, hangi alana 
bakarsanız bakın, bu belirsizliğin, 
istikrarsızlığın izlerini görebilme
niz mümkün. İşte 3 Kasım erken 
genel seçimleri, belirsizliğin ve is
tikrarsızlığın nasıl ortadan kaldırı
labileceği sorusunun en hayatî me
sele olduğu genel seçimler olarak

tarihe geçecek.
Burada sorulması ve üzerinde 

yoğunlaşılması gereken soru şu: 
Türkiye, bu belirsizlik ve istikrar
sızlık ortamını aşabilecek mi? Ve 
nasıl aşacak?

Bu sorulara gerçekten inandırı
cı cevaplar verebilmek pek kolay 
görünmüyor. Çünkü Türkiye’de, 
özellikle de elitler düzleminde, bu 
belirsizlik ve istikrarsızlığın ne
denleri ve nereden kaynaklandığı 
sorunu maalesef açıklığa kavuş- 
turulabilmiş değil. Üstüne üstlük 
işin daha da kötüsü, belirsizliğin ve 
istikrarsızlığın nedenleri konusun
da yapılan teşhisler, geliştirilen 
açıklama biçimleri bütünüyle yan- 
lış ve ne yazık ki yanıltıcı. Yani, 
kendi temel sorunlarını kavraya
mayan, bu sorunların nerden  
çıktığını göremeyen bir Türk eliti 
var karşımızda. Bu çok ürkütücü 
bir şey.

Bize göre, Türkiye’yi her ba
kımdan perişan eden, Türkiye’nin 
hallaç pamuğu gibi oradan oraya 
savrulmasına neden olan belirsiz
likler ve istikrarsızlıkların en te
mel nedeni, Türkiye’nin elitleri
nin kafalarında tasarladıkları Tür
kiye tablosunun son derece çarpık 
bir tablo olmasıdır: Türkiye’nin 
elitleri ve aydınları, Türkiye’nin 
hâlâ esaslı ve silkeleyici bir kim

lik, bir yön, bir varlık ve varoluş 
sorunu olduğunun farkında bile 
değiller. Onlara göre, Türkiye, 
kimliğini, yönünü, varlık ve varo
luş nedenini ve tercihini Batılılaş
mak olarak yapmış bir ülkedir; bu 
tercih çoktan yapılmış ve mesele 
kapanmıştır. Hâlâ Türkiye’ye vazi
yet eden elitlerin geliştirdikleri, 
gerçekliğinden, doğruluğundan en 
ufak bir şekilde bile kuşku duyma
dıkları en yakıcı nokta burası.

Oysa Türkiye’de son on yılda 
yaşanan belirsizliklerin ve istik
rarsızlıkların temel nedeni bu 
tercihin kökten yanlış olmasındâ 
gizlidir. Türkiye’nin elitlerine gö
re, Türkiye’nin Batılılaşma ideali
nin, kültür ve medeniyet değiştir
me ülküsünün doğruluğunun tar
tışmasını yapmak bile mümkün 
değildir. Tam bir akıl tutulması, 
akıl yırtılması, akıl ve zihin kör
leşmesi hali bu. Çünkü Türki
ye’nin yaşadığı ve Türkiye’yi her 
bakımdan tam bir bitkisel hayata 
mahkum ve mahpus eden şey, 
Türkiye’nin elitlerinin Türki
ye’nin kim ve ne olduğuna, nere
ye doğru gitmesi gerektiğine iliş
kin olarak yaptıkları; tarihsel, top
lumsal, kültürel bir karşılığı ve 
gerçekliği olmayan bu yanlış ve 
yanıltıcı tanımlamadır.

Türkiye’nin böylesi bir çıkmaz 
sokağın eşiğine gelip dayanması 
kaçınılmazdı. Türkiye kültür ve 
medeniyet değiştirme projesine so
yunduğunu ilân ederek ve aslâ içi
ni doldurma becerisi göstermeksi
zin yaptığı bu Batılılaşma tercihiy
le, ülkeyi belirsizliklerin, istikrar
sızlıkların, yön ve öz-güven yitimi
nin tam ortasına fırlatıvermiştir.

Özetle Türkiye, esaslı bir kim
lik, varoluş ve yön yitimi sorunu
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yaşıyor. Bu durum, zorunlu olarak, 
belirsizliklerin ve istikrarsızlıkların 
her alanda ve her yere hakim ol
duğu hastalıklı bir Türkiye’nin zu
hur etmesine neden olmuştur. 
Elitlerin ve aydınların kültür ve 
medeniyet değiştirme ve Türki
ye’de hayâlı bir Batılı toplum ya
ratma projeleri, gerçekleştirilmesi 
aslâ mümkün olmayacak ham ve 
boş hayalden ibaret bir projedir. 
Bu proje, Türkiye’nin İslâm’la ve 
dolayısıyla toplumla, tarihsel tec' 
rübemizle, kültürel dinamikleri' 
mizle ilişkilerini de, Batı’yla iliş
kilerini de sakatlamıştır.

İslâm’ı daha işin başındayken 
siyasî, kültürel, toplumsal bir aktör 
olarak devre dışı bırakmayı göze 
alabilecek kadar gözükapalı bir şe
kilde yola koyulan Türkiye, Batık
lar nezdinde de kendisini kabul et- 
tirememiştir. Batılılar, Türki
ye’nin 1000 yıllık tarihsel tecrübe
sinin yaratılmasında kurucu bir 
aktör ve dinamik olarak kilit rol 
oynayan İslâm’la ilişkilerini ko- 
parabilmesinin mümkün olabile' 
ceğine hiçbir zaman inanmamış- 
lar; ama her ne sûretle olursa ol
sun, Türkiye’nin İslâm’la yeniden 
yaratıcı şekillerde ilişki kurma im
kân, ihtimal ve yollarını da her za
man engelleyebilmek, erteleyebil
mek için olağanüstü çabalar gös
termişlerdir. O yüzden Türkiye’nin 
Batı yörüngesinden sapmaması, 
kaymaması, çıkmaması için elle
rinden gelen her şeyi yapmaktan 
geri durmuyorlar.

Ürkütücü olan nokta şu: Batık
lar da, Türkiye’nin seküler elitleri 
ve aydınları da, Türkiye’nin yeni
den İslâm’la buluşmaması, İslâm 
ekseninde yeni bir yörünge oluş
turmaya kalkışmaması konusunda 
hemfikirler. 'lam~Lersi bir duru-

nuz? Elbette ki, hayır! Örneğin İn
giltere’nin, Almanya’nın, Ameri
ka’nın halkları müslüman olma
dıkları halde her ne sûretle olursa 
olsun İslâm’dan yana bir kültür ve 
medeniyet değiştirme çabası içine 
girebilmelerini aklınız, havsalanız 
alabiliyor mu?

Sözün özü, Türkiye’nin elitleri 
bu ülkenin tarihsel tecrübesi, 
kültürel dinamikleri ve medeni- 
yet havzası ile barışmadıkları, İs
lâm’ı hâlâ irtica’yla mücadele gibi 
projelerle bu ülkenin ve toplumun 
hayatından uzaklaştırma aymazlı
ğına son vermedikleri, yani İslâm 
bu ülkede en esaslı, en köklü, en 
güçlü siyâsi, toplumsal ve kültürel 
realite olarak görülmek yerine, 
meşrûiyeti olmayan sadece halkın 
vicdanlarına hapsedilen ölü, ruh
suz, anlamsız bir din olarak algı
landığı sürece Türkiye, aslâ belini 
doğrultamaz ve bizi perişan eden 
belirsizlikleri, istikrarsızlıkları 
aslâ aşamaz ve hatta şu Anadolu 
coğrafyasındaki varlığını sürdür
meyi bile aslâ garanti altına ala-

mun bir Batı ülkesi için geçerli 
olabileceğini düşünebiliyor musu

maz.
Son on yıldan bu yana yaşadığı

mız belisizliklerin ve istikrarsızlık

ların kontrolden çıkacak boyutlar 
kazanmasının en temel nedeni, 
elitlerin ve aydınların İslâm’sız bir 
Türkiye yaratmak için gösterdikle
ri son derece irrasyonel ve tehlike
li operasyonlardır: 28 Şubat ope
rasyonu bunun en son ve en yıkıcı 
örneğini oluşturmaktadır. Türki
ye’nin ekonomik, siyasi ve kültürel 
olarak yaşadığı bu korkunç buna
lım, son beş yılın ürünüdür. Tür
kiye’de İslâm’ın kamusal hayattan 
uzaklaştırılması, Türkiye’ninin 
elitlerinin de; Amerikalıların da, 
Avrupalıların da, İsrail’in de be
nimsedikleri birincil stratejidir. 
Böyle bir şeyi hazmedebilmek, an
layabilmek mümkün mü?

Son seçimlerde Türkiye’deki 
siyasî tablonun oluşmasında birin
ci derecede ABD belirleyici ol
muştu: ABD’nin Abdullah Öca- 
lan’ı yaka-paça yakalayıp Türki
ye’ye postalaması, Türkiye’deki se
çimlerin sonucunu belirlemişti.

3 Kasım genel seçimlerine de 
ABD’nin başlattığı adına resmen 
terörle savaş dediği, ama gerçekte 

-Tslrîtn^yı müihimnn ülkpjprin Se- 
leceğinin belirlenmesinde kilit rol 
oynamasının önlenmesini birincil
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gerçek hedef olarak benimseyen 
ve belirleyen 11 Eylül sürecinin 
gölgesi düşecek ve damgasını vu' 
racak. 3 Kasım seçimlerine 11 Ey
lül sürecinin gölgesi daha seçim- 
lerden önce düştü bile: Öncelikli 
olarak yaklaşık 30 yıldan bu yana 
ilk kez bu seçimlerde İslâmcı par
tiler, hadım edildiler: A K  Parti, 
İslamcı bir parti değil, Türkiye’yi 
batıran, iflasın eşiğine getiren 
merkezin partisi olacağını söyler
ken, Saadet Partisi, AK Parti için 
estirilen rüzgâr dolayısıyla -en 
azından bugüne kadar ki kamuoyu 
yoklamalarına göre- barajı aşama
ma tehlikesiyle karşı karşıya.

Artık şu çok net bir şekilde or
taya çıkmış olmalı: 11 Eylül süreci
nin, daha 11 Eylül “numara”sı pat
lak vermeden önce Türkiye’nin 
geleceğinin üzerine gölgesi düşme
ye başlamıştı. Türkiye*nin ekono
misi, işbaşındaki siyasi ve bürokra
tik elitin basiretsizlikleri, ihmal
karlıkları ve aymazlıkları nedeniy
le göz göre göre, gözümüzün içine 
baka baka çökertildi ve ardından 
Kemal Derviş Türkiye^ye posta- 
landı.

Altını tekrar tekrar çiziyorum: 
1999  seçimlerde Apo postalan

mış ve seçimlerin kaderini belir
lemişti. Şimdiyse Kemal Derviş 
postalandı ve Türkiye*nin seçim
lerden sonra kaderini belirleye
cek. Kim ne derse desin, Kemal 
Derviş, seçimlerden sonra Türkiye 
siyasetinde ve Türkiye’nin en az
10 yıllık geleceğinde en etkili bi
rincil aktör olacak. Üç askerî dar
benin arkasındaki gizli ama birin
cil aktör Amerika’ydı. Postmodern 
söylemlerin ve pratiklerin küresel
leştiği 1 9 9 0 ’larm dünyasında ar
tık silahlı askerlerle darbe yapıl
mıyor; silahsız askerlerle darbe 
yapılıyor: Derviş gibi “misyoner
ler” gönderiliyor ve onlar da mis
yonlarını en iyi, en etkili, en kalı
cı ve en tahripkâr şekillerde yerine 
getirmenin heyecanı ve şevki ile 
hareket ediyor ve her şeye müda
hale ederek, her şeyi silbaştan mis
yonları neyi gerektiriyorsa o şekil
de değiştirerek, dönüştürerek “gö
revlerini ifa ve ikmal” ediyorlar.

Türkiye’nin kültür ve mede
niyet değiştirme hayaliyle başlat
tığı Batılılaşma projesi, bugün 
Türkiye^yi seküler küresel güçle
rin kucağına teslim etmekle so
nuçlanmıştır.

Artık her şey az çok netleşmiş

gibi: Derviş, seçimlerden sonra 
Türkiye’nin başbakanı filan olma
sa bile, baş-aktörü olacak. Şimdi
ye kadarki yaptıkları provaydı; se
çimlerden sonra kendisine ezber
lettirilen oyunu sahneye koyacak.

Ufukta, senaryosunun en az 6 
ay önce yazıldığı anlaşılan bir 
A K P'C H P koalisyon hükümeti 
var. Derviş, 1.5 yıllık Türkiye’deki 
prova denemesinden sonra halk
tan beklenilen desteği bulamadi; 
kitleleri peşinden sürükleyemedi. 
Toplumun Derviş^ten ağzı fena 
halde yandı (ve ilerde daha fazla 
yanacak). Ama toplum Derviş nu
marasına kanmadı. Fakat Derviş, 
numarasını sürdürmekte ve hayata 
geçirmekte ısrarlı. Asıl misyon 
bundan sonra başlıyor onun için.

Derviş*ten ağzı yananlar, Er- 
doğanca koşuyorlar. Ama henüz 
filmin göremediğimiz bölümlerin
de neler var, bunu zamanla çıplak 
gözlerimizle göreceğiz. Görecek 
gözümüz ve gücümüz kalırsa tabii. 
İşte o zaman Derviş’ten ağzı 
yananların Erdoğan’ı üfleyerek 
yeyip yemeyecekleri de anlaşılmış 
olacak. ■
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Tn ürkiye seçime gidiyor? Ta
bi gidebilirse! Seçimin ol
ması için tek bir sebep var; 

3 Kasımda seçime gidilmesi konu- 
sunda Meclis karan alınmış olma
sı. Ama bu seçimin olmaması için 
40 sebep var ve kimse “yiğitliğe le- 
ke sürmemek için” bu gerçekleri 
ifade etmeye yanaşmıyor..

Seçimlere 23 Parti giriyor. (Oy 
pusulasındaki sırasına göre: DSP, 
DHP, YP, MHP, DYP, DP, HA- 
DEP, DTP, MP, BBP, ANAP, 
LDP, SP, BTP, ÖDP, TKP, ATP, 
GP, İP, CHP, AKP, EP, YTP) Bir 
çok kişinin bu partilerin varlığın
dan bile haberdar olmadığını, hat
ta açılımlarını çıkartabileceğini 
sanmıyorum.. Şu anda barajı aşma 
sorunu olmayan tek parti AKP.. 
Belki C H P ve MHP de aşabilir.. 
Ama her ikisinin de baraja takıl
ma riski yok değil..

MHP bütün stratejisini A B ’ye 
karşı olmak üzerine kurmuş gözük
mektedir. Daha önce Apo, PKK, 
terör ve şehid anaları, başörtüsü, 
İmam-hatip, Kur’an kursu konu
larını seçim malzemesi olarak kul- 
lananan M H P’nin bu seçimlerdeki 
tek kozu A B. Bir zamanlar da mey
danlarda Kur’ân’ı öpüp başlarına 
koyuyorlar; “Ya Allah, bismillah, 
Allahu ekber” naraları atıyorlardı. 
“Kanımı;?: aksa da zafer İslâm^ın” 
sloganları ile inliyordu her taraf. 
Oy oranı ise kamuoyu anketlerinde 
% 10 .2  gibi. En iyi tahmin bu. 
Özellikle 11 Eylülden sonra aday 
listelerinin belli olması ile 
M H P’de ciddi bir çöküş, kopma- 
dağılma yaşanabilir ve barajı aşma 
iddiası yeni gelişmeler karşısında 
anlamsız kalabilir.

C H P ’nin Derviş’le sağladığı it
tifak medya rüzgarlarının da etkisi 
ile abartılı bir takım kamuoyu 
araştırma sonuçlarına işaret etse 
de IM F destekli. Kapitalist bir sol 
anlayışın, kırsal ve işçi kesiminde 
kabul görmesi çok mümkün gözük

NASIL BİR SEÇİM BU?

ABDURRAHM AN DtÜPAK

müyor. CHP Derviş’le ittifak gö
rüşmesini yaparken hâlâ internet 
sayfasında Derviş’in IM F Komise' 
ri olarak Türkiye’yi nasıl bir fela
kete sürüklediğinin grafikler ve sa
yılarla desteklenmiş haberi vardı.

Derviş, önce ekonomiyi, sonra 
DSP, YTP, DTP, ANAP’ı çökert
miş, ardından sıra C H P’ye gelmiş
ti. Gerçekte ise Derviş kimseyi 
kurtarmaya çalışmıyor, bu milli fe
laket karşısında kendisini kurtarıp 
sığınabileceği, iktidar ortağı olma
ya aday siyasi bir liman arıyordu..

CHP ’nin seçim anketi sonuç
ları bir manipülasyon harikasıdır. 
CHP yeni haliyle, 6 okun gölge
sinde devletçilik ve milliyetçilik 
oklarının altında globalleşmeden, 
serbest piyasa ekonomisinden söz et
mektedir. Bu olay CHP’nin inti
har ve inkar fotoğrafıdır. Bu fotoğ
rafla Baykal ancak Laila’da eğle
nen solcu geçinen zengin çocukla
rından, Yupilerden, kolejli solcu
lardan oy alabilir. İşçi, köylü, kır
sal kesim, gecekondularda otu
ranlar, Kürt ve Alevilerden oy 
alamaz. Yani Baykal / CHP rüya 
görüyor. Derviş onlar için “dua ile 
istedikleri bir bela”dır..

İttifak Arayışları

Seçim ittifakı olacak mı? Aslında 
herkes bir ittifak arayışı içinde.. 
Bakmayın ittifak arayışı içinde ol
madıklarını söylemelerine.. Yap- 
tıkları şeyi onurlarına yedireme
dikleri için, buna mecbur olmak

tan utandıkları için, ittifak arayışı
nı kendilerini küçük düşüreceğin
den, barajı aşamayacağı imajı do
ğuracağından ve bunun da politik 
açıdan doğru olmayacağını düşün
düklerinden böyle davranıyorlar.

Yoksa, AKP dışında herkes it
tifak arayışı içinde.

DSP, Demokratik Solcuları ça
tısı altına çağırdı. CDP (Yekta 
Güngör Özden ve Osman Öz
bek’in Atatürkçü Partisi) BC P 
(Mümtaz Soyal’ın Partisi) İP  
(Doğu Perinçek’in Partisi) bu 
çağrıyı değerlendiriyor.

M HP AN A P’tan Okuyan’ı 
transfer etti. Bu aşamada en yakın 
parti İP gibi gözükse de, M HP-ÎP 
ittifakı tabanda reaksiyon oluştu
racağından imkansız. Onun dışın
da da M HP’ye ya da M H P’nin ya
kın durduğu parti yok..

SP, H A D EP’ten gelen ittifakı 
değerlendirdi ve bunun olmayaca
ğına karar verdi, B B P , LDP, 
H AK-PAR, Haşan Celal Güzel 
ve İlhan Kesici gibi isimleri yanm- 
da görmek istese de, zaman darlığı 
sebebi ile ittifak çalışmalarının ger
çekleşememe ihtimali var..

YTP, Önce Derviş’i transfer 
edecek, ardından Bayar’ın partisi 
D T P ’yi yanına alacak ve son ola
rak A N A P’la birleşerek yoluna 
devam edecekti, olmadı. D T P 
şimdi DYP ile görüşüyor. DYP ön
celeri tek başına barajı aşacağını 

m kamuoyu anket'
leri iştahını kaçırmış gözüküyor. 
Çiller’in umudu köylerden gelecek

Ümran-Eylül -2002 7



GÜNDEM

TA H M İN LER 
V E T E ŞD İT L E R

Seçimle ilgili bugünden belli olan 
bir gerçek var: Barajı aşma sorunu 
olmayan tek parti AKP. Hatta AKP 
sandıktan çıkan tek parti olabilir. 
CHP; Yeni Kapitalist Sol İnkar ve 
İntihar! CHP’nin seçim başarısı al
datıcı olabilir. CHP’den çok onu 
pazarlayan reklam ajansının başarısı 
sözkonusu. SP için bu seçim olmak 
yada olmamak mücadelesi. Tek ba- 
şına barajı aşması zor ama imkansız 
değil. SP’nin meclise girememesi si
yasi yelpazede ciddi bir boşluk doğu
rur. AKP, SP’siz bir parlementoda 
zorlanır. HADEP bir şekilde mecli
se girmeye çalışacak. Bu konuda de
rin hesaplar ve pazarlıklar içinde ol
duğu görülüyor. DSP ve MHP tra
jik bir sonun başındalar. 28 Şubat 
sonrasının iki güçlü partisi yok ol
mak tehlikesi ile karşı karşıya. MHP 
kısmen varlığını sürdürse de DSP 
yolun sonuna .gelmiş durumda. 
MHP başörtü sorununu çözdü, 
Apo’yu astı, sıra Hilal ve Salip kav
gasında! Seçim umutları bu çatış
maya dayanmış gözüküyor...

DSP, DYP, ANAP bu seçim
den büyük bir yenilgi alarak çıkabi
lirler, DYP ve ANAP’ın çözülmesi 
ile merkez sağ buharlaşabilir. LDP 
sürpriz yaparak ANAP’ı geçebilir. 
Hatta DYP LDP ile başbaşa gidebi
lir... GP, Telsim reklamlarından si
yaset pazarlamasına uzanan yolda 
aksiyon filmlerini hatırlatan tempo
su ile sürpriz yapmaya aday bir diğer 
parti.

Siyasete hızlı giren DP ve Gök' 
çek çabuk yoruldu. 100 Dev Adam 
ve 100 Dev Proje yarım kaldı.

Bu seçimlerin en belirgin özel
liği belirsizlik.

Haberiniz olsun, bu seçimlerde 
milletin vekillerini yine millet 
değil, partilerin genel başkanları, 
yani derin oligarşi seçecek ve biz bu 
derin demokrasi oyununun ucuz 
figüranları olarak sahnede yerimizi 
alacağız...

oylar, tepki oyları, A N A P’ın da
ğılma sürecine girmesi ile ANAP 
tabanından gelecek oylar. Ama yi
ne de baraj altında kalma korkusu 
Çiller’i rahatsız ediyor. Çiller şim
dilik seçimi erteletme çabalarına 
öncülük ediyor. Bu şekilde kurula
cak yeni hükümette başbakan ol
ma hesapları yapıyor.. Ancak, 11 
Eylül’de adayların belli olmasın
dan sonra şekillenecek yeni parla
mento aritmetiğinin nasıl şekille
neceği konusunda derin kaygıları 
ve kuşkuları var. Kararsız! Tedir
gin bekleyiş içinde...

H ADEP mutlaka birileri ile it
tifak kuracak. İttifak görüşmelerini 
SH P ile yürütüyor. Son olarak 
Y T P ’de karar kılabilirler. HADEP 
listesinde toplumun demokrat 
kimliği ile tanıdığı, PKK ’lı olma
yan isimler yer alabilir; kendi 
adaylarını bazı bölgelerden son an
da bağımsız olarak çıkartabilir. 
Hatta başka partilerin listesinden 
sessiz adayların meclise girmesi 
de mümkün...

Tantan’ın Yurt Partisi, son an
da kalkan vapura binebilir. Bu 
DSP de olabilir, Y T P  de.. Çok da 
ilkeli bir duruşu yok. Hatta SP de 
olabilir. LDP ittifaka yakın duraıu- 
yor, ama SP olabilir. ÖDP, Y TP

Y P ’yi de yanına alabilir. Listesine 
son anda sürpriz isimler katabilir..

İttifak Arayışları da Gayri Ciddi

50  civarında parti var. Bunlardan 
ancak 23 u seçimlere katılabiliyor. 
Barajı aşacak partilerin sayısı beşi 
bulmadığı gibi, oy oranları da seç
men sayısına göre % 50’yi bulmu
yor. Çünkü seçmen kütüğüne kay- 
dolmayanlar, yurt dışında çalışan
lar, herhangi bir sebeple oy kullan
mayanlar, boş ve iptal oyları he
saplarsanız durum bu.

Yani Anayasanın öngördüğü 
temsilde adalet yok. Buna rağmen 
yönetimde istikrar da!

Siyaset sadece Ankara’da , 
Mecliste ya da belediye meclisinde 
yapılmaz ki! Bunu parti yöneticile
ri de biliyor. Onun için seçime ka
tılamayacak ya da barajı aşamaya
cak partilerin bu konuda bir şeyler 
yapması gerekiyor.

Seçime katılacak 23 partiden 
birkaç tanesi dışında çoğunun ba
rajı aşması şöyle dursun, büyük bir 
kısmının oyu %1 bile değil. Seçim 
bu gerçekler ışığında bir komediye 
dönüşüyor.. Bazı partiler de bu ko
mediye ucuz figüranlar olarak ka
tılıyorlar. Barajı aşamayacakları

AKP: Tek parti 
C H P: Yeni Kapitalist SoL İnkar ve intihar! 

SP: Olmak ya da olmamak!
MHP : Başörtüsü sorununu çözdüler, Apo’yu astılar 

sıra Hilal ve Salip kavgasında 
D SP, DYP, A N A P: Yok oluşun hikayesi 

G P: Telsim reklamlarından siyaset pazarlamasma

ile de CHP ile de herhangi bir sol 
hareketle de bir araya gelebilir.. 
A TP, B B P  ile birlikte hareket 
eder.. B B P  son anda DYP ile de 
seçim ittifakı kurabilir. DP, şimdi
lik omurga partisi olarak bekleme
de. Genç Parti tek başına girer.

belli olan diğer partiler, listede yer 
işgal etmekten başka ne yapıyorlar 
ki! Peki bu partiler neyi, kimi tem
sil ediyorlar? Bunlar fan kulüp mü, 
hobi kuruluşları mı, Majestelerinin 
partileri mi? Bir gün lazım olur di
ye el altında tutulan bir araç mı?
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NASIL BİR SEÇİM BU? / DİLİPAK

Gideceği yeri bilmeyen kaptana hiçbir 
rüzgar yardımcı olamaz. Hem atıfet 
ve himaye bekleyerek vakit geçire
mezsiniz. Çıplak ellerinizle düz du
vara tırmanmak zorundasınız. Ba
şarmak için buna mecbursunuz. 
Ama bizim partiler aşiret mantığı 
ile yönetiliyor, aile şirketi gibi..

Kıyamet 11 Eylülde Kopacak
Hesap 16 Ekimde Görülecek!

11 Eylülde aday listeleri Y SK ’ya 
verildiği gün kızılca kıyamet kopa
cak.. Büyük ihtimalle bugünkü 
parlamento aritmetiği radikal şe
kilde değişecek. Bugünkü millet
vekilleri yeni duruma göre pozis
yonlarını yeniden belirleyecek. 
AKP ve CHP gibi çok sayıda ada
yın başvuruda bulunduğu partiler
de ciddi bir liste şoku yaşanacak. 
Bugüne kadar parti için çalışanlar 
şimdi tavırlarını yeniden gözden 
geçirecekler..

16 Ekimde adayların netleşme
sinden ve ittifak tartışmaları so
nuçlandıktan sonra yapılacak ka
muoyu araştırma sonuçları belli 
merkezlerin nihai kararları açısın
dan belirleyici olacak.

Bakacaklar, AKP nin oy oranı 
ne? Bakacaklar, kaç parti barajı

Yılmaz, Çiller kendi durumu
na bakacak. Bayar, Cem kendi du
rumuna. CHP Dervişle yeni viz
yonunun ve aday profilinin sol ta
banda nasıl bir kabul gördüğünü 
yeniden gözden geçirecek. Erdo
ğan ve Erbakan’ın adaylıkları ile 
ilgili nihai karar verilmiş olacak..

A B D ’nin Kuzey Irak operas
yonu ile ilgili gelişmeler bir kez da
ha gözden geçirilecek.

Yeni parlamento oluşumu ve 
iktidar yapısının A B ve A BD  ile 
uyum performansı, İsrail’in varlığı 
ve güvenliği, ikili ilişkilerin gele' 
ceği bir kez daha gözden geçirile
cek ve nihai karar verilecek..

Onun için 16 Eylül’e kadar ya
pılan tahminler çok gerçekçi olma
yacaktır. 3 Kasım ve sonrası bek
lentiler için de 16 Kasımı bekle
mek gerek. 16 Kasım şoku, gelece
ğe ilişkin yeni oluşumlar konusun
daki belirsizliği ortadan kaldırabilir 
ya da daha derin krizler olabilir. 
Ama her halükarda bugünkü du
rum devam etmeyecektir ve 
bugünkü statik dengeye göre gele
ceğe ilişkin tahminlerde bulunmak 
yanıltıcı olacaktır.

Zor olan seçimi erteletmek de
ğil, yapmaktır. Bunu bir kenara not 
edelim. Seçim beklendiği gibi çö-

Bu seçimlerin en belirgin özelliği belirsizlik...
Haberiniz olsun, bu seçimlerde 

milletin vekillerini yine millet değil, 
partilerin genel başkanlan, 
yani derin oligarşi seçecek 

ve biz bu derin demokrasi oyununun 
ucuz figüranları olarak sahnede yerimizi alacağız.

aşıyor ve parlamentodaki temsil 
oranları ne? AKP tek başına ana
yasal çoğunluğa ulaşıyor mu? 

Bakacaklar, H A D EP kimle it-
tıfalTyaplnışT^âiğim^^ HTiniil
durumu ne, uyuyan/gizli adaylar 
kimler ve nerede duruyorlar..

züm değil, yeni çok daha ağır krizle
rin oluşmasına zemin hazırlayabilir.. 
Tabi beklentilerin dışında sürpriz
lerle dolu bir umut projesine de dö- 

-nöşefeil«T-Ama-biz^hesabımızı_gQrüjL 
nen köye göre yapmak zorundayız. 
Kuşkusuz işin sonunu Allah bilir...

KA M U OYU  A R A ŞTIR M A SI 
Y A LA N LA RI Ü ZERİN E

Ülkemizde sadece seçim sonuçları 
ile ilgili olarak değil, kamuoyunu il
gilendiren her konuda anketler ya
pılıyor. ABD yaptırıyor, İsrail yap
tırıyor, A B ülkeleri, siyasi partiler, 
basın, ordu... herkes kamuoyunun 
tercihlerini merak ediyor ve elde et
tiği sonuçlara dayalı olarak bu ter
cihleri kendi görüş, düşünce ve bek
lentilerine göre dönüştürmek için 
bu verileri kullanıyor. Toplum mü- 
Hendislerinin yaptıkları bu..

Kesine çok yakın tesbitlere ula
şıyorlar. Ama halka açıkladıkları ra
kamlar gerçek değil. Kendilerini 
güçlü göstermek, rakiplerini küçült
mek için bu rakamlarla oynuyorlar. 
Halkın önüne gerçekleri gizlemek 
için konkav ve konveks aynalar ko
yuyorlar. Böylece halkı aldatıyorlar; 
akamları kullanarak yalan söylüyor
lar: Cüceleri uzun boylu, uzun boy
luları cüce göstermeye çalışıyorlar. 
Kamuoyu araştırmaları bu anlamda 
sirk aynalarına benziyor. Onun için 
de sonuçlar çelişiyor..

Her partinin kendisi ile ilgili so 
nuçlarını toplasanız % 1000’i aşar. 
Ötekileri toplasanız, % 50 de kalırsı
nız... Sonuçlar genellikle gerçeği ol
duğu gibi değil, araştırmayı yapan 
kumluşun görmek istediği şekilde 
çarpıtılarak sunuluyor. Zaten bugün
kü sonuçlar doğru rakamlar bile olsa 
son derece aldatıcıdır. Henüz aday
lar belli değil. Buna ancak dereyi 
görmeden paçayı sıvamak denir. Ge
nel bir gerçek var; seçmenin AKP’ye 
yöneldiği... Dindar oylar, Kürt oyla
rı, Alevi oyları nereye gidecek çok 
belli değil. Büyük bir kitle kararsız-.■

Partileri kategorize ederseniz, se
çime girebilecekler arasında Sağ’da 
ANAP, DYP, DP, MP, YP, AKP 
var. Sol’da DSP, YTP, CHP, DHP, 
DTP, BTP, ÖDP TKP, İP, EP bulu
nuyor... Sağda altı, solda 10 Parti 
var. Milliyetçiler MHP, B B P r  
ATP. Karşı tarafta ise HADEP 
var. H ADEP Kürt oylarına talip
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milliyetçi sol bir parti. Liberaller;
LDP, GP. Aslında GP’nin tam ola
rak ne olduğu belli değil. Merkez ya 
da sağ bir parti de olabilir. YDP’nin 
devamı olmadığı kesin. Parti tabanı, 
yöneticileri, kadrosu, adayları belli 
olmadığı için ortada bir parti... Ge- 
riye SP kalıyor. Muhafazakâr kesi
mi o temsil ediyor.

Oyların genel dengesi % 40 sol, 
% 60 sağ. Bunlar arasından bir mer
kez çıkartabilir misiniz bilmiyorum. 
Görünen o ki, son derece oynak hir 
zemin üzerinde hareket ediyoruz. 
Dengeler sarsılmış sağ ve sol tanım
lar erozyona uğramış durumda.

Yine de toplum tahminlere me
raklı. İşte size bir başka kamuoyu 
araştırmasının sonuçlan (görüş açık
lamayanlar dağıtıldığında); Hemen 
belirtelim ki, biz bu tespitlerin iddi
acısı değiliz. Ama bir kenara not 
edin lütfen; % 10’un üzerindekiler: 
AKP %25, CHP %15. % 7-10 arası: 
MHP, DYP. %5-7 seviyesindeki^ 
1er; SP, GP, LDP, YTP, HADEP, 
BBP. % 1'5  arası oy alabilecek 
olanlar; DSP, ANAP DHP, İP, YP, 
DP, DTP, MP, BTP, ÖDP, TKP, 
ATP, EP. Hatta bunlardan en az ya
rısı % 1’in bile altında oy alacaktır. 
İttifaklara, aday profiline göre bu 
değerler ciddi şekilde değişecektir.

Bu tahmin, medyanın Derviş 
bombardımanı arasında yapılmıştır 
ve zaman içinde ciddi değişiklikler 
yaşanabilir. Seçmen tercihi statik 
değil, dinamiktir. Kuşkucu ve ka
rarsız, siyasete güven duymayan 
bir seçmen kitlesi sözkonusu.. 
Önemli bir kısım seçmen oyunu 
kendi tercih ettiği parti yanında, se
çilmesini istemediği partinin karşı
sındaki partiye verecek. Baraj soru
nu, seçmeni tercih konusunda ilkeli 
değil pragmatik davranmaya zorla
yacak. Yani umMtları ile değil kor- 
kulan ile hareket eden önemli birt 
seçmen kitlesi var ve bu durum se
çim sonuçlarının sağlığını riske edi
yor. Çünkü korkular üzerine değil, 
umutlar üzerine kurulu siyasetler 
gelişmeyi sağlayabilir...

EKSERİYETİN İNTİHABI 
İKTİFÂ EDER Mİ?

ABDULLAH  YILDIZ

TT ek Parti döneminin ünlü 
Dahiliye Vekili ve CHP 
Genel Sekreteri Şükrü 

Kaya, 1936’da yaptığı bir konuş
mada milli hakimiyet esasına da
yalı demokrasinin gereksizliğini, 
hatta tehlikeli bir uygulama oldu
ğunu beyan etmek sadedinde şöyle 
demişti:

“Halkın ekseriyetinin intihâ' 
bını kazanmak, memleketi idare 
etmek için kâfi değildir/^

Bu ifade, Türkiye’nin en temel 
problemini; egemen azınlığın hal
kı, halk oyunu ve halk iradesini 
hiçe sayan elitist, seçkinci zihni
yetini açığa vurmaktadır. Aradan 
geçen 66 yıla ve yarım asırlık çok 
partili demokrasi tecrübesine rağ
men bugün hâlâ geçerli olan işbu 
anlayışın temelleri bir hayli gerile
re; Tanzimat’a kadar uzanır.

Merhum Mehmet A rif Bey,
1001 Temel Eser serisi içinde ya
yınlanan Ba§ımıza Çelenler isimli 
eserinde, Tanzimat’la birlikte Os- 
manlı toplum ve siyaset yapısının 
altüst olduğunu anlatırken, Şeriat- 
1 Muhammediye’nin mahkum etti
ği aristokrat zihniyetten; "halkı 
pislikten yaratılmış böcekler’  ̂gibi 
gören sözkonusu elitist anlayıştan 
yakınır. Ne ki, Tanzimat’tan itiba
ren, kendi insanına yukarıdan ba
kan, halk çoğunluğunu “güdülecek 
sürü” mesabesinde gören bir elit 
zümrenin mutlak egemenliğiyle 
karşı karşıya kalırız. Sözde “istib-

dâd”a karşı verilen hürriyet müca- 
delesi(!) Meşrutiyet’le sonuçlanır, 
ama düpedüz bir "aydın istibda- 
dı”dır ortaya çıkan. Ve sonra da 
^^egemenlik kayıtsız'şartsız mille’' 
tindir^* denilerek Cumhuriyet 
ilan edilir, ama- (Şevket Süreyya 
Aydemir’in İhtilalin Mantığı’nda 
vurguladığı gibi) **azınlığın irade- 
sinin çoğunluğun iradesine ege
men olduğu^* bir Seçkinler Cum^ 
huriyeti’dir, sözkonusu olan.

Değerli araştırmacı D. Meh
met Doğan, Halka Karşı Demok
rasi isimli kıymetli eserinde, A h
met Hamdi Başar’ın Cumhuriyet 
dönemini ‘̂şeklen demokrasi^* 
olarak tanımlayan ifadelerine yer 
verir: “N e seçimler seçimdi, ne seçi
lenler milletin arzu ve temayüllerini 
ifade ve temsil edebilecek kimselerdi.” 
Başar’a göre Meclis de bir ‘^seçkin- 
ler forumu’'ndan ibaretti; bu foru
ma kimlerin katılacağına da halk 
değil Halk Fırkası karar veriyor
du. 1950’lere kadar manzara-i siya- 
siye’de bir değişiklik ol(a)madı.

1924’te Kazım Karabekir ve ar
kadaşlarının kurduğu ve ciddi bir 
iktidar alternatifi olan Terakki- 
perver Cum huriyet Fırkası, 
1925’de çık(arıl)an Şeyh Sait isya
nıyla sun’i olarak irtibatlandırıl- 
mak suretiyle, Takrîr-i Sükûn Ka
nunu  gereği kapatıldı. 1930’da M. 
Kemal Paşa’nın önerisiyle Fethi 
Okyar’ın kurduğu Serbest Fırka 
belediye seçimlerinde önde gitme
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ye başlayınca, Halk Fırkasının ün- 
lü Dahiliye Vekili kesin talimatını 
verdi: “Her ne pahasına olursa 
olsun Halk Fırkası kazandırılu' 
cak!** Nitekim öyle de oldu. Hem 
irticâ hem de komünistlikle suçla
nan Fethi Bey, Serbest Fırkayı ku- 
rLiluşundan tam dört ay sonra fes- 
hetmek zorunda kaldı. 1945’teki 
dünya konjonktürü, seçkinci eliti, 
Demokrat Parti’nin kurulmasına 
izin vermeye zorladı; ancak 
1946’da yapılan ilk çok partili se- 
çim "açık  oy - gizli tasnif' yönte- 
miyle tam bir ^^hokkabazlık şahe
seri” olarak gerçekleşti. Halk Fır
kası **cehren ve hile ile'' bir dört 
yılı daha kararttı.

1950’de dürüst ve eşit şartlar
da; gizli oy ' açık tasnif yöntemiy
le gerçekleştirilen seçimle, halk ilk 
kez, kendisine ve inançlarına saygı 
duyan insanları, ezici bir çoğun
lukla iktidara getirdi. Ancak bu 
sonuç. Tek Partici egemenler açı
sından tahammül edilir bir durum 
değildi. Demokrat Parti’nin büyük 
başarısı karşısında şiddetli bir te
hevvüre kapılan seçkinci elit “altı 
ay sonra biz onlara gösteririz" tü
ründen tehditler savurmaya başla
dılar. Bu tahammül on yıl kadar 
sürebildi; demokratik yollarla 
halktan onay alamayan (bugüne 
kadar da halk çoğunluğunun oyu
nu almayı bir türlü başaramayan) 
Halk Partili müstebit azınlık, 
1960’da orduyu ve üniversite 
gençliğini tahrik ederek ülke yö
netimini ele geçirdiler. 27 Mayıs 
İhtilâli, bir yandan Meclis’i ve 
milli iradeyi denetleyen, hatta sı
fırlayan bazı kurumlar (MGK, 
Anayasa Mahkemesi vb.) ihdas 
ederken bir yandan da her on yıl- 
da V̂ ir demokrasiyi inkıtaa uğratan
darbeler serisinin başlangıcı oldu;
12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 
darbeleri, halk iradesiyle seçilen

iktidarların bürokratik azınlık 
eliyle tasfiyesi biçiminde gerçek
leşti. Ama her seferinde halk, 
zorba azınlıkla rağmen oylarını 

yine de kendi değerlerine en yakın 
bulduğu alternatif insanlara ve 
partilere verdi; Böylece, 70’li yılla
ra muhafazakâr AP, 80’li yıllara 
Özal’ın ANAP’ı damgasını vurur
ken, 90’lı yıllar Refah Partisi’nin 
İslâmî söylemle adım adım tırma
nışına tanık oldu. Tüm ekonomik 
ve sosyal göstergeleri halk çoğun
luğu ve orta tabaka lehine iyileşti
ren 1996-1997 Refahyol iktidarı
na tahammül ise ancak bir yıl süre
bildi. İstanbul dükalığı ve kartel 
medyası marifetiyle gerçekleştiri
len 28 Şubat Postmodern Darbe
si, sadece Refahyol iktidarına son 
vermekle kalmıyor, Ozal öncesine, 
hatta Menderes öncesine geri dö
nüşü  hedefliyordu.

İmdi, seçim sath-ı mailine gir
diğimiz şu günlerde, 28 Şubat süre
cinin “derin” planları ile ikiye bö
lünmüş bulunan Milli Görüş Ha- 
reketi’nden doğan (ama dönüşe
rek, ama değişerek, ama gelişerek^ 
Tayyip Bey’in Ak Parti’si, halkın 
büyük teveccühüne mazhar

gözüküyor. Halkla bir türlü yıldız
ları barışmayan T ek Partici zih
niyetin temsilcileri ise; bir kısmı 
Atlantik ötesinden paraşütle Tür
kiye’ye indirilmiş bulunan Der- 
viş’e iltihak etse de büyük ölçüde 
seçim barajına takılacağa ben
ziyorlar. Böyle bir ortamda, Er
bakan Hoca’nın yeniden siyaset 
sahnesine dönmesiyle yeni bir iv
me kazanan Saadet Partisi’nin de 
(en yakın ihtimal BBP ile ittifak 
yaparak yada tek başına barajı aş
mak suretiyle) Meclis’e girdiğini 
düşünün; “halk korkusu”ndan 
uykuları kaçanların dudaklarını 
uçuklatacak bir parlamento man
zarası çıkmaz mı orta yere?!

28 Şubat’ın gerekçesi olarak, 
^^îslâmcı" oyların % 20’leri aşması 
gösterilmiyor muydu? Şimdi AKP 
+ SP + BBP oylarının toplamı % 
40’ı aşarsa, bu, iradesi hiçe sayılan 
halkın, seçkinci elitlere tarihi bir 
cevabı olmaz mı? Seçim sonrasın
da ortaya çıkacak böylesi bir muh
temel sonuç, müstebit azınlığın, 

-TTİkf» gplor^ğini ipotek altına alan 
zoraki egemenliğine son vermek 
için de bir fırsat olamaz mı? ■
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E R I N  A N A L İ Z

ULUSLARARASI KADIN POLİTİKASI

NAZİFE ŞİŞMAN

M arily French feminizmi “toplumu dönüş- 
türmek için politik güç kullanmayı amaç- 
layan devrimci bir törel hareket” olarak 

tanımlamaktadır. 1 On dokuzuncu yüzyılda ve yir
minci yüzyıl başlarında bir siyasal ve toplumsal hak 
talebi olarak başlayan kadın hareketi, 1960’larda Ba
tı dünyasında yeniden önemli bir siyasal güç olmaya 
başlamıştır. Kadınların feministler olarak daha belir
gin bir örgütlenmeye gitmelerine ilk destekler sivil 
haklar hareketinden ve daha sonra Vietnam savaşı
nı protesto eden kadınlardan gelmiştir. Yeni femi
nistler görüşlerini savunmaktan çekinmeyen siyasal 
aktivistlerdi.2

Bugün sosyal bilimlerde etkin bir analiz çerçeve
si sunmayı da hedefleri içine katan feminizm aynı za
manda siyasal bir harekettir de. Küresel olarak ataer- 
killiğin kökenlerini ortadan kaldırma ve kadın dün
yasını yansıtan yeni bir toplum oluşturma amacını 
güden radikal ve kültürel feministlerden, kadınlarla 
erkeklerin hukuki olarak eşit haklara sahip olmasını 
hedefleyen liberal feministlere dek farklılık gösterse
ler de tüm feminist gruplar, feminizmin siyasal bir 
hareket olması gerektiği konusunda hemfikirdirler. 
1970’li yıllardan itibaren sivil bir hareket olarak ge
lişen feminizm, özellikle bu dönemden itibaren ulus
lar arası araçları da kullanmaya başlamıştır. Birleşmiş 
Milletlerin kadın konferansları da feminist grupların 
görüşlerini serdedip yaygınlık kazandırabilecekleri 
bir platform, bir zemin işlevi görmüştür.

Çağdaş kadın hareketi, tüm kadınlara hitap eden 
ve tüm kadınları içine alan bir noktadan başladığını 
varsayar. Hareketin birliği, kadınlar arasında varol
duğu farz edilen potansiyel aynılıktan kaynaklan
maktadır. Bu aynılık kavramı kadınların aynı dene
yimi paylaştıkları varsayımına dayanır. Böylece ka
dınlar arasındaki bu aynılık çoğul kalıp olan *hiz*de

ifadesini bulur. Bu ifade hala kullanılmaktadır: 
“ ‘biz’, yani kadınlar, hepimiz, yani tüm kadınlar adı
na konuşabiliriz.”  ̂ Her ne kadar 70’lerden sonra si
yah kadın hareketinin eleştirileri sonucu bu ‘biz’ ta
nımı, yani tüm kadınların ortak bir kadınlık dummu 
etrafında toplanmış oldukları hususu tartışma konu
su yapılmışsa da, bugün de hala feministlerin büyük 
bir çoğunluğu kendilerini kadınlar adına konuşma 
konusunda yetkili görmektedirler. Siyasal bir hare
ket olarak feminizmin gücü de güçsüzlüğü de kadın
ları ‘biz’ diye bir bütün olarak görmesine dayanmak
tadır.

Post modem durumla birlikte, Lyotard’ın ‘büyük 
anlatılar’ (meta-narratives) dediği şeylerin yapı çözü
müne tabi tutulması sürecinden elbette k̂adın  ̂kav
ramı da nasibini almış ve feminizmin temel kalkış 
noktasını oluşturan bir takım kavramlar safiyetini yi
tirmiştir. Bu nedenle teorik olarak feminizmin çok 
ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu söylenebilir. Bu 
elbette başka bir yazının konusu. Şu bir gerçek ki saf 
bir teori olarak feminizm önemini yitirmekte, fakat 
söylem olarak feminizm kitleselleşmektedir. Zira 
Amerika’dan Ç in’e, İsviçre’den Afrika’ya, Rusya’dan 
Endenozya ve Hindistan’a dek dünyanın her tarafın
da gerek sosyal gerekse siyasal manada bir kadın hak
ları hareketinin ve bir kadın hakları mücadelesinin 
varlığı söz konusudur. Her ne kadar bu toplumların 
iktisadi ve sosyal yapıları birbirinden farklı ise de 
kültürel söylem bazında hemen hemen her ülkede 
kadm hakları, kadın özgürlüğü gibi kavramlar artık 
yaygınlık kazanmıştır.

Diğer taraftan, siyasal ve kültürel açıdan küresel 
bir nitelik kazandığı kabul edilen ‘kadın meselesi’ ge
nelde sosyal bilimler, özelde ise sosyolojinin vazgeçil
mez temalarından birini oluşturmaktadır. Kadın me
selesi artık sadece tematik bir mesele olmakla kalma
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makta bizzat sosyal bilimlerin metodolojisini etkile- 
yen bir konum arz etmektedir. Fritjof Capra, feminist 
hareketin zamanımızm en güçlü kültürel akımlardan 
biri olduğu kanaatindedir. Ona göre kadın hareketi
nin gelecekteki dönüşüm üzerinde çok önemli bir et
kisi olacaktır.'^ Bu nedenle feminizm artık ‘kadın ka- 
dına* konuşulan bir alan olmaktan çıkmış, etkin bir 
toplumsal ve siyasal söylem haline gelmiştir. Özellik
le 80’li yıllardan itibaren sosyal bilimlerin post mo
dernist akımın etkisi altına girmesiyle birlikte eril, 
dolayısıyla evrensel dünya görüşüne eleştirel bir ko
numda olduğu iddia edilen feminizmin popülaritesi 
artmış ve sosyolojik analizde tartışılmaz bir otorite 
kazanmıştır. Feminizm de post modemizm gibi A l
man kuramcı Jürgen Habermas’ın Batı kültürünün 
‘meşruiyet krizi* olarak adlandırdığı şeyin hem bir 
açıklaması hem de ona bir katkı işlevi gördüğü için,^ 
sosyal bilimlerin son yıllardaki eleştirel yaklaşımında 
önemli bir rol oynamıştır.

Nedir bu eleştiri? Newtoncu-kartezyen anlayışa 
göre bir tarafta akıl aracılığı ile yönetilen kamusal 
dünya ve evrenin fizik dünyası, diğer tarafta ise akıl
dışı olarak nitelendirilen, duygusal ilişkilerin, kişisel 
mizaçların, kader, estetik ile ilgili soruların, ahlaki 
yargıların ve kadının yer aldığı marjinal dünya yer 
alır. Bu görüşte akılcı{rasyonel) dünya, akıldışı (irras
yonel) diye tanımlanan dünyaya üstündür, onu 
kontrol etme yetkisine sahiptir. Akıldan yoksun ka
lanlara (bunlar barbar Türkler, aptal Araplar, çekik 
gözlü vahşiler, kadınlar ve dünyanın geri kalanıdır) 
akıl götürme ve bunu zorla benimsetme hakkı vardır. 
Ötekileştirme ya da Fransızların la mission civilisatrice 
(uygarlaştırma misyonu) dedikleri husustur bu.

İşte feminizmin ya da kadın hakları hareketinin 
ortaya çıkışı tam da bu noktada, kadını bu akla dahil 
etme çabası şeklinde ortaya çıkmıştır. Modernitenin 
ikili karşıtlıklarından birinde (özel alan, irrasyonali- 
te vs.) yer alan kadın, diğerinde yer alma talebini dil
lendirmektedir.

Post modem eleştiri ile birlikte feministler mo
dernitenin büyük anlatısının eleştirisini yine bu 
‘akıl’ üzerinden gerçekleştirirler. Feministler bu aklın 
erkek olduğunu, kamusal alanın erkeğe göre tanım
landığını iddia ederek moderniteyi eleştirmekte. Ba
tı modemitesini erkek merkezli (fallosantrik) olmak- 

-İTr ı̂ıçlamnlft-nHırlnr. ‘hıiyıik anlatı’ların eleşti-

(siyah, chicana vs.) kendi ‘yerli’ feminizmlerini sa
vunmaya başlarlar. Böylece bir ‘büyük anlatı’ {meta 
narrative) olarak feminizm, teorik bir dağılma yaşar 
ve fakat aynı oranda da kitleselleşir.

Uluslararası Kadın Politikası 
ve Birleşmiş Milletler

Kadın hakları, hem siyasal bir hareket olarak hem de 
kuramsal olarak yirminci yüzyıla damgasını vurmuş 
bir meseledir. Bu gerek modern yaşam kültürünün ev
renselleşmesinin, gerekse yeni dünya düzeninde bir 
takım değerlerin küreselleşmesinin bir sonucu olarak 
yorumlansın, kabul edilmesi gereken bir husustur. Zi
ra ister evrenselleşme ister küreselleşme denilsin, 
farklı ülkelerin toplumsal örgütlenmeleri birbirlerine 
benzediği ölçüde kadınla ilgili yaklaşım ve değerler de 
ortak bir dil kazanma eğilimindedir. Bu ortak dilin 
oluşmasmda, kadın hareketinin önemli bir rolü var
dır. 1970lerden itibaren kadın hareketiyle paralel bir 
seyir izleyen Birleşmiş Milletler Kadın Konferansları 
da kadın meselesinin globalleşmesinde ve kadın ha
reketinin kavramlarının evrenselleşmesinde önemli 
ve etkin bir rol oynamıştır.

1970’lerden sonra Birleşmiş Milletlerin çabaları 
sonucunda, özellikle çevre bilinci örneğinde görül
düğü gibi insanoğlunun bu gezegende meydana gelen 
değişikliklerden dünya çapında bir etkilenme yaşa
yacağı konusunda bir bilinç artışı ve dünya çapında
ki pek çok olayın birbirine bağımlı olduğu konusun
da yaygın bir kabul ortaya çıkmıştır. Rosenau’ya gö
re dünyada meydana gelen değişikliklerin dünya ça
pında bir etkiye sahip olduğu ve dünyadaki pek çok 
olayın birbirine bağımlı olduğu şeklindeki bu kabul, 
‘global problematic^ denen kavramın ortaya çıkma
sına neden olmuştur ve bu kavramın ortaya çıkışı 
BM sponsorluğunda gerçekleşmiştir.

Söz konusu global problematiklerden ve belki de 
1970 sonrası dönemde en fazla medya desteği kaza
nıp gündem oluşturanlardan birisi de kadın hakları 
meselesidir. Batı’da belli bir dönemde belli siyasi, ik
tisadi ve kültürel süreçlerin sonucunda ortaya çıkan 
bir hareketin, tüm dünya çapında yaygınlık kazan
ması ve global bir mesele olarak kabul edilmesinde 
işte BM’in bu yaklaşımının ve bu yaklaşımı destekle- 
yen faaliyetlerinin etkisi olmuştur. BM özel konfe-

rildiği bu süreçte feminizmin kendisi de bu eleştiri
den nasibini alır ve ana akım feminizm etnik merke
ziyetçilikle suçlanır. Sonuçta farklı kadın kimlikleri

ranslarının yaptırım gücü olmamasına rağmen sahip 
olduğu güç de buradan, yani ele aldığı meseleleri glo
bal meseleler olarak kabul ettirmesinden kaynaklan
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maktadır. 1970’lerden sonra BM politika eğitimini 
kullanarak dünya çapmda bir toplumsal değişim, 
hatta dönüşümü (transformasyon) hedeflemeye baş
lamıştır. Fakat bu hedeflenen değişiklikler, ani top
lumsal değişiklikler değildir, ‘dikkatten kaçmayan, 
fakat yavaş seyreden’ değişikliklerdir. Tavırlarda top
tan bir değişiklik değil, gözle görülür bazı eğilimler 
meydana gelmesi amaçlanmaktadır.

Birleşmiş Milletlerin 1970’lerden sonra izlediği 
‘bilinç yükseltme’ ve ‘politika eğitimi’ şeklinde ta
nımlanan siyasetinin bir yansımasını kadın konfe
ranslarında izlemek mümkündür. Birleşmiş Milletler 
bu politika çerçevesinde kadın konusunda dünya ça
pında belli anlayışların ________________________
yerleştirilmesi ve global 
standartların oluştuml- 
masına dönük politika
da bir katalizör işlevi 
görmektedir. Bu global 
standartların ve anla
yışların önemi, onların 
aynı zamanda uluslara
rası hukukun temellerini oluşturmasından kaynak
lanmaktadır.

Birleşmiş Milletler, kuruluşundan bu yana ‘ka
dınlar için’, kadınlar adına onların gelişmesi yolunda 
bir takım faaliyetler yaparken belirli bir idealden, de
mokratik, seküler bir toplum ve küresel bir uluslar 
arası camia idealinden yola çıkmıştır. Fakat burada 
asıl dikkat edilmesi gereken husus, Birleşmiş Millet
lerin ‘global değerler* söylemini inşa ederken, kalkış 
noktası olarak batıyı açıkça ifade etmeksizin evren
sel bir duruş içinde olduğu kanaatini vermeye çalış
masıdır. Bu elbette batıcı oryantalist söylemin ve ev
rensel gerçeklik iddiasının bir yansımasıdır.

Bu oryantalist tavır BM’in kadın konusundaki 
yaklaşımına uygulayacak olursak, BM kadınların na
sıl özgür, gelişmiş, kalkınmış ve eşit olacaklarının ta
nımını yaparken bu tanımların, batının kendi tarih
sel gelişim süreci içinde bir bağlama sahip oldukları
nı hesaba katmaz görünür. Bunlarla ilgili ‘bilimsel’ 
araçları da kullanarak belirli kıstaslar ortaya koyar. 
Kendisini kadınla ilgili kıstaslar koyma konusunda 
‘evrensel bilginin öznesi’ haline getirdiği için de bu 
kıstaslar ve global standartlar tartışılmaz evrensel de
ğerlermiş gibi kabul edilir.

Bu tartışmazlığı kuvvetlendiren bir diğer husus da 
‘başkalarını’ bilme ve ‘yönetme nesnesi haline’ getir
mekten kaynaklanmaktadır. Bu tür söylemlerin asıl

BM, kuruluşundan bu yana ‘kadınlar için’, 
kadınlar adına onların gelişmesi yolunda fa
aliyetler yaparken belirli bir idealden, de
mokratik, seküler bir toplum ve küresel bir 
uluslar arası camia idealinden yola çıkmıştır.

önemli işlevi, ‘siyasal, ekonomik, ve kültürel bir bir
lik’ olarak Batıyı ve Batılı özneyi hakim bir evrensel 
norm ve merkez olarak kurmalarıdır. Birleşmiş Mil
letler özel konferanslarını ve bu çerçevede kadın 
konferansların ve bu çerçevede kadın konferansları
nı global raporlar hazırlayarak bir bilgi kaynağı oluş
turma yolundaki faaliyetleri ve ‘kadınların geliştiril
mesi* şeklinde, batılı tecrübeyi temel alan bir süreç 
izlemeleri, oryantalist söylemde hakim olan batılı öz
neyi, evrensel norm ve merkez olarak kurma işlevine 
tekabül etmektedir.

Bu yaklaşımda ilerlemeci Aydınlanma mantığı
nın izlerine rastlamak mümkündür. Zaman içinde

_________________________  kadının statüsünün
doğrusal bir seyir izle
diği ve Üçüncü dün
yanın geri ülkelerinin 
sosyo-ekonomik açı
dan Batılı standartlara 
yaklaştığı ölçüde o 
toplumlarda da kadın
ların statüsünün yük

seldiği şeklinde doğrusal bir ilerleme varsayımına da
yanılmaktadır. Oysa zaman içinde kadının sosyo
ekonomik statüsü konusunda tek bir saptama yap
mak, genel bir kanuna varmak mümkün olmamakta
dır Çünkü bu statü, siyasi, iktisadi, dini, kültürel ve 
sosyo-psikolojik şartlara bağlı olarak zaman içinde 
farklılıklar göstermektedir. Ayrıca statü, değerden 
bağımsız olamayacağı için farklı tasavvur ve zihni
yetler için tanımı farklılaşacaktır.

Evrenselcilik ve Kadm meselesi

Modernlik, Batı Avrupa’da tarihin belli bir dönemin
de, yani son birkaç yüzyıldır gelişen modem süreçle
rin, -ki bunlar iktisadi, siyasi ve kültürel her alanı 
kapsayan süreçler- tüm dünyada genel geçer hale gel
mesinin adı. Fakat modernliğin hegemonik yanı, 
onun evrenselcilik iddiasından kaynaklanmaktadır. 
Bu iddiaya göre on altıncı ile on dokuzuncu yüzyıllar 
arasında Avrupa’da olan biten her şey, insanlığın ge
ri çevrilemez ilerici bir başarısı olduğu için her yere 
uygulanabilecek olan bir kalıbı temsil etmektedir. Şu 
an Avrupa’da gördüğünüz şey iyi olmakla kalmaz, ge
leceğin her yerdeki yüzüdür aynı zamanda.^

Y an i bütün dünyanın . B atı A vrup a’da 
R ö n e sa n s , R e fo rm , F ra n sız  D e v rim i, S a 
nayi İn k ıla b ı gibi pek çok aşam alardan son
ra ortaya ç ık a n  b ir tak ım  ku bir tak ım  ku-
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mm, örgüt ve değerleri kabullenmesi anlamına gel- 
mektedir evrensellik. Evrensel olan batılı olandır. 
Özellikle 90’lı yıllardan itibaren gündemimize giren 
küreselleşmeyle birlikte -her ne kadar yerellik vurgu
su söz konusu ise de- evrensel batılı değerler, kültü
rel manada bütün dünya toplumlarmı etkiler hale 
gelmiştir.

Kadın meselesi de batı merkezli, daha doğrusu 
Avrupa merkezli bu evrenselcilik anlayışının bir gös
tergesi olarak kabul edilebilir. Yani genel kanaat öy
le ki, bugün Avrupa’da ya da artık genel olarak Batı
da kadının geldiği konum, ya da gelmesi hedeflenen 
konum hem olması gereken, hem de olacak olandır.

Avrupa merkezcili- ________________________
ğe karşı çıkmak için ilk 
önce Avrupa’nın yap
tığı şeyin olumlu bir 
başarı olduğu varsayı
mını sorgulamakla işe 
başlamak zorundayız.
Wallerstien’in kapita
list ekonomi için söy
lediği şeyi, ki zaten birbirinden bağımsız düşünüle
mez, kadın haklan ya da kadının konumu için söyle
memiz mümkün: Kapitalist sistem insanın ilerleme
sinin bir kanıtı değil, Wallerstien’e göre.^ Bence de 
kadının kazandığı özgürlük, ya da kadının kurtuluşu 
denilen şey, insanın ilerlemesinin kanıtı değil. Bu 
kurulan yeni medeniyet içinde kadının geldiği ko
num -ki bu ekonomik, sosyal ve siyasal sistemden el
bette bağımsız değil- bir ideal norm olarak alınmak 
yerine, sorgulanılması, artıları-eksileri hesaplanılma- 
sı gereken bir durumdur.

Bu çerçevede kadınla ilgili global standartlar 
oluşturmanın ne kadar mümkün olduğu, bunun kül
türel ve dini çoğulculuğa imkan tanımayan, sadece 
belirli bir yaklaşımı temel alan hegemonik bir tarzda 
uluslar arası standartlar tayin etme anlamına gelip 
gelmeyeceği ve bunu ne kadar doğru olduğu sorusu 
gündeme gelmektedir.

Kadın ve Nüfus Kontrolü

Modern toplumlarda nüfus kontrolü politikasının 
varlığı ve bunun kadın bedeni üzerinden yapıldığı bi
linen bir husustur. ‘Nüfus kontrolüne yatırılan beş

In iy ı in n r  i r i n  y o f ı r ı l^ r t  yıİ7 rlpjpfpi

denktir’9 sloganının yaygınlaştığı 1970’li yıllarla bir
likte kadınların nüfus politikalarında oynadığı

ULUSLARARASI KADIN POLİTİKASI / ŞİŞMAN

Önemli rol daha da belirgin hale gelmiştir. 1974 Nü
fus konferansı ile birlikte nüfus planlaması global bir 
problem olarak kabul edilmiş ve özellikle az gelişmiş 
ya da gelişmekte olan ülkelerin ekonomik problem
lerinin temelinde nüfus probleminin yattığı inancı 
yaygınlaşmıştır.

Oysa Germaine Greer'e göre, güney ülkelerinde 
ekonomik büyümenin nüfus artışına denk bir gelişme 
gösteremediği bir gerçekse de, ekonomik büyümeyi 
yetersiz kılan etkenin nüfus olup olmadığı konusunda 
kesin bir bilgimiz yoktur. Sömürge döneminde Kuzey 
ülkelerinin Güney ülkelerinden elde ettiği semıaye 
birikimi, hala devam eden üstü kapalı iktisadı sömü-

ilişkisi, kapitalistru

BM az gelişmiş ülke nüfuslarının kontrol 
edilmesi ve bu ülkelerin kadmlar aracılığı ile 
global ekonomiye dahil edilmeleri şeklin
deki bir dönüşümü gerçekleştirmek için 
kadın meselesine büyük önem vermektedir.

dünya'ekonomi*^^^ sis
temi gibi pek çok etken 
iktisadi büyümeyi etki
lemektedir. Bir de ku
zey ülkelerinin tüketim 
ekonomileri olduğu ve 
sahip oldukları her şe
ye, dünyadaki diğer ül

keler, yani güney ülkelerinin aleyhine sahip oldukla
rı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle ekono
mik gelişmişlik ya da gelişmemişliğin sadece nüfus 
faktörü ile açıklanması mümkün değildir.

Fakat tüm bu belirsizliğe rağmen gerek ulusal, ge
rekse uluslararası politikada nüfus kontrolü önemli 
bir yer işgal etmektedir. BM’in 70’li yıllardan itiba
ren nüfus artışını global bir mesele olarak kabul et
meye başlamasıyla birlikte, bu konuda özellikle geri 
kalmış ülkelerdeki nüfusu kontrol etmeye dönük ça
lışmalar başlamıştır. Bu çalışmalarda geri kalmış ül
kelerde nüfus kontrolünü teşvik edici özel mali kay
nak tahsisinin yanı sıra, kadın politikaları da nüfusla 
ilgili faaliyetlerin merkezine alınmıştır. Mesela 
1969’da kurulan UNPFA (Birleşmiş Milletler Nüfus 
Fonu), özellikle az gelişmiş ülkelerde aile ve nüfus 
planlamasına yardım etmek üzere tamamen bağıştan 
oluşan bir fona sahiptir. Faaliyetleri doğum kontrol 
araçlarının geliştirilmesi projelerine destek vermek
ten, nüfus istatistikleri hazırlamak, nüfus planlaması 
ile ilgili eğitim programları geliştirmek ve kadınların 
durumunu iyileştirmeye dönük programlar hazırla
maya dek çeşitlilik gösterir.^^

Zira BM’e göre “özellikle gelişmekte olan ülkeler- 
de kadınların düşük statüde bulunuşu, fakirlik, kötü 
sağlık koşulları, kötü beslenme, hızii nülus artışı gibi 
global problemleri etkileyen önemli bir fa k tö r ”d ü r .^2
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BM, bu tespiti yaptıktan sonra 70’lerden itibaren po- 
litikalarmda gelişme, eşitlik ve barış konularını, ka- 
dinin statüsi î ile bağlantılandırmaya başlamıştır.

Nüfus kontrolü ve nüfus politikaları doğrudan 
doğruya kadının doğurganlığı ile ilgili olduğu için, 
doğum kontrol araçlarının yaygınlaştırılması, kürtaj 
serbestisi ve bu konuda kadınların bilinçlendirilme- 
si, bu politikaların odak noktasını oluşturur. Ulusla
rarası nüfus konferansı ve kadın konferanslarında bu 
konularla ilgili gündem ve tartışma zemini oluşturu
larak uluslararası hukuk düzenlemeleri gerçekleştiri
lir. Bunun yanı sıra BM’in yan kuruluşları da bu ko
nuyla ilgili az gelişmiş ülkelere mali kaynak transferi 
için gerekli çalışmaları yaparlar.

Ekim 1994’de gerçekleştirilen Dünya Nüfus ve 
Kalkınma konferansı, her hangi bir kalkınma ve nü
fus programı için dört şeyin gerekli olduğunu vurgu
lamaktadır; toplumsal cinsiyet eşitliği ve hakkaniye
ti, kadınların güçlendirilmesi, kadınların kendi do
ğurganlıklarını kontrol edebilmeleri ve kadınlara 
karşı şiddetin sona ermesi.

BM ’in kadın üzerinde bu çerçevede durmasının 
ardında, kadınm toplumsal değişim için bir ajan ol
duğu ön kabulü bulunmaktadır. Tüketim kalıpların
dan nüfus trendlerine dek iktisadi hayatı etkileyen 
pek çok konuda kadınlar etkin bir rol oynamaktadır
lar. Bu nedenle BM hedeflediği global değişimi, yani 
özellikle az gelişmiş ülke nüfuslarının kontrol edil
mesi ve bu ülkelerin kadınlar aracılığı ile global 
ekonomiye dahil edilmeleri şeklindeki bir değişim ve 
dönüşümü gerçekleştirmek için kadın meselesine 
büyük önem vermektedir. Dördüncü Dünya Kadın 
Konferansının sloganı ^eşitlik, kalkınma ve barış* 
idi. Yani kadının belirli bir toplumsal statüye ulaş
ması her şeyden önce dünya iktisadi sistemi için 
gerekli bir unsurdur. Bu nedenle BM ’in kadınla ilgili 
tüm çalışmalarının arka planında açıkça ifade edilen 
bu hedefin varolduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

Modernleşme ile birlikte, kadın erkek ilişkisi söz 
konusu olduğunda özellikle 1970’lerde yaşanan cin
sel devrim ve feminist hareket dalgası sonrasında, 
toplumsal referans noktalarınm kaybolduğu, cinsiyet 
rollerinin birbirine karıştığı ve kadınların anne ol
mamayı seçebildikleri, hatta özgürleşme ideali peşin
de herkesin kendi cinsiyetini ve cinsel kimliğini 
aradığı bir ortam ortaya çıkmıştır. BM Kadın ve 
Nüfus Konferansları esnasında yapılan tartışmalar da 
bu hususa işaret etmekte ve batının bu tecrübesinin 
BM ve uluslar arası hukuk aracılığı ile evrenselleş

tirilmesine taraf olanlar ve karşı çıkanlar arasında 
gerçekleşmektedir. Zira BM konferansları cinsler 
arası ilişkilerin cinsiyet kimliklerinin ve tanım
larının tartışıldığı, dönüştürüldüğü ve uluslar arası 
hukuki meşruiyetinin sağlandığı bir platform işlevi 
görmektedir.

Doğayla kültürün kesişme noktasında bulunan 
kadın erkek ilişkisi, hem her toplumun ‘paradig- 
ması’dır, hem de en kişisel varlığımızı etkiler. Badin- 
ter’in feminist harekete atfen ‘toplumumuzdaki ik
tidar ilişkilerin değiştirmek istemiştik ve şimdi 
görüyoruz ki, meğerse ‘doğamızı’ değiştirmekteymişiz’ 
ifadesii'^ cinsler arası ilişkinin değiştirilmesinin, 
sadece toplumsal rol dağılımının değiştirilmesi gibi 
basit bir husus olmadığını ortaya koymaktadır. 
Konuya ahlaki ve dini referanslar çerçevesinde 
bakıldığında ise şu can alıcı tespiti yapmak mümkün: 
cinsiyetler arası ilişki, toplumsal rol değişiminden 
öte insanın varoluşunun anlamına ilişkin soruları da 
gündeme getireceğinden, dünyevi sonuçlarının yanı 
sıra uhrevi hayatı da etkileyecektir. ■
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“KÜRESEL SİSTEM, İSLAM’I RESMİ DİN 
OLARAK BENİMSEDİ”

KEMAL ERSÖZLÜ İLE RÖPORTAJ 
Konuşan: Yusuf Kaplan

Bu sayımızda, yaklaşık 10 yıl Almanya’da yaşamış ve “yeni düşünür tipi”nin en sahici, en 
üretken ve en çalışkan temsilcilerinden Kemal Ersözlü’yle uzun ve verimli bir sohbet gerçekleştirdik. 

Ersözlü’nün “Küresel Roma” olarak tanımladığı 2500 yıllık tarihsel sürecin bugünkü uzantılarını, 
sonuçlarını, gidebileceği yeri; küreselleşme sürecinin tarihsel, kültürel, düşünsel kökenlerini; 

Müslüman Doğu Roma projesini; Avrupa Birliği’nin nereye doğru koştuğunu; İslâm’ın dünyanın 
geleceğinin şekillendirilmesinde neden kilit rol oynayabileceğini; küresel sistemin niçin İslâm’ı 

resmî din olarak benimseme ihtiyacı hissettiğini ve Ersözlü’nün Almanya’da kurduğu, hem 
medeniyetler ve düşünce tarihini, hem de İslâmî ilim geleneğini yeniden tasnif ve tarif ederek 

okuttuğu “Ulüm-ül Hikme O kulu’nun  çalışmalarını konuştuk. Konuşmamız, biraz uzun olduğu için 
iki bölüm, iki sayıda halinde yayımlayacağız. Burada, konuşmanın gerçekleştirilmesindeki 

katkılarından ötürü dostum Yusuf Yerli’ye teşekkür ediyorum.

Yusuf Kaplan: Kemal Bey, sohbetimize, işin ba
şından başlayalım isterseniz. İlk sorum şu; Küreselleş
me olarak adlandırdığımız fenomeni siz nasıl anlıyor
sunuz? Tarihsel, kültürel, düşünsel bağlamlarına 
oturtarak nasıl tanımlıyorsunuz? Çünkü küreselleş
me fenomenin, üzerinde pek düşünülmeyen bu derin 
ve aslî boyutları konusunda sizin söyleyeceğiniz çok 
önemli şeyler olduğunu biliyorum..

Kemal Ersözlü: Teşekkür ederim. Küreselleşmeyi 
öncelikle ben sıfatsız kullanmıyorum. Küresel Roma 
başlığı altında bir kavramlaştırma çalışmam var. Her 
halde konuşmamızın ilerleyen bölümlerinde bunu 
açma imkânınız olacak. Her şeyden önce şunu belirt
memde yarar var sanıyorum: Küreselleşme bir müslü- 
man tarafından nötr olarak tanımlanabilecek bir ol
gu olamaz. Küreselleşmeyi, küreselleşme ıstılahını 
geliştirenlerin tanımlamış olduğu çerçeveden baka
rak benim onaylamam veya reddetmem sözkonusu 
olmamalı, diyorum. Küresel bir dünya içerisinde ya
şayan ama hayatın periferisinde [kenarında / kıyısın- 
da] değil, merkezinde yer almak isteyen bir aktör
isem, kendimi, bir nesne gibi değil bizzat olayın öz
nesi olan biri olarak vasfederek tanımlama ihtiyacım

Küresel Roma’nm Oluşumu

Kaplan: Peki, Küresel Roma’dan kastettiğiniz şey ne
dir? İsterseniz konuşmamızın başındayken bu tanım
lamanızı biraz açalım. Çünkü sizin bu sorunu teori- 
leştirme çabanızın omurgasını bu kavram ve bu kav
ram dolayımında geliştirdiğiniz tanımlama ve hatta 
söylem oluşturuyor.

Ersözlü: Bana göre Roma, bugün dünyanın son 
2500 yıllık son uygarlığının adıdır. Eski Mısır uygar
lığının akabinde İsa’dan 500 sene önce ortaya çıkan 
Avrupa’daki siyasal oluşum, antik Yunan’la beklenen 
felsefî birikimiyle 2500 yıl içinde meyvesini verdi. 
Kendi kavramsallaşmaları açısından gerçekten tari' 
hin sonuna erdiler. Ama bu tarih, kendi tarihlerinin 
sonudur. Bizimle olan diyalektiklerinin sonu değil.

Kaplan; “Bu tarih, kendi tarihlerinin sonudur. 
Bizimle olan diyalektiklerinin sonu değildir” derken 
ne demek istiyorsunuz? Bunu biraz açar mısınız?

Ersözlü: Tabii. Şöyle söyleyeyim: Yani kendi dü- 
■şünce birikimleri, siyasal verileri açısmdan üretebile-

var.

çekleri bütün ürünleri ürettiler, sergilediler. Alacak
ları hasılayı elde ettiler. Ve ne oldukları konusunda 
içlerinde sakladıkları bütün genetik açılımları sergi-
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lemiş oldular . Bu anlamda kendi kendilerini tüket' 
tiler ve tükendiler.

Kaplan: Yani?
Ersözlü: Yanisi şu: Kendi içlerinde tıkadıkları, ta

şıdıkları özü, kendileri ne iseler, onu dışavurabildiler 
ve fenomenleştiler. Ve gözlenir, izhâr edilir duruma 
ulaştılar. Bu anlamda kendi kendilerini oluşturan 
bir ağaç misali tamamlanmış hâle dönüştüler ve çü
rüme trendine girdiler. Bu anlamda tarihlerinin so
nuna erdiler.

Kaplan: Burada bir dönemleştirme veya daha 
doğru bir ifadeyle bir merhalelendirme yapıyor mu
sunuz?

Ersözlü: Yapıyorum tabii ki.
Kaplan: Nasıl bir merhalelendirme yapıyorsunuz?
Ersözlü; Ben arka planı 2500 yıla uzanan tarihsel 

bir gelişme vereyim. Roma’yı genel bölümleri açısın
dan iki gruba ayırıyorum: Birincisi; İsa (a,s)*la A l
lah’ın tarihe yapmış olduğu müdahale Roma tari
hinde ilk ilahi müdahaledir. Bunun öncesinde düşü
nün 600 yıla, 500 yıla yaklaşan bir Roma var. Yani 
bu süre koskoca Osmanlı İmparatorluğu’nun süresi
nin toplamına eşit. Hiç de dikkatten kaçacak bir şey 
değil bu. Bu zaman diliminde, dünyada ortaya çıkan 
bütün büyük düşünce akımlarını buluyoruz- Bunlar 
bilinen tarihi gerçekler. Buda’nın ortaya çıkışı...

Kaplan: Antik Yunan’ı da dahil ediyorsunuz ora
ya tabii..

Peygamberler, Kavimlere Değil, 
Medeniyetlere Gönderilmiştir

Ersözlü: Yunanın ortaya çıkışa, Zerdüşt’ün, Bu- 
da’nın, Konfüçyüs un ortaya çıkışı... Bütün bunlar 
İsa’dan 500 yıl öncesine denk geliyor. Aynı hadise 
Roma’nın tarih sahnesine çıkışıyla da ilgili. Şimdi 
İsa(as)’ın gönderilişiyle beraber Roma imparatorlu
ğunun bünyesinde Filistin eyaletine, ilahi anlamda 
Roma’ya yapılan ilk müdahale gerçekleşti. Bunun ar
kasında Roma’nın 300-400 yıllık bir tarihi vardır; ki 
bu Roma'nın İsevi mesajla muhasebe içinde oldu' 
ğu, tartışma içinde olduğu, onu dışladığı ve sindir
mek istediği, İsa*nın mesajını çarmığa germek is
tediği süreçtir. 300 yıllık Hristiyanlık’la bir kavga 
içinde oldu Roma. Sonunda tevhid dinini teslise dö
nüştürerek içselleştirdi, benimsedi ve kendisinin 
kültürel sacayaklarından biri haline getirdi. Ro- 
ma’nın böylelikle üçüncü dönemi başladı. Bu dö
nem içinde Roma kendi içinde çatallandı; Doğu ve 
Batı parçasına ayrıldı. Doğuda Ortodokslar olarak bi

linen Doğu Roma Hıristiyanlığını üretti. Batıda ise 
Protestanlığa kadar sürecek bin (1000) yıllık Katolik 
Hıristiyanlığı üretti. Bu anlamda Roma, dış dünya 
ile çatışmaya girmeksizin kendi içinden kendi m u
halefetini üreterek, Doğu ve Batı Roma Hıristiyan
lığı üzerinden bir tarih yazdı. Ta humaniter devrim- 
lere Rönesans dönemine kadar devam edecek süre 
için söylüyorum bunu. Şimdi bu dönemde ihmal et
miş oldukları dünyada, dış dünyada yani Doğu Ro- 
ma’nın da doğusunda olan gerçek doğuda bir M u
hammedi kalkışma var. Allah’ın İsa aleyhisselam- 
dan 600 sene sonra Romanya yapmış olduğu ikinci 
müdahale. Bunun altın çiziyorum. Rasulullah'ın da 
gönderilişini, misyonunu Kureyş’e ve Ortadoğu’ya, 
Mezopotamya’ya gönderilmiş bir risalet şeklinde al
gılamamak lazım. Peygamberleri bir kavme gönderi
len yerel uyarıcılar olarak algılamaktansa benim kav- 
ramsallaştırmama göre, peygamberlerin medeniyet
lere gönderilmesi söz konusu. Mesela Hz. Musa, es
ki Mısır'a gönderilen bir peygamber. Muhammed 
Aleyhisselam'ın içinde bulunduğu, yaşamış olduğu 
zaman dilimi ise Roma’nın o 2500 senelik tarih peri
yodudur ve Muhammed aleyhisselam burada, İsa 
Aleyhisselem’dan sonra Roma’ya gönderilen ikinci 
müdahaledir. İkisinin de müdahalesi bu anlamda bu
günün içinde olan müdahaledir. İkinci bir gün, yani 
yarın yoktur burada. Aynı zaman dilimine tekabül 
ediyor. Birincisi İsa, Zekeriya, Yahya, ve Meryem üç
lüsünden oluşan Roma'ya yapılan birinci müdahale. 
Sonra Roma'nın İsa’nın dinini teslisle kabul etmiş 
olduğu dönem sonrası ve parçalanmasından sonra 
ortaya çıkan bir dilim de Muhammed Aleyhisselam 
ile yapılan müdahale. Olayı buradan ele aldığımızda 
Kurbân, aktüalitesini yitirmeyen, Resulullah da 
aktüalitesini yitirmeyen bir tebliğ haline dönüşür. 
Ve bugün biz Kur’an-ı Kerim’i arkaik bir kitap ola
rak okumaktan kurtulmak ve bugünkü dünyaya kar
şı bir manifesto olarak sunabilme şansı elde edebili
riz, diye düşünüyorum.

Şimdi Muhammed aleyhisselamın gelişi ile bera
ber Roma’nın bu akışı nasıl oldu? İster Doğu Hıristi
yanlığı olsun, ister Batı Hıristiyanlığı olsun, dışarıda 
kalan uzakdoğu açısından bir anti-Christ ürettiler, 
yani bir “Deccal” ürettiler, bir Öteki ürettiler. Mu
hammed Aleyhisselam da burada üretilen misyoner 
resme uyumluluk arzetti; üzerine oturdu. Muham
med Aleyhisselam onlar açısından -hâşâ- Anti- 
Christ’ti, Deccal’in kendisiydi.

Kaplan: Somut olarak hangi tarihsel aralıktan 
bahsediyorsunuz ?
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Avrupa Kimliği’nin Müslümanlar / Öteki 
Üzerinden İcadı ve İnşâsı

Ersözlü: Doğu hristiyanlarıyla müslümanların tanış
malarının akabindeki 200’lü yıllar, miladı olarak 
850-890’lara, yani bizde Beytü'l'Hikme’nin kuruluş 
dönemlerine, Doğu’yu Harun-u Reşîd üzerinden ta
nıdıkları, o büyülü, güçlü, görkemli Doğu’nun ortaya 
çıkmış olduğu döneme tekabül ediyor. Burada ger
çekten müslümanlar, onlar açısından Muhammedi- 
1er, Anti-Christ’tir, İsa karşıtlarıdırlar. İsevî mesajın 
Doğu’ya yayılmasını engelleyen deccalistlerdir; bu 
anlamda tamamiyle bir kötülüğü ifade ediyor. Avru- 
panın ortasında...

Kaplan: Peki, Kemal Bey, neden böyle bir tanım
lamaya ihtiyaç hissediyorlar? Bu, kendilerini kurabil
mek, kendi kimliklerini icat ve inşâ edebilmek için 
bir öteki icat etme ihtiyacından mı kaynaklanıyor?

Ersözlü: Bu önemli ve yerinde bir soru. Şöyle ce
vap vermeye çalışayım sorunuza... B li, Yeni Ahid'in 
en son kitabı olan 27. Kitab’ındaki Vahiy Bölü- 
mü’nde gelecek ile ilgili ajpokri/öngörüler; yani gele
cek konusundaki kehanetlerin yapıldığı yerde zikre
diliyor. Tabii bunların birçokları mevzû [uydurma] 
ama burada açılan -bizim açımızdan- âhir zaman ala
metleri diye bildiğimiz bir sürü rüyalar var; bunların 
deşifrasyonları var. Bunlar üzerinde kilise gerek tari
katlar bünyesinde olsun gerekse resmî öğretide olsun 

-âhir yaman alamefleriyle ilgili ..öngÖrü“lerinİ İslâmî

-onlara göre- “İsa’nın mesajının Doğu’ya yayılmasını 
engelleyen deccalin ta kendisiydi”. Ve bunun yok 
edilmesi lazımdı. Tabiatıyla Kudüs denen toprakla
rın da, İslam’ın yaşamış olduğu toprakların misyonu
nun da müslümanların kontrolü altında bulunmuş 
olması AvrupalIların (bilinen diğer ekonomik ne
denleri, Haçlı seferleriyle ilgili siyâsî vesaire neden
leri saymıyorum burada) dînî saik açısından Kudüs’e 
yönelmelerini bu tür argümanlar besledi. Ve Haçlı 
Seferleri dönemindeki o bildiğimiz büyük kapışma
mız şekillendi.

Kaplan: Şu öteki / düşman icat ederek kendi kim
liklerini öteki üzerinden kurma meselesini biraz daha 
somutlaştırabilir miyiz? Müslümanlığın, Hz. Peygam
berin mesajının, mevcut söylemi, iktidar ilişkilerini, 
mevcLit sistemi çökertebileceğinden mı korktular? 
Niçin veya ne/re/den yola çıkarak Hz. Peygamberi, 
İslâm’ı öteki olarak konumlandırdılar?

Ersözlü: Ben de zaten bu önemli sorunu açmaya, 
açımlamaya çalışıyordum.. Bir kere, Avrupa’da 
llOO’lü yıllarda Kur’an-ı Kerim’le yapılan tercüme
lerin var olduğunu görüyoruz. Bu metinlerde bir ob
jektif çeviri yok. Kendi kafalarında resmettikleri 
bir İslâm aktarmak istiyorlar. Bu Kur’ân çevüileri 
üzerine yazılan önsözlerde, bunun etrafında kilisede 
yapılan İslam hakkındaki ilk oryantal çalışmalarda 
“nasıl bir müslümanlık portresi çizdiler?” sorusunun 
ipuçlarını, bizim için gerekli olan argümanları bulma 
şansına, imkânına sahip oluyoruz. Buna göre söylen-

motiflere uyarladılar. Ve bütün anlatılanların Mu- 
hammedîler ve müslümanlar üzerinde gerçekleştiğini 
vaz’ettiler. Muhammed Aleyhisselam bu anlamda

mek istenen şey; İsa'nın yeniden dünyaya gelişi 
öncesinde onun makamını gasp eden bir sahtekar, 
sahte peygamberdir Muhammed". Bu Kur’ân çevi-
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rileri üzerine yazılan önsözlerde, bu ilk oryantal/ist 
çalışmalarda bunu görüyoruz. Ki, bu sorduğunuz so- 
runun asıl cevabının nerelerde bulunabileceğini, ya 
da nerelerde gizli olduğunu göstermesi açısından son 
derece önemlidir. Çünkü buradan İslâm hakkında 
üretilen önyargı, kendi kimliklerini kurmalarına bü' 
yük katkıda bulunuyor ve bundan sonraki süreçte 
özelde Müslümanlarla, genelde ise Avrupa dışındaki 
dünyayla kendilerini merkeze alarak kurdukları sö
mürgeci, tahripkar ve tahakküme dayalı ilişkiyi, iliş- 
ki biçimlerini belirliyor veya böyle bir patolojik iliş
kinin temellerini atıyor bütün bunlar. Tabiatıyla bu 
anlamda hak etmemiş olduğu peygamberlik makamı
Muhammed’in elinden ________________________
alınabilmeli ki, Deccal 
deşifre edilebilmeli, 
belirlenebilmeli ki in- 
sanlar, İsevî çağrıya,
İsevî bağışa, Allah’a gi
den yola kendilerini 
vakfedebilsinler. Bu 
anlamda kilisenin red
detmiş olduğu “Mufıammed bir putperesttir ve puta 
çağıran biridir”. Bütün Avrupa halkı, kitleler, ma
halle vaizleri / papazları tarafından bu şekilde mani- 
püle edilmiş, iğdiş edilmiştir.

Kaplan: O zaman şöyle algılamak mümkün mü? 
Yani ister istemez zaten Avrupada hristiyanlığın. Ki
lise Hıristiyhğının tarih sahnesine çıkması ancak 8- 
9 asır sonra söz konusu olabiliyor. Asimda tarihte 
kurucu bir rol oynayamıyor kilise. Ve dolayısıyla is
ter istemez Hz. Peygamberin ve dolayısıyla İslâm’ın 
tarih sahnesine çıkmasıyla birlikte Hıristiyanların İs
lâm’a bakarak, İslâm’ı bir rakip olarak konumlandı
rarak, yani İslâm’a karşı kendilerini tanımlayabile
cekleri, kendi kimliklerini oluşturabilecekleri bir im
kân mı ortaya çıkmış oluyor?

Ersözlü: Evet.
Kaplan: Yani kendi kimliklerini tanımlama ve 

kurma çabasını bu şekilde gerçekleştirmiş oluyorlar. 
Peki, Kemal Bey, Avrupalıların İslâm’ı öteki olarak 
konumlandırıp, İslâm üzerinden kimliklerini kurma 
çabalarını bu şekilde açımladıktan sonra, bu yaptığı
nız açıklamaları, geliştirdiğiniz argümanları, ilk so
rumdaki küreselleşme sorunuyla. Küresel Roma me
selesiyle ilişkilendirerek sürdürmenizi istesem, neler 
söylemek istersiniz?

Ersözlü: Bir kere şu noktanın altını özellikle çiz
memde yarar var sanıyorum: Avrupalıların veya Ro- 
ma^nın İslâm^la karşılaştığı hu süreç, Hıristiyanlık

Biz Doğu Roma’da bahsettiğimiz geniş coğ
rafya üzerinde, M edine - merkezli, Medi
ne’de İnmekte olan vahiy - merkezli bir 
dinle irtibatlı yaşama modeli geliştirdik, 
bir ''hadariyef' geliştirdik.

ğın ve Roma^nın kendini hu kez ikinci kez yeni hoş
tan yaratması sürecidir. Çünkü daha önce İslâm ol
madan önce, teslis ise beraber bir Hıristiyanlık üret
mişti. Ortada bir Muhammedî meydan okuma yoktu. 
Ama Muhammed denen bir örnek ortaya çıkınca, 
Müslümanlar denen bir topluluk ortaya çıkınca, bu 
resim karş'ısında bu kez yeniden Hıristiyanlık ve bu
gün bildiğimiz biçimiyle haçlı ruhu, bize karşı ko
numlanmış olan kavga halindeki olan kutup ve bu
günkü küresellemeyi kuran kültürel ayak, bu anlam
da kendini bugünkü bildiğimiz şekilde resmetti, ken
dini yeniden üretmiş oldu.

Kaplan: Yani o zaman, İslâm’ın tarihe tarihsel
________________________  müdahalesi olmasaydı

Hıristiyanların, Avru
p a l I la r ın  kendilerini 
üretebilmeleri de esöz 
konusu olmayacaktı.

Ersözlü: Kesinlikle 
katılıyorum size. Bu 
elbette önemli bir 
nokta. Ama bu nokta

ya daha sonra gelmek isterim.

Müslüman Doğu Roma’nm Doğuşu

Kaplan: Peki, bu merhalendirme çabanızı devam et
tirelim, o halde... Küresel Roma olarak tanımladığı
nız 2500 yıllık tecrübenin ilk dönemini Hıristiyanlık 
öncesi dönem oluşturuyordu. İkinci Dönem, Hz. 
İsa’nın müdahalesiyle ve Hıristiyanlıkla birlikte şe- 
kilendi. Üçüncü dönem ise İslâm’ın ve Hz. Peygam- 
ber’in tarih sahnesine çıkmasıyla belirlendi. Peki, 
Dördüncü Dönem?

Ersözlü: Evet.. Dördüncü dönem ise, Türkler ta
rafından İstanbul’un İslâm kontrolüne girmesiyle 
başlıyor.

Kaplan: Peki, İstanbul’un fethi, bu süreçte hangi 
bakımlardan çok önemli bir ayak, sizce?

Ersözlü: Çünkü İslam’ın geldiği yıllar mîlâdî 
600’lü yıllar... İstanbul’un fethi 1400’lere takabül 
ediyor; arada 800 yıllık bir miladi zaman dilimi var; 
ve bu 800 yıllık zaman diliminde, müslümanlar açı
sından bakılırsa, İstanbul hep elde edilmesi gereken 
bir yer olarak görülmüştür. Çünkü Kur^ân'i Ke- 
nm ’m 3 0 . suresi Romalılar (Rûm) suresidir, Roma 
suresidir. Yani Kur^anhn ilk okurları, Roma denen 
bir gücün farkında. Sasanilerle olan tarihsel reka
betleri içinde Sasaniler ihmal edilebilir, pek fazla 
önemsenmeyen bir güç olarak görülmüştür. O günkü
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Avrupalılar, Haçlı Seferleri’nden sonra da 
kalıcı bir başarı elde edemediler. Ama Do
ğu Roma’nın çökmesiyle beraber, tırnak 
içinde küreselleşmeyi^* Müslümanlar 
olarak biz gerçekleştirmiş gözüküyoruz.

başarıları, geçici bir başarı olarak kabul edilmiş; kalı
cı başarının Romalılar tarafından ortaya çıkartılaca
ğı öngörülmüş. Tabiatıyla bu, doğru bir öngörü; çün
kü İlâhi bir mesned bu, bizim açımızdan. Tarih de 
bunu doğruladı zaten; Bizzat Hz, Peygamber’in haya
tında Roma’nın tekrar zaferi, Sasanilerle rekabeti 
sözkonusu. Ama bunu sadece ben Medine ortamın
daki bu ilk karşılaşma şeklinde okumuyorum. Eğer 
bunu 800 yıllık tarih içinde okursak, bana göre İs
tanbul’un, yani Kur’ân’ın inmiş olduğu dönemdeki 
Roma imparatorluğunun çöküşü Roma suresinde ön
görülmektedir ve ihbar edilmektedir. Ben bu tarihi, 
bu şekilde işârî [işaret ve haber verici] bir tarzda oku
yorum ve benim bu ________________________
okuyuş tarzımı takviye 
eden başka kanıtlara 
ve argümanlara sahihi- 
bim.

Kaplan: Bu yaklaşı
mınız ve yaklaşımınızı 
açımlarken kullandığı
nız kavram çok önemli
sanıyorum. Müslümanlar ihbar ediliyor; yani hem 
Roma’nın çökeceği haber veriliyor; hem de Müslü- 
manlara hazır ve hazırlıklı olmaları haberi veriliyor.

Ersözlü: Şimdi 800’lü yıllarda müslümanların İs
tanbul’u elde etmeleri Doğu Roma’nın çökmesi an
lamına geliyordu ama Doğu Roma’nın çökmesi de
mek, Roma’nın bir parçasının çökmesi anlamına gel
miyor, bütün Romanın çökmesi anlamına geliyordu. 
Çünkü Batı Roma, 1000 sene önce 400’lerde dağıl
mış ve Avrupa bir sürü krallıklara, derebeyliklere ay
rılmıştı.

Kaplan: Birleşik bir siyasi güç olarak, bir aktör 
olarak o tarihte tarihsel bir rol oynama gücünü yiti
riyor. Hıristiyanlık, 8 asır boyunca tarih sahnesinde 
bir türlü kilit ve kurucu aktör olamıyor. İslâm, daha 
tarih sahnesine çıktığı ilk 50 ilâ 100 yıl içinde mev
cut bütün kültürlerle ve medeniyetlerle yüzleşiyor ve 
hesaplaşıyor. Bugün İslâm’ın dinamizminin nereden 
yattığını gösteren çok önemli bir olgu bu. Bu olguya, 
hemen bütün medeniyet tarihçileri dikkat çekerler. 
Dolayısıyla tarihin dönüm noktalarından, dönemeç
lerinden biri, bu zaman aralığı.

İlk  Küresel Tecrübeyi Müslümanlar Üretti

KrsöHü: Kesınlikte7r~Avrupalılâf,““ttaçlı Seferle^ 
ri’nden sonra da kalıcı bir başarı elde edememişler, 
kendi içlerine kapanmışlar; kendi içlerinde iç kavga

lara dönmüşler. Ama Doğu Roma’nın çökmesiyle 
beraber, tırnak içinde “ilk küreselleşmeyi^* Müslü
manlar olarak biz gerçekleştirmiş gibi gözüküyoruz. 
Zaten sizin çizdiğiniz tablo da bunu gösteriyor. Dola
yısıyla Roma kaybetmiş, biz kazanmış gibi gözüküyo
ruz. Roma kendi tarihi açısından 2000’li yıllarında; 
İsa sonrası tarihi açısındansa 1400’lü yıllarında. Şim
di biz. Doğu Roma’nın hinterlandı olan Balkanlar 
dahil olmak üzere geniş bir alanda, Roma’nın ulaşa
madığı Hicaz toprakları gibi toprakları da içine alan 
bir alanda Müslüman Doğu Rom alı ürettik. Yani 
Roma’nın, dünyevî iktidar anlamında Roma’nın 
oluşturmuş olduğu kurumların hepsine varis olduk

________________________  ve bunları ilahi ne-
fes^le, taşımış olduğu^ 
muz değerlerle dol
durduk, ve oradan bir 
medeniyet şekillendir
dik; “medeniyet”keli- 
mesini tırnak içinde 
‘sivilizasyon’dan (civi
lization) ayırarak, ayrı 

olarak kullanıyorum. Uygarlık kavramını daha üst 
bir başlık olarak, hem medeniyeti, hem de sivilizas- 
yonu içine alan bir üst başlık olarak belki İbni Hal
dun’un kullandığı biçimiyle, “hadariyet”in Türkçe- 
leştirimiş biçimiyle algılıyorum. Ama medeniyet ke
limesini kullandığımda başına sıfat getirmeksizin sa
dece bize has olan bir gelişmeyi ifade etmek açısın
dan kullanmayı yararlı buluyorum ve kelimenin tü
retilmiş olduğu kökle, yani “medîne” kelimesi ile ir- 
tibatlandırıyorum. Yani Medine’de var olan, Pey
gamber tarafından oluşturulan bir toplum düzeninin, 
bir yaşama modelinin, bir kurumsallaşmanın tarih 
içinde açılmış olan şekline medeniyet dersek, mede
niyet bütünüyle bize ait olur ve tek başına Müslüman 
Medeniyeti, İslâm Medeniyeti, Doğu Medeniyeti vs. 
gibi bir ek geliştirmeye ihtiyaç duymaksızın kullan
ma avantajını elde edebiliriz diye düşünüyorum. Her 
ne kadar Osmanlı’da 1860’larda falan “ivilizas- 
yon”un karşılığı olarak kullanılmışsa da, ben kelime
nin böyle bir ray değişmesine uğratılabileceğini dü
şünüyorum bizler tarafandan.

Medine, Medeniyet, Kent, Uygarlık...

Kaplan: Medeniyet kavramının sözlük anlamıyla
-değil de- terminolojik- anlamıyla sivilizasyon -i:avra- 
mının tastamam karşılığı olarak üretildiğinden ben 
pek fazla emin değilim. Yani medeniyet kavramının.
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sivilizasyonun Avrupa tarihinde sahip olduğu ve ge
çirdiği kültürel, toplumsal ve tarihsel anlamları, ev- 
releri ve dolayısıyla ürettiği kurumlan içine alacak 
şekilde, sivilizasyon kavramına karşılık olsun diye 
üretildiği konusunda kuşkularım var benim. Burada 
ayrıntıya giriyor gibi gözüküyor olabiliriz ama bu ay- 
rıntı herşyimizi üzerine temellendirdiğimiz bir kav- 
ram çeçevesinde sözkonusu olduğu için son derece 
hayatî önem arzeden bir ayrıntı; aslında ayrıntı gibi 
görünen şey, bir ayırım noktası; o yüzden ben bu ko' 
nuyu açmakta yarar görüyorum. İlber Ortaylı’nın 
haklı ve çok yerinde bir tanımlamayla “Osmanlı’nın 
en uzun yüzyılı” olarak tanımladığı 19. yüzyılda Os- 
manlı’da büyük bir dinamizm var. Böyle bir ortamda 
Osmanlı aydınlarının medeniyet gibi bazı temel, ki
lit kavramları üretirken, tercüme değil, bir tür bir 
yeniden icat yaptıklarını düşünmekten yanayım 
ben. Çünkü Tanzimat’la birlikte başlayan süreç, son 
derece çalkantılı ama son derece yaratıcı bir süreç. 
Zaten, tüm çalkantılı dönemler aynı zam.anda yaratı
cı dönemler değil midir? Örneğin 13. yüzyılın Ana
dolu’su böyle bir dönemdir. Tam bir kültürel ve en- 
tellektüel devrim gerçekleştiriliyor ve Selçuklu da, 
Osmanlı da bu devrimin üzerine oturuyor veya kuru
luyor. Aynı şekilde sonuçlanmasa bile Tanzimat’la 
başlayan ve Meşrutiyet’le birlikte zirveye çıkan yak
laşık 6 0 -7 0  yıllık bir direnme, silkinme, toparlan^ 
ma, Batıkla yüzleşme, hem Batlıyla hem de kendi' 
mizle hesaplaşma arayışları var. Ve sonuçta ortaya, 
Cumhuriyet’te devam ettirilemeyen, hatta bitirilen 
büyük bir birikim konuyor. Öyle ki, Cumhuriyet’in 
ilk çeyrek asrına tevarüs eden ve canlılık kazandıran 
bir birikim bu. Yani Tanzimat ve Meşrutiyet dönem
lerinde farklı yönelimlere mensup aydınların bence 
ürettikleri ortak bir birikim, ortak bir dinamizm var.

Ayrıca bu birikim, Müslümanlık’la ilişkileri sorunlu 
olan bir birikim değil aslında. Müslümanlığı sorun^ 
şatlaştıran bir birikim değil bu. Aslında bence bati' 
yı sorunsallaştıran bir birikim. Batının modernlik
le, endüstri devrimiyle birlikte geliştirdiği meydan 
okuma karşısında Osmanlı aydınlarının ister istemez 
kendilerine özgü bir yeniden silkiniş, yeniden topar
lanma, dolayısıyla İslâm’ın anlam haritalarını yeni
den icat etme, yeniden formüle etme gibi bir kaygı
ları var; bunu görüyoruz. Her ne kadar savunma psi
kolojisiyle de olsa, sonuçta, esas itibariyle İslâm’a da
yalı yeni bir kavramsal sistem geliştirme konusunda 
ciddî bir performans gösterilmesi gerektiğinin farkı
na vardıklarını; artı, bu performansı gösterdiklerini 
de görüyoruz. Bu dönemde asıl büyük entellektüel 
sıçramayı Islâmcıların yaptıklarını; diğer Türkçü  
ve Osmanlıcı olarak yanlış bir şekilde böyle adlandı
rılan aydınların hiçbirinin de Islâm^la bir sorunları 
olmadığını da vurgulamak gerekiyor burada. Bu per
formansın ürünü olarak üretilen medeniyet kavramı 
ile medine arasındaki ilişki tesadüfi bir ilişki olmaya
bilir diye düşünüyorum. Çünkü Fransız kültürünün 
hakim olduğu, temel kavramların Fransız kültürün
den alındığı bir ortamda medeniyet kelimesini icat 
etmek yerine sivilizasyon kavramını olduğu gibi kul
lanabilirlerdi; nitekim kullananlar da vardı.

Ersözlü: Bu iki kelime bir süre beraber de kulla
nılmış. Ama en erken çeviri metinlerinde sivilizas
yon karşılığı olarak medeniyet kelimesinin kullanıl
dığını görüyoruz. Benim bu konu üzerinde özel bir 
araştırmam olmadı. Dikkat çektiğiniz gibi, araştırıl
ması gereken bir mesele bu. Ayrıca sivilizasyon keli
mesinin Batı Uygarlığı için; medeniyet kelimesinin 
ise “İslâm Medeniyeti” için kullanılması gibi bir du
ruma literatürlerde tanık değilim.

Kaplan; Bence meselenin püf noktası, kilit nokta 
burada gizli gibi. Civilization'm doğrudan -büyük ta
rihçi Braudel’in ifadesiyle- “maddi bir uygarlığı” 
çağrıştırması söz konusu olabilir. Medeniyet kavra
mının ise hem şehir anlamında medine sözcüğüne; 
hem de daha da önemlisi, Müslümanların Medine’de 
kıvılcımını çaktıkları ama Batı uygarlığı gibi sadece 
maddî olmayan, ontolojik, epistemolojik ve fenome- 
nolojik açılardan metafizik boyutları daha baskın 
olan evrensel ve küresel müslüman dünya tasavvuru
na ve dünya düzenine işaret etmesi sözkonusu olabi
lir. Bu açıdan bu ayırımın bu şekilde yapılıp yapılma
dığını bilmiyorum ama sadece sezinliyorum. Ama ar
tık böyle bir ayırım yapabiliriz; iyi ve de anlamlı da 
olur gibi bana. Medeniyet kavramının, doğrudan
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din’e, ve İslâm’ın temel kök-paradigmalarma dayan- 
dırılabilmesi açısmdan bakıldığmda, maddi uygarlı- 
ğın ötesinde imkanlara ve dinamiklere gönderme 
yaptığını söyleyebiliriz.

Ersözlü: Ben de bunu kastediyorum zaten. Çün
kü “Roma medeniyeti” ya da Roma sivilizasyonu, ci- 
vitas’ı temel alan, Roma kent düzenini temel alan; 
onun değerleri, kurumlan ve yaşama tarzıyla ilgili bir 
açılımın adı. Bu anlamda biz Doğu Roma’da bahset
tiğimiz geniş coğrafya üzerinde, Medine-merkezli, 
Medine’de inmekte olan vahiy'merkezli bir dinle ir
tibatlı yaşama modeli geliştirdik, bir “hadariyet” ge
liştirdik. Bu açıdan bakarsak eğer Roma’nın 2500 
yıllık tarihinde İstanbul’un fethiyle beraber, ne olu
yor; karşı taraf açısından tam bir çöküş, çözülüş, geri 
çekiliş ve Avrupa’nın kuzeyine, doğu tarafına sıkış
mışlık ortaya çıkıyor. Bu dışarıda gözüken bir başarı; 
doğru. Ama bu beraberinde sıkıştırmanın getirmiş 
olduğu Avrupa’da bir başka hareketliliği de berabe
rinde getiriyor.

Kaplan; Peki, nedir bu hareketlilikler? Neyi kas
tediyorsunuz? Biraz açabilir misiniz, Kemal Bey?

Bizans, İslâm ve Rönesans

Ersözlü: Tabii. Birincisi, İstanbul’da Bizans’ta fetih 
sonrası belli bir grup, gerek kilise içinde olsun gerek 
kilise dışında olsun filozofların, âlimlerin, İtalya’ya 
geçtiklerini görüyoruz.

Kaplan: İtalya’ya göç eden âlimler arasında Rö
nesans’ta antik Yunan’dan yapılacak çevirilerde kilit 
rol oynayan gramer ve dilbilim âlimlerinin özellikle 
önemli olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Çünkü Rö
nesans kültürünün kurulmasında bunlar bir hayli iş
levsel oluyorlar. Ayrıca Fatihlin İtalyaya özel ilgi 
duymasının nedenlerinden biri de Rönesans’ı far- 
ketmiş olması. Buna da dikkat çekelim istersen.

Ersözlü: İstanbul’dan Bizans’tan bu filozofların 
ve âlimlerin İtalya’ya gitmeleri, çok önemli bir olay. 
İtalya’da akademiler kurdular bunlar. Avrupa, daha 
önce kilise içinden tanıdığı eski Yunan felsefesini ve 
Endülüs üzerinden tanıdığı İbn Rüşd üzerinden ge
len İslâmî kökenli bir felsefeyi, Meşşâiliği, üçüncü 
bir ayakla beslemiş oldu. Bu da direkt Yunanca üze
rinden gelen, Bizans üzerinden gelen putperest Yu
nan felsefesi; ki. Yunan felsefesinin gerçeği de buydu: 
Özelde Aristoculuk, genelde ise antik Yunan felsefe- 
si, ne Hıristiyanların anlattığı, ne de İbn Rüşd’ ün 
anlattığı şeydi. İbn Rüşd, bize bir yığın Aristo portre
si ortaya çıkartmakla meşgul oldu. Bence İbn Rüşd,
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Aristo’dan çok daha büyük bir dehaydı, maalesef 
onun görkemi içinde kendi eritti ve “fenâ fi’l-Aristo” 
[Aristo’da yokolmak] haline dönüştürdü; ki bu, bü
yük bir kayıptı bizim için; ben böyle düşünüyorum. 
Ama Avrupa’da İtalya’da ortaya çıkan akademiler, 
Bizans üzerinden gerçek Yunan felsefesiyle temas 
kurma şansını Avrupa’ya bahşetmiş oldu.

Hümanizm: İnsan, Tanrı’nm Yerini Alıyor

Şimdi buna paralel olarak Avaipa’da ortaya çıkan ve 
500 yıl öncesine tarihlenen humaniter düşünce 
akımlarının ortaya çıktığını görüyoruz. Küresel Ro' 
marnın nereye gitmekte olduğunu görebilmek aç ı
sından humaniter düşünce önemli. O yüzden buna 
da değinmek gerekiyor. Peki humaniter düşünce 
nedir? Katolik düşüncesine karşı geliştirilmiş, konuş
manın başında sizin açıkladığınız biçimiyle insan^ 
merkezli olan bir gidişatın, yürüyüşün ilk nüvelen- 
dirmeleridir. Gerçekte bu kelime ilk kez iki yüz yıl 
önce kullanılmaya başlanmış ama bu düşüncenin sa
hipleri geriye doğru 500 yıllık bir tarih açıyorlar. İş
te küreselleşmenin başlangıcı, ilk tohumu, bu 
1500’lü yıllarda Hümanizmle ortaya çıkar. Hüma
nizm, kilisesinin tanıdığı tanrı ile bu tanrıyı tanıma
yan İnsanın kavgasının tarihidir. Bu açıdan baktığı- 
mızdda burada human [insan], Theos^un [Tan- 
rı'nın] yerine konumlandırılıyor ve ona karşı varlı
ğını ispat etmekle, yani kendi rüştünü ispat etmekle 
kendini ödevli biliyor bu aydın sınıfı.

Hümanizmin İki Mitoloji Kaynağı:
Tevrat ve Yunan Paganizmi

İşte burada iki mitoloji birbiriyle çatıştı: Birisi, Hıris
tiyanlığın kendi bünyesindeki Tevrat kökenli mito
lojidir. Orada Adem kıssası, Kur’an’dan çok farklı şe
kilde Adem ile Tanrı arasındaki ilişki biçimi, bizim 
hiç de onu anlayamayacağımız ve onaylayamayaca- 
ğımız şekilde ifadelendirilir. Adem’i Allah yaratmış, 
sınavdan geçirmiş, sonra dünyaya kovmuş, gönder
miş. Kur’ân’da ise dünyaya kovulan, gönderilen bir 
Adem’den bahsedilmez; ödevli, görevli ve hilafet 
misyonuyla yükümlü bir insanın indirilişi, görevlen- 
dirilişi vardır. Elbette bir düşmanlık vardır ama bu 
Adem’le İblis arasındaki bir düşmanlıktır. Ve gönde
rilmiş bir misyonu vardır. Kur’an’da anlatılan eşya-
nın (şeylerin, nesnelerin, hef~§eyif 
lah*ın Ademce öğretmesi gibi epistemolojiyi ilgi' 
lendiren^bir hadise Tevratla  konu edilmez. Bizim
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İnandığımızdan çok farklıdır. Adem’in tövbesi Tev
rat’ta söz konusu edilmez. Yol göstericiliği, §eytan 
yapar Tevrat’a göre. Yani Adem’e yol göstericiliği 
şeytan yapar. Halbuki Kur’an-ı Kerim’e göre Adem’e 
eşyanın isimlerini öğreten Allah, ona bizzat bilgiyi 
armağan etmektedir. Ama Eski Ahid kökenli dayalı 
Hıristiyan teolojisinde ise Allah, Adem bilgi sahibi 
olmasın diye Adem’i istemektedir.

Epistemolojik ve Siyasi Şiddetin Kaynağı: 
Vahşî İnsan Saplantısı

Kaplan: Bu epistemolojik çözümlemeniz çok önemli. 
Üzerinde pek durulmayan ve belki de farkedilmeyen 
bir noktaya dikkat çektiniz. İsterseniz, son tespiti- 
nizden yola çıkarak biraz açımlayalım bu çözümle- 
menizi.. Adem’in bilgi sahibi olmaması meselesi na
sıl bir şey?

Ersözlü: Diyor ki mesela “Adem şimdi bizden bi
ri oldu” diyor Tevrat’ta. O ağaçtan yedi; O ağaç ne
dir Tevrat’a göre? Bilgi ağacıdır, bilgili olma ağacıdır, 
Adem o yasaklanan ağaçtan yiyince bilmeye başladı. 
Bilmeye başlayınca, Tanrı diyor ki “Adem şimdi biz
den biri oldu”. Ve bundan dolayı kendi egemenlik 
alanından onu kovarak uzaklaştırıyor, dünyaya gön
deriyor. Oysa Kur’an’ı Kerim’de tamamiyle Adem’i 
bilgilendiren Allah’tır. Ve o ağaç bilgi ağacı olarak 
resmedilmez. Tam tersine, Adem’in açık yerlerini 
ona izhâr eden, onun zayıf yönlerini ona gösteren bir 
sembol olarak vardır, Kur’ân’da, din dili açısından. 
Tevrat’ta çok karışık, anlaşılmaz bir tasvir var dola
yısıyla. Şimdi humaniter teoriden bakarsak eğer; bu 
kıssadaki Şeytan’ın yerine human aydmları kendile
rini yerleştirdiler. İnsan, eğer insan olmak istiyorsa 
talihinden kopmaması lazım, kendisiyle yüzleşmesi 
lazım ve kendini bütün zaaf noktalarıyla keşfetmesi 
lazım. İnsanı melekler gibi sadece olumlamak yet-’ 
mez; aslında insan kendi kendisinde vahyî bir öz ta
şımaktadır; onu bütün çirkinlikleriyle doğadaki diğer 
ha’̂ ^anlar gibi olan vahşî yanlarıyla deşifre etmemiz 
lazım. Bunu, Makyevel, siyasete uygulayarak yaptı; 
Hobbes felsefede ve siyaset felsefesinde şekillendirdi. 
Comte sosyolojide bunları şekillendirdi Burada 
*^vah§î insan*’ saplantısı var ve bir diğerine karşı 
kurt olarak konumlandırılıyor ve bir başkasını ancak 
yendiği takdirde, onunla mücadele ettiği takdirde, 
yani evrim sürecindeki seleksiyon (seçme, yok etme) 
ilkesini şekillendirerek hayatta kalma şansı elde ede
biliyor. Bu anlamda insan sadece Tann’dan koparak 
yalnızlaşmıyor, kendi şahsı ile de mücadele ederek

ayakta ve hayatta kalma şansı elde etmeye çalışıyor. 
Böylelikle bireyselleşmenin ilk adımları atılmış olu
yor. Ben eğer hayatta kalacaksam, bırakın uzaktaki 
ülkelerde, insanlarla çatışmayı, bizzat kendi arkada
şım, kardeşimle dahi bir kavga içerisinde ve onu ye
nerek hayatta yer bulabilirim diye bir alana itiyor.

Kaplan: Peki o zaman bunun bağlamı üzerinde 
durmak gerekir belki burada. Yani Kilisenin ilk gü
nah teorisi ile birlikte insanm özgür iradesini bastır
ması, dolayısıyla insanı bütün özellikleriyle, kabili
yetleriyle veya zaaflarıyla hayattan uzaklaştırmasının 
karşıt bir sonucu olmuş olamaz mı bu? İnsanın özgür 
iradesinin ortadan kaldırılması insanı, özgür iradesi
ni aramaya ve gerçekleştirmeye itiyor. Gerçi hüma
nizmin, insanı hayatın merkezine getirip. Tanrı ko
numuna yerleştirerek insanın özgür iradesini kazan
masına katkıda bulunuyor; ama bugün gelinen nok
tada, zaafları olan bir varlığı T ann  konumuna yer- 
leştirmek, insanın bizzat kendi varlığını bile tehli
keye sokmasına yol açmış durumda. Ama hümaniz
min ortaya çıktığı, insanın iradesinin “kilise maki
nesi’’ tarafından ipotek altına alındığı bağlama dik
kat çekmemiz gerekiyor, sanıyorum.

Ersözlü: Tabii ki. Ben Kilise’nin tarafını tutarak 
olumlamıyorum Kilise’yi. Kendi içinde haklı gerek
çeleri var hümanizmin. Ama bugünkü küreselleşme
yi anlatırken bunları ihmal ediyorum ve geçiyorum. 
Yani beni ilgilendiren taraflarından resmediyorum. 
Bu biraz indirgemeci veya karikatürize bir resmediş 
gibi görülebilir ama argümanlarımı geliştirirken sizin 
de dikkat çektiğiniz bağlamları gözönünde bulundu
rarak konuşuyorum elbette ki. O yüzden bir indirge- 
mecilik yapmadığımı sanıyorum.

Kaplan: Modem anlamda küreselleşmenin baş
langıcı olarak gördüğünüz hümanizmin Tevrat’tan 
beslenen birinci mitolojisi konusunda önemli argü
manlar ve açılımlar geliştirdiniz. Peki, hümanizmin 
ikinci mitolojisine veya efsanesine geçersek...

Hümanizmin İkinci Mitolojisi: Zeus’a 
Karşı Promete’nin Zaferi

Ersözlü: Hümanizmin ikinci efsanesi, antik Yu-
nan’dan gelen meşhur Zeus efsanesidir. Burada Pro- 
mete’nin rolü nedir? Şu tabii ki: Zeus’a karşı insanın 
tarafına tutuyor ve ona ateşi armağan ediyor. Bu ateş 
üzerinden insan kuvvetli hale dönüşüyor. Kainata 
egemen olabilecek bir bilgi elde etmiş oluyor. Şimdi 
humaniter aydın bu açıdan kendisini Promete’yle 
özleştirdi, Zeus’u da Kilise temsil etmiş oluyor.

24 Ümran.Eylül • 2002



"KÜRESEL SİSTEM, İSLÂM'I RESMİ DİN OLARAK BENİMSEDİ”/ ERSÖZLÜ

Böylesi bir diyalektik başlıyor.
Kaplan: Şimdi ilginç bir noktaya geldik sanıyo- 

rum. Peki bu diyalektik nasıl işliyor? Ne tür yansıma- 
lan var Avrupa tarihinde?

Ersözlü: Olympus dağındaki Zeus, humaniter ay
dın açısından kilise olmuş diyor. Ve kiliseye karşı on- 
lan özgürleştiren, insan-merkezli dünyayı kuran ay
dınlar da Promete oluyorlar. Bu konumda diyelim ki 
entelijensiya veya entellektüel yani kilisedeki vaizler 
dışında halkı eğiten, halka bilgi adına birşeyler aşıla
yan kimler var? Halk var, yani ruhban sınıfının dışın
da olduğu için laikler olarak adlandırılan sıradan in
sanlar var. Bir de bilginin odağı ve kaynağı olan pa  ̂
pazlar var. Bunun dışında bir bilgi akım kaynağı yok. 
Ama hümanizm ile beraber, Qutenberg sonrası mat' 
boanın da ortaya çıkması, bilginin de yaygınlaşma
sı, yerleşmesi açısından yeni bir bilgi aktarıcı odak 
ortaya çıkartıyor. Yeni bir yazarlar sınıfı, yani ente
lijensiya, aydınlar sınıfını ortaya çıkarttı. Bunlar ki- 
liseniri adamı değildiler, ama sıradan ve aşağılanan 
halk sınıfına da girmiyorlardı. İşte bunlar, yeni bilgi 
kaynağı oldular. Şimdi bunların kendilerini tarihsel 
bir yere oturtmaları gerekirse nerede olacaklar? Eğer 
Tevrat’a gidersek, ya sembolik olarak oradaki şeytU' 
nın yerine oturacaklar; ya da eski Yunan’a gidersek, 
burada Prometheus*un yerine oturacaklar. Tabi
atıyla insanın üzerinde Zeus mu konuşacak, Promet
heus mu? İşte bu dönemde, kiliseyle Avrupa’daki hu
maniter aydınların bir kavgası başlamış oldu.

Kaplan: Meseleye bu açıdan bakıldığında, bugün
kü küreselleşmeyi de doğrudan hümaniter düşünce
nin, yani insanı Tanrı konumuna yükselten ve bu 
yüzden insana ontolojik evsizlik ve ontolojik güven
sizlik hali yaşatan, dolayısıyla insanın Tanrı’yi da, 
doğa’yı da, bizatihi insanı da yok etmesiyle sonuçlan
dığını gördüğümüz, bunun bizzat Batılı düşünürler 
tarafından da açıkça ve yoğun olarak gündeme geti
rildiği seküler ve neo'pagan modern Batı düşünce' 
siyle bizim nerede ayrıştığımızın; temel referansları
mız, kalkış noktalarımız açısından olaylara müslü- 
manlar olarak bizim nasıl, niçin ve hangi bakımlar
dan farklı yaklaştığımızın nedenlerini, ipuçlarını da 
görebiliriz, öyle değil mi?

Allah'la İrtibatını Koparak 
İnsan Kendi Kendini de Yok Eder

Jtrsözİü: Kesinlikle. Bizim düşüncemize göre, insanın 
insan olabilmesi için, bu dünyada yalnızlığından kur
tulabilmesi için, kimlik bulabilmesi için Allah’la ir

tibat halinde, rabıta halinde olması lazımdır. Allah’la 
bağlantının koparıldığı yerde, insan kendi kendini 
yok eder. Yani din bu anlamda bir nispet sorunudur, 
Allah’a aidiyetin farkına varmak demektir. Bu farkı
na vanimışlık söz konusu değilse, ben Promete’lerin 
veya şeytanın kontrolünde olan biri haline dönüşü
yorum. Yol göstericim o olabiliyor. Şimdi enteresan 
bir şekilde bu süreçte hümanizm, kavramlar çaldı; 
gerçek dünyanın kavramlarını çaldı. Mesela Eski 
A hit’te de, Kur’ân-ı Kerîm’de de. Doğu bilgeliğinde 
de “ışık/nûr/aydınlık” hep gök’le, semavî olan’la, İlâ
hî olan’la ilgilidir, irtibatlıdır, dolayısıyla olumludur 
ve bize aittir. Zerdüşt’te de aynı hikâye vardır. Yani 
bütün dinler ve kadîm medeniyetlerin ortak malıdır 
bu. Ama hümanizm, bütün ışığı, aydınlığı kendisine 
mal ederek, kilise üzerinden reddettiği din ve Tan- 
rı’yı ise karanlıklara hapsetti; din ve Tanrı’dan hep 
“karanlıklar” olarak sözetti. Ve aydınlanmanın mer
kezindeki bu aydınlanma kelimesinin ışıkla olan bağ
lantısı çarpıtılmış bir kavramsallaştırma.

Çarpılmış ve Çarpıtılmış

Kaplan: “Çarpılmış” mı dediniz?
Ersözlü: Evet.
Kaplan: Çok nefis bir tasvir ve tarif bu. Yani sa

dece çarpıtılmış demiyorsunuz; hem çarpıtılmış, hem 
de çarpılmış diyorsunuz. Çok imajinatif, meseleyi 
bam telinden yakalayan bir şey bu. Dolayısıyla yaşa- 

- nan dönüşümü, insanın Allah’la olan irtibatını yitir-
mesinden ve kendisini Tanrı’nın yerine oturtmasın
dan mütevellid / doğan ontolojik evsizlik halini, me-
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tafizik kırılmayı ve yarılmayı, dolayısıyla hümaniz
min, modernliğin ve Aydınlanma Düşüncesi’nin 
din’den aldığı kavramların içini nasıl boşalttığını ve 
kavramları da bu şekilde sekülerleştirerek nasıl yok' 
sullaştırdığını, soysuzlaştırdığını çok güzel özetliyor 
bu “çarpılmış ve çarpıtılmış” şeklindeki nitelemeniz.

Ersözlü: Bu kavramlaşma çarpması başka alanlar- 
daki kavramlara da teşmil edilmiştir. Şeytan’la bağ
lantılı olduğu için çarpılmış ve çarpıtılmış diyorum. 
Bu çarpma ve çarpıtılma olayı bütün hümanizmin 
geliştirmiş olduğu, bugünkü dünyamızda da geçerli 
olan ve ağızlara sakız haline de getirilen kavramları 
da içine alıyor elbette ki. Üstten söylenilen tarzlarıy
la kelimeler güzel çağrışımlar taşımakla beraber on
ların taşıdıkları mazi ve ait oldukları yer açısından 
baktığımızda tamamıyla beyaz siyahtır, siyah beyaz
dır. Bu anlamda, Kur^ân’da Bakara Suresi’ndeki 
âyeti hatırlıyorum: “Onlara yeryüzünde fesat çıkar
mayın denildiğinde, biz ıslah edicileriz, derler”. Yani 
Birleşmiş Milletler’in bugün siyasî alandaki icraatla
rına baktığımızda yapılan her şey, insanların refahı, 
iyiliği, adaleti, eşitliği için yapılıyor deniliyor; ama 
bu tür olayların içyüzünü bilen ve takip edenler açı
sından bakıldığında, olayın tam tersi bir şekilde ce
reyan ettiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla ben sorun 
konusunda, meseleyi bu noktaları da içine alacak şe
kilde kapsamlı bir okuma ve anlamlandırma biçimi 
geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum.

Kaplan: Kemal Bey, buraya kadar küreselleşme
nin tarihsel ve kavramsal / düşünsel kökenleri ve 
oluşum süreçleri konusunda sizin Küresel Roma ola
rak adlandırdığınız bağlamda yaptığımız okuma ve 
anlamlandırma çabası sanırım yeteri kadar doyurucu 
ve açıklayıcı oldu. İsterseniz, sohbetimizi, biraz daha 
yakın dönemi okumaya doğru kaydırabiliriz.

Fransız Devrimini Halk Değil, Sermayenin 
Sözcüsü Burjuva Aydını Yaptı

Ersözlü: Tabii. Aslında ben de tam bu noktada öyle
si bir şey yapmayı düşünüyordum. Şimdi, bundan üç- 
yüz sene önce Doğu Roma’nın mirasına konan Müs- 
lümanlar açısından bizim toprak kaybetme şeklinde 
yaşadığımız gerileme dönemimiz başladı. 1699’daki 
Karlofça Antlaşması ile beraber Müslüman Doğu 
Roma’nın sınırlan sürekli Anadolu’ya doğru çekil
meye başladı. Doğu romanın varisi bir imparatorluk 
dağılmış, sayısız etnik grubu içerisinde barındıran 
Kafkaslar, Balkanlar derken nihayet Türkiye coğraf
yasına hapsolmuş. Bu üçyüz yıllık tarih Avrupa’da 
nasıl şekillendi? Hümanizm bu anlamda tabii ki bir 
entellektüel uğraş. Arkasında böyle bir birikim var. 
Ama bunu besleyen bir sermayeye ihtiyacı var. Bu 
sermaye, İngiltere’deki sanayi devrimi tarafından 
sağlanıyor, ilk önce. Bu da enteresandır, bizim geri 
çekilmeye başladığımız dönemlerde ortay çıkmıştı. 
Tabiatıyla 500 yıl önceki yeni dünyaya Amerika’ya 
olan açılımın yani coğrafi anlamda dünyanın küresel 
sınırlarını keşfetme uğraşının başlangıcı bu. Bu ger
çeği gözardı ediyoruz. Bunu farketmeliyiz artık. Bura
da gemilerle yapılan seyahatlerin ve dünya servetle
rinin Avrupa’ya taşınmasının doğurduğu Avmpa’da- 
ki finans birikimi, maddî birikim bu entellektüel ça
baları besledi. Bu entelektüel ve finans çabaları ile 
olan akrabalığa girmeksizin hayatiyetini devam etti
rebilmesi mümkün değildi. Nihayetinde aydınlar, bu 
anlamda, burjuvazinin sözcüsü haline dönüştüler. 
Fransız devriminde ortaya çıkan, bir halk ihtilali de
ğil, burjuvazi ihtilalidir ve belli bir sermayenin söz
cülüğünü yapmaktadır. Tabi enteresandır, bugünkü 
küresel sermayeyi cahlil ettiğimizde, karşımıza çıkan 
tablo gerçekten ürkütücü ve düşündürücü bir tablo
dur: Dünyanın üç yüz büyük şirketi, holdingi dünya 
servetinin % 9 8 ’ini kontrol ediyor. Mesela Ameri
ka’daki pek çok vakıflar ve şirketler biçiminde örgüt
lenen Rockefeller gibi ailelerin tek başına sahip ol
dukları sermaye, Türkiye gibi bir çok ülkenin bütçe
sinden bile kat kat fazla. Tabii bu son derece kor
kunç bir şey. A B Uyum yasaları çerçevesinde 
TBM M ’de çıkartılan yabancı vakıflar ve derneklerle 
ilgili yasanın yarın ne tür tehlikeli sonuçlara yol aça
cağını farkedebilmiş değil bizim elitlerimiz ve siyâsî
lerimiz. Bu mesele, Apo’nun affedilmesi gibi dar bir 
alana hapsedildi ve aslında çok daha tehlikeli konu
ları içeren yasalar hiç tartışılmadan nasıl olduysa bir 
oldu bittiye getirilerek Meclis’ten geçirildi. Böyle şey-
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görülmüş mü dünyada? Bu ülke bu kadar sahipsiz mi, 
meselesiz mi?

Kaplan: Bu yasalarm içerdiği tehlikeleri biraz 
açalım isterseniz...

Yabancı Vakıflar, Beyin Kadromuzu 
Ele Geçirecekler

Ersözlü: Şöyle düşünelim: Mesela Müslümanlar bu' 
gün kendilerini, kamusal alanlarda, devletin etkin 
olduğu alanlarda daha bastırdmış gördükleri için, si' 
vil alanlara kaçmayı, açılmayı yeğliyorlar; demekler, 
vakıflar şeklinde örgütlenmeyi ve orada hayat bul
mayı, cemaatsel bir hayatta yaşamayı daha korunak
lı buluyorlar. Şimdi yabancı dernekler ve vakıfların 
Türkiye sınırları içinde örgütlenme haklarını elde 
etmeleriyle beraber karşımıza devasa demekler, va
kıflar çıkacak. Peki, bunun getirisi ne? Ne demek bu? 
Bunun şöylesi bir tehlikeli sonucu olacak: Siz der
nekler ve vakıflar alanında da bir rekabet içerisinde 
var olmayacaksınız. Yani kalkıp Doğu Anadolu’da, 
insanların açlıkla imtihan edildiği bölgelerde, kilise 
adına veya başka oluşumlar adına hayır kurumu adı 
altında bir sürü örgütler kurulacak, mesela hastane
ler şekillendirilecek. Yine üniversite sınavlarında ilk 
lOOO’e giren öğrencilere bu yabancı vakıflar, demek
ler vesaire burs verecekler, beyin kadrosunu bunlar 
ele geçirecekler. Oysa bu, ülke açısından korkunç bir 
kayıptır ve telafisi pek mümkün olmayan büyük bir 
cinâyettir. Mecliste bulunan milletvekillerinin pek 
çoğu, bu toprağa ait olduğunu zannettiğimiz, düşün
düğümüz, en azından öyle düşünmek istediğimiz kişi
lerden oluşuyor; Bu kişilerin bu yasalara nasıl toptan 
evet diyebildiklerini ben hâlâ anlayabilmiş değilim. 
Oysa korkunç bir hadise bu!

Kaplan: Peki, sizce bu, onların bu olayın, mesele
nin böylesine tehlikeli boyutlar içerdiğinin farkında 
olmadıkları anlamına mı gelir; yoksa...?

Ersözlü: Farkında olmadıklarını olaya iyimser 
baktığımız zaman söylüyomz ama bu mümkün değil. 
Siyasetle bunca zamandır uğraşan insanlar, nasıl olur 
da çok kısa vadeli kazanımlar adına ve Türkiye’de 
üretilen AB ile entegrasyonun Türkiye’deki yaşayan 
insanlara getireceği sözümona özgürlükler adına 
oluşturulan yalana olan âmentü ile çıkartılan sanal 
bir gidişat var.

Kaplan: Kemal Bey, Avrupa Birliği meselesine
veya hikâyesine biraz sonra geleceğiz ve Almanya’da 
yaklaşık on (10) yıl gibi uzunca bir süre yaşamış, ha
len aileniz olduğu için de bağlantısı, ilgisi, teşriki

mesaisi süren bir Müslüman aydın olarak sizinle bu 
konuyu daha ayrıntılı olarak konuşmak istiyorum. İs
terseniz küreselleşme meselesini biraz daha güncel
leştirerek, günsel boyutlarıyla sürdürelim istiyorum.

“Küresel Sistem, İslâm î Resmî Din Haline 
Getirerek Hadım Etmek İstiyor”

Ersözlü: Tabii, elbette. O halde, küreselleşme bağla
mında yaptığımız tartışmayı şöyle bağlayalım: Küre
selleşmenin nihayetinde son boyutu şu: Bana göre, 
yaşadığımız son 20 yıl içerisinde bu Roma merkezli 
dünya sistemi yeni bir evresine daha girdi. Bu, tıpkı 
İsa aleyhisselâm’ın dinine yaptıkları müdahalenin 
bir başka din üzerinden, bu kez İslâm üzerinden yeni
lenme hadisesidir. Nasıl ki 300’lü yıllarda İsa’nın di
ni, bizzat Roma tarafından resmî din haline dönüştü
rülüp, teslis haline dönüştürülüp içi boşaltıldıysa, bu
gün de bu sistem, İslâm’ı bana göre, bizzat resmi din 
olarak kabul etti. Kabul edişiyle beraber İslâm Hıris
tiyanlığın akıbetine uğratılma sürecine girmiş oldu. 
Tabiatıyla bu İslâm, şu an sahih kitabı bulunan bir 
İslam; dolayısıyla hıristiyanlığın kitabı gibi bir duru
ma düşürülemeyeceği için, yani kutsal kitabı tahrip 
edilmediği için onu doğru olarak okuyan ve kitlele
re anlatan aydınlar, ulema, münevver insanlar çıka
cağı için bu insanların da negatif imaj bombardıma
nıyla yıpratılmaları gerekiyordu. Bu anlamda 11 Ey- 
lül’ü ben bununla irtibatlandınyorum. Şunu söyle
mek istedi dünya sistemi...

Kaplan: Pardon, Kemal Bey, sözünüzü kesiyomm; 
ama bence çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Küresel 
Roma dediğiniz seküler dünya sisteminin İslâm’ı res
mî din olarak benimsediğine dikkat çekiyorsunuz. 
Ve bunu da küreselleşmenin son evresi olarak niteli
yorsunuz. Bu, çok enteresan bir okuma biçimi. Yeni 
bir Konstantiniı^m’den mi bahsediyorsunuz? Yani kü
reselleşmenin son 20 yıllık evresini, küresel sistemin 
İslâm’ı resmî din olarak benimsemesi ve böylelikle 
kontrolüne alarak etkisizleştirmesi, hadım etmesi ve 
başarabilirse yok etmesi projesini uygulamaya koy
maya çalıştığı bir süreç olarak mı görüyorsunuz? Söy
lemek istediğiniz şeyi biraz daha açmanızı ve tartış
manızı isteyeceğim sizden.

Ersözlü: Aynen öyle. Biraz açayım bunu: Roma 
imparatorluğu Hıristiyanlığı nasıl benimsediğinde 
İsa’nın dinini, Allah’ın mesajını kalbî olarak tasdik 
etti ve bir kul
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de, aynı olay gerçekleşti. Bugün diyelim Ramazan 
ve Kurban Bayramlarında A B’nin genel sekreteri,
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Amerika’nın devlet başkanı, Rusya’nın devlet baş
kanı bütün bunlar kendi vatandaşları olarak addet
tiği dünyadaki 1 Milyar müslümanın bayramlarım 
tebrik ediyorlar. Bu durum bundan yirmi sene önce 
olan bir olay değil. Yahut da kendi ülkelerinde müs- 
lümanların sivil demekler kurmalarına, cami aç
malarına belediyeler yardımda bulunuyorlar. UNES
CO bünyesinde vesaire yapılan tuhaf projeler var..

Kaplan: Peki, ne var bunda, diye kışkırtıcı bir 
müdahalede bulunsam, ne dersin, o zaman?

Müslüman Aydınlarla Halkın İrtibatını 
Koparma Operasyonu

Ersözlü: Diyeceğimi derim tabii ki! Ama tüm bunlar
la şunu söylemek istiyorlar: “Evet”, diyorlar, “bu 1 
milyarlık müslüman kitle, bu dünyanın bir gerçeği; 
bunu yok edemeyiz, yok sayamayız. Bütün olarak in
sanları ait oldukları kimlikten uzaklaştıramayız. O 
takdirde bu kimliği biz üst alanda değiştirmeliyiz, in
sanlar nisbetlerini, aidiyetlerini kaybetmemeli ama 
bağlı oldukları şeyin ipi bizim elimizde olmalı. Hıris
tiyanlığı sözde benimsediğimiz gibi İslâm’ın da hâmisi 
konumuna dönüyor gözükmeliyiz. Genel kitle İslâm’ı 
böyle, bizim sunduğumuz gibi, bizim istediğimiz gibi 
kabul etmeli. Ama olayın böyle olmadığının farkında 
olan, gerçek İslâm’ın içinin boşaldığının farkında 
olan insanlar var olduğu müddetçe biz rahat yüzü gör
meyiz”, diyorlar. O takdirde, halkın bu insanlarla, bu 
müslüman aydınlarla, âlimlerle, münevverlerle olan 
irtibatının kopartılması, bunlara olan ilgi ve sem
patisinin azaltılması, bunların söyleyeceklerine kulak 
asmaması lazım. O insanların çok kötü bir imajla yıp- 
ratılmaları, kitlelerin bu insanlardan soğuması, 
soğutulması, uzaklaştırılması, aralarının açılması 
lazım. O anlamda diyorlar ki, bizim müslümanlarla, 
İslâm’la, Muhammed’le bir problemimiz yok. Bütün 
dinler özgürdür; ve biz dünyanın dünyevî anlamda 
iktidarıyız, kralıyız, yöne tie isiyiz. Ama sizin dininizin, 
bu dünyada sizin diğer insanlarla eşit olmanızı engel
leyen, içinizden çıkardığınız bazı katı insanlar var, 
tiplemeler var; bunların peşine takılmayın, diyorlar. 
Bu tür aydınları, ulemayı, dernekleri, vakıfları ol
madıkları biçimde, son derece karalayarak res
mediyor ve böylelikle yıpratmaya çalışıyorlar; ki halk 
bunlarla olan irtibatlarını kessin ve dînî oluşumlar, 
bunlar üzerinden değil, kendi istedikleri, sundukları 
şekilde şekillendirilsin, istiyorlar. İşte ben, bu anlam
da İslâm’ı bir din olarak benimsediklerini söy
lüyorum. Yani İslâm’ı asla doğrudan cephelerine al

mayacaklar; İslâm’la cepheden kavga etmeyecekler. 
Ama sadece bazı noktasal hareketler, gruplar üzerin
den İslâm’la savaşacaklar; İslâm’ı böylelikle yıprat
maya; hem dünyayı, hem de özellikle de Müslüman 
kitleleri bu sinsi yöntemle İslâm’dan soğutmaya, İs
lâm’la ilişkilerini sakatlamaya çalışacaklar.

Kaplan; Ben bu sürece çoktan girildiğini ve İs
lâm’la son derece sinsi, ayartıcı, baştan çıkarıcı, 
“pornografik” (baştan çıkarıcı görüntüler, imajlar 
yoluyla) postmodern bir savaşa çoktan başladıklarını 
düşünüyorum. Sizin küresel sistemin İslâm’ı resmî 
din olarak benimsediğini söylerken kastettiğiniz şey, 
sanıyorum, İslâm’ın protestanlaştırılması projesiyle 
aynı şey, değil mi?

Ersözlü: Evet aynı şey. Tabii ki, bu 20 yıl içinde 
yaşanan olayı farketmediğimiz takdirde, ortada 
dönen birçok olayı, kavramı anlamakta da zorluk 
çekeceğiz. Ben müslümanların siyasî önderliklerini, 
toplum önderliklerini, her alanda merkezde olma 
şanslarını, kendilerinde olma şanslarını onlara 
dayandırıyor bugünkü dünya sistemi.

Kaplan: Yani hiçbir zaman özne olma şansını 
vermiyor.

Ersözlü: Özne olma riski olan kişi, kurum, aktör 
ve oluşumları, imaj problemiyle, karalama kampan
yasıyla, psikolojik propaganda yöntemleriyle, yani 
sanal bir yolla yıpratmak, yıkmak, etkisizleştirmek ve 
hadım etmek istiyorlar. Böylesi bir baskı altında 
bunaltılıyoruz. Bana göre, küreselleşme, bize yan
sıyan biçimiyle bu anlama geliyor. Bu anlamda ben 
küreselleşme denen hadise içerisinde “yok ol
mayacağım, ben kalacağım” dediğimde, problemli, 
hastalıklı, marazî bir tip olarak resmediliyorum. 
Bunun farkında olmam gerekiyor.

Kaplan: Peki, Kemal Bey, bu yakıcı, bu hayatî 
problemi aşmanın yolu nedir sizce?

Küresellleşme, Birden Fazla Uygarlığa 
Hayat Hakkı Tanımıyor

Ersözlü: Sorduğunuz soruyu ben şöyle algılıyorum: 
Bu kuşatılma sürecinde müslümanca kalabilme şan
sımız var mı bizim? Biz kendi imkanlarımızla bu 
problemi aşabilme şansına sahip miyiz? Şöyle 
bakıyorum: Küreselleşme olayını nötr olarak eğer 
sadece dünyanın küçülmesi iletişim imkanlarının 
genişlemesi, büyümesi ve her şeyin küre sathında 
cereyan etmesi, şeffaflık vesaire olarak algılıyorsak, 
bu anlamda, bu süreç, geri dönülebilir, durdurulabilir 
bir süreç değil. Bu trend başladı ve geri dönülebilir-
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liği yok. Bugün küresel sistem, küreselleşme aynı an
da iki uygarlığın varolmasına imkan vermiyor, ver
mek istemiyor ve vermeyecek de. O anlamda böl
gesel kazanımlar imkan dahilinde değil. Eğer bugün 
müslümanlar gerçekten dünyanın çekim alanı ola
bilecek bir düşünce üretemedikleri, yaşama modeli 
geliştiremedikleri, varlık alanı üretemedikleri sürece 
dünyada yokturlar, varolamazlar. Varolabilmek için, 
böyle bir ihtiyacın üretilebilmesi, varedilebilmesi 
lazım. Bu anlamda dinin, tahrip edilmemiş asli kim
liğiyle, biçimiyle örneklenmeye ihtiyacı var. Bu or
taya çıkarılmadığı müddetçe bizim adımıza, bizim 
dinimizi, inancımızı, hatta geçmişimizi, tarihimizi 
başkaları okutacaklar. Ve biz bu anlamda onların öğ
rencileri haline dönüşeceğiz, aydınlar anlamında 
söylüyorum. O anlamda kendimiz halkın önderi 
haline dönüşemiyoruz, getirilemiyoruz. Sadece bir 
şeyin aktarıcısı haline dönüştürülüyoruz. Bu anlamda 
küresel güç ve onun finansal kaynakları böylesi zih
ni dumura uğramış insanları finanse ediyor. Onları 
toplum önünde ön plana çıkartıyor ve geniş yayılma 
ve dinlenme alanlarını onlar için açıyor. Bunların 
farkında olmak gerekiyor. Burada kitlelere söylen
mesi gereken şey, bence, bu dinin temel kitabı olan 
Kur'an'la çok sahih bir irtibata girmelerini tavsiye 
etmektir. Bu kitabın doğurmuş olduğu tarih içerisin
deki oluşumların, gelişimlerin altını çizmeliyiz, iz
lemeliyiz ve bunları gerçek biçimleriyle aktarmalıyız 
insanlara (çünkü burada kitap üzerinden bir teori 
şekillendirmiyoruz; yaşanmış bir gelenekten, bir 
medeniyetten bahsediyoruz) onun örneklerini aç
malıyız, geliştirmeliyiz, yaygınlaştırmalıyız.

Kur'ân Medeniyeti

Eğer ben bu konuşmayı Türkiye'de yapıyorsam, bu 
topraklar demin söylemiş olduğum Doğu Roma üzerin
den bizim müslüman doğu Roma'yı üretmiş olduğumuz 
topraklardır. O takdirde benim Müslüman Doğu 
Roma üzerindeki şekillendirmiş olduğum bir hayat tar
zını küreselleştirme imkanı var, bu anlamda. Bu 
küreselleşme imkanı, medeniyeti ortaya çıkartacak. 
Medeniyet, medine temelli; medine de din temelli bir 
hadise. Bu anlamda insanlar, hiç küçümsenmeksizin 
bireysel hayatlarında Kur'an-ı Kerim'in öngördüğü, 
talep ettiği ritüelleri, ibadetleri ciddiye almalılar, yer- 
ine getirmeliler. Namazın gerçek anlamda diriltilmesi
gerekiyor; çünkü namaz bir kimlik sorunudur. Her gün 
belirli vakitler arasında insanın, kişinin kulun -o 
humaniter dünyanın gevşetmiş olduğu- gerçek Al

lah'la bağlantısını kurma şansını bulma anıdır.
Kaplan: Zamana müdahaledir..
Erszölü: Evet, zamana müdahaledir; kendine 

varıştır; farkında oluştur; bu dünyadan sıyrılıştır; bir 
başka çekim alanına giriştir. Bu anlamda namazın 
diriltilmesi lazım. Yine, Cuma'nın diriltilmesi lazım. 
Cuma kadar bir şana, bir imkân başka bir medeniyet
te yok. Düşünün dünyada bir milyar müslüman, haf
tanın belli bir gününde belli bir saatinde toplanıyor
lar; bir çağrıya evet diyorlar. Bu saati kendileri belir
lemiyorlar. Bir toplantı olsa, bir demek tüzüğü filan 
olsa belki üzerinde, yerinde, zamanında anlaşamaz
sınız; falan olsun, filan olsun dersiniz. Ama Cuma 
dediğiniz şey korkunç bir şey. Üzerinden 1400 yıl 
geçmiş, uygulanmış bir ritüel. O yüzden insanlar 
kendiliğinden biliyorlar ne zaman ve nasıl top
lanacaklarını. Müthiş bir imkân bu. Hakeza Hac 
yine öyle. Gerçek anlamıyla bizim tarafımızdan 
yaşanabilir hale dönüştürülebilse, bu imkânlar oluş- 
turulabilse, yine korkunç bir imkân. Ramazan bir 
direniş ve diriliş yöntemi. Şunu öneriyorum: Der
nekler, tüzükler, vakıflar biçiminde seküler modem 
toplumun oluşturduğu sunî yapılar, yapılanmalar 
üzerinden örgütlenme yerine tarihî dinamikler 
içerisinde var olan yaşama modellerinin arkasına 
düşmeliyiz. Namazın arkasına düşelim diyorum, 
Cuma'nın arkasına düşelim, diyorum. Hacc'ın ar
kasına düşelim. Halkla bağımızı koparmak isteyen, 
halkm önderi, lideri olmamızı önlemeye çalışan 
küresel sisteme karşı bizim halkla olan sahici irtibata 
girmemiz gerekiyor. Bizi marjinal haline getirmek 
amacıyla bizim üzerimizden çizdikleri o imajı yıkmak 
için, bu işin resmedildiği, propaganda edildiği gibi 
olmadığını gösterebilmek için halk içerisinde, halkla 
irtibatını aslâ koparmamış bir aydın profili ortaya 
çıkarmak zorundayız diye düşünüyorum..

Yusuf Yerli: Sistemin bizden istediği müslüman 
tipi projesi, abdestinde, namazında ve suya şahıma 
dokunmayan bir müslüman tipi. Hatta insanlar, kit
leler arasında yaygın olan şöyle bir kanaat var: “Ab
destinde, namazında, camisine giden, hanımı dindar 
insanlara kimse bir şey demiyor. Asıl sorun teşkil 
eden insanlar; siyaset yapan, vakıf kuran, dernek 
kuran, toplumsal talepleri ön plana çıkaran, gün
deme getiren insanlar” olarak görülüyor. Dolayısıyla 
bugün bu insanlar olumsuz tipler olarak resmediliyor. 
Peki, buna ne diyeceksiniz? Bu paradoksu nasıl
aşacağız? ■"

Not: Kemal Ersözlü’yle yaptığımız konuşmanın ikin
ci ve son bölümünü gelecek sayımızda yayımlayacağız.
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SERBEST PAZARIN ÇÖKÜŞÜ VE YENİ 
“DEVLET GÜCÜ ÇAĞP'NIN GELİŞİ

John. GRAY 
Türkçesi: Rifat Özçöllü

IMF ve Dünya Bankası hiçbir şey değişmemiş gibi 
yollarına devam ediyorlar fakat uzun süredir aşi
kâr olan bir şey var ki, yeni bir devlet gücü  çağı

na girmiş bulunmaktayız.
Geçen Ağustos aymda Buenos Aires'te diktatör 

Juan Peron hükûmeti’nin Maliye Bakanı’yla tanış
mış ve O ’na son elli yıl içinde ülkesindeki en önem
li değişikliğin ne olduğunu sormuştum. Aldığım ce
vap şu oldu: "Siyasal hir güç olarak ordunun kibar' 
ca reddi". “Peki, bir sonraki büyük gelişme ne?” di
ye sorduğumda, zarif, yaşlı adam gülümsedi ve "pazar 
ekonomisinin ve gücünün  çöküşü", dedi.

Ashnda yeni bir küresel durumla karşı karşıya- 
yız: Pazar gücü  dünyanın birçok yerinde çöküşe 
geçmeye başladı. Yaşlı adamın öngörüsü gibi, Arjan
tin'in kamu mâliyesinde istikrarı hedefleyen IMF po
litikaları ülkeyi siyasal olarak hareketlendirdi ve or
ta sınıfın isyanını tetikleyerek bir yarı-anarşi duru' 
mu yarattı. Arjantin'in bu eriyişi tüm Latin Ameri
ka'ya ürperti saldı; Hugo Chavez gibi popülist bir ku
ral ko^oıcuya sahip Venezüela da bile aniden bir gü- 
venliksizlik ve istikrarsızlık durumu zuhûr etti; ve 
güç, sokakların eline geçti. Japonya'da ise, I930'lar 
tarzı bir borç deflasyonu muhtemelen bankacılık 
sisteminin millileştirilmesiyle sonuçlanacak.

Amerika'nın bizatihi kendi içinde, Bush yöneti
mi, ithal edilen çelik tarifeleri üzerinde baskı uygula
yarak küresel serbest ticaretin erdemleri üzerinde va
rılmış olan Washington konsensüsünü lime lime et
ti; Merkez Bankası Başkanı Alan Qreenspan, her 
fiyatta hiper'Keynezyen ^"müdahaleci** politikalara 
yöneldi; o yüzden vergi kesintileri gibi savunma har
camaları da bütçe fazlasını tehdit ediyor. Sıkı para 
ve maliye politikaları, Arjantin gibi ülkeler için iyi 
olabilir. Fakat dünyanın en büyük ekonomisi risktey

ken, bu, hiçbir şey sayılmaz tabii ki. Hükümetler hâ
lâ serbest piyasanın ikonlarına selam duruyorlar 
ama onların hareketleri başka bir hikâyeyi anlatıyor. 
Baştan başa bütün dünya üzerinde pazar güçleri, sa' 
vaşların ve politikaların emirlerine tâbi kılınıyor.

Tüm bu gelişmeler, yüzeysel bir tarih bilgisine sa
hip biri için sürpriz olmayacaktır. Dünyanın tek bü
yük pazar olabileceği fantazisine ancak ticaretteki 
kısa süreli patlama anlarında kapılınabilir. Şundan 
kesin olarak eminim ki, şu andan itibaren birkaç yıl 
içinde, böyle saçma ve boş bir hayalle eğlenmeyi 
kabullenecek tek bir insan bile kalmayacak. Henüz 
elimizde bulunan, serbest pazar arzusu ve heyecanına 
sıkışıp kalmış, gözü dönmüş bir sağ politik anlayışla 
ve muhterem, saygın(!) sol siyasalarla "pazar gücü
nün çürüyüşü"nün dünya için ne anlam ifade edece
ğini henüz kavrayabilmiş değiliz.

O yüzden, ilkin, ‘'küreselleşmenin olmazları” 
hakkında zihinlerimizi berraklaştırarak bir başlangıç 
yapabiliriz. Öncelikle, dünya çapında serbest pazar 
üzerindeki baskıyı ve küreselleşme sürecini kes(k)in 
ve açık bir şekilde birbirinden ayırmak zorundayız. 
Qeleneksel bilgeliğe aykırı olarak "iki şey aynı yön
de gitmez"; fakat daha iyisi, bunu tersinden söyle
mek: İki şey farklı yönlerde gider. "Küresel serbest 
pazar", geçmişi, henüz on yıldan daha eski olmayan 
siyasî bir projedir. Küreselleşme ise Avrupa ve Ku
zey Amerika pazarları arasında hızlı bir bağın kurul
masını sağlayan ilk transatlantik telgraf kablo siste
minin kurulduğu 19. yüzyılın sonlarına kadar götürü
lebilecek bir süreçtir.

Küreselleşme, dünya olayları arasındaki bağlan
tıyı, kısıtlı zamanımızı ve mesafeleri, teknoloji aygıt
ları ile ortadan kaldırarak artırmaktan başka bir şey 
olarak anlaşılmamalıdır. Çünkü bu süreç, yeni tek
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nolojilerle götürülmekte ve handiyse önü almama' 
yan bir hâldedir. Bu teknoloj i ürünlerinden biri olan 
kitle imha silahlarmın yayılması, acilen ve 'bana 
göre- 'doğrudan' Bush yönetimini ilgilendirmekte' 
dir. Birleşik Devletler'in ulusal güvenliği üzerinde 
yoğunlaşıldığında yıkıcı/ imha edici teknolojilerin 
yayılması tehdidi saptandığında, Washington diğer 
ülkeler için planladığı/ tasarladığı kapitalizm mode' 
linde ilgi kaybediyor. Burada, diğer bağlamlarda da 
olduğu gibi küreselleşmenin etkisi dünya çapında 
serbest pazarı giderek zayıflatmaktadır.

Geçen yıl, Washington'a ve New York'a düzenle
nen saldırılar rahatlıkla erişilebilen basit araçlarla 
gerçekleştirildi; fakat 11 Eylülün  ortaya çıkardığı 
bir gerçek var: Muazzam bir şekilde yok edici potan
siyele sahip teknolojiler, devletin kontrolünden giz
lice çıkabiliyor. Bir zorunlu mantıkî varsayım da şu
dur; El'Kaide nükleer ve biyolojik sava§ yeteneğini 
kaybediyor. Çünkü böyle silahlara sahip olmuş ol
saydı anlan şimdiye kadar kullanırdı. El-Kaide’nin 
ve başarılı şebekelerinin, içinde bulundukları uyku
hâlinden çok çabuk uyanıp böyle bir kapasiteyi / ye- 
teneği tekrar elde etmek için ellerinden geleni yapa
caklarından hiç şüphe duyulmamalı. Onları durdur

mak son derece zor bir iş olacak artık: Çünkü bu si
lahları yapmak için ihtiyaç duyulan bilgi, yüzlerce 
üniversite ve binlerce ticari kuruluş içinde dağılmış 
bulunmakta ve gerekli teknik süreçler artık günü
müzde daha ucuz hâle geliyor.

Fakat imhâ edici teknolojilerin yayılışının kont
rolünün zorlukları, zayıflatılmış hükümetler ve 
kontrolsüz sermaye akışlarının neden olduğu ka' 
otik ortam tarafından büyütülüyor. Yarı-anarşik kü
resel pazarda terörist fonlarının izini takip edebil
mek sürgit daha da imkânsızlaşmaktadır.

Birleşik Devletler, şayet dünya çapında son on yı
lı aşkın sürede hız kazanan ticarî ve finansal 'deregU' 
lasyon' programlarını sessizce rafa kaldırıyorsa, IMF 
ve Dünya Bankası şimdiye kadar bunu farketmeliydi. 
Onlar hâlâ 1980'lerin ve 1990'larınpd?:ar türküleri
ni söylemeye devam ediyorlar.

Sebep sadece kurumsal tembellik değil. Küresel 
serbest pazar hâlâ güçlü bir ideolojik câzibeye sahip. 
Uluslararası kurumlarda politikalar hâlâ aktif olarak 
var olan ekonomilerin yavaşça geliştiğine dayanan 
ideal serbest pazar ekonüiıüsi inaucıııa (üıı kabulü-
nC' R.Ö.) göre şekilleniyor. Gelecek (!) yeni çağın 
bekçileri / muhafızları oldukları rüyasıyla ömürlerini
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Uzay temelli füze savunma sisteminin 
ABD’deki yeni versiyonu yüksek teknolojiye 
dayalı asken gücü, 11 Eylül'ü önleyemedi; ve de 
daha kötü, küçük, ev-yapımı nükleer aletlerle 
yapılacak olası saldırıları da önleyemeyecek.

tüketen eski zaman komünistleri gibi IM F  ve Düu' 
ya Bankası'nın bürokratik misyonerleri de kendile
rini yeni küresel ekonominin "ebesi" olarak görü
yorlar. Fakat buna rağmen, şu artık kesin: Dünya 
sathında ekonomik faaliyet her zaman birbirine 
bağ(ım)lı ve yakın ilişkiler içinde olacak. Fakat yine 
bundan daha az kesin olmayan bir şey daha var: 
Dünya hiçbir zdman tek bir ekonomik sistem üze' 
rinde birleşmeyecek.

Dünyadaki farklı ve özgül ekonomiler, farklı aile 
hayat modellerinin, dinî inançların ve siyasal tarih
lerin doğal sonucudur /
toplamıdır. Ekonomik -------------------------------------
sistemler birbirleriyle 
rekabet ederler fakat 
ekonomik faktörlerin 
başarısını veya başarı
sızlığını önceden kesti- 
rebilmek pek mümkün 
değildir. Savaş ve son
rasında meydana ge
len rejim değişiklikleri, genellikle daha önemlidir. 
Ekonomik başarısızlıklar, Sovyet merkezî planını 
sonlandırmadı; Ronald Reagan'ın askerî yıldız savaş
ları projesinin meydan okuyuşu, S.S.C .B. için, Po
lonya'daki ve Baltık ülkelerindeki milliyetçiliğin si
yasal meydan okuyuşundan daha önemliydi. Aynı 
şekilde emin olabiliriz ki, küresel serbest pazarın kı
rılgan yapısı, krizleri ve yeni savaş çağının yerinden 
oynatmalarını sürdürmeyecektir.

Dünya tek tip bir pazar ekonomisine doğru evril
miyor. Pazar bireyselliğinden arta kalacak olan sade
ce tek tip bir ekonomik kültürdür; ve küreselleşme, 
bu noktada, zorunlu olarak iltimas filan da yapmaya
caktır. Buna karşılık bu birçok zaman en iyiyi yapan, 
geleneksel olarak modern öncesi görülen değerlerle 
canlandırılan / hareketlendirilen gruplardır. Son yıl
larda birçok Asya ve İslâm ülkesinin resmî olmayan 
bankacılık sistemleri, tüm dünyada hızla yaygınlaş- 
tu Sözleşmeden çok güvene, dinî ve klan sadakatine 
dayalı topluluk temelli kredi birlikleri, göçmenlerin 
birçok ülkede hayatlarını sürdürebilmelerini, zengin 
ve başarılı olmalarını mümkün kıldı. Onlar, bazen, 
El-Kaide gibi gmpların elinde sonlanan fonları için 
"aracı" gibi hizmet ettiler. Küreselleşmenin, bireysel- 
leşmeci değerleri güçlendirici bir eğilimi yok. Kısmen 
bu sebepten serbest pazarın evrensel erişimine/ uzanı
mına küreselleşmenin öncülük ettiğine inanmamızı 
sağlayacak hiçbir neden olmadı şu ana kadar.

Neo-liberal fikriyatın savunucuları, küresel eko
nomik rejim bozulursa, zuhur eden felaket dolu so
nuçlar hakkında kıyamet sahnelerini andırır bir şe
kilde çarpışmaktan çekinmeyeceklerini göstermeye 
çalışıyor gibiler. Oysa yaşanan şey, yani küresel pa
zar ekonomisinin çöküşü, tarihsel normalliğe geri 
dönüşten başka bir şey değil.

21. yüzyılın başındaki uluslararası manzara, 19. 
yüzyılın son on yıllarıyla ortak özellikler taşıyor. 19. 
yüzyıldaki gibi uluslararası çatışmalar; dinî ve etnik 
düşmanlıklara dayanıyor; ve rekabet de siyasal ide

olojilerdeki farklarden 
çok, doğal kaynaklara 
sahip olma konusunda 
gerçekleşiyor. Şimdi 
ise büyük güçler, kimi 
zaman birlikte, kimi 
zamansa stratejik ra
kipler gibi hareket edi
yorlar. Nasıl 19. yüzyı
lın sonunda uluslarara

sı İngiliz Hegemonyası deniz gücüne dayanıyorduy- 
sa, şimdilerde ise Amerika'nın küresel hakimiyeti 
baş edilemez gibi görünen yüksek teknoloji yoluyla 
gerçekleştirilen askerî üstünlüğüne dayanıyor.

Fakat bu durum, her ne sûretle olursa olsun, sık
ça iddia edildiği gibi Amerika'yı biricik (unique) ve 
baş edilemez, başa çıkılamaz bir güç yapmaz. Her şey
den önce, baştan başa tüm dünyaya sermaye ihraç 
eden 19. yüzyıl Britanyası gibi dünyanın en büyük 
'borçlu ülkesi' Amerika^nın gücü ve geleceğinin, 
diğer ülkelerden gelecek ve ABD için hayatî önem 
arzeden sermaye akışına bağlı olduğunu unutmaya
lım. Üstelik, birilerinin zoraki abarttığı askerî dona
nımdaki liderliği olsa bile, şu an Amerika'yı başlıca 
tehdit eden "asimetrik savaş" mefhumu bu iddiayı 
ihtimal dışılığa mahkum ediyor. Reagan'ın uzay te
melli füze savunma sisteminin A BD ’deki yeni versi
yonu yüksek teknolojiye dayalı askerî gücü, 11 Ey
lül'ü önleyemedi; ve de daha kötü, küçük, ev-yapımı 
nükleer aletlerle yapılacak olası saldırıları da önleye
meyecek. Dahası, Amerika'nın meydan okunamaz 
sanılan en pahalı askerî varlığı bile aşılacaktır. Pax 
Americana'nın Pax Britannica'dan daha dayanıksız 
olduğu ispatlanabilir.

Avrupa'daki bazılarının aksine ben. Amerikan 
gücünün zayıflamasını hoş karşılamıyorum. "Çok ku
tuplu dünya" teoride iyi olabilir; Şimdiki şartlar al
tında bu uluslararası anarşinin tarifidir. Amerikan
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Yeni çağın bekçileri/muhafızları oldukları rü
yasıyla ömürlerini tüketen eski zaman komü
nistleri gibi IMF ve Dünya Bankasının bürok
ratik misyonerleri de kendilerini yeni küresel 
ekonominin "ebesi” olarak görüyorlar.

hegemonyası (imperiuın) sadece teklif üzerinde kü- 
resel bir idare (governance) şeklidir ve bu kesinlikle 
herhangi birinin gerçekçi olarak hayal edebileceği 
başka bir alternatiften daha az tehlikelidir.

Fakat, sözümona, 1. Dünya Savaşma yol açan ça- 
tışmalarm tekrar su yüzüne çıkması durumu yoksa, 
Birleşik Devletlerin olağanüstü sınırlamalarm alıştır
malarına başlaması gerekecek. Amerika dünya sat
hında kendi imajını yaratmak için sarf ettiği bu ça
balarından vazgeçmeli ve şunu kabul etmelidir: 
Amerikan değerlerine yabancı (veya düşman) eko
nomik sistemler ve 
birbirinden farklı re
jimler her zaman var 
olacaktır. Eğer Ameri
ka'nın askerî varlığı 
dünyaya yayılacaksa 
bu ancak açık ve belir
li olan milli çıkarlarını 
savunmak için olabilir; 
dünyanın hamiliğine
soyunacak karışık mücadeleler için değil. Bu, Bush 
yönetimine bir saygınlık kazandıracaktır. Bazıları ba
zı retoriklerin kendilerine eşlik ettiğini düşünebilir, 
fakat savaşın terörizm üzerindeki gerçek idaresi şu 
ana kadar ihtiyatlı ve bastırıcı bir tavır içinde oldu. 
Donald Rumsfeld'in Hobbesyen açıklığı, Bili Ci- 
lonton'ın öngörülemezUğinden ve "tumturaklı söz' 
lerinden" daha iyidir.

Asıl endişe savaşın gelecek safhasını ilgilendir
mektedir. Irak'a yapılacak muhtemel bir saldırı, 
Saddam Hüseyin'in kendini korumak için yaptırdığı 
kitle imha silahları neden gösterilerek haklı gösteri
lebilir; fakat hu saldırı, korkunç risklerle doludur. 
Afganistan'ın aksine Irak çok iyi teşkilatlanmış mo
dern bir polis devletidir. Taliban'ın aksine Saddam 
Hüseyin, çoktan kitle imha silahlarına sahip olmuş 
olabilir ve muhtemel bir ölüm tehlikesi ile karşı kar
şıya kaldığında bu silahları kullanmakta hiç de tered
düt etmeyebilir. {Amerika, kaç ceset torbasını 
Irak'ta yarım kalmış bir işi bitirmenin bedeli olarak 
feda etmeyi kabul edebilir?)

Amerika önderliğinde Irak'a yapılacak muhtemel 
bir saldırının Ortadoğu üzerindeki etkisi hesaplana- 
mamaktadır. Bu saldırıyı destekleyen veya razı gibi 
görünen hükümetler kamuoyunun muhalefetini bas-
tırabilecekler mi? Veya Amerika'nın yapacağı değer- 
siz ön saldırı diğer ülkelerde rejim değişikliğini mi 
tetikleyecek? George Bush'un Bağdat'ın üzerine bas-

tıramamasının çok önemli bir nedeni de Saddam'ı 
devirmenin Irak Devleti'nde ayrılmalara / bölünme
ye yol açacağı korkusuydu. Bu korku bugün daha az 
mı geçerli sanki? Irak'a yapılacak olası bir saldırı Fi
listin sorununda zaten zayıf olan barışçıl çözüm 
umutlarını da tüketecektir. Aslında en açık tehlike, 
Ortadoğu'da patlak verebilecek, çok daha büyük bir 
yangının kıvılcımını tetikleme olma tehlikesidir.

Bu sorularla dikkat çekmek istediğim esas mesele 
küreselleşme ve devlet başarısızlığının el ele vererek 
gittiği bir zamanda barışın koşullan meselesidir. Ben

bugünkü koşulları 19.
________________________  yüzyılın sonlarındaki

durumlarla kıyasladım. 
Fakat 19. yüzyılda ör
neğini görmediğimiz 
durum, devlet kontro
lünün ötesindeki ör
gütlü şiddetin küresel 
boyutlara ulaşmasıdır. 
Terörist faaliyetin 'ba

şarılı' çalışması ilk bakışta milli ve bölgesel bir intiba 
bırakıyor. Fakat El-Kaide gibi diğerlerinden ayrılan 
yeni şebekeler kendilerini tüm dünya sathında plan
lıyorlar ve devletin çürüdüğü ve çöktüğü her yere ser
piliyorlar. Bu yeni küreselleşmiş çeşitlilikte gelenek
sel olmayan bu savaş, devletin başarısız olduğu ülke- 
lerde rejim değişikliğini zorlayarak yürütülemez- 
Sonuç sadece bir hükümetin diğer bir hükümetle yer 
değiştirilmesidir. Afganistan'da bu açıkça görülmek
te. Savaş yönetiminin müttefiklerin savaş kurmayla
rı arasında sürekli el değiştirdiği bir ortamda, ne müt
tefik askerî kuvvetleri, ne de yeni Afgan hükümeti, 
günlük savaş idaresinin ötesinde bir “kaldıraç gücü” 
olabiliyor. Afganistan'da etkili bir devlet olmadan 
barışın tesis edilmesi mümkün değildir; fiziken mah
vedilmiş ülkelerde hiç var olmamış modern bir dev
let yaratmak da bir günde mümkün olamaz.

Pazar gücünün çöküşü, hakim / popüler görüşün 
kötü hazırlandığı yeni bir koşullar kümesi yaratıyor. 
Sağdaki ve soldaki politikacılar, devletlerin sınırlı 
bir rol oynayacağı küreselleşmenin dünyada barışa ve 
bolluğa yol açacağı illüzyonuna yenildiler.

Oysa gerçek, handiyse bu durumun tam zıddıdır. 
Küreselleşmenin tam olarak kontrol edilmeyen 
sonuçları, yarı-anarşik bir ortam üretiyor ve bu 
durum, en güçlü devletleri hile tehdit ediyor. Doğal 
ve kaçınılmaz bir karşı hareket içinde biz yeni devlet 
gücü  çağına giriyoruz. ■
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RASİM ÖZDENÖREN

er milletin layık olduğu idareyi yaşayacağı 
öncülünden (öncül: mebde, ilke, kaziye, 
önerme) hareket ederek bazı tespitlerde bu

lunmayı denemek istiyorum.
Siyasî bağlamda kullanılan bu cümle, özellikle 

son 150 yıl içinde genellikle bir kahrın ifadesine ter- 
cüman edilmiştir. İnsanlar kötü bir idare altında ya- 
şadıklarını düşündükleri ve hissettikleri her zaman, 
aynı zamanda kendilerini de çaresiz durumda görü
yorlarsa, bu cümleye başvurarak, kendilerinin bu ça
resiz ve aciz durumları muvacehesinde ancak böyle 
kötü yönetimlere liyakat kesbedebileceklerini anlat
mak istemişlerdir. Böylece bu cümlenin kipi, bazı in
sanların lügatlerinde edilgin bir nitelik kazanmıştır. 
“Her millet layık olduğu idareyi yaşar” cümlesini söyle
yen kimse, böylece biz ancak bu kadarına layığız, da
ha iyisi bizim hakkımız değil; hatta, biz buna müsta- 
hakız türünden fikirleri dile getirmek istemektedir.

Aslında bu edilgin tavır, kendi içinde daha olum
suz anlamlara da göndermede bulunmaktadır. İçinde 
yaşadığı ortamı, sözü geçen cümle ile belirleyen kim
se, aynı zamanda bu menfi duruma razı olması gerek
tiğini de düşünmekte ve ifade etmektedir. Böylece 
ortaya çıkan boyun eğiş tavrı, bu bağlamda, insanı 
kendi olumsuzluklarının edilgin halinin batağına 
saplamakta; gerçekte şikayetçi olduğu statükodan ra
zı olan bir anlayışa ulaştırmaktadır. Yani statükodan 
hem şikayetçi, ham razı olan bir anlayışı, içinden çı
kılmaz bir çelişkiyi ortaya koymaktadır. Böyle bir çe
lişki, insanı kendiliğinden atalete sevk eder. Aslında 
bu durumu fark eden kimsenin, içine düştüğü atale
te “Her millet layık olduğu idareyi yaşar” demek su
retiyle bilinç altından bir mazeret yakalamak istedi
ğini de söyleyebiliriz.

Oysa bu aynı cümleden dinamik bir anlama ulaş
mak mümkün değil mi? Bu cümle aslında, insanları

atalete sevk etmek için değil, onları ataletten kurtar
mak, içinde yaşadıkları duruma müdahale etmelerini 
sağlamak için kullanılmıştır.

Her milletin layık olduğu idareyi yaşayacağını 
söylemek, kendini şerefli ve asil telakki eden bir mil
let ve onun fertleri için, şerefli ve asaletli bir hayat 
tarzını talep etmeye sevk eder. Eğer böyle bir millet, 
içinde yaşadığı hayat tarzını zilletle malul görüyorsa, 
o zilletten kurtulmak için, içinde yaşadığı şartlara 
müdahale etmek mecburiyetiyle karşı karşıya bulun
duğunu fark eder.

Eğer durumu Müslüman teki için ele alırsak ve 
onun içinde yaşadığı hayat tarzının istenmeyen bir 
durumu “ŷ r̂̂ ŝıttığını” kabul edersek, Müslüman’ın 
kendisini o duruma layık görebilmesi için ancak 
içinde yaşadığı durumun farkında olmadığını söyle
yerek işin içinden çıkabiliriz. Yani böyle bir Müslü
man’ın gafil olduğunu anlatmak isteriz. Çünkü uya
nık Müslüman’ın kötülükler karşısında edilgin bir 
durumu benimseyebileceğini aklımıza getirmek iste
meyiz. Uyanık Müslüman’ın içinde yaşadığı menfi 
şartlara, zulme eliyle, diliyle ve hiç olmazsa buğz et
mek suretiyle kalbiyle müdahale etmekle kendini 
görevli saydığını düşünürüz.

Bir Müslüman, karışıklığa, fitneye, fesada, bidate, 
bulaşmış bir sosyal/siyasal ortamda yaşıyor olmasına 
rağmen olan bitene ses çıkarmıyor, olan biteni sine
ye çekiyor ve olan bitene razı görünüyorsa, bu du
rumdan şu anlama ulaşabiliriz: bizim Müslüman’ımız 
ya gafildir, olan bitenin farkında değildir; ya da kö
tülükleri görmekte fakat aldırış etmemektedir. Her 
iki ihtimalde de, karşımızda iyi bir Müslüman’ın bu
lunmadığını hükmedebiliriz.

İnsanların layık oldukları idareyi yaşayacaklarını 
söylemek, aynı zamanda onların neye liyakat kesbet- 
tiklerini söylemek demek olur. Bu da bizim kendimi
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zi neye layık sadığımızla bağlantılıdır. İnsanlar ken
dilerini içinde yaşadıkları statükonun menfi şartları
na layık sayıyorlarsa ona uyum sağlamaya çalışırlar; 
yok eğer kendilerini daha iyi şeylere layık görüyorlar
sa statükoyu kendilerine layık gördükleri duruma 
doğru değiştirmeye zorlarlar.

İmdi, çizmek istediğimiz tablonun, İslam hukuku
nun yürürlükte ölmadığı bir toplumsal/siyasal dizge
de Müslüman insanın konumuna ilişkin olduğu an
laşılmaktadır. Böyle bir dizgede legal olarak yürütü
len İslâmî mücadelenin kurulu dizgenin öngördüğü 
çerçeve ve sınırlar içinde {bu demektir ki, onun mü
saadesi ölçüsünde) ifa edilebileceği noktası üzerinde 
duruyoruz, aynı şartların, zahiren serbestçe eda edil
diği sanılan ibadetler için de geçerli oluğunu bilme
miz gerekiyor. Yani bazılarının çoğu zaman sandığı 
gibi, siyasal ve toplumsal girişimler üzerindeki kısıt
layıcı kayıtların ibadetler üzerinde bulunmadığı var
sayımı yanlış bir algılamanın eseridir. İnsanların la
yık oldukları yönetimi yaşamaları, yaşantılarının her 
veçhesini toptan ilgilendirmektedir. Kurulu dizgenin 
şartları içinde yürütülmesine müsaade edilen siyasal 
faaliyetin o dizgenin kuralları ile mukayyet olacağı 
aşikârdır. Bu durumda, söz konusu faaliyetin sıhhati 
her zaman sorgulamaya açıktır. Fakat ibadetler ko
nusundaki kayıtlamalar, siyasal alandakine denk bir 
açıklıkla fark edilmeyebilir. Bu yüzden de, ibadetle
rin hür bir ortamda eda edildiği yanılsamasına düşü
lebilir. Oysa aynı sorgulama ibadetler için de geçer- 
lidir. (Böyle bir sorgulamanın niçin gerekli olduğu 
sorusu akla gelebilir. Şunun için: Müslüman’ın ken
dine özgü hür ortamında eda ettiği ibadetiyle, sınır
ları başkalarınca çizilmiş ve hürriyet yönünden kısıt
lanmış bir ortamda eda ettiği ibadetinin sonuçları 
birbirinden farklıdır.

Kurulu dizge, mücerret ibadetin kendine bir zarar 
vermeyeceğini kabul ettiği sürece ve o ölçüde onun 
yerine getirilmesine “göz yumar”. İşte çoğu zaman in
sanlar bu göz yummadan ötürü ibadetin yasaklı veya 
kısıtlı veya en azından denetim altında tutulduğunu 
fark etmekte zorlanabilir. Kaldı ki, çoğu zaman, yasa 
yoluyla getirilmiş bulunan yasaklar bile gözden kaçı- 
nlabiliyor veya unutulmuş olabiliyor. Bu tür yasala
rın yürürlükte olduğu ancak onlar ihlal edildiği za
man ortaya çıkıyor.

Müslüman’ın ibadeti daha başlangıçtan beri ku-

mayı değil, Kuran’ı da sesli okumayı yasaiclamıştı. 
Çünkü Kuran okumak olsun, namaz kılmak olsun 
Kureyş’in kurulu düzenini ihlal edici nitelikte görü
lüyordu. Namaz kılanlara reva görülen ezaların ve 
cezaların neler olduğu kayıtlarda bellidir. Aynı ya
sakların günümüzdeki bazı siyasal rejimlerde de sür
düğünü görebilmek için insanın Müslüman kimliği 
ile ortaya çıkması yeterlidir. Bu kimlik açığa vurul
madıkça yasağın dermeyan edilmesinin de zaten bir 
anlamı kalmamaktadır. Bu itibarla Kabe’de kılınan 
ilk alenî namazın anlamı ve mahiyeti doğru kavran- 
malıdır. Bu namaz, Müslümanların Kııreyş’e meydan 
okumasını tazammun ediyordu. Aynı zamanda Müs
lümanların kendi kimliklerini açığa vurmalarının da 
bir göstergesi oluyordu. Burada, Müslümanca 
iradenin Kureyş’e kafa tutuşu ve meydan okuyuşu 
öne çıkıyor; yoksa Kureyş’in Müslümanlara göster
diği müsamaha (!) değil.

Kureyş örneği, kurulu düzenin, Müslüman’ın 
ibadetine ancak kendi çıkarını haleldar etmediğine 
kani olduğu sürece göz yumduğunu gösteriyor. Söz 
konusu göz yummanın veya müsamahanın sınırı 
Müslüman’ın Müslümanca iradesinin zuhuru ile 
kaimdir: bu irade açığa vuaılduğunda, eşdeyişle Müs
lüman kimlik ibraz edildiğinde görünmeyen yasaklar 
da görünür hale gelir. Halihazırda dünyanın bazı yer
lerinde Müslümanların kimliklerini gizlemek mec
buriyeti altında bırakılmaları bir yandan onların 
maruz kaldığı baskıyı ifşa etmeye yararken; bir yan
dan da elimize Müslümanların cesaretini ölçmeye 
yarayacak bir ipucu veriyor. Buradan da Müslüman
ların yaşamaya layık oldukları idarenin ne ol-

rulu dizgeye bir meydan okuma olarak telakki edil
miştir. Nitekim ilk Müslümanların namazı alenî kıl
maları yasaklanmıştı. KureyşIiler yalnızca namaz kıl-

duğunu/olabileceğini çıkartabiliyoruz: bu, doğrudan, 
onların kendilerini layık gördükleri hayat tarzı 
halinde tecelli ediyor. ■
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KÜRESEL KÜLTÜRE KARŞILIK 
EVRENSEL İSLAM

MUSTAFA AYDIN

üresel, günümüzde en çok kullanılan kav
ramlardan birisidir. Küreselleşen bir dünyada 
bulunduğumuz ve bunu göz önünde bulun

durarak hareket etmemiz gerektiği bize sık sık hatır
latılmaktadır. Şüphesiz küreselleşme mutlak olumlu 
veya olumsuz bir olgu değildir. Demokrasi, çoğulcu
luk ve benzeri pek çok kavramda olduğu gibi küresel- 
liğin de olumlu veya olumsuzluğu, üzerine yapıştırıl
mış bir etikete, nasıllığma olursa olsun varlığına de
ğil, içeriğine bağlıdır. Ünlü antikçağ filozofu Aris
to’ya demokrasi, oligarşi ve monarşiden hangisinin 
daha üstün olduğunu sormuşlar; evrensel kafa yapısı
na uygun biçimde o, işin içeriğine bağlıdır^* di
ye cevap vermiş, ‘‘nasıl anladığınız ve nasıl uygula^ 
dığınız önemlidir^  ̂ demiş.

Bilindiği gibi buradaki küre kısaca, dünya, yeryü
zü yuvarlağıdır. Küreselleşme de bir şeylerin, dünya 
çapında yaygınlaşması, bunu başkalarının da paylaş
ması demektir. Esasen küreselleşme terimi dilsel ola
rak işteş bir yapıya salıiptir; karşılıklı olarak alıp ver- 
raeyi, sürece katılan unsurların birbirlerinden az ve
ya çok etkilenmesini ifade etmektedir.

Gerçekten de küreselleşme, getiri ve götürülerine 
derinlemesine bakmadan düşünüldüğünde de, deği
şik toplum.ların kültürel verilerinin dünyanın her ta
rafına taşındığı bir süreç olarak gözükmektedir. 
Amerika’nın Coca Cola’sı, Uzak Doğunun tropikal 
meyveleri, Japonya’nın yeni bir teknik buluşu, vb. 
dünyanın her yerine ulaşabilmekte, bu aynı kürede 
yaşayanlarca paylaşılabilmektedir. Kültürün genel 
özelliği hatırlanır ve dünden bugüne insanlığın her
hangi yerinde doğan bir kültürel verinin bir yayılma 
yoluyla dünyanın değişik yerlerine taşındığı göz önü
ne alınırsa küreselleşme olarak nitelenen bu oluşu
mun her haliyle olumsuz sayılması söz konusu değil

dir. Çünkü ortada bir kültürleşme vardır ve bu hem 
kaçınılmaz, hem de gereklidir, denebilir.

Bu açıklamalardan da hareketle küreselleşmenin 
iki tipinden söz edilebilir: Doğal bir kültürleşme sü
reci olarak küreselleşme, Batı kültürünün özellikle 
Amerikancılığın bir dayatması olarak küreselleşme. 
Birinci anlamda küreselleşme doğal bir kültürleşme 
sürecidir ve belirtildiği üzere kaçınılmaz bir şeydir. 
Ancak ikinci anlamda küreselleşme değer yüklüdür 
ve bundan dolayıdır da küreselleşen değer evrensel 
değer anlamına gelmez.

Bu ikinci anlamda küreselleşme, dünyanın mo
dern kültüre göre yapılandırılmasının başka bir adı, 
yeni bir safhasıdır. Esasen beşeri dünya zaman zaman 
yeniden biçimlendirilmeye çalışılmış ve mesela İkin
ci Dünya Savaşı sonrasında Marshall planıyla sanayi 
dışı toplumlar sanayi ürünlerine adapte edilmiştir. Bu 
hazır, çoğu defolu parasız verilen mallarla insanlığa 
tüketim, alışkanlığı kazandırılmıştır.Yine sınai kapita
list üretim/ tüketim süreci içinde, bloklu yapılar, ulus 
devletler ve benzeri mekanizmalarla insanlık planla
nan bir kalıba dökülmüştür. Ancak yaklaşık yarım 
yüzyıl sonra bu yapılar ayak bağı olmaya başladı; mev
cut kalıpların sarsıldığı, bazı kültürel sınırların kaldı
rıldığı, insanlık için ortak olduğu ileri sürülen bazı de
ğerlerin yaygınlaşmasına karşılık bazı yerel değerlerin, 
bir kısmı tepkisel bir tavırla ulusal sınırların dışına ta
şınabildiği, kültürel benzeşme ve farklılaşmaların pa
ralel işlediği bir ortam doğmuştur ki işte küreselleşme 
bu sürecin adıdır. Ne var ki söz konusu küreselleşme 
bazı avantajlar getirse de her haliyle masum değildir, 
özel bir yüklemeye sahiptir ve onu doğal bir kültürleş
me sürecinden ayıran da budur.

Küreselleşme ile ilgili sorunlardan birisi şüphesiz 
onun îslâm ile olan ilişkisidir. Küreselleşme İslâm’ı

36 Ümran.Eylül .2002



KÜRESEL KÜLTÜRE KARŞILIK EVRENSEL İSLAM / AYDIN

dışlayan ya da güçlendiren bir süreç midir? Bu soru
ya sağlıklı bir cevap verebilmek için İslâm’ın ve kü
reselin temel niteliklerine bir göz gezdirmek, bir baş
ka deyişle açıklayıcı ilkeler belirlemek gerekmekte
dir. Kanaatimizce bu açıklayıcı ilkelerin başında kü- 
reselliğe karşılık İslâm’ın evrenselliği gelmektedir. 
Bu durumda öncelikle yapılacak iş, küresel ve evren
sel farkının ortaya konması, sonra da iki ayrı alanın 
karşılaştırılmasıdır.

Küresel ve Evrensel

Küresel, uluslar arası (international, beynelmilel), 
kıtalar arası Untercontinantal) gibi topluluk ve yere 
göre yapılmış genellemeleri ifade ederken daha kap
samlı olan evrensel {üniversel, cihanşümul) bütün 
insanları ilgilendirir, herkese ait anlamını taşır. İki 
kavram ilk bakışta birbirlerine benzemektedirler. 
Gerçekten de yüzeysel olarak bakıldığında küre bo
yutunda yaygınlaşmış bir şey herkese ait olan bir şey
dir. Ne var ki ikisi arasında esaslı farklılıklar vardır.

Evrensel, mekansal konumu olmayan bir olgudur. 
Dolayısıyla bir çıkış yeri, bir merkezi bulunmamakta
dır. Yani onun yaygınlığının sebebi küre gibi bir me
kan değil, insandır. Buna göre evrensel değer dendi
ği zaman bütün toplumlarca benimsenen ama 
herhangi bir yere ait bulunmayan, bir başka deyişle 
herhangi bir toplumun patentini taşımayan değer 
demektir. Buna karşılık küresel; lokal, toplumsal, 
konjonktüreldir ve alternatif bir oluşumdur.

Bir toplumun patentini taşımak, onu kim, hangi 
düzeyde benimserse benimsesin o eşya olgu ve değer
lerin sahibine öncelik tanıdığı anlamına gelir. Yani 
küreselleşen şeyden onun sahibi daha bir maddi ve 
manevi sonuç ve yarar elde edebilir ve buna bağlı 
olarak başkaları bazı kayıplara uğrayabilirler.

Eski geleneksel dünyada sanıldığının aksine de
ğerlerin önemli bir kısmı evrenseldi. Onun için de 
bir aidiyet ve ilk defa kimin ortaya koyduğuna ilişkin 
bir otantiklik sorunu yoktu. Sözgelimi insan için 
olan ve dayanağını büyük çapta aşkınlıkta bulan 
“kendin için yapılmasını istemediğin şeyi başkası 
için de yapma” değer ifadesinin ünlü Çin bilgesi 
Konfüçyüs’e veya Hz. Muhammed (a.s)’e ait olması
nın fazlaca bir önemi yoktu. Çünkü bu ilke bir hik- 
mettir ve prensip olarak bir aşkınlığa dayanır; bir pa-
tentleme ve manevi bile olsa ondan kimsenin özel 
bir yarar sağlaması söz konusu değildir. Esasen değer
ler aşkınlaştıkça evrenselleşir, evrenselleştikçe de çı

kar üstü hale gelirler. Gerçekten de bu tür değer ifa
deleri Konfüçyüs’ten Budha’ya Zerdüşt’ten Xenop- 
hanes’e Hz. İsa’dan Hz. Muhammed’e kadar bütün 
evrensel ahlâk önderlerini ortak ifadeleridir.

Bu çerçevede yine birlerce yıldan beri insanlığın 
ortak bir (evrensel) hukuku vardı. Bu hukuk hiçbir 
topluluk tarafından hiçbir otorite adına konmamıştı. 
Aşkın kökenli, insan doğasından yansıyan bir ortak 
konsensüsün ifadesiydi. Sözgelimi Ortadoğu’dan 
Çin’e veya Ç in’den Ortadoğu’ya yolculuk yapan bir 
tüccar bu hukuka aşinaydı. Siyasal bir otorite değil, 
aşkın bir kudret adına hüküm veren hakemler mut
lak dinlenirdi. Bu yargının üstüne artık kimsenin 
söyleyeceği bir şey olamazdı. Çünkü işleyen meka
nizmanın çıkar üstü olduğuna herkes inanmaktaydı.

Söz konusu ettiğimiz küresel ve evrensel farkını 
birer örnekle açıklamaya çalışalım:

Günümüzde ikinci plana itilmiş olan adalet bir 
evrensel değerdir. Bütün kadim kültürlerin ve gele
neksel toplumların tanıdığı ve benimsediği bir de
ğerdir. Gerçekleştiriminde problemler bulunsa bile 
hiç kimsenin itiraz etmediği bir değerdir. Bir yerden 
doğmamıştır. Hiçbir toplumun malı değildir. Onun 
için hiç kimse takipçisi, vesayetçisi değildir. Kimse 
ondan “özel türden” yarar sağlayamaz. Aşkın köken
li olduğu için ondan kimse nihai bir zarar da görmez.

Buna karşılık demokrasi bir küresel değerdir. Onu 
pek çok toplum kabullenmiş görünüyor, en azından 
ciddi olarak kimsenin itirazı yoktur. Ancak o bir yer
den çıkmıştır; Batı patentini taşıyor, sahibi de peşini 
bırakmıyor, arkasını takip ediyor. İnsanî açılımlar 
sağlasa da demokrasi sınai kapitalist bir dünyanın iş
lerliğine önem verir ki bu, kapitalist oluşumun sahi
bini öııcelemek demektir. Esasen (adaletten farklı 
olarak) demokrasiyi nasıl kullanacağımızın tarifesi 
verilmektedir. Bu, demokrasinin, birilerinin lehine 
daha fazla yaradığının (veya öyle arzulandığının) 
açık bir argümanıdır.

Belirtmeliyiz ki evrenselin küresellikten bir endi
şesi yoktur, deyim yerindeyse bu konuda kendine gü
veni sonsuzdur. Bir şeye göre etkinlik ve egemenlik 
kurma kaygısı taşımadığı için başkalarını yeniden ta
nımlama ve kurma ihtiyacı da duymamaktadır. Ama 
küreselliğin hep bir endişesi vardır, öyle ki etkinliği
ni yitirmemek için o çok önem verdiği otantikliğin
den bile taviz verebilmektedir.

B p iiihI  i  i lMİrr-;Pİ rlpğprlpr, bunlardan vararla-
nım düzeyimiz ne olursa olsun evrensel değerlerden 
ilkece farklıdır. İçinde yaşadığımız modern dünyada

Urnran‘Eylül -2002 37



KÜRESEI. ROMA

Önemli sorunlardan birisi herhalde küreseli, alanlar 
için öorgulayamamak, verenler için de üzerinde sür- 
dürdüğü vesayeti bir türlü bırakamamaktır. Şu anda 
dünyanın yaşadığı kaosun önemli bir nedeni bu ve
sayetle ilgilidir. Kimlik, aidiyet, çıkar, otantisite gibi 
modem tavudar, pek çok şeyin gerçekten ortak hale 
gelmesini, göreli de olsa evrenselleşmesini engelle
mektedir.

Şimdi bu açıklamalar açısından küreselleşme ve 
din ve nihayet İslâm ilişkilerine bakabiliriz.

Küreselleşme ve Genel Olarak Din

Şüphesiz küreselleşme her haliyle tabii bir süreç de
ğildir. Avantaj ve dezavantajlarla yüklüdür. Bir kere 
üretim/tüketim süreci çerçevesinde fert ve toplumla- 
rı tek tipleştirmekte farklılıkları izole etmektedir. Bir 
şeyleri izole ederken de olumlu-olumsuz hemen pek 
çok şeyi yaygınlaştırmaktadır. .

Küreselleşme bazı toplulukların kendini başka 
platformlarda ifade edebilmesine, bazı yeni değerle

rin milli sınırların ötesine taşınmasına vesile olmak
tadır. Popüler bir örnekle anlatmak gerekirse dünya 
çapında yaygınlaşıp küreselleşme yalnızca Mc Do
nalds’ın hamburgerine, ABD’nin CocaCola veya 
Blue Jean’ine has değildir. Türkün lahmacunu için 
de aynı kapı açıktır ve New York’ta arz-ı endam ede
bilmektedir.

Küresellik pek çoğu modern olgu ve değerleri de 
silkelemektedir. Ulus devlet örgütlenmesini çözmesi, 
güçlü yerelci teşekküllerin iktidarına ortak tanıma
yan kıskançlıklarını dejenere etmiş olması bunların 
başında gelmektedir. Bu çerçevede, mesela bir dö
nemler mutlaklaştırılan ulusal sınırlar, çepeçevre 
düşman komşular düşüncesi, ülkelerin eşitliği, mil
letlerin kendi kaderini kendi tayin ettiği inancı; ulu
sal egemenlik, üniter devlet, özel hayatın dokunul
mazlığı ve benzeri olgular içleri büyük çapta boşaltıl
mış sloganlı bir söylem haline gelmiştir. Şüphesiz bu 
gelişmelerin hem olumlu hem de olumsuz tarafları 
vardır, ancak evrensel olmayan bu olguların küresel
lik önünde izole olduğunda şüphe yoktur.

Bu değerlendirmelerden de hareketle küreselleş
me sürecinin, din üzerinde de olumlu ve olumsuz et
kilerinin olduğunu söyleyebiliriz. Esasen dar anlam
da modern kültürün bir açılım yolu olarak bilinen 
küreselleşme genelde din ve gelenekleri dışlayıcı bir 
hareket olarak alınabilir. Çünkü kurgusallığın önün
de din en önemli engeldir. Bundan dolayıdır ki bir 
kısmı yapay bir din karşıtlığı sürdürürken kültürel bir 
sekülerleştirme çabası da devam etmektedir. Yani bir 
taraftan din terörize edilip bir düşman kılığına sokul
maya çalışılırken, diğer taraftan argümantatif olma
yan bir din karşıtlığı etkili olmaktadır. Söz konusu 
bu ikinci yol yaygınlaşan sembol ve simgelerle ger
çekleşmektedir. Söylemleri örneklendirmek gerekir
se bir Madonna ve Michael Jackson üretilen ve hız
la popülerleşen figürler olarak, dini dünyanın figürle
rinden daha fazla güncelleşip her yerde karşımıza 
çıktıkça bir ateist fikir dalgasından yerine göre dalıa 
etkili olabilmektedir. Sonuç olarak denilebilir ki kü
reselleşme varlığını her haliyle din karşıtlığı üzerine 
kurmuş değildir, ama din bundan olumsuz etkilene- 
bilmektedir. Ancak küresellik sürecinden etkilenme 
dine göre değişiklik arz etmektedir ki mesela Islâm 
bu noktada ciddi imkânlara ve avantajlara sahiptir.

Küreselleşme ve İslam

Önce hemen şunu belirtelim ki İslâm’ın küreselleş-
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me sürecinden mutlak olumsuz etkileneceğine iliş
kin değerlendirmeler birer genellemedir. Meselâ kü' 
reselleşmenin genelde bir ‘̂piyasa çoğulculuğu^^ ol- 
duğu düşüncesinden hareketle bazı yazarlar Tevhidi 
bir dünya görüşüne sahip olan İslâm’uı kolay bağdaş- 
mayacağmı, ilişkinin İslâm aleyhine sonuçlar doğu- 
racağını ileri sürmektedirler. Halbuki Tevhidi anla
yış mutlak bir dezavantaja sahip olmadığı gibi, piya
sa çoğulculuğu ile aynı düzlemi paylaşmaz. Tevhid 
başat konumundaki çoğulculuğun panzehiri olduğu 
gibi, sosyal çoğulculukların da karşıtı değildir.

Esasen İslâm kendine özgülükleri koruyarak için
de bulunduğu dünyaya uyum sağlayabilen bir dindir.
E. Geliner bu noktanın altını özellikle çizer. Ona gö
re İslâm fıkıh etkinliğiyle mevcut şartları içselleş- 
tirebilmekte ve kendi özünü kaybetmeden farklı or
tamlarda varlığını sürdürebilmektedir.

Gerçekten de İslâm içinde bulunduğu dünyaya 
uyum sağlamada pek çok mekanizmaya sahiptir. Bir 
kere Geliner’in de tespitiyle fikri bir niteliğe sahip
tir, bu anlamda yegane kitabî dindir. Kitabîliğine uy
gun olarak da sırf edilgin değildir, her şeyi o da yo
rumlar.

Şüphesiz İslâm’ın aynı konumdaki sistemlerden 
farkı, onu küresellikten yolunu ayıran ve daha üstün 
duruma getiren şey, vahiy kökenli evrenselliğidir. Bu 
onu hem küresel sürecin bir “alt kültürü” olmaktan, 
hem de sıradan bir yerel kültür olmaktan çıkarmak
tadır. Üstelik küreselliğin ırgaladığı modernizmin bi
rer ürünü olan muhafazakarlık, devletçilik, milliyet
çilik, sağcılık'solculuk, popülizm, konformizm, en- 
tegrizm, iktidarcılık gibi olgular İslami hiçbir kaybı 
ifade etmezler. Yani bunların aşınması İslâm açısın
dan bir sorun oluşturmazlar. Buna karşılık demokra
si, insan hakları, serbest piyasa ekonomisi gibi kon- 
jonktürel değerler, eğer orada bir anlam ifade ediyor
larsa bunların İslâm lehine olmaması için de bir ne
den yoktur.

İslam evrensel bir sistemdir, küreselliğin temel 
özelliklerinden yani alternatifliklerinden, lokal, top
lumsal, konjonktürel, olmaktan uzak bir din-dünya 
görüşüdür. İslâm yer ve zamanla sınırlı olmayan, in
sanı hedefleyen, ama ilahi (aşkın) kökenli bir sis
temdir. İnsanın özüne ilişkin bir mesaja sahiptir, ama 
hiçbir toplumla kayıtlı değildir. Küresel boyutta al- 
gılanabilen, yerel düzeyde içselleştirilebilen bir din
dir. Buna rağmen günübirlik olmaktan uzaktır.

İslam’ın evrenselliğine karşılık Batı kültürü, 
modern, postmodern tüm aşamalarında küreseldir.

Aslında Hıristiyanlık, ilalıi kökenli bir din olarak 
evrensel özelliklere sahipti. Ne var ki yaşadığı süreç 
içerisinde bu özelliklerini yitirdi. Roma pagan kül
türünden modem kültüre kadar güç üstüne kurulu 
dünyanın bir unsuru haline geldi. Kısacası evrensel 
değil, küresel bir hal aldı.

İslâm, erk peşinde koşmayan bir dindir. Ulusal- 
küresel, hiçbir gücün emrine ram olmadığı gibi, 
potansiyel olarak güç üstüııe kurgusalhğa müdahale 
edebilecek yegane sosyal unsurdur. Bir merkezden 
kullanıma açık olmayışı erk sahiplerini tedirgin et
mekte, küresellik söyleminin sahipleri onu terörize 
ederek, küreselliğin dışında tutmaya çalışmaktadır
lar. Küresel değerlerin sahipleri ellerindekini evren
selleştirmede sıkıntıya düşmektedirler. Bu da onları 
katılaşma ve despotlaşmaya götürmektedir.

Buna karşılık İslâm’ın küresel ve de yerel olgular
la doğrudan özel bir sorunu yoktur. Ancak müs- 
lümanlar evrensel İslâm’ın mesajını küresellik 
düzeyinde sunmaktan kaçınmalıdırlar. Küresel al
gılama tüm yaygınlığına rağmen bir şeyin lokalleş  ̂
tirilip patentleştirilmesini içerirken İslâm’ın böyle 
bir derdi yoktur, hatta bu onun özüne aykırıdır. ■
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DİRENİŞİN METAFİZİĞİ: 
KÜRESEL KAPİTALİZM VE İSLAM

DILAVER DEMIRAĞ

z•amanın bile aynalarda yorgun düştüğü bir 
çağda yaşıyoruz. Bir yanda kral Midas’ın do- 
kunuşu gibi herşeyi metalaştıran küresel kapi

talizm, diğer yandaysa çokluklarm karnavalı olarak 
direniş söz konusu.

Bir başka coğrafya da ise, sefaletin feri sönmüş 
gözleriyle uzak bir çöl rüzgarının yedeğinde geçmiş 
zaman bahçesinden kopup gelen bir hayalet, küresel 
egemenlerin canını sıkıyor.

Dünyanın her yerinde sefaletin yorgun ve aç be
denleri, kendilerini teslim almaya çalışan küresel ka
pitalizmin kan ve barut kokan namlusuna karşı di
renmenin yollarını arıyorlar.

11 Eylül sonrası iyice küstahlaşan küresel kapita
lizm ve onun dumanı tüten namlusu ABD, bugün za
ferinden emin bir halde kendisine boyun eğmeyen 
her ülkeyi, her onurlu başkaldırıyı hemen terör diye 
yaftalayıp ona karşı saldırıyor.

Kuşku yok ki dünyayı terörize ederek her onurlu 
başkaldırıyı bastıran tek güç ABD değil. Çin, Hin
distan, Rusya, İsrail ve hatta Türkiye kısacası kendi 
içinde muhalefet bulunan bütün dikta rejimleri ve 
yarı demokrasiler (Türkiye gibi) ABD’nin saldırgan
lığından güç alarak kendi içlerindeki muhalefeti sert 
bir şekilde bastırmaya uğraşıyorlar.

Kara çalı ormanın toprak yediğini gördü
Sarmaşıkların boğduğu bu kaçıncı kök

Küreselleşme: Bir Kavramm Dönüşümleri

Küreselleşme denildiğinde tüm yerküre sathına ya
yılmış, bütün yerküreyi birbirine bağlayan bir süreç 
aklımıza geliyor. Ulıfslararasılaşma ve tüm gezegen
deki insan toplulukları arasındaki smırları ortadan

Ne patlayıp dağıtan bir isyan 
Ne aşkın sürüklenen sağanakları 

Bulanık nehirler gibi yitik 
Koyu bir hüzündür sürgünlerin inadı

kaldırarak evrensel bir insanlık bilinci oluşturmak is
teği yeni değil.

Daha Büyük İskender zamanında tüm dünyayı 
bütünleştirmek ve bütün dünyayı büyük bir impara
torluğun bileşenleri haline getirmek utkusu mevcut
tu. Bütün büyük askeri önderler, tüm dünyayı kendi 
mülkleri haline getirecek bir fetih düşünü Büyük İs
kender’den almışlardı. Ancak, bu tür fetih hamleleri 
her defasında coğrafi engeller ya da fetihçi askeri ön
derin ömrünün vefa etmemesi ve sonraki askeri şefin 
de bu düşü anlamlı bulmaması nedeniyle yarım kal
mıştı. Evrensellik düşleri ise modern çağa ait bir kav
ram oldu. Ancak bugüne kadar tüm yerküreyi kapla
yan büyük bir uygarlık oluşturmak düşüncesi etnik, 
siyasi ama çoğunlukla da teknik engellere takılıp kal
dı. İlk kez sanayi sonrası çağ ile oluşan teknik alt ya
pı nedeniyle ve modern uygarlığın kapitalizm ya da 
endüstrileşmenin vermiş olduğu imkanlarla küresel 
çapta bir uygarlık oluşturmak mümkün olabildi.

Ancak küreselleşme olarak ortaya çıkan ve aslın
da kapitalizmle batı uygarlık değerlerinin gezegen öl
çeğine yayılması olan süreç, önceki küreselleşme de
nemelerinden çapı, büyüklüğü ve bunu mümkün kı
lacak teknik alt yapısıyla ayrılıyor.

Günümüzde tüm dünyayı bir ağ gibi saran, tüm 
insanlığı birbirine yakınlaştıran enformatik ağlar sa
yesinde küreselleşme lafzı rahatlıkla telafuz edilebili
yor.

Bugün küreselleşme denilince metalarm ve en
formatik bilgi olmak üzere hemen hemen bütün bil
ginin, serbest dolaşımından söz edilebiliyor. Ancak 
bu kavram bir şeyleri gizliyor, gizlenen tüm bu geliş
melerin aslında sadece küçük bir azınlığın refahını 
sağladığı gerçeği. Ticaretin liberalizasyonu hiç de 
güçsüzlere güçlüler önünde fırsat eşitliği sağlayan bir
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şey değil. Dünyanın hiyerarşinin doğuşundan beri 
değişmeyen kuralı olan güçlülerin güçsüzlere boyun 
eğdirmesi ve elde ettiği imtiyazları kendi lehlerine 
bir sömürü ilişkisine dönüştürmesi kuralı, küreselleş^ 
me olarak adlandırılan olgu için de geçerli.

Dolayısıyla halihazırda iktisadi ve kültürel küre- 
selleşme, belli bir sınıfa tüm insanlık aleyhine bir ta
kım imtiyazlar sağlıyor, bu olguya yapılan itirazların 
temelini bu adaletsizlik ve eşitsiz asimetri oluşturu
yor. Dahası küresel kültür olarak adlandırılan olgu 
da aslında belli bir kültürün giderek tüm dünyayı 
kendi hegemonyası altına alması.

Ancak bu olgudaki yenilikleri göz ardı ederek bu 
duruma emperyalizm demek pek mümkün değil, 
çünkü klasik emperyalizm belli bir coğrafi merkezin 
sömürge haline getirdiği ülkelerin hammadeleri ve 
insan kaynaklarından doğan zenginliğin kendi ülke
sine aktarılması olgusuydu. Oysa günümüzde coğrafi 
sınırların giderek bulanıklaştığı bir ortamda, belli bir 
coğrafi asimetri üzerine kurulu emperyalizm kavramı 
da anlamını yitirmiş durumda. Belli bir coğrafi mer
kezin yerini uluslararası öznelerin alması söz konusu 
ve bu özneler için mekan ya da coğrafya bir şey ifade 
etmiyor. Karar alma odakları için de aynı dönüşüm 
söz konusu. Artık karar merkezleri DTÖ, İMF, ÇUŞ 
(Çok Uluslu Şirketler) gibi kollektif özneler. Kısaca
sı egemenliğin çoğullaşması olgusundan söz edilebi
lir. Ancak bu ayrıcalıkların ve bazdarının biraz daha 
eşit olma durumunun yokluğu anlamına gelmiyor. Bu
gün apaçık bir gerçeklik olarak A BD ’nin silah tek
nolojisinde elde ettiği üstünlüğü, ekonomik ve siyasi 
avantajlara dönüştürdüğü de bir gerçeklik.

K an kanatıncaya kadar ezdiler 
Ödettiler insanlığımı ellerime.
Aç kartalların kanatları altında 
Yankıları tüter açılan yaraların.
Ejderhalar yerken yavrularını 
Aç kuşlar gibi yağmacı doğuyor gün.

Aç Kartallarm Yağması: Küresel Kapitalizm

Dünyanın eşitler arasında iletişimsel anlamda küre
selleşmesinden doğan, insanlığın ortak çabalarıyla 
ortaya çıkan ortak bir medeniyet oluşturma durumu 
ile küresel kapitalizmin sömürü ağlarını ya da iktisa'

rak adlandırılan günlük yaşantımızın bütünüyle me
ta kültürü tarafından işgal edilmesidir. Bu "hayasız
ca akının” adı neo-liberalizm.

Ticaretin serbestleştirilmesi adı altında sermaye
nin temerküzü sağlanıyor. Dünyanın tek bir pazara 
dönüşmesinde en etkili kurumların başında ise hiç 
kuşkusuz İMF geliyor. İMF eliyle, küresel pazara en
tegre olmayan özellikle de batılı olmayan ülkelerde 
uygulanan politikalarla önce yerel ekonominin çök
mesi sağlanıyor ve o ülkenin kendine yeterliliği bü
tünüyle ortadan kaldırılıyor, ardından o ülkenin tü
müyle kapitalist pazara ve çok uluslu şirketlere ba
ğımlı hale gelmesine yarayan, kapitalizmin tahakkü
münü sağlamlaştıran bir süreç egemen oluyor. Bütün 
bunlar da sözde ticaretin serbestleştirilmesi adı al
tında yürütülüyor, oysa gerçek bu değil.

^^Sorun ticaretin kendisi değildir. Sorun ticare
tin açgözlülüğün etkilerini önleyecek standartlar
dan yoksun olarak yürütülmesidir. Kapitalistler el
bette elde edebilecekleri en fazla özgürlüğe sahip 
olmayı ister. Kâr etmek için her yere girmeye ve 
her şeyi yapmaya hakları olduğunu düşünmeye teş
nedirler.” Nitekim Bush’un kapitalist küreselleşme 
aleyhinde gösteriler yapan aktivistleri anlamayıp “bu 
insanlar yoksulluğun ortadan kalkarak refahın art
masına mı karşılar?” demesinin nedeni de herşeye 
haklarının olduğuna yürekten inanmasıydı.

Yalnızlığım,
di küreselleşmeyi birbirine karıştırmamak gereicir. 
Sözünü ettiğimiz ikinci türden küreselleşme, dünya
nın tek bir pazara dönüşmesi ve yaşam dünyası ola-

Bir garip telaşın tozu altında sislenirken hayat 
Karanlık gecelerde yiter arzu
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Doymak Bilmez İştiha: Tüketici Kapitalizm

Küresel Kapitalizme karşı bugün en güçlü direniş 
kendi dışmda genellikle İslâm ülkelerinden geliyor. 
Bu nedenle ister istemez akla şu soru geliyor: İslâm 
neden küresel kapitalizme karşı direnme çabasında? 
Bunun ilk yanıtı küreselleşme olarak lanse edilen sü' 
recin kültürel olarak tek bir dünya oluşturması. Bu 
dünya müslümanların değerleriyle çelişiyor. Kapita
list popüler kültür Tv’ler aracılığıyla sürekli belli bir 
yaşam tarzını bizlere dayatıyor. Dinsel yaşantıya bu
gün asıl büyük tehdit seküler aklın meydan okuyucu 
süreçlerinden çok, popüler kültürler ve metalar ara
cılığıyla yaşamın kapitalizmin madde bağımlı hale 
getirilerek, her türlü anlamın buharlaşması. Oysa 
her din gibi İslâm da hayatın anlamı üzerine bir ta
kım argümanlara sahiptir. Hayatın bütününün kut

•' ''' ' ’-'’viSiSİMSs

sallaştırıcı anlam öbekleriyle kuşatılması, insanın ba
şıboş olmadığı, yaşamın bütününün kutsal ve beşe- 
rüstü bir hale tarafından sarmalanması, her din gibi 
İslâm’ın da temel özelliği. Tüketim toplumu tarafın
dan herşeyin metalaştırılması bu anlam hâlesini bo
zunuma uğratır. İşte İslâm’ın karşı koymaya çalıştığı 
da insanların eşyaların arasında tümüyle dünyaya 
batması ve kutsalla olan irtibatlarını kaybetmeleri.

Peki tüketim toplumu dediğimizde ne anlıyoruz 
ve bu toplumun ayırdedici özellikleri neler?

Postmodern tüketim olgusu kendini bir meta ço
ğullaşması ya da ürün bolluğu olarak ortaya koyar. 
Günümüz kapitalizmi için üretim bir takım ihtiyaçla
rı karşılamak amacıyla değil de daha fazla kâr elde et
mek için yapılan bir şey. Bunun için de üretilen 
ürünlerin satın alınması gereklidir. Fakat ihtiyaçlar 
ne kadar çeşitlenmiş olursa olsun sonuçta belirli bir 

doyum noktası var. Bazı şeyler 
insan yaşamıyla sınırlıdır. Ürün
lerin dayanma süresi kimi zaman 
hayli uzun sürer. Dolayısıyla in
sanların ihtiyaçlarından fazlasını 
satın almaya güdülenmeleri ge
reklidir. İşte bu güdülenme sü
reçlerinin toplamı tüketim top
lumu olarak adlandırılan top
lumsal evredir. Bu toplumda in
sanların temel nitelikleri tüketici 
olmalarında yatar. Tüketmek, 
yani harcamak, satın almak ade
ta “iyi vatandaş”olmanın temel 
kıstası. Ürün bolluğu kanşısında 
bir tutulma ya da büyülenme ya
şayan bireyler sürekli bir şeyler 
satın almaya teşvik edilir. Bu iki 
yolla sağlanır, moda ve teknik 
yenileşme. Moda ve teknik yeni
lik işin üretim kısmını oluşturur
ken, reklam da tüketime insanla
rın teşvik edilmeleri ya da güdü
lenmesini sağlayan mesaj üreti
midir. Ancak tüketime kışkırtıl
ma, satın almanın bir davranış 
tarzı haline gelmesi, özellikle gü
nümüzde sadece reklam endüstri
si ile sağlanmıyor, yeni tüketim 
araçları ve mekanları da satın al
mayı cazip hale getiren unsurlar.
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Reklam satın alma davranışmı etkileyen en etki
li güç. Böyle olduğu için de tüketim toplumunda 
ürünlerin sembolik değerlerinden ve mal üretimin
den daha çok mesaj üretiminden söz edilebilir. Rek
lam endüstrisi anlam üretimi ile bizi satın almaya ça
ğırır. Reklamlarda en çok işlenen öge farktır. Rekla
mı yapılan ürünü satın aldığımızda o ürünle birlikte 
başkalarından farklılaştığımız, onlardan ayrıcalıklı 
hale geldiğimiz sanısı oluşturulur. Bu farkılık olgusu
nun bu denli öne çıkmasının en önemli nedeni gü
nümüz kentlerinin anonimliği ve kitle toplumu için
de bireyselliğin kaybolmasıdır. Çabuk etkileme ve en 
kısa sürede çarıpıcı etki bırakma kent içinde karşılaş
maların kısalığından kaynaklanır. • İşte bu nedenle 
tüketim bu anonimliği gizleyerek, birey olmayı teş
vik eder. Tüketim kültürü bireyciliği öne çıkaran bir 
kültürdür.

Tüketicilik bizlere sahip olduğumuz ürünler üze
rinden bir kimlik verir. “Tüm metalar tüketiciler 
tarafından benliğin, toplumsal kimliğin ve toplum^ 
sal ilişkilerin anlamlarını oluşturmak amacıyla 
kullanılabilirler,^* Kapitalizm ideolojisini metalar 
aracılığıyla yayar. Bu nedenle meta kültüründe, hiç 
bir ürün ‘^rruısıtm” değildir. Tüketim olgusu kapita
lizmle insanlar arasındaki “suç ortaklığı** temelinde 
kurulan ideolojik zemindir.

Geç kapitalizmde klasik ekonomi-politikten çok 
semboller aracılığıyla üretilen metalar anlamında bir 
“göstergenin ekonomi politiğinden** söz edilebilir. 
Bu ideolojiyi deşifre etmek ona karşı nasıl direnebi
leceğimizin de yollarını gösterir.

Uyur uyanık çektiğim ağrı
Ve sen buzula koşan rüzgar
Çizgi 've yankılarda tükenip gidiyorum
Issızlığım olağanüstü
Poyraza kesmiş üşüyorum

Bir Dinin Sahte Kutsallan: Meta İdeolojisi

Geç kapitalizmde bütün ürünlerin kullanım değeri 
anlamında bir işlevsellikleri olduğu gibi kültürel de
ğerleri de vardır. Aslolan meta üretimi olmaktan çok 
mitalar aracılığıyla bir dizi sembolik anlamlar üretil
mesidir. Bu anlamıyla mitaların değiş tokuş edildik- 
leri piyasa avnı zamanda sembolik değerlerin de de
ğiş tokuş edildikleri bir yerdir.

“B ir tüketim toplumunda bütün metalarm iş
levsel olmaları ölçüsünde kültürel değerleri vardır.

Bunu modelleştirebilmek için, ekonomi düşüncesi- 
ni yalnızca paranın değil anlamların ve kazların 
dolaşımı da söz konusu olduğu için kültür ekonomi' 
sini içerecek şekilde genişletmeye ihtiyaç duymak^ 
tayız.'*

Tüketim toplumu muhalefeti zorlaştıran bir yapı
ya sahiptir. Bunun nedeni sistemin insanları atomize 
etmesidir. Her türlü toplumsal bağın çözülüp, insan
ların kendi bireysel atomlarına bölünmesi, modern 
iktidarın, iktisadi tahakkümün insanlar üzerinde 
kurduğu hegemonyayı güçlendiren en önemli etken
dir. Tüketim toplumunda tüm dayanışma bağları çö
züldüğünden ve insanlar yalnızlaştığından, anonim 
bir biçimde herkes “yalnız kalabalıklara** (Reis- 
man) dönüşür.

Yalnız kalabalıklar tüketimin sahte dini tarafın
dan “büyülenirler”. Bunu sağlayan, gösteri ve fantaz- 
ma üretimidir. Böylece tüketim bir ayine dönüşür ve 
tüketim mekanları da birer tapınak haline gelir. Tü
ketici etkinlik aslında bir “dinsel etkinlik halini al' 
mıştır**. Bu din aslında tarihin çok gerilerinde kal
mış bulunan putperestliğin postmodern versiyonu' 
dur.

“Qosteri, dinsel yanılsamanın yeniden maddi 
yapılanmasıdır, Çösteri tekniği insanların kendilc' 
rinden kopmuş olan güçlerini yerleştirdikleri dinsel 
bulutları dağıtmamıştır: Onları sadece dünyevi bir 
temelde yeniden bağlamıştır. Böylece, en dünyevi 
yaşam donuk ve nefes alınamaz hale gelmiştir. A r
tık yO|am mutlak reddini, sahte cennetini gökyü' 
ZÜne havale etmeyip, bunları kendi içinde barın' 
dırmaktadır. Qösteri insan güçlerinin ötede bir 
yerlere sürgün edilmesinin teknik anlamda gerçek' 
leştirilmesidir. **

Kapitalist toplum insanın hem eşyaya hem de in
sanın bizzat yine insana kulluk etmesidir. Bu neden
le kapitalizm artık bir metafizik sistem halini almış
tır. Ve ona karşı direniş de doğası gereği metafizik ol
malıdır. Ancak bu kulun eşyaya ve kulun kula kulluk 
etiği bir metafizik değil, insanın sadece yaratıcı güce 
kulluk edip tüm diğer kulluk biçimlerini reddetmesi 
temelinde bir metafiziktir.

“Tüketimcilik, batılı ve diğer toplumsal oIm - 

şumlarda yaşayan milyonlarca kişinin günlük yU' 
şamında ve günlük uygulamalarında kapitalizmi

line gelmiştir. Batıda ve her yerde, varlıklının ve 
yoksulun bilinçdışı arzularına seslenmektedir.**
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Bir yankıdır sürer büyük yorgunluk 
O mavi akış bir çılgın ırmak 
Taşa, çakıla anadır toprak 
Dipsiz bir kuyudur ihanetlere 
Çare yok emzirir yabansı ağzı 
Bir duaki,
Serinlik salar ikindilere

imparatorluğun Barbarları: 
Küreselleşme ve İslam

Küreselleşmenin bugün en büyük engellerinden biri- 
si İslâm. Çünkü İslâm coğrafyası her türlü küreselleş- 
menin başlıca erdemlerini, batınm “evrensellik” id
diası taşıyan değerlerini kabullenmiyor. İnsan hakla
rı, demokrasi, serbest ________________________
piyasa, tüketimin kut
sanması gibi değerler 
İslâm’ın ördüğü Hadri
an Duvarlarına çarpı
yor ve geri dönüyor.

İlk başta bu değerle
rin zıddı totaliterlik, 
baskıcı rejimler gibi
gösteriliyorsa da İslâm baskıya dayalı rejim mantığı
nı içermez (bugün ve tarihte bu tür rejimlerin var ol
ması İslâmî’n yönetim anlayışının teccesümü değil
dir). Tam tersine farklı bir ontolojik ve epistemik te
mele dayanıyor olsa da, onun da bu değerlerin içer
diği pozitif anlamları içeren kendine özgü değerleri 
var.

Her ne kadar günümüzde yükselen islâmcı baş
kaldırı gelenekçi muhafazakârlığın baskıcı söylemle
rini içselleştirmiş bulunsa da bu İslâm coğrafyasında 
farklı türden islamî muhalefet hareketlerinin varo
lmayacağı anlamına gelmiyor, tersine bugün bütün 
bu coğrafyada gelenekçi muhafazakârlık ve buna ek
lemlenmiş İslâmcı söylemler özellikle entellektüel 
çevrelerde ciddi bir sorgulama sürecinden geçiyor. 
İslam’ın şu an içinde bulunduğu savunmacı duygu ik
limi, ne yazık ki farklı açılımların ortaya çıkmasını 
engelliyor. Aslında küreselleşmeci egemenlerin de 
istediği İslâm’ın şu an sergilediği baskıcı görünümün 
korunması. Onların en büyük kabusu bu coğrafyada 
özgürlükçü bir İslâmî zihniyetin filizlenip kökleşme
si. Ancak aynı ırmakta iki kez yıkanılamaz söylemi 
gereği bu coğrafya eninde sonunda özgürlükçülükle 
dinsel inancı bütünleştiren siyasi hareketlere tanık
lık edecek.

Küreselleşme olarak lanse edilen sürecin kül' 
türel olarak tek bir dünya oluşturması müslü- 
manların değerleriyle çelişiyor. Kapitalist 
kültür televizyonlarla sürekli belli bir yaşam 
tarzını bizlere dayatıyor.

İslâm ve İslamcılar küreselleşmenin tüketim ka
lıpları etrafında birleştirilmesine, batının kontrol ve 
tahakküm çabalarına karşı koyan, dünyanın küresel 
kapitalizm için en sorunlu bölgesinde müslümanlara 
bir esin olmakta ve bir anlamda “civcivlerin kümes
ten kaçması” gibi ciddi bir tehlike doğurmakta.

Ancak bütün bunlara rağmen İslâmcı muhalefe
tin kapitalizm karşısında net bir red pozisyonunda ol
mayışı, hatta komünistlere karşı yeğlenen bir rejim 
olarak tercih edilmesi kapitalizmin bu coğrafyaya sız
malarda bulunmasına olanak tanıyor. Bu nedenle de 
ne yazık ki küreselleşme değişik kanallardan İslâm 
coğrafyasını etki alanına sokma sürecine girmiş du
rumda.

Bütün dünyada olduğu gibi İslâm coğrafyası da
_________________________ C oca-C olanizasyon

tehlikesi ile karşı kar
şıya. Bu Coca-Colani- 
zasyon olgusu İslâm 
coğrafyası için seküler 
aklın meydan okuma
larından daha etkili ve 
daha tehlikelidir. Kü
reselleşmenin bir un

suru olarak tüketim kültürü gündelik hayatı dinsel 
argümanlar bakımından etkisizleştiriyor. Batılı mer
kezlerde üretilen T V  programları topluma batılı ha
yat tarzını cazip göstermekte.

Gerçi özellikle Ortadoğulu Arap ülkelerinin ço
ğunda ulemanın hala etken güç olarak toplumsal 
“karizması”nı koruması - eski etkinlik düzeyinde ol
masa da - tüketim kalıplarını hâlâ “helâl” ve “haram” 
kavramları etrafında seçici bir biçimde denetleyebi
liyor. Tam da bu noktada özellikle tüketim toplumu 
açısından İslâm’ın negatif bir etkisinden söz edilebi
lir.

Denizin isyanıdır dalgalar 
Qün yankıdır gece özlem 
Qercek çorak içinde 
Eser sam yelleri çölün

Zühdün Aydınlığı Tüketimin Karanlığı

**Dini öğretiler dünya üzerinde bir çok insana tü
ketim malları ve deneyimleri için duydukları arzu- 
lan sınırlamakla ilgili bir çok kalıcı sebep ve moti- 
vasyon kalıbı verebilmişlerdir. B unu şimdi de 
yapabilirler. Ama din görevlileri toplum iletişim

44 Ümran ■ Eylül > 2002



DİRENİŞİN METAFİZİĞİ: KÜRESEL KAPİTALİZM İSLÂM / DEMİRAĞ

araçlarının ve reklamcılık medyasının giderek da
ha çok tüketim için verdiği mesajlara etkili olabil
mekte büyük güçlüklerle karşılaşıyorlar. Yine de 
bunlar üstesinden gelinemeyecek şeyler olamazlar. 
Dinsel öğretiler çevrecilikle işbirliği yaparak doğal 
dünyaya karşı değişik bir yaklaşım geliştirmekte 
yardımcı olabilir. Büyük dünya dinlerinde bitkiler, 
hayvanlar, nehirler ve ormanlar olarak doğanın ço
ğunlukla acımasızca kullanılıp yıpratılması değil, 
özen gösterilmesi gereken bir şey olarak görülmek
tedir/^

Tüketim toplumu ne denli bireyci bir söylemle 
insanları yalnızlaştırıp atomlaştınrsa büyük dinlerin 
en sonuncusu olarak İslâm da o denli insanları cem
aat bağı içinde dayanışma ağlan içinde tutmaya çali'
§ır. Bireysel ç ı k ı ş l a r ________________________
toplam hilafına bir eği- 
lim aldığında İslâm sı- 
nırlayıcı bir tutum takı- 
nır. İslâm insanların 
yeryüzü nimetlerinden 
meşrCı bir şekilde ya- r- 
arlanmasını meşrû gö
rür; ancak bu noktada
insanlara, sürekli olarak, yaptığı her işte “başkala- 
rı”nın da haklarını gözetmesini salık verir. İslam için 
aslolan Allah’a kulluk etmektir. Bir müslüman kul
lukta, batılının düşündüğünün tersine, en büyük öZ' 
gürlüğü bulur. Çünkü o Allah’a kul olarak eşyaya ve 
başka insanlara kul olma durumundan kurtulur; da
ha ötesi Allahsın yeryüzündeki halifesi olarak o 
sonsuz özgürlüğün esinlerine açık yaşamak ister. Bu 
nedenle Allah’a yakınlaştıkça onun la duygusal dü
zeyde bütünleşildikçe müslüman da sonsuz özgürlüğe 
yaklaşır.

Özellikle tasavvuf insanlara özgürlüğün nesnelere 
sahip olmakta varlıklaşma anlamında ontolojik bir 
oluş için olmayı öğütler. Sufi “hiçbirşeye sahip olma
yan ve böyle oldtığu için de (Allah’tan başka) hiç 
birşeyin ona sahip olamadığı” kişidir. Bunu Peygam
berin bir hadisi ile desteklersek "H ırs sahibi olan fa
kirdir, Hakiki zengin ise kanaat sahibi olandır”.

Kur’ân ise bu konuda “aza kanaat ve tevekkülü” 
tavsiye eden ve asıl olanın nesnelere değil ruhsal ol
gunluğa ulaşmak olduğunu söyleyen ayetlerle Su- 
fi’nin tavrını destekler mahiyettedir. Peygamberimiz

Her türlü toplumsal bağın çözülüp, insanla
rın kandi bireysel atomlarına bölünmesi, mo
dern iktidarın, iktisadi tahakkümün insanlar 
üzerinde kurduğu hegomonyayı güçlendiren 
en önemli etkendir.

talizme ve tüketim ahlakına dikkat çekmiştir.
Mevlana Mesnevi’de:
Dünya nedir? Allah^tan gafil olmaktır.
Kumaş, para; ölçüp tartarak ticaret etmek
Ve kadın; dünya değildir.
Mal mülk sevgisini gönülden sürüp çıkardığın- 

dandır ki
Süleyman ancak yoksul adını takındı** diyerek 

tutulacak yolu göstermişti.
İslâm mal ve mülk yığmayı, ihtiyacının ötesinde 

tüketmeyi hem zâhiren, hem bâtınen malın insana 
hükmetmesini uygunsuz bulmuştur. Sade hayat her 
zaman yeğlenen, dinen desteklenen bir hayattır. Sa
dece ortaçağ İslâm düşüncesi değil günümüz İslâm 
düşüncesi de bu konuda anlamlı şeyler söylüyor: 

_________________________ *‘Bir kişinin top
lumsal refaha katkıda 
bulunma kapasitesi 
( .. .)  onun kendisiyle 
aynı mevki ve seviye
de olanların genel 
olarak sahip oldukları 
yaşam standardına 
ulaştıktan sonra, geri 

kalan parasıyla başkalarına ne yardım edebilece
ğiyle ölçülür,** Ya da bir başka güncel İslâm iktisat 
kuramcısının bakış açısıyla, “giysi tüketimi belli bir 
sınıra vardığında savurganlığa dönüşür, İşte bu 
noktada durmak gerekir. Çünkü savurganlık ha
ramdır,**

Kısacası İslâm, sahip olduğu değerler ile küresel 
kapitalizm için başbelası olmayı sürdürecek gözükü
yor. Ancak İslâm toplumları içinde de kapitalizmin 
borazancılığını yapanlar mevcut. Ancak bunların et
ki alanı henüz tüm İslâm coğrafyasını kapsayacak ka
dar güçlenmiş değil.

Doğrusu en kötü durumdaki İslâm ülkesi Türkiye; 
bowling topu eşliğinde statü gösterisi yapan “İslâm- 
cı” liderlerin, toprağın zehirlenmesi, insanların ya
şamlarında ciddi kayıplar oluşması bahasına altın 
madenciliğini savunan ve buna karşı çıkanları azar
layan “bağımsız” işadamlarının cirit attığı bu ülkede 
de umulur ki bir gün, müslümanlar siyasal özgürlük
lerden taviz vermeden, hem de müslüman değerleri 
ile kapitalizme kafa tutan, onunla mücadeleyi amaç 
edinen İslami bir siyasal harekete vücut verirler. ■

‘^Benden sonra sizin namınıza beni korkutan şey- 
lerden biri de önünüze saçılacak olan dünya süs ve 
nimetleridir** diyerek adeta asırlar öncesinden kapi-

* Şiirler: Ayten Demirağ, Ve Her Şey Hiçtir,
Tanıklıklar, 2001 İstanbul.
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BİR İMKAN OLARAK 
KÜRESELLEŞME VE İSLÂM

MUSTAFA TEKIN

Rönesans ve Reform’dan itibaren Batı dünya- 
sında yeniden formel bir yapı kazanan hü' 
maniter düşünce bugün, "küreselleşm e"  

şeklinde isimlendirilen bir fenomeni dünya ajanda
sına taşımıştır. İletişim araçlarının "mekan" kavra
mını anlamsızlaştırdığı andan itibaren, Batı içi ko
şullarda ortaya çıkan ve gelişen bir çok kavram gibi 
"küreselleşme" de, ürettiği araçlarda mesajını taşı
ması, gittikçe giriftleşen ve bağımlılığı artan ülkeler 
arası ilişkileri ile bigâne kalınamayacak bir boyuta 
ulaşmıştır. Karşılaşılan bu durum, küreselleşmenin 
iradi bir tercih sorunu olmaktan çıktığı iddia edile
rek, küreselin karşıtı olarak konumlandırılan "ye
rel" in üzerindeki basıncını tüm enstrümanlarıyla 
hissettirdiğini göstermektedir. Fakat bu, küreselleş
menin kaderci biçimde sahiplenilmesini gerektir
mediği gibi, yerelliğin modern jargonun çerçevele
diği ve "kötü" ortak paydası altında toplanacak bir 
okumanın konusu kılınması da gerekmez. Öte yan
dan bu, küreselleşmenin geri döndütülemeyecek bir 
süreç biçiminde tanımlanmasının açtığı alanda, kü- 
resellikten pay alma yarışına döndüğü oranda, küre
sellik içselleştirilmiş demektir. Bu çerçevede küre
selleşme etrafındaki bir kutuplaşmanın oluşturacağı 
rehavetten kaçarak, bu fenomeni ifşa etmek, küre
selleşme dışında bazı imkanları da tartışma alanına 
sokacaktır.

Türkiye’de hakkında yeni oluşmuş literatüre ba
karak küreselleşme, farklı biçimde tanımlarına rağ
men, "ekonomi", "zaman/mekan", "hegemonya", 
"global", "yerel" gibi anahtar kavramlar etrafında bir 
algılayışın konusu olmaktadır. Fakat yine de diğer 
kültürel, siyasal, toplumsal faktörleri ihmal etme
mekle birlikte küreselleşmenin ilk ima ettiği şey eko
nomidir. Çünkü ulusal dönüşümler, uluslararası ve

global süreçlerin farkındalığıyla meydana gelen son 
patlamalar, Avrupa’da kapitalist bir toplumlar arası 
sistemin ortaya çıkışı ve tüm küreye yayılışının son 
altı yüzyılındaki tarihsel perspektifte kurulmuşlardır. 
Her ne kadar ortak ekolojik mecburiyetler, kültürel 
globalleşme, iletişimin globalleşmesi, ekonomik glo
balleşme, politik globalleşme (Chass-Dunn, 1999) 
şeklinde farklı yansımaları varsa da ekonominin 
hem küreselleşme etrafında yapılan tartışmaların an- 
lamlandırılmasında, hem de din, siyaset, toplum gibi 
kavramların son birkaç yüzyıldır yaşadığı dönüşüm 
ve değişimlerde önemli bir kavram olduğunu belirt
mek gerekir. Diğer yandan ekonomi, geleneksel dö
nemdeki savaş alanının icra ettiği görevi üstlenerek, 
ülkeler arasındaki hiyerarşiyi ve iktidarı dolaysız bir 
biçimde gösteren bir anlama kavuşmuş ve globaliz- 
min yeni ortodoksisi haline gelmiştir.

Nitekim Baudrillard bu durumu Der Spiegel der
gisinde kendisiyle yapılan bir mülakatta şöyle ifade 
etmektedir; "Globalleşme Aydınlanma’nın son nok
tası olarak gösteriliyor, bütün çelişkilerin çözüldüğü 
nihai durak. Gerçekte ise her şeyi pazarlık edilebilir, 
parası ödenebilir bir değişim değerine indirgiyor. Bu 
süreç aşırı şiddet yüklüdür, çünkü her şeyin tektipleş- 
tiği bir ideal durum hedefliyor. Tekil olan, özgün 
olan, yani her değişik kültür ve sonuçta her parasal 
olmayan değer ortadan kaltm.ali." (Baudrillard, 
2002)

Küreselleşme, modernliğin dayandığı zamanlme- 
kan ayrımlaşmasının açtığı alanda kendisini inşa et
mektedir. Bu bağlamda küreselleşme modernliğin bir 
sonucu olarak ortaya çıkarken, bir yandan bir çok 
ayrımlaşmaları anlamsızlaştırmakta, öte yandan ol
guları değerlerden ayırmanın bir sonucu olarak "ol
guların" merkeziliğini iddia ederek kuralsızlığı getir
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mektedir. "Küreselleşme ile bütün kadim felsefelerin 
ve anlatılarm yatağını oluşturan “zaman ve mekan 
içindeki yolculuk" teması, mekanın geri çekilmesiy
le itibarını kaybetmiştir. Böylelikle zamana ve meka
na bağlı olarak tanımlanan, belirlenen ve açımlanan 
ontolojilerin, felsefelerin ve dünya görüşlerinin göv
desinde, eğer kendilerini koruyacak bir ortodoksileri 
yoksa büyük bir delik açılmıştır." {Çiğdem, 1999; 
143) Mekanın geri çekilmesi dışında zaman da nice
liksel bir niteliğe tanıklık etmekte, hatta tanıklık 
edecek kadar bile bir öz ve hafızası kalmamaktadır. 
Çünkü "bu zaman dolayımsız, kavramsız zaman tari
he şu bildiğimiz tarihe özdeş olmayabilir; bu tarihe 
tanıklık bile etmeyebilir. Tarihi düz zamansallıktan 
ayıran, yaşanılan anın tanımlanması ve bir muhteva
ya kavuşturulmasıdır." (Çiğdem, 1999; 144)

Daha önce merkez'çevre arasındaki ayrımın ve 
mekansal konumların dinsel bir içeriği ve dili bu
lunmaktaydı ki; Kabe müslüman inanışında, Ku
düs’te Yahudi ve Roma’dan önceki dönemde hristi- 
yanlar açısından dünyanın merkezinde idi. Daha 
sonra mekan nicelik perspektifinden yeniden ko
numlandırılmış, ulus-devletler biçiminde bölümlen
miş haritalar yapılmıştır. Şimdi ise bu haritalar da 
anlamını yitirerek Bauman’ın deyişiyle, "mekanın 
haritasının çıkarılmasından haritalardan mekanın 
çıkarılmasına" (Bauman, 1999; 44) gelinmiştir. Za
man da eski dinsel muhtevasından boşandırılarak bir 
"an"ın öncesi veya sonrasına denk gelen algılayışın 
konusu olmaktadır. İşte küreselleşme, tam da me
kan/zaman ayrımı ve muhtevasızlığının başladığı 
yerde inşa olunmaktadır.

"Modernliğin sonuçlarından biri olan küreselleş
me, dünya üzerinde içinde artık "başkalarının" olma
dığı yeni karşılıklı bağımlılık biçimlerini ortaya çı
karmaktadır." (Giddens, 1998; 170) Böylece "mo
dernliğin ortaya koyduğu uzamı, herhangi bir yüz yü
ze etkileşim durumundan konum olarak uzak, "na
mevcut (absent)" kişiler arasındaki ilişkileri gelişti
rerek gitgide ‘yöre’den koparıp atar. Yerinden çıka
rılma olarak tanımlanabilecek bu durum, toplumsal 
ilişkilerin yerel etkileşim bağlamlarından "kaldırıl- 

ve sonsuz uzunluktaki zaman-uzam boyuncaması
yeniden yapılandırılmasıdır. (Giddens, 1998; 26-21) 
Bu durum, Harvey’in daha açıklıkla zaman ve me- 

^unlaşma dediği bir olayla ilişki-

BIR İMKAN OLAILAK KÜRESELLEŞME VE ISLÂM / TEKİN

daki hızın, oranların artmasına gönderme yapar. 
(Friedman, 1999; 84)

Küresel olanda ekonominin birincil konumuyla, 
zaman/mekan ayrışmasının birbiriyle bağlantılı ola
rak ortaya çıkardığı "ekonomik diaspora", başka bir 
anlatımla, ekonominin mekansızlaşması sonucunu 
açımlamamız gerekmektedir. Bauman’ın bir şirket 
metaforuyla işaret ettiği gerçek, bu önermeyi olduk
ça açmaktadır. Bir şirketin çalışanları ile hissedarları 
arasındaki ayrımlaşmada çalışanların "yer"e bağımlı 
olmakla yerel, hissedarları da "mekansız" olarak global 
ile denkleştiren Bauman, şirkette hissedarların söz 
hakkını hatırlatarak küresel aktörlerin efendi/köle 
ayrımını derinleştirip pekiştirdiklerini ima eder. Do
layısıyla Bauman’a göre, "uzaklardaki mülklerin 
efendileri" olan global aktörler, gücün yurtsuz doğası 
ile ‘bütün hayat’ın bir toprağa sürgit bağlılığı arasın
da ortaya çıkan yeni bir asimetri içerisinde, iplerin
den kurtulmuş, kısa bir duyuruda ya da ikazda bile 
bulunmaksızın tanınabilen güç olarak artık sömür
mekte ve bu sömürünün sonuçlarına katlanmamakta 
özgür olmaktadırlar. (Bauman, 1999; 13-17)

Böylece küreselleşmede, küresel aktörlerin yerel- 
liklerini kendi etiklerini merkezileştirerek (global 
etik haline getirerek) evrenselleştinTie söz konusu
dur. Bu önermenin açık bir biçimde ortaya çıkardığı 
üç ana sorunsalın altını çizmek gerekir. Bunlar; he
gemonya, yerel/global şeklincie beliren hiyerarşi ve 
bunu meşrulaştıran global etik. Tarihin bu anında 
yeni bir fenomen olarak algılanan "küreselleşme" 
sorunsalının altı kazındıkça, sosyal, kültürel, ekono
mik, siyasal alanlarda insanlık tarihi içerisinde temel 
bir bilinçaltını açığa çıkardığı gözlemlenebilir. Bu 
önermenin birinci varsayımı, küreselleşmenin neotik 
özne denilen bireysel bir varlık olarak kendini akla 
dayalı biçimde evrenselleştirmesi, bir başka deyişle, 
insanın kendisini salt neotik bir varlık olarak kavra
masından hareketle evrensel kılması (Erkızan, 2002; 
67-61) anlayışını içkin olmasıdır. İkinci varsayım 
buna bağlı olarak, dinin bütüncül insan tanımının 
vurguladığı evrensellikten farklı olarak varlığın, on- 
tolojik ve buna bağlı hiyerarşik kavrayışından mesa
feli durmasıdır. 21.yüzyılın şu ilk zaman diliminde 
küreselleşmenin kazandığı bu form, iletişim imkanla
rının insanın sınırlarını da zorlayan yapısıyla da son 
derece yakından ilintilidir.

lidir. Zaman ve mekanda küçülerek yoğunlaşma in
san, ses, görüntü ve kuşkusuz para da dahil olmak 
üzere başka bilgi biçimlerinin ulaşım ve aktarımın-

Bir kere neotik insan, kendisinin farkına vaıtuı 
ve kendisinden meşruiyet alan yaşam tarzını sürdü
ren Tanrı’dan sürekli mesafe alan ve hatta bir müd-
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det sonra T ann’dan kopan bir içeriğe sahiptir. Bu 
ise, bir yandan insanın Tanrı’nın yerini alması anla- 
mına geldiği gibi, diğer yandan hem Tanrı ile hem 
de "öteki" ile sonsuz çatışma alanları doğurur. Çün- 
kü "Tanrı’dan kopma, varlığın (being) ezeli dengesi' 
nin "bozulması" anlamında, bilfiil bir şiddet eylemi
dir. însanı, Tanrı’nın yerine yerleştirmek; hem inşa- 
nı mutlaklaştırmak, hem de insanın sahip olduğu si' 
nırlıhkları mutlaklaştırmak demektir. Hümanizm de- 
diğimiz şey işte budur. Dahası burada şiddetin kendi
si de mutlaklaştırılmaktadır." (Nasr, 2001; 7)

Nitekim global öznenin içeriğini belirleyen ne- 
otik varlık/else/ı özne' 
den başkası değildir.
Aristoteles’in dediği 
gibi eğer etkin olma 
edilgenliğe karşıt ola- 
rak Tanrısallığı ifade 
ediyorsa, global özne 
de bu bağlamda tanrı
sallığını kendini özgür, 
bağımsız ve etkin bir
özne olarak yaratmada bulabilmiştir. (Erkızan, 2002; 
71) İnsanın neotik bir varlık olarak kendisinin farkı
na varmasını, felsefenin başladığı tarih olarak belir
tilen İlkçağ Yunanlılar’ma götürenler olduğu gibi, 
15.-16.yüzyıllara yani Aydınlanma çağı’nın başlangı
cına götürenler de bulunmaktadır. (Bkz. Erkızan, 
2002; 66-67) Fakat insanın neotik varlık olarak ken
dini kavraması, belki yazılı tarihi olmayan pre-histo- 
rik olarak adlandırılan ilk dönemlere kadar gidebilir. 
Çünkü insanın kendisini neotik olarak kavraması
nın açığa çıkardığı gerilim, vahyi dinden kendisini 
özgürleştirme çabasına denk düşmektedir. Öte yan
dan neotik varlığm kendini evrenselleştirme çabası
nın "küreselleşme" biçiminde adlandırılması, küresel 
olan ile evrensel olan arasındaki ayrımın netleştiril- 
mesini gerektirmektedir. Nitekim bunun net bir ay
rımının yapılması gerektiğini ileri süren Sklair, "In- 
ter'Tiational" arasındaki çizginin ulus devletlerin de
ğişen sistemlerinin varlığı üzerine temellenen global 
kavramından, ulusal ya da ulus devlet karakteristik
leri üzerinde temellenmeyen sosyal sistemlerin ve 
sosyal ilişkilerin, global sistemi üzerine inşa edilen 
global kavramını ayırt ettiğini belirtir. (Sklair, 1999) 
Yine global ile evrensel arasında radikal bir ayrım ya
pılması gerektiğinden yola çıkan Baudrillard, Ay- 
dınlanma’nın tarif ettiği evrensel değerlerin aşkın 
bir ideali simgelediği, dolayısıyla benliği özgürlük ile

Küreselleşme hümaniter, seküler aklın 
dünya ölçeğinde tüm yerellikleri ve evren
sellikleri kendisine '^benzetme” çabasıdır 
ve ekonominin çerçevelediği bir yurtsuz- 
laştırma projesidir.

yüzleştirdiğini belirtir. Bu ise sürekli bir görev ve so
rumluluk demektir, basit bir hak değil. Global olan
da bu tamamen eksiktir. (Baudrillard, 2002)

İslâm “Küresel” mi, “Evrensel” mi?

Burada, İslam’ın evrenselliği içkin bir söylem olarak 
mantıki sonucu küresellik mi olacak? sorusunu da 
cevaplandırmak gerekmektedir. İslam’ın evrensellik 
vurgusu iki yargıyı içerir; öncelikle İslam’da Tanrı 
ontolojik olarak insanın üstünde "iyi" ve "kötü” 
kavramlarını içeriklendirir ve tüm insanların Tan-

rı’sıdır. Dolayısıyla İs-
-------------------------------------  lam üzerinden Tan-

rı’nın çağrısı evrensel 
bir nitelik taşımakta
dır. Diğer yandan "iyi" 
ve "kötü" insanın kav
rayabildiği ve külli an
lamda hem zamansal

________________________ hem de mekansal bir
uzanıma sahiptir. Fa

kat bu, evrensel anlamda Tanrısal değerlerin yaygın
laşacağının garantilendiği ve içselleştirilmesinin 
mutlaklaştırıldığı bir durumu ifade etmez. Bu açıdan 
İslam’ın evrenselliğiyle beraber diğer evrensel, yerel 
ve tarihselliklerin de kendilerini ifade etmeleri ge
rekmektedir. (Bkz. 2/Bakara, 256; 18/Kehf, 29; 
39/Zümer, 11) Fakat bu anda bir durum olarak beli
ren küreselleşme hümaniter, seküler aklın dünya öl
çeğinde tüm yerellikleri ve evrensellikleri kendisine 
"benzetme" çabasıdır ve ekonominin çerçevelediği 
bir yurtsuzlaştırma projesidir. Bu projenin kendi 
içindeki gerilim ve çatışmaların üstünde, Batı insa
nının neotik varlık olarak bir "öteki" yaratması ile 
çatışmaların bizzat sebebi olduğu belirtilmelidir. Fa
kat İslam’ın yerküre ölçeğinde içselleştirildiği bir du
rumu ifade etmek için küreselleşme adı da kullanıla
bilir. Bizim burada bahsettiğimiz küreselleşme, bir 
"yaygınlıktan" daha çok onu da içine alan bir totallik 
ve durumdur.

Diğer yandan, postmodernlik dolayımıyla kültür- 
leştirilerek talep ve iddiaları yok edilen din ve anla
tılar arasında hiyerarşiler kurarak, bu hiyerarşileri 
hem diğer alanlara genişletir hem de çeşitlendirir. 
Bu hiyerarşi yerel/global kavramlarıyla karşıtlık ve 
soyutlamayı ifade etmektedir. Aslında postmodernli- 
ğin bozduğu varsayılan bu hiyerarşi, sadece evrensel 
hale gelen "yerel" ile ötekiler arasındadır. Ötekiler,
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global hale gelen güç sahibi yerelin karşısında sade
ce ötekidir ve marjinaldir. "Öteki” sorununun Ba- 
tı’da uzandığı bir tarihi bulunmaktadır. Nitekim 
"modem antropolojinin 17.yüzyılda yani ele geçiril
miş kolonilerde yaşayan insanlar hakkındaki tartış
malara salan kökleri vardır. Otekilik, büyük varlık 
zinciri hakkında, yani bu yabancı kültürlerin Tan- 
rı’nın planının neresine uyduğu konusunda derin bir 
teolojik sorun ortaya çıkarmıştır." (Turner, 1999; 
39) Qlobal, güç sahibi yerelin {global hale gelen ye
relin) evrenselleştirilmesini kapsamakta ve böylece 
ilk elden oluşan hiyerarşi, kültürler, devletler, dille
re doğru genişleyerek 
hegemonyayı pekiştir
mektedir. Halbuki Ba- 
udrillard’ın anlatımıy
la "kültürler diller gibi
dir. Her biri tektir, bit- 

bir sanat eserinemı;

Küreselleşme, The American way o f life’ı iç' 
kin gündelik yaşamın belirlediği bir ens
tantane içerisinde kavrandığmda, çoğun
lukla 3. dünya ülkelerinin hayallerinin ger- 
çekleştirim alanı olarak algdanmaktadır.benzer. Dillerin arasın

da hiyerarşi olmaz.
Onları evrensel olanla
ölçemezsiniz. Teorik olarak global bir dil yerleştir
meniz mümkündür, ama tehlike de zaten tam burada 
yatıyor." (Baudrillard, 2002) Yine Isaiah Berlin, kül
türlerin ortak bir ölçüyle ölçülemeyeceği, her birinin 
kendine özgü bir yaşam dünyası olduğu, dolayısıyla 
bir tür evrensel homojenliğe indirgenemeyecekleri 
görüşüyle tanınmıştır. (Gardels, 1999) Diğer yandan 
yerel olan, mekansal darlığa ya da evrenselin karşıtı
na değil, globale göre globalin marj inalleştirdiği bir 
kavrama denk gelmektedir. Böylece küresel olan, ye
rel olanların kendisine yaptığı katkıyla beraber on
dan daha öte bir totalliği ifade eder. Bu, Parsons’un, 
toplumun bireylerden oluşmakla birlikte onların 
topluma indirgenemeyeceği anlayışının zemininde 
yükselir. Dolayısıyla Parsons toplumu -veya Par- 
sons’tan oldukça etkilenen küreselleşme teorisyeni 
Roland Robertson dünyayı- yaşamını devam ettire
bilmesi için kesin bir işlevsel zorunluluğu yerine ge
tiren alt sistemlerden oluşmuş, fakat bu alt sistemle
re asla indirgenemeyecek olan daha büyük bütünsel 
bir sistem olarak görür. (Kömeçoğlu, 2002; 10-11) 
Bu bağlamda Robertson’a göre anlaşılması gereken 
şey; yerellik, topluluk, yurt ve benzerlerinin artan bir 
şekilde küresel çapta bir söyleminin olduğudur. Do-
layısıyla kesinlikle küresel kültürün bütünüyle içiçe- 
liklerce oluşturulmuş olmadığıdır. (Robertson, 1999; 
123-124)

Fakat küreselleşme total bir yapı olarak alt sis
temle üst sistem arasındaki gerilimi aşamamakta, 
postmodemlik üzerinden kendisine entegre ettiği ye- 
relliği meşrulaştırırken total yapıyı beslemektedir. 
Nitekim "küreselleşmenin yerinden edici güçleriyle 
yerelin yerleştirici güçleri arasında sürekli bir itici ve 
çekici ilişki vardır. Aslında bu diyalektiğin kökenin
de Giddens’ın kurduğu fail-yapı ilişkisinin düşünüm- 
selliği yatmaktadır." (Kömeçoğlu, 2002; 22) Dolayı
sıyla postmodemlik üzerinden yerelliğin meşrulaştı- 
rımı, sanıldığı gibi "yerellik" içinde okunan dinlerin 
özgürlük alanını genişletmesini değil, total yapıya

entegrasyonunu içerir. 
"Geri'', "gelişmekte" 
ya da "üçüncü dünya" 
parantezlerinden sos
yologların yaptığı ve 
bugün de Batı dünyası
nın ana sorunlarından 
biri olan Batı-dışı top- 
lumların niçin gelişe
mediğine ilişkin tartış

ma, temelde kültürel, siyasal, ekonomik, toplumsal 
vs. perspektiften "Batımerkezd" bir bilinci açığa çı
karmaktadır. Comte’un Mustafa Reşid Paşa’ya yazdı
ğı mektupta Osmanlı’yı pozitif döneme davet etme
si ile, bugün küresel değerlere entegrasyon sürecin
de Batımerkezci ve Batı’yı mutlaklaştıran ortak bir 
nokta vardır. Bu ikisi arasındaki süreçte kullanılan 
söylem ve yaşanan kırılmalar, bu noktanın farklı 
alanlardaki tezahürleridir.

Cemaatlerin parçalanma ve insanlara bir kimlik 
aidiyeti olma yapısının bozulmasının ardından, bi
reyler ulus-devletle tanımlanan atomize varlıklar ol
muşlar ve şimdi de küresel dünya vatandaşı haline 
gelmekle atomlar parçalanmıştır. Böylece bir bireyin 
kendisini koruyacak, onu sarmalayan bir tutamağı 
kalmadığı gibi, hegemonik yapılaşmanın pasif unsur
larına indirgenmişlerdir. Belirtilmelidir ki, Küresel
leşme, insanları içinde yaşadıkları toplumlardan so
yutlayarak tek tek bireyler haline getirebildiği ölçü
de başarılı olabilecektir. (Aren, 1999) Fakat öte yan
dan bu birey, kimi zaman ulus devletin gücünü de 
aşan süper güç, süper piyasadan sonra küreselleşme
nin üçüncü aktörü olan süper birey (Tözüm, 2002; 
162) haline de gelebilmektedir. Süper birey; küresel- 
leşmenin kültürel kalıplan içerisinde üreyen ve pıya- 
sanın belirlediği ve tanımladığı bir aktör olarak, in
san cinsiyle gerilimli alanlar içerisinde var olan bir
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İçeriğe sahiptir. Çünkü bu birey, insanın parasal de
ğerlerle ölçüp tanımladığı, geleneksel ve dinsel de
ğerleri anlamsızlaştıran nesnel bir varlık olmanın aç
tığı alanda gücün mekansız temsilidir.

‘‘Global Etik”

Küreselleşme, hakim kültürel kalıpların interaktif 
katılımlarıyla şekillenen, modernliğin tamamlan
mamış projelerden olmak gibi bir içeriği de ifade et
mekle birlikte, esasta batı-dışı toplumların dahlinin 
bulunmadığı Batılı bir öneridir. Dolayısıyla küresel
leşme, "The American way of life" ı içkin gündelik ya
şamın belirlediği bir enstantane içerisinde kavrandı
ğında, çoğunlukla üçüncü dünya ülkelerinin hayalle
rinin gerçekleştirim alanı olarak psikolojik boyutuy
la algılanmaktadır. Belki İslam dünyası postmodern- 
liğin açtığı tartışma zemininde, küreselleşme ile kimi 
sorunlarının çözüleceği beklentisi içindedirler. Fakat 
bu düşünce zeminini oluşturan alt yapı Amerikan 
tarzı sorunsuz (!) bir kartpostal gündelik yaşamı ile 
İslam dünyasının içinde bulunduğu düşünsel, siyasal, 
ekonomik bunalımlardır. Bu sebeple, içeriği tartışıl
madan yeni bir fenomen olarak algılanmakta ve bu 
algılayışı gündelik yaşamdaki dönüşüm ve kırılmalar 
pekiştirmektedir.

Küreselleşme tüm bu içerimleriyle birlikte yaşadı
ğı meşruiyet sorununu aşmak üzere "global etik" şek
linde kavramsallaştırılan bir ahlak kodu üretiminde 
bulunmaktadır. Bu kodu farklı yerelliklerin katılı
mıyla ete kemiğe büründürmeye çalıştığını iddia etse 
de, bir noktadan sonra kürselleşmenin kendisini de 
aşan totalliği, kendi evrenselliğini belirleyici kılmak
tadır, Çünkü küreselleşmenin oturduğu zemin, kapi
talizmin kendi ahlakını oluşturması gibi ve hatta tam 
da bu sebeple bir kendi etiğinin örüntülerini oluştur
maktadır. Diğer yandan bu etiğin, küreselleştirme
nin kendi enstrümanlarıyla içeriğinin zayıflatılması 
ve bulanıklaştırılması söz konusudur. Evrenselleştir
me historiosophy’sinin (tarihin hükümranlığı) post
modern versiyonu olan küreselleşme perspektifi, po
litik kültürel ve ahlaki otoritelerin ekümanizasyonu- 
nu içermediği apaçık görülmek üzere bilginin, tekno
lojinin ve karşılıklı ekonomik bağımlılığın küresel 
olarak yayılması görüşüdür ve yeni historiosophy’nin 
tek yaptığı, uygarlaşma sürecinin yayılmasının yarat
tığı ahlaki evrensellik ümitlerini uzak ve belirsiz ha
le getirmektir. (Bauman, 1998; 5)

İslam’ın evrenselliği ile küreselleşmenin ima etti

ği evrensellik bir noktada kesişse bile, îslami evren
selliğin kişisel farklılıklar dışında insanlarda ortak 
olarak varsaydığı "öz" den (fıtrat) yola çıkan bir olgu 
olarak kendisinde içkin bir çatışma zemini oluştur
mazken, küresellik kendi tarihselliğinden ürettiği ye
reli, başka yerelliklerin hegemonik homojenleşmesi
nin kurgulanımı olarak bir çatışmayı içermektedir. 
Çünkü bu yerelliğin üst hiyerarşik konuma getiril
mesi, herhangi bir ahlaki temelden yoksundur ve bu
nu "global etik" kavramsallaştırması ile meşrulaştır
maya çalışır.

Bir tanıma göre global etik, bireysel ve ulusal etik 
bilincini aşan, dünyadaki tüm insanları kapsayan 
etik bir duyarlılığı ve sorumluluğu ifade etmektedir. 
Bu, eylemlerin etkileri yakın çevre ve ulus sınırlarmı 
aşıp başka ülkelerdeki insanları ilgilendirir hale gel
diği varsayımından başlar. Global etiğin kaynağı da 
insan aklının kendisi, yani insan aklının bağımsız bir 
biçimde ortaya koyduğu değerlerdir. Yine bu varsayı
ma göre, dinler ahlaki değerler yanında diğer bazı 
metafizik dogmalar içerdiğinden evrensel olma şans
larını yitirirler. Her şeyden önce, bir dinin dogmala
rına inanmış bir insanın, bu dogmalar sebebiyle dışa
rıda tutulan insanları içeri alması, dolayısıyla dogma
ların mutlak doğruluğundan şüphe etmiş olması ge
rekir. Şüphe etme ve bunun sonucu olan mutlak 
doğruların çözülmesi süreci, global etiğe geçişin ge
rekli bir zihinsel değişim şartı gibi gözükmektedir. 
Böylece insanlar global etikle dinlerin diliyle "iyi
ler", "kötüler", "doğru yolda olanlar", "yanlış yolda 
olanlar" şeklinde değil, "moral eylemler ortaya ko
yanlar" ve "moral değerler ortaya koyamayanlar" şek
linde ayrımlaşacaklardır, (Ceylan, 2002; 246-249)

Yukarıda belirtildiği gibi global etik tartışmaları
nın da modernliğin tıkandığı noktada yeni bir açılım 
yapamadığı görülmektedir. Çünkü modernliğin ken
disinden başka referansı kalmayan bir akla (Batı ak
lı veya küresel ifadeyle yerel akıl) dayandırdığı ve 
dolayısıyla global anlamda bir tutarsızlık, kırılganlık, 
süreksizlik taşıyan etik, aynı şekilde global etiğin de 
temel sorunsalını oluşturmaktadır. Modernliğin bü
tün akılları aynı sayan homojen aklını evrenselleşti
rerek ulaşılan global etik, farklı yerelliklerin aklını 
nasıl konumlandırdığını cevaplandırmadan düz 
mantıkla ve soyut bir akıl kavramıyla genelleşemez. 
Dolayısıyla seküler bir hiyerarşiyi yeniden canlandı
rarak elde edilen global etik, kendisine niçin uyul
ması gerektiğini "güç"  parantezinin dışında cevap
landırması gerekir. Halbuki, "kendini etkin olarak
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bilginin üretiminde gösteren küresel özne, yine ken
dini ekonomik özne olarak etkin kılarak bu etkinli
ğini askeri düzenle korumayı amaçlar. Yerel olanı ev
rensel boyuta taşır. En son olay ile Batı kendisini etik 
bir özne olarak da meşrulaştırmaya çalışmıştır." (Er- 
kızan, 2002; 70)

Global etiğin meşruiyet temeli bulduğu "akıl", 
"hangi akıl" sorusunu yanıtlamadan bir yerelliğin 
globalizasyonu olduğundan çatışmayı meşrulaştırır 
ve kendinde içkinleştirir. Bu bağlamda bir çok de
ğerler batıdışı toplumların iradi tercihlerini değil, 
küreselleşmenin dayatmalarını içermesi sebebiyle 
anlam ve değerleri de aşınmaktadır. Kaldı ki, "koz
mopolitlik şeklinde isimlendirilen şey, dünyadaki in
sanların büyük çoğunluğunun kendilerini uluslarara
sı haklar ve görevleri içkin global etik’in konusu ola
rak görmediklerini kabul eder. Daha ziyade, onların 
ahlaki hayatlarının tecrübeleri, değerlerinde, sosyal 
pratiklerinde ve dünyanın başlıca dinlerinde yer 
alan toplulukların geleneklerinde bulunmaktadır." 
(Thomas, 2001)

Nitekim Baudrillard bu gayr-ı iradi durumu şu 
şekilde ifade eder; "Ben insan haklarının çoktan glo
balleşme sürecine entegre edildiğini ve artık sadece 
bir meşrulaştırma aracına dönüştürüldüğünü düşünü
yorum. Bunlar hukuki ve ahlaki üstyapının parçaları 
artık, kısacası, bunlar işin reklam kısmı. Batı politi
kasının bugün insan haklarını farklı olana karşı bir 
silah gibi kullanması bir paradoks değil mi sizce? "Ya 
bizim değerlerimizi paylaşırsmız ya da..." hesabı. De
mokrasi tehditle ve şantajla getiriliyor. Böylece ken
di kendini sabote ediyor. Özgürlükten yana özerk bir 
karar değil artık söz konusu olan, global bir emirle 
karşı karşıyayız. Bu, Kant’ın kendisine özgür iradeyle 
uyumu gerektiren kategorik emrinin sapkınlaştırıl
mış halidir bir bakıma. Artık cephe yok, savunma 
hattı yok, düşman onunla savaşan kültürün tam kal
binde artık. Eğer böyle dememiz gerekiyorsa bu, Dör
düncü Dünya Savaşı’dır: Halklar, devletler, sistemler 
ve ideolojiler arasında değil, insan soyunun kendi 
kendisiyle yaptığı bir savaş." (Baudrillard, 2002)

Öte yandan özgürlük, mutluluk ve adaletten he
nüz herkes pay almamaktadır. Bunun gerçekleşmesi
ni önleyen kısmen, insanlığın tikel bir kesiminin, 
kabaca söylersek batılı insanın değerleri ve özgürlük-

tilmesiyle bu durumun gerçekleştirilebileceğini savu
nan yanlış evrenselciliktk. Tarihin sonu miti, bu
nun ya gerçekleştiğini ya da gerçekleşme yolunda

ilerlediğini bildiren kendinden hoşnut inançtır. 
(Eaglaton, 1999; 140)

Dolayısıyla bu sorunlar, bazılarmın "hiçbir zaman 
yalan söyleme" (Ceylan, 2002; 241) biçimindeki ör
neklendirmelerinin çok ötesinde alt başlıkları detay- 
landırmadan ve gerek İslam gerekse Batı’nın tarihsel 
tecrübesindeki etik kodları çözmeden geçiştirilecek 
bir konu değildir ve öncelikle "meşruiyet" odaklıdır. 
Diğer yandan yukarıda iddia edildiği biçimde, dinin 
"doğru yolda olanlar ve olmayanlar veya iyiler ve kö
tüler (bu İslam’ın yaptığı bir ayrım değildir)" ayrımı, 
öncelikle sorunu etiği diğer toplumsallıklardan ayrış
tıran bir içeriğe sahip olduğu gibi, Ceylan "moral de
ğerler ortaya koyanlar ve koyamayanlar" ayrımıyla 
da, eleştirdiği dinlerle aynı çizgiye gelmektedir. Çün
kü dinlerin yaptığı ayrım da ontolojik değil ahlak te
mellidir.

Küreselleşme ve İslâm’m İmkânları

Küreselleşme fenomenine dair çizdiğimiz bu panora
manın ardından, İslam ve küreselleşme ilişkisine 
geçmeden bir kaç noktaya değinmeliyiz. Öncelikle 
yazının başında da belirttiğimiz gibi küreselleşme ol
gusu etrafında bir kutuplaşma, bu kavramın içeriğini 
berhava edecek ve küreselleşmenin totalliği ve büyü
sünü beslemeye devam edecektir. Bugün İslam dün
yası, ilk elden karşılaştığı sorunların daralttığı alanı 
genişletmek gibi pratiği önceleyen bir zihni bilinç 
yapısıyla hareket etmektedir. Küresellikte temsil edi
len ve aslında bazan onun özgül ağırlığını da aşan es- 
katolojik çıkarımlar yapılabilmektedir. Fakat bugün 
temel sorunsal; küreselliğin tarafında ya da karşısın
da olmak değil, İslam’ın insanlığa açılım getirebile
cek potansiyel imkanlarının bu panaroma içerisinde’ 
nasıl işletilerek dinamikleştirileceğidir. Bu bağlamda 
küreselleşmenin geri döndürülemez bir süreç olduğu 
söyleminden hareketle, onu dışına çıkılamaz bir kap- 
sayıcılık konteksine oturtmak, bir yandan insan öz
neyi cebri bir tutumla nesneleştirir, öte yandan far
kında olunmadan İslam’ın imkanlarını total bir söy
leme dönüştürür. İslam’ı küreselleşmenin yenilgisi
nin garantilenmiş galibi varsaymak da tersinden ba
kışla aynı şeyi sonuçlar. Dolayısıyla küreselleşme sü
recini bir imkan olarak görmek, bu işlerlikte islami 
im kan ları açımlamanın çabası anlamına gelmelidir.

Öncelikle küreselleşme süreci, kendi sınırlarına 
dayandıkça kendini ifşa İslam’ı da işaret etmektedir. 
Bir yönüyle modernliğin yeryüzü ölçeğinde kendisini
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yeniden üretmesi olan küreselleşme (Bulaç, 2000; 
14), kendi tarihi ve kültürel kalıplarmda ürettiği iki 
global söylem üzerinden tartışılmaktadır. Bunlardan 
birisi Fukuyama’nın "tarihin sonu", diğeri de Hun- 
tington’un "medeniyetler çatışması" tezleridir. As- 
lında aynı savın iki farklı okunuşu olan bu tezler son 
tahlilde, küresel ölçekteki modernliğin karşısında İs
lam’ı görmektedirler. Bunu Huntington açık bir 
"çarpışma" biçiminde ifade ederken, Fukuyama "öte- 
ki"ne yani İslam’a karşı Batı’nın zaferini ilan ederek 
yapmaktadır. Dolayısıyla her iki tezin de kendilerin 
inşa ederken, "İslaman imkanlarına” işaret etmesi 
önemli bir göstergedir.

Şu an yaşadığımız küreselleşme biçimi "belirsiz
likler süreci" olarak tanımlanmaktadır. Wallerstein 
bu küreselleşme deneyimini, ”geçiş çağı” olarak ni
telemektedir. Buradan esinle küreselleşmeyi ölçek 
büyü(tül)mesi ama zihin ve ufuk daralması, yani he
gemonya kurmayı kolaylaştıran siyasi, ekonomik ve 
askeri alanlarda bir yaygınlaşmanın gözlendiği ama, 
insanın, hayatın, eşyanın, Tanrı’nın anlamının ma
hiyet ve tanımında tekdüzeleşme, yoksullaşma, vul- 
gerleşme sürecinin yaşandığı paradoksal bir fenomen 
olarak tanımlarsak, küreselleşmenin neden bir geçiş 
çağı veya belirsizlikler süreci olarak görüldüğünü da
ha iyi kavrayabiliriz. (Kaplan, 2000; 5) Ayrıca araç- 
sal aklın son yüzyılda geçirdiği serüven kendi özsel 
niteliğini ve içkin sınırlarını artık ifşa ettiğinden, 
kültürel akılcılaşma yoluyla yaşam dünyalarını git
tikçe yoksunlaştıran bir tehdit artmaya devam et
mektedir. (Kömeçoğlu, 2002; 23)

Küreselleşme bu sanallık ve bulanıklığın oluştur
duğu belirsizlikle ilerlerken, bir "reel"lik ve buna 
bağlı yaşam pratiğini de kışkırtmaktadır. Çünkü kü
reselleşmeye varan modernlik tartışmalarının bugün 
geldiği noktada, özelde bilimsel yazınlara yansıyan 
tezahürü açık bir biçimde bunalım edebiyatıdır. Zira 
yerküreyi küreselleşmeye zorlayan etkenlerden en 
önemlileri de, globalleşen veya insanın artık 
ölüm/kalım mücadelesi haline gelen sorunlardır. İşte 
bu tartışmalar içerisinde İslam, bu reelliğin tarihin 
ilk dönemlerinden bu yana ve özellikle bu dönemde
ki yegane ismi olmakla tebellür etmektedir. Çünkü 
Aydınlanma’dan küreselleşmeye varan süreç, kendi
sini dünya ile sınırlandıran aşkın ile küskün bir epis
temolojiye dayandığından, gittikçe hem kendi üzeri
ne kapanan kapalı bir sistem ideoloj isi olmakta; hem 
de daha rafine yöntemler kullanmaktadır. Her rafine 
oluşunda (işlemden geçişinde) gerçek (truth) gide

rek derinleşen bir örtü ile kapanmakta, bulanıklık ve 
belirsizliğin alanını genişletmektedir. Bu ise insanı 
ontolojik bir güvensizliğe, varoluşsal anlamı kaybet
mesine yol açmaktadır. Dolayısıyla bu bunalımı yine 
aynı epistemolojinin imkanları ile aşmak mümkün 
görünmemektedir.

İslam bir yandan dünya ile sınırlı olmayan haki
kat iddiasıyla bir düşünsel zeminin inşası için açı
lımları içinde barındırmakta, diğer yandan hakikatin 
(truth) örtülmesine karşı geliştirdiği söylem, pratik 
ve tarihsel tecrübelerle de tebellür etmektedir. Bir 
başka anlatımla İslam, Hz.Adem’den (AS) beri süre
gelen geleneğinde varlığını hakikatin örtülmemesi 
üzerine inşa etmektedir. Peygamberlerin toplumlara 
gönderilmesinin temel amacı da bu olmaktadır. Do
layısıyla hakikatin, bu merkezi konumu İslam ile sa
nallık ve belirsizlik arasındaki mesafeyi kapatılama
yacak bir derinlikte ortaya çıkarmaktadır. Nitekim 
küreselleşmeye giden yolda. Batıklarca İslam’ın fun
damentalist ve protestanik yorumlarının sunularak 
İslam’a dair bir çok gerçekleri gözardı etmesi, bir 
yandan küreselleşmenin kendi sanallığını ifşa et
mekte diğer taraftan İslami imkanlara atıfta bulun
maktadır. Çünkü Batımerkezci düşünce, kendi sa
nallığını İslam’ın sanal yorumları olan fundamenta
list ve protestanik yorumları öne çıkararak gizlemeye 
çalışmakta ve iktidarını pekiştirmek istemektedir.

Küreselleşmenin genel olarak gelenek ve özellik
le de dini aşma eğiliminde olduğu söylenebilir. Çün
kü bunlar, toplumların üretim süreci çerçevesinde 
yeniden şekillendirilmesi noktasında engel oluştur
makta, bir direnç kaynağı olmaktadır. Bu konuda 
din, daha kapsayıcı ve toparlayıcı referanslara sahip
tir. Üstelik dini hareketlerin saptırılması, başka yer
lere kanalize edilmesi daha zor olgulardır. Çünkü din 
aşkın kökenlidir ve bir olgu aşkınlaştıkça sıradan bir 
çıkar ve çatışma ortamının üstünde kalır, ulusal sı
nırların dışında taraftar bulur. (Aydın, 2000; 11) 
Dolayısıyla İslam, bugün bir yandan küreselleşmenin 
işlerliği karşısında otantikliği ile bir direnç göster
mekte, diğer yandan "ona bir şeyler katarak paylaşa- 
bilmektedir." (Aydın, 2000; 12) İslam’ın bu çift yön
lü konumu, Batımerkezci tanımıyla kimi değer ve 
kavramları (insan hakları, özgürlük vs.) özünü boz
madan (yani insanın temel hakları, özgürlüğü, değe
ri anlayışını muhafaza ederek) dönüştürüp yeniden 
tanımlanmasına olanak sağlamaktadır. Dolayısıyla, 
küreselleşmeye varan sürecin bir yere kadar getirebil
diği değerleri İslam, aşkınla ilişkisini kurup dönü|-

52 Ümran.Eylül.2002



BİR İMKAN OLARAK KÜRESELLEŞME VE İSLÂM / TEKİN

tünme ve yeniden tanımlama imkanına sahiptir. 
Diğer yandan, küreselleşmenin içeriğinin aynı za- 
manda tüketim ile ilgili bir "çok kültürlülük" oldu- 
ğu göz önünde tutularak sekülerleşmeyi arttırdığı, 
dolayısıyla da dinleri erozyona uğrattığı doğrudur. 
Ancak hu sekülerleşme zannedildiğinin aksine, hiç- 
bir şekilde dinin iddialarının rasyonel argümantif iş
lemlerle geriletilmesi, yanlışlığının gösterilmesi şek- 
linde gelişmemekte, tam tersine böylesine bir argü
mantif işlem belki de hiçbir zaman vuku bulmasa da 
küreselleşmenin bir sonucu olan tüketim kültürü 
gündelik hayatı öylesine sarıp sarmalamaktadır ki, 
bunun içine dini hayatın tüm öğelerini de katmakta 
ve bir dine inanmayı anlamsız hale getirmektedir. 
(Aydın, 2000; 11)

Çok kültürlülük üzerinden küreseli iğin bu konu
mu, iki unsurun açımlanmasını gerektirmektedir. 
Öncelikle küreselleşmenin içerdiği çok kültürlülük, 
İslam’ı da bu alt kültür veya alt sistemlerden biri gör
mektedir. Halbuki yukarıda da belirtildiği gibi, İslam 
küreselleşmenin zihni yapısı açısından bir alt kültür 
olarak tanımlansa da, küreselleşmeye karşı direnci ve 
tarihsel tecrübesi onu bu konumundan çıkarmakta
dır. İkincisi de, küreselleşmenin içerdiği çok kültür
lülük, İslam’ın alt kültür parantezinde kendisini ifade 
edebileceği bir alan olarak ortaya çıkarken, İslam’ın 
kültür ortak paydası altında hem çeşitlendirilmesini 
mümkün kılar, hem de indirgemeci sürecin işlerliğini 
keskinleştirir. Halbuki İslam’ın bir kültürel kalıp içe
risinde kendisini açmasından farklı olarak "kültür^ 
leşmesi", temel argüman ve iddialarını silikleştir- 
mektedir. Fakat yine de bu, küreselleşmenin değil, İs
lam’ın mantığı açısından bakıldığında, kültürlerin 
evrensel düzeyde dolaşıma çıkma üzerine kurulu bu 
yapıda bir imkana dönüşebilmektedir. Çünkü İslam, 
öncelikle düşünsel zeminde kendisini tatminkar bir 
düzeyde ifade edebildiği nispette, global ölçekte im
kanlarını duyurmanın adımını atmış olacaktır. .

Belirtilmelidir ki, dinsel inancı veya dinsel men
subiyeti küreselleşmiş postmodern bir toplumda 
problematik kılan şey; gündelik yaşamın siyasi lider
ler, entelektüeller veya dini liderlerden kolayca etki
lenmeyen metaların küresel bir mübadele sisteminin 
parçası haline gelmiş olmasıdır. (Turner, 1999; 44 ' 
45) Dolayısıyla bugün İslam’ın siyasi ve politik biçim 
alışlarından çok, bu mübadele sistemine ve onun
içeriğine karşı çıkan ortodoksisi, İslam’a bu direnci 
sağlamaktadır ve onu imkan kılan yegane faktör de 
budur.
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KÜRESELLEŞME BİR İMKAN 
OLABİLİR Mİ?

KEMAL SAYAR

D ünya toplumları küreselleşme süreciyle birlikte 
giderek daha iç içe geçiyor ve bağımsız, tutarlı 
ve istikrarlı bir kültür fikri giderek anlamını 

yitiriyor. Küreselleşmeyle birlikte farklı kültürel kö
kenlerden gelen, insanlar birbirleriyle buluşup etkileşi
yorlar. Pop kültürünün yaygınlaşmasından, internet 
topluluklarının ortaya çıkmasına, çokuluslu şirketler
den yeni coğrafi birliklere (Avrupa Birliği vb), artan 
göç dalgasından oluşan yeni diasporalara, turizmin ka
zandığı yaygınlıktan küresel kurumların yürürlüğe gir
mesine kadar pek çok durum bu buluşmanın zeminini 
hazırlıyor. Küresel sürecin insan tekine nasıl yansıdığıy
la ilgili çalışmalar artık kültürel ikiliklerin üzerinden 
bazı analizlere girişmekle olmayacak, melezleşmenin 
arttığı bir zaman diliminde bu tür artık klasikleşmiş iki- 
likçi anlayışların da bir hükmü kalmadı. Uzun yıllar bo
yunca ruh sağlığı kuramcıları, Batılı benliğin bireyci ve 
Batılı-olmayan benliğin ise bütüncül olduğu yönünde 
ikilikçi bir formüle yaslandılar. Batılı benlik egosentrik 
(benmerkezci), Batılı olmayan benlik ise sosyosentrik 
(toplummerkezci) olarak kavramlaştırıldı. Batılı benlik 
bağımsızlık, özerklik ve farklılaşma üzerine temellenir
ken Batılı-olmayan benlik, kendisi için önemli saydığı 
başkalarını da kurucu öğeleri arasında sayıyordu. Batı 
dünyasındaki birey ile öteki arasında aşılmaz duvarlar 
varken Batılı olmayan benlik akışkan bir yapıya sahip
ti ve çevresiyle daima alış veriş halindeydi. Bu ikilik bi- 
reycilik/kollektivizm, bağımsızlık/karşılıklı bağımlılık 
gibi formüllerle de ifade edilmiş ve Batılı bireyin kişisel 
amaçlarını toplumsal amaçlara yeğ tuttuğu, bağımsızlık 
ve farklılığına vurgu yaptığı dile getirilmiştir.

Öte yanda Doğulu birey; ötekine/diğerlerine önem 
veren, toplumsal amaçları bireysel amaçların önüne ko
yan ve nihayet çatışmadan çok uyuma önem atfederek 
bağımsızlık yerine karşılıklı bağımlılığı yücelten bir kişi 
olarak değerlendirilmiştir. Bu tür ikilikçi (dichotomous) 
düşünme biçimlerinin küresel süreç içinde bir kaç kol

dan tehdit edildiği düşünülmektedir. İnsanların dünya
sı artık birbirinden büyük duvarlarla ayrılan, birbirine 
hiç katışmayan çok sayıda küçük dünyadan değil, pek de 
mütecanis olmamakla birlikte bir ve tek dünyadan oluş
makta, bu dünyanın mümeyyiz vasfını da toplulukların 
iç bağları oluşturmaktadır. Dünyanın bir köşesindeki fe
laket veya kriz, çok uzak bir başka köşesini etkileyebil
mekte, demografik ve ekolojik bağlar coğrafyaları ve 
toplumları birbirine yaklaştırmaktadır. Batı ve Doğu’yu 
iki ayrı ve birbirinden bütünüyle bağımsız bütünler ola
rak değerlendiren tarihsel görüş de eleştirilmektedir.

Batı’nın tarihini muzafferlerin tarihi olarak kurgula
mak ve galip gelenlerin, geri planda bir ‘vae vic- 
tis!/veyl mağluplara!’ nidasıyle, haklılıklarını bu muzaf- 
feriyete bağlamak yolundaki hakim düşünce artık sor
gulanmaya muhtaçtır. Bu görüş milletlerin, toplumla- 
rın ya da kültürlerin içsel olarak saf, katışıksız ve müte
canis; dışardan bakıldığında da kolayca birbirinden tef
rik edilebilir özellikler taşıdığı yolunda naiv bir öner
meden beslenmektedir. Melezleşme vakıası kültürel 
bağların tabii bir sonucu olarak karşımızda durmakta ve 
içsel olarak mütecanis ve dışsal olarak farklı kültürler 
fikrini sigaya çekmektedir. Kültürler arası süreçlerle, 
var olan biçim ve uygulamalar, yeni biçim ve uygula
malara dönüşebilirler. Melez olgular var olan kültürel 
uygulamaların yenilerine dönüşmesiyle ortaya çıkar. 
Amsterdam’da Thai boksu yapan Fas’lı kızlar, ya da 
Londra’da İngiliz hastalara Batılı biotıpla kendi gele
neklerini harmanlayarak hizmet veren Hint doktorlar, 
İstanbul’da tavernalarda Rum müziği eşliğinde tabak 
kıran Türk vatandaşlar gibi.

Küreselleşme konusunda yaygın olarak paylaşılan 
bir görüş, kültürel hareketlerin Batı’dan Doğu’ya doğru 
olduğu tek yönlü olarak gerçekleştiğini ve bunun da 
Batı’nın dünyanın kalan kısımlarını egemenliği altına 
almasından başka bir anlam taşımadığını dile getirmek
tedir. Ancak bu tek yönlü etkileme fikri, Batı kültürü
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nün yerli kültürler tarafından metabolize edilme, sindi
rilme, belki daha yerinde bir tabirle ehlileştirilme süreci
ni görmezden gelmektedir. Yerel kültürler Batıdan ge
len bu dalgayı olduğu gibi kabul etmemekte, sıklıkla 
onu yerli kültüre uydurarak benimsemektedirler. Batılı 
olmayan kültürlerin Batılı kültürler üzerindeki etkileri 
de gözden kaçırılmaması gereken bir başka olgudur. 
Arap ve Afrika müziğinin pop müzik içinde gördüğü 
rağbet buna örnek olarak verilebilir. Sayıları daha az ol
makla birlikte Batılı olmayan dünyadan çıkan müzis
yenler de Batı müzik dünyasında yaygın kabul görebil
mektedir, Doğu mutfağı Avrupa ve Amerika kıtalarını 
zengin çeşitliliğiyle taçlandırmakta, sufizm ve başka 
Doğu disiplinleri Batı insanının manevi ihtiyacına kar
şılık verebilmektedir. Kolay duygusal tepki vermemele
riyle ünlü Almanların dünya kupasında Türklerin eğ
lenme biçimlerinden etkilenerek sarındıkları bayrak
larla konvoylar oluşturmaları ve kupada milli takımla
rının kazandığı başarıyı ‘Türk gibi’ kutlamaya başlama
ları da yakın zamanlardan verilebilecek bir örnektir. İç 
bağlantılar ve melezleşme sayesinde değişik kültürel uy
gulamalar birbirine katışmakta ve buradan yeni kültü
rel kimlikler türemektedir. Kültürler arası bağlantılar 
yoğunluk kazandıkça, karmaşık karışımlar ve yeni kim
lik türleri sökün etmektedir. Küresel ve yerel arasında
ki ilişkinin, birbirini dışlayan bir kutupsallıktan oluştu
ğu önermesine itiraz eden Robertson, melez bir tabir 
önermektedir : Küyereİleşme. Kutupsal düşünce insan
ların yerel adacıklarda, yerel inançlarla yaşayarak küre
selleşme rüzgarına karşı durduklarını; yerelin küresel 
yani egemen olan karşısında bir direnme ve muhalefet 
mevzii olduğunu varsayıyordu. Bu duruma bir örnek 
olarak da küreselleşme karşısında ufak toplulukların da
ha da içine kapanmaları veriliyordu. Küreselleşmeyi 
yerelliği ezip geçen bir güç olarak görmektense, Robert
son küreselin yerel görünümleriyle ilgilenmeyi yeğledi 
ve bunu da küyerelleşme (glocalization) olarak isimlen- 
dirdi .̂ Dünya Sağlık Örgütü’nün dünya sağlığını yerel 
tıp ve sağaltım sistemlerini canlandırarak ve destekle
yerek geliştirme fikri bu konuda bilinen bir örnektir. 
Kültürel ikiliklere dayalı bir toplumsal/ruhsal okuma; 
küresel ile yerelin iç içe geçtiği, birbirini kıyasıya etki
lediği bir zaman diliminde sorunlu bir yöntemdir, zira 
bu yoğun etkileşim hem kültürleri mütecanis yapılar ol
maktan çıkarmakta hem de ayırt edici özelliklerini tör
pülemektedir.

Kültürün; fikirler ve düşünme biçimleri, dışsallaştır-
ma biçimleri ve sosyal dağıtım olmak üzere üç sac aya- 
ğı üzerinde durduğunu söyleyen Hannerz, sosyal antro
polojide yeni bir çığır açmıştır. Ona kalırsa, kültürün

bu ÜÇ temel unsuru arasındaki etkileşimi anlamaksızın 
küresel dinamiklerin kültür üzerindeki tesirini anlamak 
mümkün değildir. Fikirler ve düşünme biçimleri bir 
toplumsal birim içindeki kişilerin taşıdığı kavramlar, 
değerler, önermeler ve zihinsel işlemleri kapsar, dışsal
laştırma biçimleri fikirler ve düşünme biçimlerinin ka
muya açılmasını ve duyulara ulaşmasını (sanat biçimle
ri, devletler arası otoyollar, değişik besin türleri ve bil
gisayarlar) temsil eder, toplumsal dağıtım ifadesi de ilk 
iki unsurun bir topluma yayılma ve toplumsal ilişkilere 
sinme biçimini anlatır. Bu üç unsurun birbiriyle etkileş
tiği ve bir boyuttaki karmaşıklığın diğer boyutlardaki 
karmaşıklığı etkilediği varsayılır. Klasik antropoloji bu 
üç boyutun özellikle ilkiyle ilgilenmiştir yani tüm gizli
lik ve çeşitliliği içinde paylaşılan bilgi, inanç, yaşantı 
ve anlam yapılarını anılamak kültürel analizin temel va
zifesi addedilmiştir. Oysa günümüzde teknoloji ikinci 
ve üçüncü boyutta temel bir rol oynamakta, sözgelimi 
bir ‘anlam vasıtası’ olarak medya, diğerinin varlığına 
gereksinmeksizin iletişimi mümkün kılmaktadır. Dün
yanın küçük ölçekli toplumlarında yüz yüze temas ve 
sözel iletişim olmaksızın haberleşmek mümkün değil
ken radyo, telefonlar, televizyon, internet vb sayesinde 
karmaşık toplumların ‘dışarı’ya ulaşmaları mümkün ol
maktadır. Bu değişik dışsallaşma biçimleri hem yeni an
lam sistemleri yaratmakta, hem atalarımızdan tevarüs 
ettiğimiz anlamlara yeni boyutlar eklemekte ve belki 
onların içini boşaltmakta, hem de kendi değerlerinin 
küresel ölçekte taşınmasına imkan vermektedir. Kültü
rü bir değerler, fikirler ve uygulamalar paketi, bir an
lamlar/simgeler ve eylemler sistemi olarak gören klasik 
anlayış meşruiyetini içsel olarak mütecanis bir yerel top
lum fikrine dayandırıyordu. Toplumlar arasında kültü
rel bağların çoğalması, küresel sistemin etkileri ve kül
türel karmaşıklığın kazandığı ivme, kültürü bir ikilikler 
manzumesi şeklinde okuma düşüncesine yani kutupsal- 
lığa meydan okumaktadır .̂

Appadurai  ̂beş tür küresel mekan kategorisi tanım
lamaktadır : Etnomekanlar göçmenler, mülteciler, tu
ristler, sürgünler, yabancı işçiler ve diğer hareket halin
deki gruplar tarafından doldurulur, teknomekanlar tek
nolojinin küresel şeklini temsil eder, medyamekanlar 
gazeteleri, tv istasyonlarını, film yapım stüdyolarını içe
rir, finansmekanlar borsaları, döviz piyasalarını, fikirme- 
kanlar ise devletlerin ideolojisini ve hareketlerin karşı 
ideolojisini, özgürlük/haklar/refah gibi konulardaki fi
kirleri ihata eder. Geleneksel mütecanis toplumlarda

7jt bir dereceye kadar

KÜRESELLEŞME BİR İMKAN OLABİLİR Mİ? / SAYAR

bütünleşmiş iken, çağdaş toplumlarda bunlar birbirin
den neredeyse tamamen ayrıdır. Appadurai’ye göre bu
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mekanlar milli grup ve kültürlerin temas bölgelerini 
oluşturmakta ve modem dünyanm temel kuvvetlerin- 
den birisi olan mekansızlaştırmaya yol açmaktadır. Ma- 
kansızlaşma fakir ülkelerin emekçilerinin zengin ülkele
rin düşük sınıflı işerine doluşmasına yol açmaktadır, bu 
kişiler aynı zamanda ülkeleriyle yoğun bir medya iletişi
mi içinde olmakta ve bu da ya ülke politikalarına derin 
bir bağlanma ya da şiddetli bir eleştirel tutumla sonuç- 
lanabilmektedir. Para idarecileri, milli sınırlardan ba
ğımsız olarak, en iyi yatırımı yapacakları ülkenin peşin
den gitmektedirler. Kanada’nın Vancouver şehri Hong 
Kong kökenli göçmenlerin yoğunluğu nedeniyle Hon- 
couver olarak anılmakta, Bombay sakinleri Körfez ülke
lerinden gelen zengin Arapların şehirlerinin havasını 
bozduğundan yakınmaktadırlar.

Buraya kadar okuduklarınız ‘küreselleşen dünyada biz 
ötekine bir şey söyleyebilir miyiz7’ sualine bir hazırlık ola
rak kaleme alındı. Gelelim o çetin soruya: Küreselleşme 
burada anıldığı veçh ile yerelliği ezip geçmeyi değil de 
onunla bir buluşmayı, etkileşmeyi, ondan bir şeyler al
mayı tazammun ediyorsa biz ne yapabiliriz? Küresel ak
törlerin hüsnü niyetle hareket etmedikleri ve ‘şu yerel 
kültürde de biraz eğleşelim, ondan da alacaklarımızı ala
lım’ demedikleri açık, zaten küyerelleşme vakıası da bize 
toplum mühendisliğinin her zaman para etmeyebilece- 
ğini, toplumsal hadiselerin dışarıdan etkilere kendi 
içinden farklı ve kendiliğinden tepkiler üretebileceğini 
düşündürüyor yalnızca. Temel mesele, küreselleşme rüz
garı bizim evin kapısını tıklattığında, evde kimse bulu
nup bulunmayacağıyla alakalı. Biz var mıyız? Bizim diye
bileceğimiz şeylerimiz, küresel kültürün önüne çıkaraca
ğımız bir kültürümüz, bir yaşama biçimimiz var mı? Da
ha doğru bir deyişle, biz o kültüre toplumsal hayatımız 
içinde soluk aldırıyor, ona hayatiyet imkanı tanıyor mu
yuz? Tutunacağımız, oradan güç ve ivme alacağımız bir 
yerli kültür ve yaşayışı kaldı mı? Bu sorulara kestirme
den olumsuz cevaplar vermek üzerimizdeki sorumluluk 
hissini baştan savmamıza yarar yalnızca. Elbette bir me
deniyetin ve köklü bir kültürün mirasçılarıyız ve elbette 
hem Doğu’ya hem Batı’ya söyleyecek sözümüz var. Ama 
bu sözü hınç ile söylemekten imtina ederiz. Kültürlerin 
birbiri içine aktığı bir çağda, ‘biz’ şair Hüseyin Atlan- 
soy’un tabiriyle ‘esmerlik’imizden utanmadan, fakirliğin 
sırtımıza bindirdiği yükten yüksünmeden dünyaya ‘iyi 
şeyler’ söyleyebiliriz, söylemeliyiz. Pergelin bir ayağını 
yaşadığımız medeniyetin kalbinde tutarak diğer ayağıyla 
dünyayı dolaşabiliriz.

Bu yıl Üsküdar’da küçük bir camiide Aşık dedeciği- 
mizin cenaze namazı için beklerken, avluya giren bazı 
ihtiyarlara gençlerin, başka bazı ihtiyarların hürmetle

sokulmalarını, onların da o uğultulu günde meleklerin 
etrafta dolaştığını hissedercesine bu hürmete hürmetle 
mukabele edişini getiriyorum aklıma. O sıralar Kana- 
da’da bir üniversitede misafir öğretim üyesiydim ve o 
küçük avluda yaşananların bir Batı ülkesinde asla yaşa- 
namayacağını, manevi mertebeye duyulan hürmetin 
pek az coğrafyada böylesine kolay ete kemiğe bürüne
ceğini düşünüyordum. O uzak Batı’da birlikte çalıştığı
mız profesöre Batıdaki manevi açlığın sebebini sordu- 
ğumda-artık ayrılıyorduk ve ben ertesi sabah memleke
time dönüyordum, gizlenecek hiçbir şey yoktu yani 
aramızda-, ‘biz burada her insanın bir diğerine eşit oldu
ğuna, her şeye rağmen eşit olduğuna inanarak yetiştiril
dik’ demişti, ‘bu yerine göre saçmasapan eşitlik vurgu
su sıradan Kanadalı bir kişinin bir başkasını kendisin
den manevi anlamda üstün görmesini engeller, bu da 
toplumumuzda dikey ruhsal gelişmenin önünü tıkar. 
Kimse bir diğerinden öğrenebileceği bir şey olduğunu, 
onun yaşantısının belki kendi yaşantısına ışık tutacağı
nı hesap etmez’. İşte asırlar öncesinden kabarıp gelen 
Mevlana bilgeliği orada kitapçı raflarını dolduruyor, 
küresel dünyaya sözünü söylüyordu. Son on ydın Kuzey 
Amerika’da ‘en çok satan’ şairlerinden birisi olan Mev- 
lana, bu topraklar adına dile geliyor ve küreselliğin 
efendilerinden sözünü sakınmıyor. İmkan hep var, ye
ter ki biz olalım, biz olabilelim. Rahmetli babaannem 
halis bir Anadolu kadınıydı, hayatının son yıllarında 
yatalak olup iş göremez hale düştüğünde ister istemez 
eğlence kabilinden televizyon kanallarındaki pembe 
dizilere bakıyordu. O dizileri güçlü bir ahlaki vurguyla 
seyretti hep, seyrettiklerini daima kültürünün süzgecin
den geçirdi ve ekrandır, hayaldir demedi, gavura gavur, 
kötüye kötü dedi. Siz kim olduğunuzu biliyorsanız küre
selleşme rüzgarı sizi üşütmeyecektir. İş babaannelerimiz 
kadar halisane ve safiyane bir varoluşa tutunm.akta, 
ötesi her demde laf ü güzaf! ■
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VE İSLÂM

ildeniz  t ü m a y

1 ' Küreselleşme Nedir?

Küreselleşme, günümüzün en çok tartışılan, ancak 
üzerinde açık ve belirgin bir görüş birliği sağlanama
yan kavramlarından biridir. Kullanımı 1980’li yıllar- 
da yaygınlaşan bu kavram, dünya nüfusunun yoğun- 
laşan ilişkiler içinde giderek tek bir toplum haline 
gelme sürecini ifade eder.

21. yüzyıla girilirken ekonomi, maliye, siyaset, 
kültür, teknoloji ve çevre alanlarından karşılıklı ba
ğımlılığın gittikçe artması, bu gelişmeyi küreselleş
menin devam eden bir süreç olduğımun delili sayan 
teorisyenlerce dünyanın tek bir mekan olduğu fikri
nin ortaya atılmasma neden oldu.

Bazı görüşlere göre küreselleşme çok daha eski ta
rihlerde başlayan bir süreçtir. Eski evrensel devletler 
ya da büyük imparatorluklar, sınırları içinde yaşayan 
bir çok halkı ekonomik, kültürel ve sosyal yönden 
birbirine bağlayarak kaynaştırmıştır; çeşitli ticaret 
yollan ile uzak halklar ve uygarlıklar arasında ileti
şim kurulmasını sağlamıştır. Ancak bu tür bir yakın
laşma, günümüze oranla sınırlı ve basit bir düzeyde 
kalmaktadır. Örneğin 18.ve 19. Yüzyıl imparatorluk
ları ve ticaret yolları uzak yerlerde yaşayan halkları 
oldukça basit etkileşim ağları ile birbirine bağlarken 
modern iletişimin doğası veri alındığında görülmek
tedir ki, çağdaş küresel düzen insanları, cemaatleri ve 
toplumları çok yönlü işlem ve koordinasyon siste
mleriyle, oldukça karmaşık yollar kullanarak birbiri
ne bağlamakta; sosyo- ekonomik faaliyet ve ilişkileri 
sınırlayan ulusal engelleri yıkarak yeni siyasal belir
sizlikler yaratmaktadır.

David Held’in belirttiği gibi, 19. yüzyıl impara- 
torluklarının, özel ticaret yollarının gelişmesiyle or
taya çıkan küresel yaklaşımları ile, hiçbir ulus-devle-

tin denetleyemediği küresel bir üretim ve değişim 
sisteminin bulunduğu bir konjonktürdeki uluslar 
arası bir düzenin yaklaşımları arasında çok köklü 
farklılıklar vardır. Şu anda ulusal toplumları saydam
laştıran ve ulusal düzenlerin çoğu formunu gölgele
yen yaygın bir ulus ötesi etkileşim ve iletişim ağı 
mevcuttur; ve, en önde gelen devletlerin bile faaliyet 
alanını daraltmakta, bağımsız güç kullanım yetene
ğini sınırlandırmaktadır.

Modern küresel sistemde yeni olan, faaliyetlerin 
yeni boyutları içinde küreselleşmenin yaygınlaşması, 
modem iletişim endüstrisi ve yeni bilgi teknolojisi 
aracılığı ile iç bağlantı biçimlerinin kronik şekilde 
yoğunlaşmasıdır. Uzak bölgeler şimdiye kadar görül
memiş ölçüde birbirleriyle bağlantılanmıştır. Küre
selleşme hem zamanı hem de mekânı yeniden düzen
lemiş, dünyayı küçültmüştür.

Bir kısım teorisyene göre küreselleşme, çağdaş 
politik ekonomi çalışmalarının düzenleyici terimle
rinden biri olarak oluşturuldu. Bu terim birbiriyle 
bağlantılı ve devletleştirilmiş ulusal ekonomi ile, içi
ne kapalı bir toplum fikrinin artık daha fazla geçer
li olmadığını, gündelik hayatın küresel güçlerle bağ< 
lantılı olduğunu, tümüyle küresel olan bir ekonomi 
ve toplum oluşumuna tanıklık ettiğimizi gösteriyor
du. Böylece iddia, küreselleşmenin ulusal devletlerin 
ötesinde birbirine bağımlı yeni bir ilişki biçiminin 
geliştiği kapitalizmin niteliksel dönüşümünü de içine 
alıyordu.

Ancak yine D. Held’in ifadesiyle konuyu özetle
yecek olursak; küreselleşme ne tekil bir durumdur, ne 
de lineer bir süreç. En iyi ifadesiyle çeşitli aktivite 

"alanlatTıle ekononiik, polilik, teknoloj ik, askeri, hû - 
kuki, kültürel ve çevresel konuları da içine alan çok 
boyutlu bir fenomendir.
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2 ' Küreselleşme Teorileri

Günümüzde kürse lleşme konusunda oldukça geniş ve 
içerisinde birbiri ile çelişen görüşler bulunan bir lite
ratür bulunuyor. Hepsinde ortak olan görüş, dünya
nın kapsamlı bir değişim, karmaşa ve belirsizlik süre
cinden geçmekte olduğunun kabulüdür. Artık moder- 
nitenin getirdiği kesinlik, belirlilik ve düzen çözül
meye başlamış; bulanıklık, belirsizlik ve merkezsizleş- 
me dünya ufkunda çarpıcı bir görüntü olarak ortaya 
çıkmıştır. Küreselleşme sürecini açıklama konusunda 
dünya literatürü iki ana kümede toplanabilir. Bunlar
dan birincisi küreselleşmeyi modernite kavramı ile 
bağlantılı olarak açıklamaya çalışan homojenleştirici' 
ler; İkincisi ise postmodern heterojenleştiriciler.

Birinci grubun ilk temsilcilerinden Immanuel 
Wallerstein 1970’li yıllarda, dünya sistemi teorisi ile 
görüşlerini ortaya koydu. Bu teori, Lenin’in emperya
lizm teorisin andırır, ancak Wallerstein, Lenin’in ak
sine kapitalizmin nihai olarak dünyaya hakim olaca
ğını öne sürer. Küresel bir sistem olarak kapitalizmin 
doğuşunu ve gelişimini açıklayan bir perspektif geti
ren Wallerstein’a göre dünya üç kümede toplanır. 
Birincisi, merkez ülkeler kategorisinde yer alan ileri 
sanayi ülkeleri, İkincisi sanayileşmiş ülkelere ham
madde sağlayan çevre (periferi) ülkeler ve üçüncüsü 
de iki grubun arasında yer alan tampon ülkeler.

Avrupa devlet sistemi olgunlaşıp küresel bir ulus- 
devlet sistemine dönüşünce bağımlılık kalıpları gi
derek gelişir ve Wallerstein’ın çözümlemesine göre 
siyasal güçten çok ekonomik güce dayanan küresel 
boyutta bir dünya ekonomisine yol açar. Kısaca tek 
bir dünyanın, yani küreselleşmenin temelinde dünya 
ekonomisini yapısı bulunmaktadu*.

Homojenleştirici yaklaşımının bir başka önemli 
temsilcisi Antony Giddens ise küreselleşme süreci
nin tek faktöre indirgenemeyeceğini belirtmektedir. 
Giddens, kapitalist dünya ekonomisini, küreselleş
menin dört boyutundan biri olarak ele alır. Diğer bo
yutlar ise küresel siyasal düzen, askeri dünya düzeni 
ve endüstriyalizmdir. Endüstriyalizmin en önemli et
kilerinden biri, iletişim teknolojilerinin biçim değiş
tirmesi olup küreselleşmenin çeşitli kurumsal boyut
larında her birinin arkasında yatan ve kültürel küre
selleşme olarak anılabilecek daha ileri ve oldukça te
mel bir yönünü işaret eder.

Giddens, modemiteyi, küreselleşen bir proje ola
rak görür. Küreselleşme, Batı modemitesine ait ku- 
rumların özellikle ulus-devletin tanımlandığı bir sü

reçtir. Bu nedenle Giddens, küreselleşmeyi, zaten 
özünde küresel olan bir sürecin aldığı yeni biçim ola
rak kabul eder. Bu anlamıyla küreselleşme, modemi- 
te projesinin radikal sonuçları olarak ortaya çıkan bir 
geç modernite sorunudur.

Aynı şekilde küreselleşmeyi Batı-merkezci bir 
söylem içinde açıklayan Fukayama’ya göre de Sov
yet sisteminin çökmesinden sonra siyasal düzeyde li
beral demokrasinin, ekonomik düzeyde serbest pazar 
ekonomisinin ve kültürel düzeyde Batı modernitesi- 
nin evrenselleşmesiyle ortaya çıkan durum küresel
leşme veya tarihin sonu olarak tanımlanabilir.

Kısaca görüşlerini özetlediğimiz modemistlerin 
küreselleşmeyi başlangıcı ve nihai hedefi belli ho
mojen bir süreç olarak değerlendirmelerine karşılık; 
ikinci grupta yer alan postmodernistler ve postko' 
lonyalistler, heterojen kültürler arası bir etkileşim 
süreci olarak değerlendirirler ve Batı modernitesi ile 
ilişkilendirmesini eleştirirler.

Postkolonyalist çizgide yer alan Edward Said’e 
göre modernitenin küresel hegemonyası, oryantalist 
söylemle kurulmuştur. Oryantal kategoride konum
lanan Batı dışı kimliği az gelişmişlik, gericilik, vahşi
lik, fanatiklik, romantiklik, mantıksızlık, medeniyet
sizlik gibi nimetlerle kodlayan oryantalist anlayış, 
dünyayı Batı ve gerisi şeklinde ikiye böler. Bu açın
dan bakılırsa küreselleşme. Batı dışı kimliklerin sö
mürgeci pratiklerle sistematik bir tarzda modernizas
yon programına tabi tutulması ve modern Batı kim
liğinin dünya ölçeğinde hakim kılınması sürecidir.

Modernite projesinin gerçekleştirdiği modem 
egemenlik, Avrupa’nın küresel tahakküm eğilimiyle 
özdeşleştiği ve daha önemlisi kolonyal yönetim ve 
emperyalist pratikler, modern egemenliğin kurulu
şunda merkezi bileşenler olduğu oranda postmoder
nist ve postkolonyalist yaklaşımla çatışacaktır.

Postmodern ye postkolonyal proje, kolonyalist 
dünya görüşünün dayandığı ikici bölünmelere karşı
dır, Dünya ne ikiye bölünmüş ne de karşıt kampla- 
ra(merkez- periferi, birinci dünya- üçüncü dünya. 
Batı ve gerisi vb.) ayrılmıştır; aksine dünya sayısız 
kısmî ve hareketli farklılıklarla tanımlanmaktadır. 
İkici dünya anlayışı, iki parçaya ayrılmış kimliklerin 
her bir yarısının özcülüğü ve homojenliği yanında, 
karşılıklı ilişkiler aracılığıyla birinin diğerinin total 
bütünlüğü içinde eriyeceği ve onun boyunduruğuna 
sokulacağı anlamına gelir.

Bu nedenle Vattimo’nun vurguladığı gibi, post
modern durum, Batı modernitesinden köklü bir ko
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puşu ifade eder. Küreselleşme, çelişkileri içeren ve 
belirlilik kriterlerini ortadan kaldıran bir süreçtir. 
Liberal demokrasi ve serbest pazar ekonomisi ile ilgi
li evrensellik iddialarmı mümkün kıldığı kadar, al' 
ternatif modellerin de meşruiyet kazanmasına imkan 
tanır..

3- Küreselleşmenin Boyutları

Yukarıda dile getirilen tartışmaların ışığında küresel
leşmenin dünya ölçeğinde bir birlikteliğe ya da tek 
bir dünya yaratmaya yol açmadığını, aksine birleşti
rici ve parçalayıcı nitelikleri içinde taşıyan çelişkili 
bir süreç olduğunu görüyoruz. Küreselleşme ile küçü
len bir dünya oluşurken aynı zamanda parçalanan bir 
dünya düzeni ortaya çıkıyor. Evrensellikle yerellik, 
ortak kimlikle fark, modern benlikle ötekilik, liberal 
demokrasi ile milliyetçilik gibi karşıtlıklar, küresel
leşme sürecinin birleştirici ve parçalayıcı niteliğini 
ortaya koyuyor.

Pazar ve üretim ilişkileri koordinasyonuyla oluşan 
küresel bir ekonomi; kurumlan, ideolojisi ve siyasal 
pratikleriyle kurulmaya çalışan küresel bir düzen; yö
netim, iletişim ve bilişim ağlarıyla kurulan küresel 
bir kültür, evrenselleştirici ve homojenleştirici bir 
eğilime yol açıyor. Ancak, küreselleşen liberalizmle 
eklemlenebildiği gibi, cemaatçi söylemler tarafından 
da kullanılabiliyor; etnik milliyetçilik ve dini hare
ketlerin canlanmasına yol açabiliyor. Hem Batı’nın 
küresel hegemonyasının, hem de bu hegemonyaya 
karşı verilen yerel mücadelelerin birlikte yaşandığı 
bir süreç olarak karşımıza çıkan küreselleşme siyasal, 
ekonomik ve kültürel boyutları içinde açıklandığın
da ayrıntıları biraz daha ortaya çıkacaktır.

A) Siyasal Boyut:

Modem siyasal sorunlar artık küresel sorunlara dö
nüşmüş, modemite içinde düşünülen konular küre
selleşme içinde düşünülür hale gelmiştir. Bu durum 
ulus-devletin modernite içindeki ayrıcalıklı konu
munu krize sokmuş, ulus-devlet egemenliğini parça
lamaya başlamıştır. Halbuki daha önce siyasal ve sos
yolojik söylemde modern toplum ve ulus'devlet kav
ramları eş anlamlı ve birbirinden ayrıştırılmaz kav
ramlar olarak kullanılıyor, modem toplumun kurucu 

"öğesinin ulus-devleı ulJuğu vdisayılıyoıdu.--------------

mini izleyen yıllarda Avmpa dışındaki devletlere ve 
sömürgelere örnek oluşturmuş, zaman zaman otori
ter ve totaliter niteliklere de bürünerek 1970’li yılla
rın ortasına kadar temel niteliği bozulmadan, daha 
sosyal bir kimlik kazanmak suretiyle gelmişti.

Günümüzde ulus-devletin demokrasi, insan hak
ları, ticaret hukuku, doğal çevreyi komma gibi alan
lardaki yetki ve sommIuluklarının giderek ulus-üstü 
kurumlarca denetlenmesi ve ulus-üstü sivil toplum 
örgütlerince sorgulanması gündeme geldi. Avrupa 
Birliği gibi yarı ulus-üstü bürokratik güç sistemleri 
ulus-devletin imajını zayıflatarak olduğundan farklı 
ve parçalanmış bir görünüm kazanmasına yol açtı. 
Artık bağımsız olarak hiçbir devletin ulusal konular
da tam hakimiyetinin olmadığı bir küresel faaliyet
ler alanın genişlemesiyle ulus-devlet özerkliğinin 
zayıfladığı gözle görülür hale geldi.

Küreselleşme süreci içinde ulus-devletin yetersiz
likleri, artık açıkça dile getirilmektedir. Bazı siyaset 
bilimcilere göre ulus-devlet nihâi bir model değil, 
bölgeselden ulusa, ulusaldan küresele geçişin bir ara 
aşaması, bir geçiş dönemi modeli olarak değerlendi
rilmelidir. Günümüzde kitlesel üretim ve kitlesel tü
ketimin ortaya çıkmasıyla küresel hale gelen ekono
miyi düzenleme konusunda ulus-devlet çok küçük 
kalmaktadır. Benzer şekilde ulus-devlet, savaşları 
önlemek için de yetersiz kalmış ve bu durum, tekno
lojinin savaşların yıkıcılığını sınırsız biçimde artırdı
ğı 20. Yüzyıl boyunca özellikle önem kazanmıştır.

Ulus-devlet cemaatleri, alt kültür ve alt kimlikle
ri eriterek homojen bir yurttaşlar topluluğu oluştur
mayı öngörmüş, bunun için gerektiğinde despotik 
yöntemlere başvurmuş, ancak yeteri kadar başarılı 
olmamıştır. Bütün asimilasyon ve dönüştürme çaba
larına rağmen bugün ulus ismi verilen topluluk ha
yali bir cemaat olmanın ötesine geçememiştir.

Ulus-devletin yetersizlikleri sonucu soğuk savaş 
döneminde blok sistemi doğmuştur. Daha büyük si
yasal örgütlenme biçimlerine duyulan ihtiyaçla 
ulus-devlet modelini uzlaştıran bir yöntem olarak 
değerlendirilen blok sisteminin temel unsurları 2. 
Dünya Savaşı’ndaki ittifakların bir sonucu olarak or
taya çıkmış ve soğuk savaş döneminde yeniden üre
tilmiştir. Bu sistem hem yeni ulus ötesi devlet biçim
lerinin ön şekli, hem de önceki devlet biçimlerine 
geri dönüş olarak kabul edilebilirdi.

------- B lo k  ŷ iln i7.r.a ı ıln s-d ev lerlp r in yen i k o a lisy o n la -

19.yüzyılda Avrupa’nın kurumlaştırdığı özel bir 
devlet biçimi olan ulus- devlet modeli Fransız devri-

rından oluşmuyordu. Tanımı gereği milliyetçiliğin 
tersine blok ilkesel olarak evrenseldi, toprağa ve et
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nik kültüre dayalı bir topluluk olmaktan ziyade ide- 
olojik temele dayalıydı.

Ancak çözülen bazı ideolojik kimliklerle birlikte 
dünya tek kutuplu hâle geldi ve blok sistemi de kay
boldu.

Günümüzde Batılı teorisyenler geleceğin küresel' 
le§en dünyası için çeşitli alternatif siyasi örgütlenme 
modelleri tasarlıyorlar ve değişik senaryolar günde
me getiriyorlar.

Örneğin Mary Kaldor’a göre gelecek için iki 
model dizayn edilebilir. Bunlardan birisi ulus-devlet 
sistemi ile blok sisteminin bileşimedir. Bu modele 
göre Batı bloku kendisini ya ABD, Japonya, Batı Av
rupa blokları olarak ayrı ayrı ifade edecek; ya da bazı 
Doğu Avrupa ülkelerini içine alarak Avrupa direği 
üzerine kurulacak birleştirici bir çatı altında tek bir 
Batı bloku olarak yeniden üretecek. Kültürel olarak 
da bu blok ABD’de olduğu gibi etnik Avrupalılık 
kimliği ile tüketimcilik temeline dayalı birleştirici 
bir uluslar arası materyalist kültür tarafından karak- 
terize edilecek. Batı bloku dışında ise popülist otori- 
teryanizm veya şiddeti de içeren dışlayıcı kültüre da
yalı mikro milliyetçilik tırmanacak.

İkinci model egemenlik hakkının küçük birim
lerde olduğu; yeşil barış, kalkınma, insan hakları, gü
venlik, çevre, ekonomik ve finansal yönetim gibi be
lirli küresel sorunların çözümü üzerinde oluşturulan 
ve bir siyasal üst kültür temelinde bir araya gelen 
devletlerin gönüllü işbirliği biçiminde gelişecek. 
Kaldor’a göre birinci model daha olası görülmekte
dir.

David Held ve D. Archibugi gibi siyaset bilim
ciler ise kozmopolit demokrasi kavramını eksen alan 
modeller üzerinden fikir yürütürler.

D. Held’e göre günümüzün en önemli sorunu, 
birbiriyle bağlantılı bir dizi güç ve yetki merkezi için
de demokrasinin nasıl güvence altına alınabileceği
nin belirlenmesidir. Çünkü demokrasi çok sayıda si
vil, siyasal ve toplumsal hakkın yalnızca yerleştiril
mesi değil, aynı zamanda bu hakların hükümetlerin 
de ulus ötesi güç yapıları aracılığıyla izlenmesi ve ha
yata geçirilmesidir. Böyle bir çerçeveye kozmopolit 
demokrasi modeli adı verilmektedir.

D. Archibugi’ye göre de kozmopolit demokrasi
nin esas amacı dünya toplumunda yurttaşların, ku
rumsal planda devletlere paralel bir ses çıkartması 
sağlamaktır. Kozmopolit demokrasi modelinin ön
gördüğü şey, nihai olarak dünya üzerinde yaşayan in
sanların sorunlarını tartışabilecekleri ve kendi ka

derlerini biçimlendirebilecekleri kurumların yaratıl
masıdır. Böylece her kesimin kendi gündemine, 
inançlarına ve ideolojisine sahip olmak kaydıyla, sü
rekli olarak yeni uluslar arası nitelikli hükümet dışı 
örgütlerin ortaya çıkması ve uluslar arası düzeyde ko
nulan kuralların devamlı olarak artması sağlanacak 
ve küresel sivil toplumun kurumsal yapısı gelişecek
tir. Burada önemli olan husus, her örgütün tamamen 
ulusal nitelikli olanın dışında, küresel bir arena oluş
turduğudur. Bu arena da örgütler ortak değerlerini, 
hedeflerini, ilgilerini, hatta ideolojilerini tartışma ve 
faaliyet gösterme imkanını bulacaklardır.

Sonuç olarak, küresel yönetim ve küresel toplum 
kavramları, temelinde hem ulus-devlete verilen ayrı
calıklı konumun reddinin, hem de devlet dışı bir si
yasal mekanın kurulmasının güvenlik, barış ve de
mokrasi gibi çözümleri küresel olan sorunlar için ge
rekli olduğu varsayımına dayanıyor. Bu anlamda kü
resel toplum, devlet egemenliğini sınırlayıcı demok
ratik bir yapılanmayı ve karar alma süreçlerine etki
si ve katkısı olacak küresel sivil toplum örgütlenme
sini içeriyor. Amaç, insan hakları, çevre, barış örgüt
leri gibi hükümet dışı uluslararası siyaseti devlet ege
menliği ile sınırlamayan yeni bir uluslararası ilişkiler 
anlayışı yaratmak; somut ve örgütsel düzeyde de, kü
resel sivil toplumun küresel / ulusal / yerel etkileşim 
alanını kurarak ulus-devletlerin uluslar arası ilişkiler 
üzerindeki egemenliğini kırmak ve daha katılımcı 
bir siyasal mekan oluşturmak.

B ) Ekonomik Boyut:

Ekonomik küreselleşme ile küçülen dünya aynı za
manda eşitsiz, dengesiz ve parçalanan bir belirsizlik 
alanı oluşturuyor. Yeni teknolojinin artan etkisiyle 
ekonomilerin küresel bütünleşmesi hızlanırken üre
tim ve tüketimde merkeziyetçiliğin zayıflaması ger
çekleşiyor. Bir yandan ulus-devletin ulusal ekonomi
leri kontrol etme gücü üretimin, ticaretin ve finans
manın küreselleşmesiyle çözülmeye devam ediyor, 
diğer yandan uluslararası nakit akışının büyümesi ve 
sermaye hareketlerinin boyutları ve hızındaki artış 
ulusal düzeyde ekonomi yönetimini güçleştiriyor.

Ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki gelişmele
rin şimdiye kadar birbirinden ayrı olan pazarlar ara
sındaki sınırları zayıflattığı yolundaki destekleyen 
ciddi deliller vardır. Buna bağlı olarak da ulusal dü
zeyde bir ekonomi politikası belirleme şansı da azal
maktadır. Ulusal hükümetlerin para ve maliye poli
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tikaları uluslararası mâli pazarlardaki hareketlenme' 
1er tarafmdan önemli ölçüde etkilenmektedir. Çok 
uluslu şirketler tarafmdan üretim, finansman ve di' 
ğer ekonomik kaynaklarm uluslararasılaştırılması 
kuşkusuz herhangi bir uluS'devletin kendi ekonomik 
geleceğini kontrol etme gücünü olumsuz etkiliyor.

Ulus devletin ekonomi alanmdaki yetkilerini ki- 
sıtlayan bir başka faktör ulus-üstü kurumların artan 
etkileridir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra geliştiri' 
len Dünya Bankası, IMF, OECD ve DTÖ (Dünya 
Ticaret Örgütü) gibi örgütler ulus-devletin ekonomi 
konusundaki yetkilerini devralmaya başladdar. Böl- 
gesel işbirliği anlaşmaları çerçevesinde oluşturulan 
örgütlenmelerde buna ilave edilebilir.

UluS'devletin otoritesinin aşılmasında bir başka 
boyut, yerel yönetimlerin giderek güçlenmesi, mer
kezi devletin imkânlarının, yetkilerinin ve sorumlu
luklarının kendi içindeki alt birimlere devredilmesi 
olgusudur. Yerel yönetimlerin mâli, ekonomik, idâ
ri alanda özerkleşmesi merkezi devletin etki alanını 
daraltıyor. Böylece tepeden ve tabandan aşındırılan 
ulus-devlet, uluslar arası örgütlerle yerel örgütler ara
sında bir ara örgüt olma sürecine girmiş bulunuyor.

Küresel süreç içindeki bu yeni yapılanma sonuca 
mal, hizmet ve sermaye için serbestleşme yoluyla 
dünya pazarı kurulurken yerel yönetimler doğrudan 
küresel pazarla ilişki kurabilecek; ulusal pazar, ulusal 
sermaye ve emeğe ilişkin ekonomik alanındaki işlev
leri, yetkileri ve sorumlulukları açısından ulus-dev- 
let, gücü minimize edilmiş bir örgüt haline gelecek' 
tir.

Gülten Kazgan’a göre; uluS'devleti ekonomi ala' 
nındaki işlevlerinden soyutlamanın gerisinde yatan 
amaç; kâr kıstasının egemen olduğu, piyasa ekono' 
misinin kendi kendini ayarlayıcı mekanizmalarının 
istikrarsızlığa ve işsizliğe karşı tek güvence sayıldığı, 
uluslar arası sermayenin dünya ekonomi düzeninin 
baş aktörüne dönüştüğü, rekabetin her alanda yücel' 
tildiği bir anlayış dünyada egemen olurken, en güç- 
lülerin sermaye kazancının maksimize edilmesidir.

Devlet egemenliğinin erozyona uğraması ve ulu
sal politikaların işlevsizleşmesinin arkasında yatan 
temel faktör, son zamanlarda gittikçe ivme kazanan 
küresel kapitalizm ve küresel sermaye akışını taşıyan 
çok uluslu şirketlerdir. Temel süreç olarak geç. 20. 
Yüzyıl kapitalizmi bir transformasyonu çokuluslu şir
ketler üzerine kurulacak bir küresel ekonomi yarat- 
mak suretiyle, küresel bir ekonomik sistem gerçek
leştirerek meydana getirecek.

200 yıldır kapitalizm, ayrılmaz bir şekilde uluS' 
devletle ilişkili idi. Kapitalizm milli pazarlarda doğ- 
muş, milli sınırlar içinde temel bulmuş ve uluS'deV' 

let desteğine dayanmıştı. Bugün kapitalizmin niha' 
yet ulusal bağları kırdığı, ulusal sınırları aşıp köksüz 
ve kimliksiz hale geldiği söylenmektedir. Özellikle 
1980’den bu yana ortaya çıkan küreselleşme sürecin' 
de ulus devlet modelini inşa eden sınıf uluS'devletin 
sınırlarını, gücünü aşmaya başladı. Bunu gerçekleşti- 
rirken dünyanın her tarafında her çeşit aracı kulla
narak diğer devletleri kendi şartlarına uygun biçim
de küreselleşme içini çekmekten, amacı dışında ken
di devletinin küresel gücünü kullanmaktan çekin
medi. Bu bağlamda önderlik büyük sermayenin çı
karları doğrultusunda ABD hükümetince yapılmak
tadır.

Küreselleşmede ABD tek ve hakim güç olup di
ğer ülkeler belirli ölçüde ona tabiidir. 1990’lı yılların 
başında soğuk savaşın sona ermesiyle ortaya çıkan 
küresel güç dengesini korumak, teknolojik önderliği
ni ve askeri üstünlüğünü sürdürmek, çıkarlarına uy
gun bir ekonomik atmosfer yaratmak ABD’nin baş
lıca hedefleri oldu. Uluslar arası politik ekonomi 
alanında yeni kuralların temelleri ABD tarafından 
atıldı. Kurallar ulusları sınırlamakta, ABD ise buna 
tabi bulunmamaktadır. Bu egemenlik yapısında diğer 
Batılı ülkeler de 3. Dünya ülkelerine karşı bir ölçü
de egemenlik kullanabilmektedir.

Bu şartlar altında küreselleşme bazılarının hü
kümranlığını güçlendiren bazılarının otonomilerini 
azaltan, sosyal bütünlüğünü tehlikeye sokan yeni bir 
güç dengesini kurumsallaştırmaktadır. Bilgi ve güç 
sahibi aktörler kuralları koymakta, diğerleri onları iz
lemektedir.

C) Kültürel Boyut;

Kültürel küreselleşme, küresel ve yerel arasındaki 
bağlantıları sıkıştırarak ve yoğunlaştırarak merkezi 
çevreye, çevreyi merkeze getiren bir süreç olarak or
taya çıkıyor. Bu süreç modemite içinde yer aldığı öl
çüde kültürel ürünlerin standartlaşması, kültürel mo
dernizasyon sürecinin devam etmesi ve modemite- 
nin küresel hegemonyasının yeniden üretilmesi an
lamına geliyor.

Ancak kültürel ürünlerin standartlaşması olgusu 
hem küresel ile yerel arasındaki, hem de süınürgeleş- 
tirilmiş mekanlarla sömürgeci güç mekanları arasın
daki ayrımları yıkıyor ve küreselleşmenin gündelik
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hayat üzerindeki derinleşen etkileri sonucu ulus-dev' 
letle ulus kültür arasındaki var olduğu kabul edilen 
ilişkinin parçalanmasına yol açıyor.

F. Keyman’ın ifadesiyle ulusal kimliğin parçalan- 
ması ve kimliğin tekliğine karşı gelişen cinsiyet, ırk, 
etnik ve sınıfsal farklılıkların tanınmasına dönük 
kimlik politikaları, diğer bir deyişle çokkültürlü top- 
lum anlayışının siyasal söyleme sokulması modernite 
projesinin yarattığı ulus-devlet, ulusal kültür ve ulusal 
kimlik arasındaki bütünlüğü bozuyor ve ortaya küre- 
sel bir mücadele alanının çıkmasına neden oluyor.

Günümüz küresel ilişkilerinin en önemli sorunu 
olan kültürel homojenleşme ve kültürel heterojen^ 
leşme arasındaki gerilimi ifade eden bu durum, kül
türel düzeydeki küreselleşmenin doğasında yer alan 
çelişik ikili kültür yapısını da ortaya koymaktadır. 
Bunlardan birincisi, baskın (dominant) bir kültürün 
tüm dünya üzerinde yayılıp farklı diğer kültürlerin bu 
kültüre entegre olması durumudur ki Stuart Hail bu 
baskın kültüre küresel kitle kültürü diyor. Küresel 
kitle kültürünün en önemli özelliği, homojenleştirici 
niteliği ile her şeyi içine çekmesi ve dünyayı ortak 
bir küresel kültürün varolduğu tek bir mekana çevir
mesidir. Bu bağlamda küreselleşme esasen öncü top- 
lumların kültür kodlarının ulaşılması gereken amaç
lar haline getirilmesi ve homojenleşmeyi hedef alan 
bir tahakküm süreci olarak belirir. Batı merkezli ola
rak gelişen dünyada, küreseli de evrenseli tahrif eden 
hakim bir yerlilikler (tikellikler) hegemonyası olarak 
yine Batı temsil etmektedir. Dolayısıyla küresel ve
ya evrensel denilince akla hakimiyetini kalıcı hale 
getirmek için sürekli olarak ötekileri içine alıp erit
meye çalışan; bu arada onlarla zorunlu olarak müza
kereye girmek durumunda kalan kapitalizm, çoğulcu 
demokrasi, modemitenin hakim kıldığı günlük ya
şam kalıpları ve aydınlanma etiği getirilmektedir. 
Batı dışı yerellikler ise, küresel sistemin dinamikleri 
içerisinde, muteber görülmeyenlerin, öteki tarafa 
atılanların, kıyılarda tutulmak zorunda bırakılanla
rın seslendikleri mevzileri anlatmaktadır.

Bu bağlamda Batı modemitesinin en önemli öğe
si farkın öze dönüştürülmesidir. Dünyanın kültürel
leştirilmesi, merkezi konumlara yerleşmiş belli bir 
profesyonel grubun daha geniş olan dünyayı nasıl 
kimliklendirecekleri, merkezi bir nesneler şemasına 
göre nasıl düzene koyacakları meselesidir. Böyle bir 
çerçeveden bakıldığında, bu görüntü bir seküler bü
tünleşme rüyasıdır. İlk dönemdeki bazı tartışmalarda 
kültürel emperyalizm diye söz edilen bu kültürel ge

lişme biçimi, emperyalizmin hiyerarşik doğasının bir 
boyutu olarak yerel merkezi kültürlerin artan hege
monyası, ABD değerlerinin, tüketici mallarının ve 
yaşam tarzlarının başka kültürlere sızarak yaygınlaş
ması anlamına gelmektedir.

Kültürel heterojenleşmeyi ifade eden ikinci tür 
kültür yapısı ise, o ana kadar birbirinden ayrı olan 
kültürlerin birbirleriyle karşılıklı olarak etkileşime 
geçmeleri, hiçbir örgütleyici ilke olmaksızın yan ya
na akmaları ile oluşmaktadır.

Appadurai’ye göre küreselleşme süreçleri etnik, 
teknolojik, ideolojik ekonomik, medyatik alanlarda 
gerçekleşen ve her biri ayrı ayrı maddilikleri içinde 
akarak birbiriyle örtüşen ya da çatışan çoklu karşı
laşmalar yaratır. Bir başka deyişle günümüzdeki kü
resel kültür karmaşık, üst üste binen süreçlerden 
oluşmakta, sürekli bir ayrılma ve yeniden bütünleş
me dinamiği taşımaktadır. Bu ise kültürel melezleş
me (hibridleşme) etkilerinin fark edilmesi, tek bir 
kültürü merkez alan saf kültür arayışlarının terk edil
mesiyle bağlantılı olarak kültürel karışım yaklaşımı
nı öne çıkarıyor. Böylece küreselleşmenin parçalayı
cı etkisi *^öteki**nin imajı üzerinde de etkili oluyor, 
modernleşme teorileri içinde uygarlaştırılabileceği 
düşünülen “öteki”, artık küresel alanın içinde yer alı
yor, küresel mozaiğin parçası olduğunu duyuruyor.

Her ne kadar J . Friedmann gibi sosyal bilimciler 
küresel olanla yerel olanın ilişkisinin melezleşme 
kavramıyla açıklanmasına karşı çıkarak; melezleşme
nin tipik ortamının, bazılarmın geleneklerinin öte- 
kilerininkinden daha egemen olduğu bir toplumsal 
yapı olduğunu ve bu tür sınıflandırmaların sömürge 
ortamları söylemlerinin hastalıkları ile malul oldu
ğunu; küresel alanla yerel alan arasındaki ilişkinin 
aldığı biçimlerin bir başka kavram olan eklemlenme 
ile açıklanmasının daha doğru olacağını; küresel sü
reçlerin, kendisini oluşturan yerel yapılarla diyalek
tik biçiminde eklemlenerek dönüştüğünü öne sürü
yorsa da, melezlik kavramı, postyapısalcı ve postmo
dernist çözümlerde önemli bir yer tutmaktadır.

Melezlik kavramını benimseyen postyapısalcılar 
ve postmodemistler özcü çözümler karşısında dün ol
duğu gibi bu gün de saf, otantik olandan söz etme
nin; saf kabul edilenlerle bozulmuş kabul edilenler 
arasındaki mevcut hiyerarşiyi yeniden üretmek oldu
ğunu düşünmektedirler.

Sonuç olarak. Küreselleşme olgusunun temelinde 
modem ve postmodern gerilimin önemli bir yer tut
tuğu görülmektedir. Postmodern görüş, aydınlanma-
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cı, rasyonalizm temeline dayalı modemitenin Batı- 
merkezci hegemonik yapısmı ve kültürel özcülüğünü 
reddetmekte, modernist kesinliğe karşı relativist bir 
yaklaşım gerektirmektedir.

Ancak postmodernist proje ile modernist proje 
arasında yine de özde benzerlikler görmek mümkün
dür. Postmodern küresel durumda da ulusal, yerel 
toplumsal unsurların kendi içinde bütünleşmeyi sağ- 
layan faktör tüketimdir; insanlar hayalleri, imajları, 
Kazları, ama değerleri ve kimlikleri de tüketmekte, 
bu ise toplumsal ilişkiyi yapay bir aradalıklara dö- 
nüştürdüğü gibi, o ilişkilerin faillerinin de atomlaş- 
mış, maniple edilen bir kitlenin parçası yapıyor.

Yine postmodernleşme süreci, birçok bakımdan 
bir sekülerleşme süreci olarak görülmektedir. B . S 
Turner’in ifadesiyle çoğulcu inanç, rasgele bağlılık 
ve dinsel tecrübe postmodern bir yaşam tarzıyla, ya
ni kültürel çoğulculuk olarak sekülerleşme düşünce
siyle uyumlu olacaktır. Batılı tüketicilik geleneksel 
yaşam tarzlarının temelini kemirip geleneksel, din
sel pratikleri, bilinç düzeyinde değil, ama alışkanlık 
düzeyinde aşındırarak sekülerleşmeye yol açacaktır.

Sonucu, M. Walzer’in ifadesiyle özetlersek; post
modern projenin basitçe modernizmin yerine geçtiği 
doğru değildir. Biri, hiçbir biçimde ötekini yok et
meksizin, ötekinin üzerine biniyor. Hâlâ sınırlar var, 
ancak sınırlar tüm kavşak noktalarında bulanıktır. 
Bu yüzden bazı görüşlere göre postmodernizmin neo- 
modernizm olarak isimlendirilmesi mümkündür.

4 ' Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni

Yeni dünya düzeni, uluslar arası sistemde 1989 son
rasında meydana gelen dünyanın arzettiği görünüme 
verilmiş bir isim olarak ortaya çıktı. Bu isimlendirme 
genelde bir bitişin ve yeni bir başlangıcın önkabu- 
lünden kaynaklanıyor, bitişin öznesi Markxism iken 
yeni başlangıcın taşıyıcısı olarak liberalizm sunulu
yordu. Bu yaklaşımı, dünyanın refahı için olmazsa ol
maz düzeninin artık rakipsiz olduğunun nihai ilanı 
olarak da kabul edebiliriz. Mutlak bir doğru olarak 
kabul edilen bu yaklaşım “tarihin sonu” sözü üzerin
de temellendiriliyor.

Bu sözü gündeme sokan metin, Francis Fukuya- 
ma’nın “Tarihin Sonu ve Son İnsan” başlıklı ve Ba- 

- rılı lilke.ipr in pknn n m ik , siyasal gelişme çizgileri için- 
de geldikleri noktayı liberalizmin evrensel zaferi sa
yarak mutlu sona erişildiğini müjdeleyen çalışmadır. 
Bu şekilde, küreselleşmeyi dünyanın mevcut hege

monik iktisadi, siyasal, kültürel sistem lehine birleş
mek ve bütünleşmek üzere evrilmesi olarak görüp 
bundan hoşnutluklarını dile getirenlerin konumu, 
modernleştirmeci söylem içinde yeralmaktadır.

Yeni dünya düzeni kavramı. Pax Americana’nın 
bir başka versiyonu olarak Kuzey’in sosyopolitik söy
lemine daha idealist bir boyutta yerleşti. Bu kavram 
artık evrensel barış, çoğulcu demokratik rej im ve in
san haklarına saygı anlamına geliyordu. Ancak yeni 
dünya düzeni adına söylenen göz alıcı sözler aslında 
tüm hesapların dünyanın zengin ve eğitimli beşte bi
ri için yeni bir güvenlik sistemi arayışı üzerine yapıl
dığını da gizlemiyordu.

Bu bağlamda azgelişmiş ülkeler ise bir fazlalık ha
line geliyordu. Avrupa, Amerika, Japonya ve Pasi
fik’in Asya kıyıları gibi ayrıcalıklı bölgeler dışında 
kalan yerler de küresel piyasa, çoğunluğu marjinal 
bir konuma itiyordu. Kendi aralarında yarışan Kuzey 
ülkeleri ve iflasa karşı mücadele etmeye çalışan 3. 
Dünya ülkeleriyle dünya hızla iki kulvarlı bir ekono
miye doğru gitmekte ve aradaki fark gittikçe açıl
maktaydı. Mutlak bir sefalete düşen ve kendilerine 
ait gelecekleri olmayan insanların içinde yaşadığımız 
gelişmiş ulaşım ve iletişim çağında geleceği Kuzeyde 
aramaya başlamışlar ve böylece yeni bir göçebelik tü
rünün doğması tehdidini getirmişlerdir.

Fukuyama’ya göre gelişmiş liberal ekonomilerde
ki göz kamaştırıcı bolluk ve bu ekonomilerin yarattı
ğı sonsuz çeşitlilik taşıyan tüketim kültürü siyasi 
alanda liberalizmi besliyor ve koruyor.

Başka batılı düşünürlere göre ise, kapitalizm eko
nomik gelişme alanında harikalar yaratıyor ama ah
laki gelişme ya da kültürel zenginleşme konusunda 
yaptığı bir şey yok. Ahlaki vizyonun geleneksel mer
kezleri tüketim cenneti tarafından siliniyor ve kuv
vet düzeninin yerini para düzeni, yani piyasanın ege
menliği almış bulunuyor. İdeolojik uzlaşmazlık için
deki blok yerine bütün küre, hayatın tüketicilerin is
teklerine göre düzenleneceği ideolojik homojenliği 
sahip bir piyasaya dönüşüyor. Bu durumda her yerde 
varolan tüketicilerin isteklerini tatmin edecek yeni 
malların üretimine hakim olanlar, dünya ekonomisi
ne de hakim olacaklar.

Kısaca özetlersek, soğuk savaş sonrası dönem, de
mokrasinin dünyaya yayılması ve yeni bir işbirliği ve 
barış ruhuna dayalı yeni bir uluslar arası düzen kuru-
lacağı konusunda doğan iyimserlik ve heyetau yeıi--- 
ni kötümserliğe bırakmış bulunuyor. Bosna, Kosova, 
Körfez Savaşı ve Afganistan krizleri yeni dünya düze

Umran-Eylül -2002 63



KÜRESEL ROMA

ni yerine, krizlere gebe yeni bir dünya düzensizliğinin 
doğma ihtimalini güçlendirmiştir. Uluslar arası siste- 
min önderliğini yapan büyük güçler hayatî çıkarlar 
kisvesi altında eski alışkanlıklarını sürdürmeye de
vam ediyorlar; amaç araçları meşrulaştırıyor, ahlâ- 
ken ne kadar yanlış, ya da ne kadar hukuk dışı olur
sa olsun, bu amaca tabi olan her eyleme meşruiyet 
kazandırıyor. Demokratik olmayan devletlerin varlı
ğı yanında demokratik devletlerin de özgürce de
mokratik olmayan dış politikalar geliştirmeye devam 
ettikleri gizlenemez bir gerçek.

5- Küreselleşme ve İslam

R . Robertson, küreselleşme konusunda bir tesbitte 
bulunur: onun kelimeleriyle küreselleşme; moderni- 
tenin toplumdan dünyaya genişlemesi sürecidir. S i
yaset felsefecisi J . Gray ise küreselleşmeye geniş 
perspektifli bir eleştiri getirir. O inanmaktadır ki bü
tün çağdaş politik düşünceler, aydınlanma projesinin 
bir varyasyonundan ibarettir ve böyle projeler şimdi 
ölümcül bir sonu hazırlamaktadır. Gray’e göre, dar 
anlamıyla küreselleşme, daha geniş olan aydınlanma 
prensiplerinin evrenselleşmesinden doğan neolibe- 
ralizm prensiplerinin yaygınlaşmasından başka bir 
şey değildir ve bu, Batı entelektüel geleneği içinde 
en az yararlı, fakat en tehlikeli amaçtır.

Sosyolog B . S. Turner de küreselleşmenin basit
çe Batılı bir fenomen olduğunu belirttikten sonra, 
onun gerçekte doğulu ve batılı kültürler hakkında 
ayrı, özerk ve bağımsız kültürel rejimler olarak ko
nuşmayı çok zorlaştırdığını ifade eder. Turner daha 
sonra şu belirlemede bulunur: Sovyet komünizminin 
çöküşü İslam’ın küresel konumunu hayâtı, fakat 
problematik kılmaktadır. Fransız Devrimi’nden bu 
yana İslâm tarihi göz ününde bulundurulduğunda, İs
lâm’ın bir düzeyde, şimdi Batı kapitalist hegemonya
sına karşı bir alternatif, hatta tek alternatif olma iş
levini görebileceği savunulabilir.

Gerçekten de komünizmin reel dünyada yenilgi
sinden sonra ortaya çıkan konjonktürde Batı dünya
sı artık modernite ideolojilerinin sonuncusu olan li
beralizmin dışında yeni bir alternatif sunamıyor.

Modemitenin üç ideolojisinden biri olan Na
zizm, daha önce dramatik bir biçimde, kendi yarattı
ğı kan ve şiddet denizinde boğulmuştu. Kendisini bir 
kurtuluş ideolojisi olarak sunan komünizmin de bek
lenmedik bir hızla çöküşünden sonra yeni dünya dü
zeni söylemi içinde liberalizm tek doğru ve geçerli

dünya düzeni olarak takdim edildi. Ancak daha son
ra ortaya çıkan küresel krizler ve gerginlikler bu 
iyimserliğin erken olduğunu gösterdi.

Liberalizm gerçekten de olmazsa olmaz tek dünya 
düzeni midir? Aydınlanma düşüncesinin kozmopolit 
ten bir uygarlık yaratma projesini gerçekleştirmeye 
yönelen liberalizm, değerlerden yoksun bir toplumsal 
dünya farz ederek her şeyi bireye ve bireysel seçime 
bıraktığı için güçlü bir toplumsal doku yaratmaktan 
aciz kalmış, toplumsal hastalıklara ve anomalilere 
karşı dirençsiz bir kitle vücuda getirmiştir. Kozmopo' 
litenizm zaten doğal ve sağlıklı bir toplum ve insan 
vücuda getiremezdi. Friedman’ın ifadesiyle kozmo- 
politen, eşiksel olmaksızın ortada ve aradadır. Pek 
çok dünya arasında gidip gelir, onlara katılır. Ama 
onların bir parçası olamaz. Gelip gittiği, yaşadığı ye
rel arenaların dışında konumlanmış entelektüel bir 
benliğin konumu ve kimliğidir bu. Kozmopolitler 
otantik değildirler ve modernin esasını temsil eder
ler. Öteki kimliklere nazaran sürekli bir değişkenlik 
yoluyla kozmopolitenler yalnızca rol oynayabilir, 
başka insanların gerçekliğine yapay şekilde katılır, 
kendine özgü bir gerçeklikleri yoktur.

Bu nedenle liberalizm, 19. yüzyıl boyunca ulusçu
lukla sık sık ittifaklar kurdu; onu, kendisini tamam
layan bir ortak olarak gördü. 20 yüzyılın sonunda ise 
İngiltere ve ABD’de muhafazakarlıkla bütünleşti. 
Öyle görünüyor ki, sonunda liberalizm ya nihilizmin 
ve anarşizmin dipsiz boşluğunda kaybolacak ya da 
ulusçuluk veya dinin yükselmesine yol verecek.

Nesnel bir değerler dünyasının varlığını kabul 
etmemekle birlikte günümüz siyasal liberalizmi, Kant- 
çı ahlak kategorisi içinde yer alan evrensel ve mutlak
çı bir adalet idesi yaratmayı öngörüyor. Bu bağlamda 
bireysel, sivil ve toplumsal hakların güvenceye alın
masını amaçlıyor; ama iktisadi liberalizm mutluluk 
ve haz temeline dayalı yararcı(uti/itarzst) etik çerçeve
si içinde dizginsiz bir egoizmin beslediği kapitalist tüke- 
timcilik ideolojisi ile küresel ölçekte bir adaletsizliği 
genişletmekte ve derinleştirmektedir.

Bu süreçte modemitenin krizi artık su yüzüne 
çıkmıştır. Aklın yetersizlikleri ortaya çıktığından, 
aydınlanma rasyonalizmi veya E. Gelner’in deyimiy
le rasyonalist fundamentalizmden yavaş yavaş rölati- 
vizme kayma başlamıştır. Böylece modernite, post- 
modemite yönünde evriliyor ve parçalanan kesinli
ğini ve homojenliğini kaybederek merkezsizleşme 
sürecine giren modernliğin ardından çeşitli kültürel 
kimlikler patlak veriyor.
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Bu konjonktürde İslâm, kendi coğrafyasında var
lığını hissettiriyor ve küresel süreç içindeki yerini al
maya hazırlanıyor. Weberci tezlerin öngördüğü; di
nin, modem dünyanın sekülerleştirici etkisi altında 
kaybolacağı faraziyesi de böylece boşa çıkmış oluyor.

İslâm, bir inanç ve ahlaki değerler sistemi olduğu 
kadar, bir kültür, uygarlık ve dünya görüşü olarak 
modernist ve postmodernist Batılı kültür sistemleri 
karşısında küreselleşmeyi Batı-dışı bir kültür temeli
ne oturma iddiası taşımaktadır. Islâm’ın konumu, 
onun küresel sistem içinde battiı küresel kültür sistemi
ne bağlı bir alt kültür sistemi olarak yer almasına ve
ya bu sisteme eklemlenerek sahihliğini (autenticity) 
kaybetmesine izin vermez. Kur’ân’ın çeşitli âyetleri 
bu konuda belirgin ipuçları verir:

“Siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı 
ümmetsiniz; iyiliği emreder, kötülükten men eder ve Al
lahla inanırsınız-" (3/110)

“Hak ve gerçek olan, Rabbinden gelendir. Sakın kuş
kulananlardan olma.” (2/147)

"Yemin olsun ki, sen kendisine kitap verilenlere her 
türlü âyeti getirsen, yine de onlar sana uyup kıblene dön
mezler. Sen de onların kıblesine dönecek değilsin. Onlar 
da birbirlerinin kıblesine dönmezler. Sana gelen bilgiden 
sonra, eğer onların arzularına uyacak olursan, işte o za
man zalimlerden olursun.” (2/145)

İslâm ve Batı kültür sistemi arasındaki en önem
li farklardan birisi, Batılı kültür sisteminin hümanist 
bir öz taşımasına karşılık, İslâm’ın teosantrik bir dün
ya görüşü üzerinde temellenmiş olmasıdır. Özellikle 
İslâmî ahlâk sisteminde bu durum belirgin hâle gelir.

Evrensel bir değerler sistemi olarak İslâm ahlâk 
sistemi, T . Izutsu’nun da tespit ettiği gibi, Kur’ân’da 
tasvir edici ve değerleyici üç kavram kümesi üzerine 
inşa edilmiştir. Birinci kavram kümesi ile Allah’ın 
ahlâkî vasfı ortaya konulur ki, bunlar Allah’ın sıfat 
isimlerinden (Rahmân, Rahîm vb.) meydana gel
mektedir. İkinci kümede Allah ile insan ilişkilerini 
düzenleyen kavramlar (İslâm, îmân, takvâ vb.) yer 
alır. Üçüncü kavram kümesi ise, insanların birbirleri 
ile ilişkilerini düzenleyen kavramlardan teşekkül et
miştir ve bunların en önemlilerinden birisi adâlet 
kavramıdır. Bu kümede yer alan kavramlar İslâmî bir 
toplumdaki sosyal, hukukî ve yönetsel yapının nor
matif ahlâkî temelini oluşturur. Bütün bu tasvir edi
ci ve değerleyici kavram kategorilerinin üzerinde de 
soyut ve tasnif edici ust kavramlar olaıak iyilik ve kü- 
tülük kavramları yer almaktadır. İslâm bütüncül bir 
dünya görüşü ve değerler sistemi olmakla beraber.

herhangi bir toplumun kültürel yapısını referans al
maksızın, sadece Kur’ân’da toplanan vahiy bütününü 
temel alması nedeniyle belirli bir coğrafyaya veya 
topluma ait kültür sisteminin hegemonik yayılımı 
olarak düşünülemez. İslâm’ın hâkim olduğu bir coğ
rafyada yerel kültürel yapılar, dinler, toplumlar ve 
cemaatler otonomilerini korumaya devam ederler. 
Bir üst kültür ve üst kimlik olarak işlev gören İslâm, 
kültürel bir homojenleştirme veya asimilasyon poli
tikası öngörmemektedir. Kur’ân bu konuya şöyle 
açıklık getirir:

“Ey insanlar, doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden 
yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve 
kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değer
li ve en üstününüz takvâ sahibi olanınızdır.” (49/13)

. .Her birinize bir şeriat ve yol verdik. Allah dilesey- 
di sizleri bir tek ümmet yapardı; fakat size verdiğinde si
zi denemek için böyle yaptı. Öyleyse iyi işlerde birbiriniz
le yarışın. Hepinizin dönüşü Allah’adır." (5/48)

İslâm’ın amacı, çeşitli kültür sistemleri içinde yer 
alan bozuşmuş ve kokuşmuş (fâsid) unsurları elimine 
etmek sûretiyle bir ıslah çalışması yapmaktır. Top- 
lumlarda fâsid olmayan örf veya kültür varlığını ko
ruyacaktır. Ama kültür sistemleri yeni bir değerler 
sisteminin hiyerarşik düzeni içinde yeniden yapılan
dırılacaktır. Bu olguya yerelin ewenselleşmesi diyebile
ceğimiz gibi, evrenselin yerelleşmesi de diyebiliriz. ■
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11 EYLÜL, “KÜRESEL İMPARATORLUK” 
YA DA SONUN BAŞLANGICI

ABDULLAH YILDIZ

n  Eylül 2001 tarihinde, ABD’nin Newyork 
kentindeki Dünya Ticaret Merkezi’nin 
“İkiz kuleler”ine sivil uçaklarla yapdan 

dehşetengiz saldın bahane edilerek İslâm’a karşı 
“küresel” ölçekte başlatılan “Haçlı se/eri” birinci 
ydını dolduruyor. Amerikan yönetimince el-Kaide 
örgütü ve Üsame bin Ladin saldırının faili ilan edil
mişse de, bu iddiaya ABD’nin kendisi hariç hiç kim
se hâlâ inanmıyor; ortalıkta uçuşan “yeni” kasetlere 
de herkes gülüp geçiyor. Ama A BD ’nin “derin 
plan’larını uygulamaya koyması için, bu iddiaya 
kendisinin “inanması” yetiyor. Nitekim ABD, Af
ganistan’a binlerce ton bomba yağdırmak için Üsa- 
me -  Taliban bağlantısını gerekçe göstermiş, böyle- 
ce Orta Asya’daki çıkar egemenliğini güvenceye al
mış; şimdi de el-Kaide ve diğer sözde **İslâmî terör** 
örgütlerinin Irak’ta üsleri bulunduğu (bir gazeteci
nin, mesela William Safire’in öyle yazması, ABD 
için delil demektir!), Saddam’ın kimyasal silah üret
tiği vs. bahanesiyle yeni bir Körfez Saldırısı için gün 
sayar olmuştur.

Aradan geçen bir yıl içinde ABD dünya emper
yalizmini iyice pekiştirmiş bulunuyor. “ 11 Eylül, si' 
lah sanayiinin, istihbarat örgütlerinin, askerimsi' 
nai^akademik tekelin desteği olmadan gerçekleşen 
mezdV* diyen Alman siyasetçi Andreas von Bülov, 
olayın hasılasını da şöyle özetliyor: ‘^Sovyetlerin dev 
petrol rezervleri artık ellerinde; buru hatları da öy- 
le .” 1

“ 11 Eylül” Süreci 11 Eylül’de mi Başladı?

‘̂Müthiş saldırı”nın üzerinden tam bir yıl geçti ve 
bugün artık hiç kimse, 11 Eylül’le ‘^belirginleşen** 
mâhüt ‘̂küresel süreç”in o tarihte başladığını dü

şünmüyor. Ve hiç kuşku yok ki, sürecin siyasal, kül
türel, stratejik ve hatta psikolojik temelleri bir hayli 
gerilerde aranmak gerekiyor.

Bilindiği gibi, ‘80’lerde, “yükselen İsldm”dan, 
“dinin clönüşii”nden, hatta “Tanrının  İntilca- 
m ı”ndan 2 söz ediliyordu. Diğer dini kıpırdanmalar 
bir tarafa; İran İslâm Devrimi, Cezayir’deki îslâmi 
yükseliş, Sudan’daki değişim ve tüm İslâm coğrafya
sındaki “yeniden İslâm*a dönüş** hareketleri tüm 
dikkatleri İslâm dünyasına çevirmişti. Kısaca; yüzyı
lın başında, Osmanlı’nın çöküşüyle tarih dışına itil
diği ve artık insanlık tarihinde esâmesinin okunma
yacağı düşünülen İslamiyet, potansiyel bir medeniyet 
projesi olarak egemen Batı uygarlığının karşısına di- 
kilivermişti.

‘90’larda Sovyet blokunun dağılması ile birlikte 
Komünist sistemin de kesin olarak çökmesi, ilk ba
kışta, rakipsiz kalan Liberal Kapitalizm’in “nihaî zafe
ri” olarak algılanmıştı. Ardından Tek Kutuplu 
Dünya’dan ve Yeni Dünya Düreni’nden söz edilir 
olmuş; “Tarihin Sonu’nu ilan etmekte bir beis görül
memişti. Çok geçmeden ortaya atılan ‘̂medeniyetler 
savaşı** tezi ile, din temeline dayalı çatışmaların so
na ermeyeceği, “Batılı” ve “diğer” kadîm medeniyet
ler arasında, her an sıcak çatışmalara dönüşebilecek 
bir ^Tfeni Soğuk Savaş**ın başladığı “duyuruldu”.

Ünlü müsteşrik Bernard Lewis, ‘‘Müslüman öf
kenin kökenleri**ni 3 araştırmaya çoktan başlamıştı 
bile...

Yeni Dünya Düzeni’nin kolluk kuvveti mesabesi
ne evrilen N A TO ’nun konsept değişikliğine giderek 
“yeni düşman**mı Fundamentalizm olarak tanımla
ması, işte o yıllara tesadüf(!) eder:

NATO-izm’in ideolojik çerçevesini belirleyen, 
bir anlamda ‘N A TO ’nun manifestosu’ niteliğindeki
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1991 Konsepti, yeni bir tehlikeye dikkat çekmişti: 
Yeni N ATO Konsepti’nde; ‘artık tek boyutlu tehlike 
yerine, çok boyutlu, çok sinsi, çok cepheli, çok yönlü, 
önceden bilinirliği son derece düşük tehdit ve tehlikeler 
söz konusu' deniyordu. 4  Bu ‘yeni tehdit’ algısı bir 
hayli flû ve esrarengiz gözüküyor idiyse de aynı yıllar
da N A TO  yetkililerinin yaptığı açıklamalar, ‘düş
man m  rengini ve niceliğini tamamen netleştiriyor- 
du: Daha Haziran 1990’da, İngiliz Başbakan Marga
ret Thatcher Tumberry / İskoçya’da toplanan N A
T O  zirvesinde, ^̂ yeni düşman İslâm dünyası” de
mişti. 5 1994’teki N A TO  Savunma Bakanları Top- 
lantısı’nda Fransız Bakan François Leotard, “NA- 
TO*nun kendisini İslamcı fundamentalizm^den ge
len tehdidi caydırmaya göre yönlendirmesi gerekti
ğini** söylerken 1995’te NATO Genel Sekreteri 
Willy Claes de İslam fundamentalizmi komünizm' 
den daha tehlikelidir** diyordu. 6 Yani, N A TO  için 
şer cephesi artık “kızıl tehdit” değil, “yeşil tehdit”ti.

Kısaca 11 Eylül 2001 tarihi, ‘90’larda İslâm’a 
karşı başlatılan soğuk savaş**m sıcak savaş**a dö
nüşmesinden ibarettir.

Bu yeni dönemde “terör = İslam” özdeşliği kafa
lara kazılmaya ve her Müslüman potansiyel bir terö
rist olarak görülmeye başlandı.

Newsweek dergisi 11 Eylül sonrasında, artık 
**Müslüman savaşları çağı**na girildiğini söylüyor
du. Bu, Müslümanların hem rakip güçler eliyle yok 
edilmesini, hem de birbirleriyle savaştırılarak tüke
tilmesini ifade ediyordu. Nitekim bugün, İslam dün
yasındaki çatışmalar yeni bir ivme kazanmış bulunu
yor: İsrail’in Filistin’deki operasyonları tam bir soy
kırıma dönüştü. Hindistan’ın yıllardır Keşmir’de 
planlı olarak sürdürdüğü Müslüman katliamı birden 
bire tırmandı ve Hindistan’la Pakistan savaşın eşi
ğinden döndü. Ruslar Çeçenlere karşı daha bir acı
masız saldırmaya başladı. Çin Doğu Türkistan’daki 
zulüm ve asimilasyon faaliyetlerine hız verdi. Filipin- 
ler ordusu Müslüman Moro güçlerine karşı Amerika
lı askeri uzmanlar desteğinde yeniden atağa geçti...

Kısaca İslam’ın yeryüzünden tasfiye edilmek is
tendiği bir dönemeçteyiz.

Bu bağlamda, Türkiye’de 28 Şubat 1977’den iti
baren uygulamaya konulan sürecin çok önemli bir 
yeri ve anlamı var: Hatırlanacağı üzere, dünyadaki 
hıı gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de tehdit al- 
gılaması ve stratejik konsept değişmiş, Hrticâ 
PKK*dan daha tehlikeli* hale gelmişti. Yani, **İs' 
lâm*ın kamusal alandan tasfiyesi**ni hedef alan 28

Şubat süreci, aslında 11 Eylül sürecinin ‘‘yerel pro' 
vosı”ndan ibaretti. Ya da modalaşan ifadesiyle, 11 
Eylül, ‘‘küresel 28  Şubat**n.

“İslâmcı Terör” Bahane, Enerji 
Kaynakları Şahane

11 Eylül olayını ve sözde “İslâmi terör**ü bahane 
eden dünyanın en büyük terörist gücü, Afganistan 
harekâtıyla, Hazar petrollerinin bu ülke üzerinden 
Hint okyanusuna ulaştırdmasını içeren Trans-Afga- 
nistan boru hattı projesini uygulama imkanı buldu. 5 
trilyon dolarlık Hazar petrol ve doğalgaz havzasının 
kontrolü artık ABD’nin inisiyatifine geçti. Ameri
ka’nın 6 büyük petrol şirketi Unocal, Total, Chev
ron, Pennzoil, Amaco ve Exon; Türkmenistan, Öz
bekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’da 
milyarlarca dolarlık yatırımlar gerçekleştirerek bu 
kaynakları dünyaya pazarlamaya hazırlanıyorlar. 7 

ABD, sadece Afganistan’a değil, bu esnada tüm 
Orta Asya’ya yerleşti. Kırgızistan’ın Manas üssün
deki ABD’li personel sayısının 3.000’i bulduğu söyle
niyor. Özbekistan ve Tacikistan’daki askeri üsler 
Amerika tarafından serbestçe kullanılıyor. Özbekis
tan’daki Amerikan askerleri, Kerimov yönetimine 
karşı savaşan İslamcı gerillalarla da mücadele ediyor.
ABD ile Özbekistan arasında Hanâbâd üssü için Ib 
yıllık bir antlaşma imzalandığı bildiriliyor. Gürcis
tan’da 200, Filipinler’de ise 660 Amerikalı askeri uz

Urnran-Eylül -2002 67



11 EYLÜL VE KÜRESEL ROMA

man bulunuyor. Bu uzmanlar, bir yandan sözde İsla  ̂
mi teröre karşı ilgili ülkelere eğitim hizmeti verirken 
diğer yandan da ABD çıkarlarmm uzun vadede ko
runması amacına hizmet ediyorlar. ABD ordusunun, 
sözde “İslâmi terörü” bahane ederek Endonezya, Ma
lezya ve Singapur’a kadar yayılmayı hedefliyor. 8

Bugün ABD deniz gücü, Pakistan, Yemen ve So
mali civarındaki sularda devriye geziyor.

ABD Sudan’daki muhalif güçleri desteklemeye 
devam ediyor. On yıl önceki Körfez Savaşı ile dünya 
petrolünün % 60’ının bulunduğu bölgeyi denetim al
tına alan Amerika şimdi Irak’a yeni bir saldırı hazır
lığında. Irak’ın ardından İran ve Kuzey Kore’yi de 
kara listeye alarak bu ülkeleri *‘§er üçgeni** ilan etti. 
(1 Ağustos 2002 tarihli Zaman’da yer alan bir haber 
şöyleydi: “ABD ve Kuzey Kore ilişkileri normalleşiyor: 
İki ülke dışişleri bakanlan Brunei’de görüştüler.” Dola
yısıyla, A BD ’nin hedef tahtasında İslâm ülkeleri dı
şında kimse kalmadı.)

Kısaca 11 Eylül’le birlikte ABD, dünyada kesin 
bir askeri egemenlik kurma ve önemli enerji kaynak
larını denetim altına alma planını adım adım uygu
luyor. Dahası, Kemal Derviş’in bir yazısında 9 işaret 
ettiği gibi, ‘̂küresel piyasanın da denetlenebilece' 
ği’\ yeryüzünün tüm zenginliklerinin kontrol altına 
alınacağı bir “dünya imparatorluğu”nu gerçekleştir
mek istiyor. IMF ve Dünya Bankası eliyle gerçekleş
tirilen küresel ekonomik gücün bu “gönüllü empev' 
yalizm**i, 10 ülkeleri kıskıvrak yakalıyor ve onları 
ABD’ye her alanda mecbur bırakıyor.

ABD-İsrail-Türkiye Ekseni

ABD ve yerli işbirlikçileri, bu yeni süreçte Türki
ye’nin İslâm dünyası için bir laiklik köprüsü olması
nı, yani Müslüman ülkelere laiklik ihraç etmesini is
tiyorlar. Bush’un Ulusal Güvenlik Danışmanı Con- 
doleezza Rice, Türkiye’nin Müslüman nüfusu, laik 
ve demokratik prensipleri ile sadece İslâm dünyasına 
değil, bütün dünyada Müslümanlara örnek olabilece
ğini söylüyor. Ayrıca Türkiye, ABD’nin Orta Asya, 
Kafkaslar, Ortadoğu ve genel anlamda İslâm dünya
sındaki politikalarının uygulanması açısından önem 
arzediyor.

Türkiye’nin gerek “laik modeF’ olarak İslâm dün
yasına sunulması, gerekse ABD’nin bölge çıkarları 
açısından hayati önemi haiz olması İsrail’le ilişkileri
ni geliştirmesini de beraberinde getirdi. 28 Şubat dö
neminde Türkiye-İsrail ilişkileri alabildiğine sıklaştı.

Ancak, Türkiye, gerek ABD gerekse Avrupa ta
rafından iki önemli meselede, Kıbrıs ve Kuzey 
Irak’ta tavize zorlandı ve hala da zorlanıyor. Sad- 
dam’a karşı koçbaşı olarak kullanılmak İsteniyor. Bu 
ve benzer nedenlerle, Türkiye’nin son zamanlarda İs
rail’le sıkı ilişkilerde bulunmaktan kaçındığı, Avrupa 
Birliği’nden Çin, Rusya, İran ve Suriye denklemine 
kadar farklı alternatifleri de yedekte tuttuğu görülü
yor.

Zira İsrail, 11 Eylül’le birlikte ipini tamamen ko
parmış bulunuyor; fırsatı kazaya koymayan katil Şa- 
ron, silahsız, savunmasız Filistin halkına yönelik ge
niş çaplı bir operasyon başlatarak, şehirleri yerle bir 
ediyor, yüzlerce masum insanı katlediyor, binlercesi- 
ni de tutuklayarak bilinmeyen yerlere götürüyor.

ABD’deki güçlü lobisi ve dünyadaki etkin medya 
ağı vasıtasıyla 11 Eylül sürecini kendi lehine çevir
meyi başaran İsrail, İkiz Kule’ye yapılan saldırı ile Fi
listinlilerin eylemleri arasında paralellik kurarak, 
dünya ve özellikle ABD kamuoyunda ‘haklı’ konuma 
geçiyor. Yurtları işgal edilen, katliama ve işkenceye 
uğrayan Filistinliler “mağdur” değil “saldırgan”, ka
til İ' r̂ail ise ^^savunma hakkını** kullanan devlet ola
rak görülüyor.

Medeniyetler Savaşı mı? Küresel Terör mü?

ABD, 11 Eylül sürecini bir medeniyetler savaşı ola
rak görüyor. Bu bağlamda ABD Başkanı Bush’un ağ
zından dökülen “Haçlı Savaşı” ifadesi ve olayı “me- 
deni dünyaya yönelik bir saldırı** olarak değerlen
dirmesi oldukça anlamlıdır. İtalya Başbakanı Berlus- 
coni’nin, Eylül sonlarında Almanya ve Rusya lider
leriyle yaptığı görüşmeyi müteakip sarfettiği “Batı 
uygarlığı, îslâm dünyasını ve diğerlerini Bdtılıloş- 
tırıp fethetmek zorunda** 11 ifadeleri, karşı karşıya 
olduğumuz Yeni Savaş’ın niteliğini ve boyutlarını 
ele vermektedir. Daha geçenlerde. Alman İçişleri 
Bakanı, Türklerin Alman toplumuna ilişkin olarak, 
en iyi uyum şekli asimilasyondur diyordu. 12

Burada, kendilerini ama sadece kendilerini “me- 
denî**, diğerlerini ise %arbar** olarak gören Roma 
İmparatorluğu’nun yeni versiyonu ile karşı karşıya- 
yız. ABD Başkanı Bush adeta bir imparator gibi, “ya 
bizimlesiniz, ya da bize karşı” diye tüm dünyaya mey
dan okuyor.

ABD bugün, Afganistan savaşı esnasında ele ge
çirip insanlık dışı şartlarda Guantanamo üssüne gö
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türdüğü savaş esirlerini, işkence yaparak konuştur
mayı tartışıyor; BM ’ye bağlı Uluslararası Ceza Mah- 
kemesi’nin kendi vatandaşlarını sorgulamasına karşı 
çıkıyor. 13 Amerikan kurmayları artık "daha az öz
gürlük, daha çok güvenlik**ten söz ediyor. ABD, 
üçüncü ülkelerde terör örgütlerine karşı operasyonlar 
yapmayı tasarlıyor.

Büyük düşünür Jean Baudrillard, 11 Eylül süreci' 
ni değerlendirdiği bir röportajında 14 Amerikan 
merkezli küreselleşmenin bizzat doğasında var olan 
şiddet, çılgınlık ve dayatmaya dikkat çekiyor ve "kü
reselleşme olağanüstü bir şiddet üzerine kurulu
dur** diyor. ABD merkezli küreselleşme her şeyin 
Batılı hayat tarzı ekseninde ‘^tektipleştirilmesinV* 
hedefliyor. İnsan hakları, demokrasi, özgürlük gibi 
kavramlar sadece bir ‘meşrulaştırma aracı yani işin 
reklam kısmı Baudrillard’a. göre; "farklı olan*’â karşı 
kullanılan bir silah...

Küresel emperyalizm, kabaca "ya bizim gibi 
olursunuz ya d a ...” mantığıyla hareket ediyor. Ege
menliğini tehdit ve şantajla sürdürmeye çalışıyor ve 
bu bağlamda kendisine direnen ve yoluna çıkan her 
şeyi ‘terörizm’ olarak görüyor. Oysa terör ve çılgın
lık bizzat A BD ’nin doğasında var. Aslında geçenler
de (06. 08. 2002) The Guardian’da George Monbiot 
imzalı yazıda vurgulandığı gibi A BD  şimdi dünya 
için bir tehdit haline gelmiş bulunuyor. Amerikan 
terörü’nü Noam Chomsky ‘terörizm kültürü* diye 
isimlendiriyor; bu ABD’nin yeryüzü hegemonyasını 
sürdürmek için her türlü hukuksuzluğa başvurma 
yöntemini ifade ediyor. 15

11 Eylül sonrasında ABD’nin terörizm politikası
nın iyiden iyiye fütursuzlaştığına, ekonomik çıkarla
rına ters düşen, kendisine direnen ya da kendisi gibi 
düşünmeyen herkesi bir ‘Kızdderili* gibi görüp yok 
etmeye çalıştığına tanık oluyoruz. Artık ABD, "G lo
bal Köy”ün hem ağası, hem de jandarması/polisi ro

lünü üslenmiştir. Fransız Jacques Attali’nin belirtti
ği gibi, 1990’larda Sovyet bloğunun çökmesi ile tek 
kutuplu dünyanın merkezi haline gelen ABD, dün
ya hegemonyasını sürdürmek için hep bir ‘‘hırsızlar 
çetesine” ihtiyaç duymuştu; aksi halde “hırsızsız po
lis rolü oynama** sorunu ile karşı karşıya kalacaktı. 
16 ABD’nin 11 Eylül sonrasında Irak’ı, İran’ı, Ko
re’yi, Sudan’ı, Yemen’i, Somali’yi... kısaca kendisi gi
bi olmayan, kendi çıkarlarına direnen herkesi “terö
rist” ilan etmesi işte bu ‘hırsız ihtiyacından’ kaynak
lanıyor.

Öyle görünüyor ki, kısa vadede ABD hegemon
yasını daha da ağırlaştıracağa benzeyen bu terörist 
yöntem; uzun vadede dost-düşman simetrisi anafo
runda ABD’nin ve tüm dünyanın tükenişini berabe
rinde getirecek. Zira, Baudrillard’ın deyişiyle 
ABD ’nin yani küresel emperyalizmin başlattığı bu 
savaş, “bizzat insan soyunu kendisiyle yaptığı bir 
savaş...**

Kur’ân, Nuh sûresinin 21. âyetinde şöyle buyurur:
“Onların servet ve nüfus üstünlükleri hüsran

larını arttırmaktan başka bir işe yaramayacak.**

İslâm’ı Dönüştürmeye Yönelik Projeler

ABD, yeryüzüne egemen kılmaya çalıştığı seküler- 
hedonist yaşam biçimine (küreselleşmeye) karşı ıs
rarla direnen ve ona alternatif oluşturacak bambaşka 
bir hayat tarzını inşa edebilme potansiyeline sahip 
bulunan Müslüman dünyayı ve İslam medeniyetini 
hedef tahtasının tam orta yerine oturtmuş bulunu- 
yor.

Batılı bazı yazarlar, artık şunu açıkça itiraf ediyor
lar: Kapitalist blokla Komünist blok arasındaki kav
ga aile içi kavgaydı. Şimdi bu kavga bitti. Artık Ba- 
tı’ya meydan okuyan bir güç var: îslâm. 17 Yani asıl 
savaş şimdi başlıyor; Batı’nın İslâm’la savaşı...

Ümran.Eylül .2002 69



1 i EYLÜL VE KÜRESEL ROMA

İşte 11 Eylül, İslâm’ın siyasal, ekonomik, kültü' 
rel, sosyal her alandaki varlığını bütünüyle ortadan 
kaldırmaya yönelik bir **topyekün savaş**ın alenîleş
mesi olarak karşımıza çıkıyor. **Küresel emperya- 

yeniden güçlü biçimde tarih sahnesine dönme 
potansiyeli taşıyan İslâm’ı ve İslami hayat tarzını, 
kendi ürettiği Amerikan (Batı) tipi yaşam tar  ̂
Zi*̂ na karşı bir tehdit olarak algılıyor. (11 Eylül erte- 
si ABD Başkanı Bush’un, olayı Amerikan hayat 
tarzına yönelik hir saldırı** olarak değerlendirmesi, 
oldukça mânidârdı.) Bu nedenle yeni süreç, hem 
Müslümanların sahip olduğu bütün imkan ve vasıta
ları ellerinden almayı, hem de psikolojik savaş yön
temleriyle Müslümanların iradelerini felç etmeyi, 
umutlarını söndürmeyi ve kendilerine olan güvenle
rini yok etmeyi hedefliyor.

Bugün ABD ve Batı’da, “Müslüman” kimliği ta
şıyan ve Müslüman kıyafeti giyinen herkes potansi
yel bir **düşman** veya terörist olarak görülür olmuş
tur. Müslüman erkekler “Bin Ladin” diye aşağılan
maya, hanımlar da başörtüsünden dolayı hakarete 
uğramaya başlamıştır. A BD ’de bir Sih’in, sadece kı
yafetinden dolayı Müslüman sanılarak öldürülmüş 
olması ilginçtir.

11 Eylül ertesinde ABD baskısıyla Pakistan, Su
udî Arabistan ve Mısır (Ezher) başta olmak üzere İs
lâm ülkelerindeki eğitim sistemi ve müfredatında 
önemli değişiklikler yapıldı. Şimdi ise Amerika, Su
udi Arabistan başta olmak üzere bütün İslâm ülkele
rindeki yönetimleri değiştirmeyi hedefliyor.

“Küresel değerler** diye yutturulan Batı tipi ya
şam tarzının 18 önündeki tek engelin yani İslâmi
yet’in bu tür yöntemlerle kontrol altına alınıp berta
raf edilebileceği düşünülüyor.

Ama, bütün yerel/küresel süreçlere rağmen İslâm, 
sadece Müslüman dünyanın değil tüm insanlığın ye
gane umudu olmaya devam ediyor. Bu durum karşı
sında, küresel güçlerle yerli işbirlikçileri yeni sinsi 
planlarını devreye koyuyorlar: “Küresel değerler”le 
çatışmayan yani Amerikan tipi yaşam tarzı ile 
**uyumlu**, siyasal, ekonomik, sosyal... bütün’ iddi
alarından soyutlanmış, sadece vicdanlara, camil.-:re 
hitap eden bir “ılımlı” (moda tabirle **light**) İslam 
üretmek. Bir başka ifade ile İslam’ı ^*protestanlaştır' 
mali**. İşte yeni proje bu.

28 Şubat provası da burada anlam kazanıyor. Ha
tırlayın, 28 Şubat sürecinde, Cumhurbaşkanı S. De- 
mirel’in formüle ettiği bir plan vardı: Kur’ân’m 6665 
âyetinin 230 kadan ahkâma yani hayatın tanzimine iliş

kindir ve bugün uygulanmamaktadır; zira bunların yeri
ni “çağdaş hukuk” doldurmuştur. Bunlan uygulamaya 
l<alkışmak çağın gerisinde kalmaktır. İşte bütün mesele 
bundan ibaret: İslâm’ın hayatı tanzim eden ilkelerini 
yani ahkâm âyetlerini iptal edip Müslümanların da 
bu tür iddialardan vazgeçmelerini sağlamak. O za
man bu **uysal/light** Müslümanlar ^Hehlikeli** ol
maktan çıkarlar.

Ancak, İslâm otantik vahyî yapısını koruyan tek 
din olması hasebiyle, dönüşmüyor**, tam tersine 
^^dönüştürüyor**. Kur’ân zamanlar ve mekanlar üstü 
evrensel (küresel ötesi) mesajlarıyla çağımız insanlı
ğının yolunu aydınlatmaya devam ediyor. Bu neden
le, tüm dünyada olduğu gibi ABD ve Batı’da da İs
lam’a ilginin daha bir arttığı gözleniyor; 19 İslâmi
yet’i iyi ya da kötü niyetle inceleme ihtiyacı duyan
lar, nihayet “hakikat”i anlayıp kavrama fırsatı bulu
yorlar.

A BD  İmparatorluğu: Sonun Başlangıcı mı?

A BD ’nin, 11 Eylül’den yararlanarak küresel hege
monyasını daha da pekiştirmek, tıkanan ekonomisi
ni ve savaş sanayiini canlandırmak ve kadim rakip
lerinin (Çin, Japonya, Almanya...) önünü kesmek 
niyetinde olduğu anlaşılıyor. Ancak, dünyanın her 
köşesini denetim altına almayı amaçlayan böylesi bir 
küresel sıkıyönetim hevesi, orta ve uzun vadede 
ABD’yi sıkıntıya sokacaktır. Zira, ABD’nin yaptığı 
kelimenin tam anlamıyla **global terör**dür.

Paul Kennedy, Büyük Çüçlerin Yükseliş ve Çö
küşü isimli eserinde; ABD başta olmak üzere, dünya 
imparatorluğuna oynayan ülkelerin, egemenlik sınır
larını zorladıkça, askeri harcamaların kaçınılmaz bü
yüklüğü karşısında çözülecekleri tezini ileri sürüyor.
2 0  Bugün ABD, dünya zenginliğinin % 40’ına sabip; 
ama bu gücü elinde tutmanın ve askeri güç kullanı
mı yoluyla dünyayı tek başına denetlemenin maliye
ti her geçen gün artıyor. Bush, 11 Eylül sonrasında 
askeri harcamaları 48 milyar dolar daha artırdı. 
ABD, şu an 379 milyar dolarlık askeri harcama ile, 
kendisinden sonra en fazla askeri harcama yapan 14 
ülkenin toplam harcamasını aşmış bulunuyor, 21

George Soros’un tespiti ilginç: ^*Hegemonik gü
cün, diğer ülkelerin çıkarlarını hiç hesaba katma
dığı bir hegemonya düzeni kalıcı olamaz  ̂ 11 Eylül 
türü asimetrik tehditlerin süper güç kullanımıyla 
bastırılması da baskıcı hegemonya rejiminin sonu
nu hazırlar. Bazı baskı rejimlerinin uzun ömürlü
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olduğu görülmüştür, ama tarihte hiçbir baskı reji
mi kalıcı olmamıştır/^ 22

11 Eylül sonrası manzara §u: ABD’nin askeri he
gemonyası, 2. Dünya Savaşı’ndan beri hiç bu kadar 
yaygın olmamıştı.

Bütün bu gelişmeler, Amerikan ekonomisinde 
ciddi sorunlara yol açıyor. ABD, tarihinin en büyük 
iflas olaylarıyla karşılaşıyor: Enron’dan sonra World
Com da iflas ediyor. Yönetimde ciddi görüş ayrılıkla- 
rı ortaya çıkıyor. Öyle görünüyor ki, önümüzdeki yıl
larda egemen güçlerin iç çekişmeleri ve kendi arala
rındaki çıkar çatışmaları daha da açığa çıkacaktır. Bu 
bağlamda ABD ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkile
rin 11 Eylül sonrasında hayli zayıfladığı söylenmek
tedir.

Öte yandan, ABD’nin dünyaya dayatmaya çalış
tığı seküler temele dayalı Batı tipi yaşam tarzı var
lığını idame ettinnekte hayli zorlanacaktır. Zira, 
Amerikalı devlet adamı Z. Brzezinsky’nin de ifade 
ettiği gibi, ^^Batı*da egemen olan maneviyattan yok' 
sun sekülerizm, kendi kültürel yok oluşunun filiz- 
lerini de içinde taşımaktadır/^ 23

Doğrusu, uygarlık tarihi boyunca bütün toplum
lar ve dinler tarafından ifsat edici ve yıkıcı kabul 
edilen değerler; tamahkârhk, sefahat, şiddet, ben
cillik, açgözlülük, kendi zevkine aşırı düşkünlük, 
cinsel sapkınlık, ahlaki hiçbir sınır tanımama, 
bugün Amerikan tipi yaşam tarzının belirgin değer
ler sistemi haline gelmiştir. Montesquieu’nün tespit 
ettiği gibi, Roma’yı yıkılışa sürükleyen iki neden 
( “kahredici ordu gücüne güven ve aşırı lüks ve sefa
hat'’) bugün ABD için de sözkonusudur.

11 Eylül sonrasında “Küresel imparatorluk’’ 
hevesine kapılan ABD’nin sonunun, bu noktada 
Roma împaratorluğu’nun sonuna benzemesi kaçınıl
maz gözükmektedir. Bilge şair Octavio Paz’ın 
ifadesiyle: “AjBD sık sık Roma ile karşılaştınimıştır. 
Koşutluk her ne kadar tam değilse de kabul etmek gerekir 
ki işe yarar türdendir. Montesquieu’ya göre, Romalılann 
dekadanlığının (inhitat/çöküş) çifte bir sebebi vardı: O r
dunun gücü ve lüksün yol açtığı kokuşma. îlki im
paratorluğun kökeniydi, İkincisi ise yıkımı. Ordu, 
Roma’nın dünya üzerinde hüküm sürmesini sağladı, ama 
bunun yanı sıra sorumsuz sefahat düşkünlüğünü ve 
savurganlığım da başlattı. Amerikalılar, Romalılar- 
dan daha bilse ve daha ılımlı olacaklar mı, daha
büyük bir ahlaksal direşkenlik gösterecekler mi?
Hiç de öyle olacakmış gibi görünmüyor.” 24

Octavio Paz, bunları 11 Eylül’den çok önce söy-

11 EYLÜL/YILDIZ

lüyordu. Immanuel Wallerstein ise Eylül sonrasında 
şunları ifade ediyor: “Pox Americana sona erdi. 
Vietnam ve Balkanlar*dan Ortadoğu^ya ve 11 Ey- 
lüVe uzanan meydan okumalar Amerikan üstün
lüğünün sınırlarını ortaya koydu. ABD sessiz 
sedasız çekip gitmeyi öğrenecek mi, yoksa 
Amerikan tutucuları direnecekler ve böylelikle ted
rici bir çöküşü hızlı ve tehlikeli bir düşüşe mi 
çevirecekler?*^ 25  ■
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11 EYLÜL SÜRECİ: 
ORWELLYEN KÜRESEL NEO^FAŞİZM

MEHMET ÖZAY

9/ İl’den bu yana bir yıl geçti. Dünyanın tek ege- 
men gücü olan “küresel neo^faşizm"in temsil' 
cisi ABD, malum olayın akabinde elinde zcıten 

hazır tuttuğu “suçlular** listesinin en “gözdelerini” 
birer birer “açıklamaya” başladı. Zaman zaman dün- 
ya kamuoyuna duyurulan “kara liste”nin mağdurları 
artık medyanın en dinamik unsurlarının devreye gir
mesiyle bütün dünya halklarına deşifre edilmeye baş' 
landı. Özellikle “şer ekseni” olarak adlandırılan Irak, 
İran ve Kuzey Kore’ye yeni ülkeler eklenmekte geci
kilmedi. Aslında, ABD Başkanı Qeorge Bush  nez- 
dinde yapılan açıklamalar, uzun vadeli ve çok boyut
lu küresel hesapları bünyesinde barındıran bu müca
delede bugünlere gelineceğinin sinyallerini vermişti.

“Büyük Ağabey” İşbaşında

ABD yönetimi, 11 Eylül akabinde hem ulusal hem 
de uluslararası plânda gerçekleştirmeye başladığı 
yaptırımlarla bıitünüyle bir “gözetim toplumu” örne
ği sergilemektedir. Söz konusu hadisenin daha ayrın
tılı incelenmesi, ipuçları, sanıklar, şüpheliler vs. bü
tün bir hukukî yönü bir tarafa, insan haklarının en 
temel kriterleri-, insana saygı ve savunma özgürlüğü 
gözardı edilerek dünyanm dört bir yanında insan avı
na çıkan ajanlar va ajan kuklaları suçları kanıtlan
mamış insanları gayr-ı İnsanî ve gayr-ı hukukî yön- 
temlerle avlamaya koyuldular. Uluslararası ilişkilere 
özgü kriterler, ülke mahremiyeti gibi hususların hiçe 
sayılması dünya üzerinde yaşanan neo-faşizan uygu- 
lamaların en açık delilidir. Bir yandan Bosna’ya, 
Kafkaysa’ya, Filipinler’e, Uzak Doğu Asya ülkelerine 
öte yandan Afrika’ya -örneğin Sudan’a- giren “ajan 
birlikler”, tespit ettikleri kişileri yakalayarak Kü
ba’nın Guantanamo Adasına götürdüler. Bu esnada

bütün komşu ve bölge ülkeleri yaşanan bu haksızlık
ları görmeyip kısır çıkar çatışmalarından kendi pay
larına düşeni alma yarışında ABD ile işbirliğine so
yundular. Örneğin, daha düne kadar açlıktan kırılan, 
Türkiyeli müslümanların önemli yardımlarına konu 
olan ve Eritre ile savaştan yeni çıkan, kendi halkının 
derdine çare olması gereken Etiyopya, Sudan’la ilgi
li olarak gerekirse ABD’ye bu konuda seve seve yar
dımcı olacağını, ^^askerlerinin** ABD*nin “hizme
tinde** olduğunu açıklamıştı.

Guantanamo Günleri

Adada, 194 Afganlınm yanısıra 26 ülkeden 300’ü aş
kın şüpheli hapsedilmişti. ABD Savunma Bakanı 
Rumsfeld, bu esirleri Cenova Sözleşmesi’ne uygun 
olarak savaş esiri olarak kabul etmeyeceklerini söyle
mekten çekinmedi. Öte yandan, bir başka kaynakta 
ise, Afganistan*dan getirilen esirlerin sayısı 3 0 0 0  
olarak veriliyordu. Bu esirlerin büyük bir bölümünü 
Afganistan’da ele geçirilen kişiler oluşturuyor. Çok 
yaşlı olan 250 kişi salıverilirken, 100 kadarı Quanta- 
namo’ya götürüldü. Bu insanların, toplam kapasitesi 
800 kişi olan 40 hücreye yerleştirilmesi gıda ve ihti
yaçların karşılanmasını son derece güçleştiriyordu. 
İçme suyunun, yakınlardaki bulunan ve bir çöp yata
ğını andıran bir dereden karşılandığı bu hapishane
yi ziyaret eden Boston*dan bir İnsan Hakları grubu
na mensup doktorlar, dizanteri ve sanlık hastalıkla
rına rastlandığı ve koşulların uluslararası standartla
rın altında olduğu tesbitinde bulunarak, Washing- 
ton’a koşulların iyileştirilmesi yönünde bir çağrı yap
mıştı. Tüm bu tür çabalardan sonra, esir sayısı 1200’e 
indirilmiş ve bu süreçte Kızılhaç yetkililerinin yardı
mı söz konusu olmuştur. Malum Ada’da sadece sıra-
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dan askerler değil, eski yönetimin Islamabad Büyü' 
kelçisi olan Abdüsselam Zaif gördüğü işkenceler SO' 
nucu hayatını kaybetmiştir.

Küreselleşen Yoksulluk Silah Yardımı

1989 ydmda “Demir Perde'’ ülkelerinde halklarm 
“özgürlüğü” birbiri ardı sıra geldiğinde, dünyada 
esen barış ve esenlik rüzgarları kısa bir süre sonra yê  
rini yeni düzen yanlılarının icraatlarına terk etti. Ar- 
tık “Doğu BIoku”nun özgürleşmesinde kendine pay 
çıkaran Batı medyası yeni dü?:enin yanında silahsız 
insanlar üzerine silah yağdırılmasının renkli /ofoğ- 
raflarını sunuyordu. Demokrasi öncüsü Bush ve 
yandaşları, ABD topraklarında öldürülen masumlara 
karşı intikamını 5000’in üzerinde masum Afganlıyı 
katlederek aldı.

Joseph Kahn yazdığı bir makalede Afrika, Latin 
Amerika, Orta Asya ve Orta Doğu’da yaşayan insan' 
ların çoğunun Berlin Duvarı’nın yıkılmasıyla birlik
te küresel kapitalizmin dünya çapında yayılma gös' 
termeye başladığı 1989 yılındaki ekonomik koşulla- 
rının çok gerisinde kaldıklarını belirtiyor. Son bir 
yıldır yaşanan gelişmelerin bu çerçevede değerlendi' 
rilebilmesi ufuk açıcı.olacaktır. Ellerinde biriken si
lah stoklarının yanısıra, üretilen yeni silahların de- 
nenmesinin de yollarını arayanlar hem Müslüman
ları katil göstermekte, hem de müslümanların yaşa
dıkları ülke yönetimlerine “küresel terörizm’le  sa
vaşmada teçhizat desteği adı altında silah pazarlama
larına hız vermektedirler.

Avrupa kıtasının, ABD’ye göre barış yanlısı gö
zükmesine rağmen, bilinçli bir şekilde üretilen Pakis- 
tan-Hindistan çekişmesinde her iki tarafa da silah 
satan İngiltere’yi eleştirenlere bir yetkilinin verdiği 
“biz silah satmasak başkaları satacak” cevabı son 
derece düşündürücüdür.

Yoksulluğun büyük kitleleri kırıp geçirdiği dün
yada ABD başta olmak üzere gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkeler silahlanma yarışında mesafe almaktadır
lar, Akılcı ve pozitif düşüncenin öncüsü olduğu söy
lenen Batılı ülkeler, salt korkularının esiri toplumla' 
ra dönüşerek dünya halklarınm mutluluğu ve refahı 
yerine kendi kazanımlarının peşinde koşmakta, diğer 
ülkeleri de peşlerinden sürüklenmeye zorlamaktadır' 

Asf-,----------------------------------------
Bugünlerde Güney Afrika’da gerçekleştirilen 

“zirve”de “Afrika halklarının daha henüz temiz içme 
suyu bulamamaları neticesinde hayatını kaybeden

milyonlarca insanın derdine deva olacak çözümler 
üretilmesi gerçekleştirilebilir mi acaba?” diye sor' 
maktan kendimi alıkoyamıyorum.

Haber Kaynaklarınm Samimiyetsizliği

1991 yılında Irak operasyonunu bütün dünyaya can
lı yayınlayan CNN Afganistan’a yapılan saldırılarda 
ortalıkta gözükmedi; diğer Batılı medyalar da bu ko
nuda “sesszilik”lerini bozmayarak CNN’nin izinden 
giitler. Afganistn’da ne olup bittiğini hiç bir zaman 
tam olarak öğrenme imkânımız olmadı. Dünyanın, 
Bush’un ağzından çıkanlara kandığı bir ortamda in
sanların bilgi çağının göstergesi olarak savaş, terö
rizm vb. gibi bütün insanlığı ilgilendiren en temel 
konularda doğru bilgiye ulaşmakta zorlandıkları gö
rülüyor. ABD’de şöyle bir tabir vardır: “Eski başkan- 
lardan Lyndon Johnson her ne zaman dudaklarını kı
pırdarsa yalan söyleyip söylemediğinden herkes kuş
kulanır.” Benzer bir yaklaşım Richard Nixon için de 
geçerlidir. Nixon’i konu alan filmde bütün bir siste
mi kendi çıkarları için kullananlara özgü bir tarzda 
her türlü uygulamayı meşru sayan bir politaka neti
cesinde 'Yüksek Mahmekemece suçlu bulunacağını 
anladığında' istifa etmek zorunda kalması gösteril' 
mektedir. Böylesi tecrübeleri yaşayan Amerikalılar 
kendi başkanlarına karşı bu yaklaşımları sergiliyor' 
larsa, dünya halkları ABD’den gelen her haberi kuş
kuyla karşılamakta haklıdır. Kamuoyunu bilgilen^ 
dirmeyi değil, yanlış bilgilendirmeyi ilke edinen 
A BD  yönetimlerinin 11 Eylül olayı ve akabindeki 
gelişmelere dair haber bombardımanından “sağ çıka
bilmeleri” zor gözüküyor.

Amerikan İdealleri mi Dediniz?

Bush’un bütün dünya halklarını kapsama alanına da
hil etme yönünde geliştirdiği stratejilerden biri 
“Amerikan İdeallerV'ni gerçekleştirmeye davetti. 
Bir kovboyun hangi tür ideallere sahip olabileceği' 
ne tanık olan dünya bu absürd ideal sevdalısına pek 
de kulak asmıyor aslında. Bir yandan % 95’inin Tan- 
n ’ya inandığım söylediği halkının aslında Tanrı’yı 
gündemden kaldırıp tüketim dini’nin mensupları ol
duğunu; din özgürlüğü taraftarı olduğunu söylemesi' 
ne rağmen, özellikle müslümanların kendi yurtların- 
da bile baskı altında tutulmalarına göz yuıııulduğu- 
(başka ülkelerde ise azınlık statüsünde bile gözetil- 
meyip baskılara maruz bırakıldıkları) bir dünyada bu
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safsatalar nereye kadar işleyebilir? ‘Soap opera’lardan 
(televizyonlarda yayınlanan Amerikan dizilerinden) 
bütün dünyaya yayılan örnek Amerikan ailesi, yoz
laşmanın, aylaklığın izlerini taşımakta; değersizliğin 
değer olarak yutturuldıığu, özgürlüğün istediğin za
man istediğinle yatmaya endekslendiği, ne kadar ka
zanırsan o kadar harcarsın materyalist felsefesinin 
okullardan başlayarak toplumsal kurumlarda yer 
edindiği gerçekte aile kummunu dinamitleyen bir ai
ledir. Sürekli özgürlükden dem vuran Amerikan 
balkanı önce kendi insanlarını tüketim köleliğin
den kurtarmalı, sonra da bütün medeniyet muhitle
rinin kendi hayat ve hayatiyet haklarına saygıyı ken
dine ilke edinmesini öğrenmelidir.

Bowman: “Terörle Mücadele,
Kocaman B ir Yalan”

Görünüşte “terörle mücadelc” ettiklerini söyleyenle
rin, gerçekte ise savaş çığırtkanlığı yaparak ve dün
yanın dört bir tarafına asker yığarak terör havası es
tirenlerin her şeyden önce silah tüccarı olmaları do
ğal. Çünkü böylesi bir gücü eline bulunduranlar hem 
prestij hem de maddi olanakları ellerinde tutmakta
dırlar. Kaldı ki, bu şirketlerin arkasında belli başlı ül
keler bulunmaktadır. ABD 'nin teröre karşı küresel 
mücadele safsatasına, örneğin. D r, Bowman^in 
tepkisi ilginç. Bowman, ABD’nin dünyada insan 
hakları, özgürlük ve demokrasi mücadelesi verdiğini 
açıklamasını “kocaman bir yalan” olarak niteliyor. 
İşin ilginç tarafı şurada: Bu kişi Ford ve Carter zd- 
manında, ^"Yıldız Savaşları*^ projesinin başında bu' 
lunan önemli bir zat. “Niçin insanlar Amerikalılar
dan nefret ediyor?” diye bir soru soruyor ve bu soru

ya “çünkü nefret edilecek pek çok iş yaptık da onun 
için” cevabını veriyor Bowman. Ve bütün bu olum
suz koşullar karşısında insanların nefretinin büyüme
sinin neticesi oluşabilecek saldırılar karşısında, 
A BD ’nin her yıl 273 milyar dolarlık silahlanma har
camalarının bir tek kuruşunun dahi çare olamayaca
ğını söylüyor. İran, Şili, Vietnam, Irak ve Nikara
gua’nın ve diğer ‘Muz Cumhuriyetlerinin’ çağdaş ta
rihleri incelendiğinde ABD yönetimlerinin nasıl bir 
oyunla insanları kukla vaziyetine düşürdüklerini gös
termeye kafidir. Bugün vurulması plânlanan Irak’da 
geçen saldırıda 250.000 insanın hayatını kaybetme
sinin ve o günden bugüne değin devam eden ambar
go ile yarısının beş yaşın altındaki çocuklar olmak 
üzere bir milyon insanın can vermesinin sorumlusu 
olarak gene ABD olarak gösterilmektedir. Kendi ek
tiğini biçmekle meşgul ABD yönetimi, hem kendi 
halkını huzursuz etmekte, hem de diğer ulusların, sa
vaşların ve çatışmaların sona erdirilmesi ve daha in
sani yardım gibi son derece acil ihtiyaçları söz konu
suyken salt egemen şirketler uğruna dünyayı bunalı
ma sevketmektedir.

Fehmi Koru’nun  ısrarla konu üzerine eğilerek 
yaptığı tetkikler ve nihayetinde yayımladığı eserinde 
vardığı sonuç, malum olayın A BD ’nin bir iç hesap
laşması olduğu yönünde. Bir ülkenin askerlerinin, 
siyasilerinin toplanıp savaş suçlusu bile kabul edil
meden Küba’da esir kampına tıkıştırılmaları karşı
sında, çağdaş değerleri düşünen ve gündeme getiren 
insanlara ve kurumlara rastlamak zor oldu. Ancak 
görülebildiği kadarıyla, sadece İngiltere -o da kendi 
vatandaşı olduğu için- adada esir tutulan üç-dört ki
şi ile görüşme fırsatı elde edebildi. İnsanlık onuru ve 
haklan söz konusu olduğunda, milliyetçiliğin, bölge
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ciliğin, renklerin ve dinlerin göz ardı edilebileceğine 
dair en yakın ve net bir örnek olarak bu ada ve ada- 
da yaşananlar gösterilebilir.

Ortadoğulu Maceraperestler

Bağımsızlık adı altında küresel neo-faşist ABD’nin 
yıllar yılı siyasal hegemonyasına bağımlı kalarak, 
bölgesel işbirlikçisi olarak hizmet vermiş kimi ki'al- 
lıkların ve yönetimlerin de artık oyunun sonuna gel
dikleri anlaşıldı. Halklarına yapmadıkları -maddi, 
manevi- zulüm kalmayan, sahip oldukları doğal zen
ginliklerini batıya peşkeş çeken, üst yönetici sınıfın 
ve yandaşlarının dünyevi zevkler peşinde aylak bir 
yaşam ünitesine dönüştürdükleri mekânlarında za
man geçirdikleri, oysa kendi ülkelerinin her tür ha
yatî sorunlarına karşı duyarsızlaştıkları, yabancılaş
tıkları tuhaf bir azınlığın egemen olduğu bu ülkeler 
artık oyunun sonunu görmek zorundadırlar.

Başta Suudi Arabistan ve Mısır olmak üzere, Or
tadoğu diye adlandır dan bölgede halkı müslüman ül
kelerin yönetimleri, işbirliklerinin faturasını artık 
yok olmakla ödemek durumunda kalacaklar gibi gö
züküyor. ABD’nin, küresel neo-faşizmin tek hüküm
ranı olma yolunda kurduğu düzenin temel dinamik
lerinden biri karşısında herhangi bir rakip görmek is
tememesi ve adına demokrasi dediği oyuncağın artık 
bu ülkeler için de kullanılabilirliğine hükmetmesi 
sahnelenen oyunun bir başka sahnesinden başka bir 
şey değildir. Batı*da demokrasi oyununun nasıl oy- 
nandığını Hollywood’un belki kendi kendine çelme 
takarak çektiği (Richard) “Nixon” filmi ile görmek 
çok kolay. Kennedy ailesinin başına gelenler, M. 
Luther King’in ortadan kaldırılması vb. hadiseler ha
len faili meçhul cinayetler gerçeğini gündemde tut
masının ABD’nin kendi sınırları içindeki “mari- 
fet”lerinin yanısıra, Ortadoğu ve Latin Amerika ül
kelerinde kendi yandaşlığına oynayanları nasıl hal' 
ha rağmen iktidara getirdiği veya iktidardaki halk 
yanlılarını nasıl bir gecede değiştirdiği gerçeğini ar
tık tüm dünya gözleriyle görüyor ve biliyor.

Artık halkı müslüman olan ülkeler sahip oldukla
rı doğal zenginlikleri salt kendi malları kabul edip, 
Batı’lı çok uluslu şirketlere peşkeş çekmeye bir son 
verip bütün bir dünyanın barış ve selameti yolunda 
bölgesel veya küresel birlik teşkil etmelidir. Bunun

rından anlamamak ancak yöneticilerin zekâ yaşı 
problemiyle açıklanabilir. Türkiye’nin de içinde yer

aldığı bölge ülkeleri sahip oldukları, su dahil doğal 
kaynaklarını -bor, uranyum, petrol ve uranyum gibi 
son derece önemli stratejik imkanlarını- önce kendi 
insanının refahma daha sonra da bütün bir güneyin 
önceliğinde dünya halklarının barışına vesile olacak 
şekilde kullanmalıdırlar.

11 Eylül sonrasında İstanbul’da gerçekleştirilen 
"Medeniyetler Buluşması” teranesinin boşa çıktığı
nı gördük. Zaten o dönemde bir kanalda M . Ali Bi- 
rand’ın eski büyükelçilerden Yalım Eralp ile yaptığı 
görüşmede Eralp, Dış İşlerinin bu tür çalışmalarının 
%50’sinin şov nitelikli olduğunu söylemişti. Herhal
de öbür yarısı da bu tür gelişmelerden rahatsız olan- 
larca engellenmeye yönelik çabalardan ibaret, de
mek ki. Kaldı ki, bunu destekleyici mahiyette, söz 
konusu görüşmelerde iki medeniyeti de ilgilendiren 
önemli kararların alınması beklenen toplantılarda 
Avrupalı katılımcılarm yer almadığını gördük. Dola
yısıyla Türkiye’nin, sağduyu sahibi, yaşadığı ve men
subu olduğu medeniyet havzasının farkında, Batı’nın 
oyununu 200 yıldır gören ve bu oyunun artık büyük 
bir bölümünün bütün bir dünyayı saracak boyutlarda 
sergilendiğine vakıf kesimlerince bütün bir doğunun 
ve İslam coğrafyasının bütünleştirilmesi, kısır bir 
bloklaşma aracı olarak değil, hem bölgenin hem 
dünyanın barışına vesile olacak çalışmalara önderlik 
etmesi gerekmektedir.

20. yüzyılın başlarında A BD ’den diğer ülkelerde
ki ABD büyükelçiliklerin hepsine gönderilen bir ge
nelgede petrol rezervi ihtimali olan ülkelerdeki yö
netici elit tabaka ile ilişkilerin sağlamlaştırılması 
tavsiyesi dile getiriliyordu. Dünya plânlamasında or
ta ve uzun vadeli düşünme yetisinin yerinin günde
lik kısır ve aylakça yaşamaya terk edildiği Ortadoğu, 
Asya ve Afrika’da -buna Latin Amerika’da dahil- 
bütün halklar açlığın, susuzluğun, savaşın boyundu
ruğuna maruz bırakılmışlıklarını görmek ve küresel 
neo-faşizme direnecek küresel işbirliği projeleri geliş
tirmenin yollarını araştırmak zorundadırlar. Sanal 
yanıltıcı haberler ve programlarıyla Türkiye halkı
nın bu hayatî gerçekleri görmesini engelleyen medya 
sektörünün bu olumsuzluklarda payının ne denli bü
yük olduğunun da fark edilmesi gerekiyor. Türkiye 
denen coğrafyanın, sadece üzerinde yaşaya geldiği
miz bu ülke coğrafyasıyla sınırlı olmadığını bütün bir 
Batı biliyor; ancak birilerinin gerçeği kavrayamama- 

_de_liLLİsin önıinii acabilecek aktör

lerin ve faktörlerin yok edilmeye veya gözardı edil
meye çalışılması oldukça düşündürücüdür.
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“Küresel İmkân Müslümanların Lehine”

ABD’nin suçlular listesine sadece örgütler değil, bü
tün müslümanlann dahil edildiğini gömek gerekiyor. 
Bunun gündelik hayattaki yansıması, örneğin, her 
yaz esnek’ sosyal hayat koşullarına sahip Batı’da, 
özellikle de ABD’de tatillerini geçiren Arap zengin
lerine vize verilmemesidir. Bu zenginler artık 
A BD’ye bakışlarını gözden geçirmeye başlamak zo
runda kalmışlardır. O yüzden kimi başka kıtalara ve 
coğrafyalara -örneğin Avustralya’ya- tatile gitmeyi 
seçerken, kimi kendi coğrafyasına dönme fırsatını 
yakalayarak kardeş ülke olarak andıkları meselâ Fas 
gibi ülkelere gidiyorlar. 1980’li yıllarda İstanbul’da 
çokça görmeye alıştığımız Arap turistlerin bir süre 
sonra Türkiye’ye gelmemeleri turizm açısından sorun 
teşkil etmişti. Ancak şu günlerde Taksim’e ya da 
Sultanahmet’e gidildiğinde sıklıkla Arap turistlere 
rastlayabilmek mümkün. Bunun bir üst teşekkülle 
bütün bir ülke halklarının ve yönetimlerinin sağlıklı 
birliktelikleri için dış faktörlerin doğurduğu bir fırsat 
olarak görüp değerlendirmek gerekiyor.

Müslümanların kutsal mekânına dikilen gök
delen hotelier, McDonalds’lar vb. tüketim katedral' 
leri veya karadeliklerinin işlevlerinin salt masum 
bir tüketim değil, artık dünyaya hükmetmeye baş
layan, devletleri ve yönetimleri yönlendiren ve başa 
getiren çokuluslu tekellerin küresel hegemonya 
çabası olduğunun farkedilmesi ve ona göre hareket 
edilmesi gerekiyor. İstanbul’da herhangi bir 
McDonalds şubesinin önünde kuyruğa girmiş çarşaf
lı, tesettürlü bayanları ve çocuklarını görmek müm
kün. Bunun safiyane bir ‘alış-veriş’ olmadığını ken
dilerinden başka kimse bu insanlara anlatamaz. Pet>- 
sVnin bu ydki gelirini İsrail’e bağışladığını bilen 
müslümanlar artık Ramazan’da oruçlarını cola ile aç
maya devam ederler mi bilinmez tabii.

“Şer Ekseni”nden Dünya Petrollerine

Serbest piyasa ekonomisine yeşil ışığın sonuna kadar 
yakıldığı 1989’dan bu yana ekonominin küresel pat
ronları dünyanın maddi imkanlarını tüketime 
dönüştürmede birincil faktör olan enerji kaynak
larını elde tutma, yenilerini ekleme gayretine mut
laka çare bulunması gerektiğini icraatlarıyla ser
gilemektedirler. Gücün karşısında herkesin suçlu 
konuma itilebildiği, uluslararası kurumların kuru
luşunda öncü rol oynayanların egemenliği için
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faaliyet gösterdiği bir dünyada halkları uyandır
madan işleri götürme becerisine sahip oldukları 
aşikardır. 20. yüzyılın başında siyah inci petrol 
nimetinden istifade için Osmanlı topraklarını 
aralarında bölüşenler, 20. yüzyılın ikinci yarısı 
boyunca bu sefer Afrika’da kabileleri birbiriyle 
vuruşturarak değerli madenleri kendileri için kul
lananlar, günümüzde senaryolarına yeni post-mod- 
em  senaryolarla devam ederek şimdi de Orta Asya 
bölgesinde hakimiyet mücadelesine girişmiş 
gözüküyorlar.

Dr. Robert M. Bowman, Amerikalıların kor> 
kudan ve terörizmden kurtulmalarının, farklı bir 
gelişmeyle mümkün olabileceğini dile getiriyor. 
Bowman, enerji konusunda dışarıya özellikle de Or
tadoğu petrollerine bağımlılıktan kurtulunması, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve 
enerji kullanımında muhafazakâr bir yol izlenmesiy
le bunun gerçekleşebileceğini söylüyor. Ford ve Car
ter zamanlarında ‘Yıldız Savaşları’ projesini yönet
miş, Vietnam Savaşında görev almış olan Bowman 
bile bu masumane isteklerinin satır aralarında 
A BD ’nin nasıl bir sömürü politakası uyguladığını, 
salt kendi halkının çıkarı için başka coğrafyalardaki 
insanları nasıl mazlum ve yoksul bir halka dönüştür
düğünü okumak hiç de zor olmasa gerek.

Sonuç: “Ses”sizlik Ne Zaman Bozulacak?

Yeni silahların denenmeye başlandığı, uzay savaşları 
projesine yoğun olarak dönüldüğü bir döneme girmiş 
durumda ABD. Silah tüccarlarının kendi çarklarını 
döndürme yönünde bir çalışma içinde olmaları, iç
lerinde Bush ailesinin ve yakın dostlarının bulun
duğu petrol devlerinin yanında bir başka çıkar 
grubunu teşkil etmektedir.

O halde burada sorulması ve cevabı araştırılması 
gereken soru şu: Orwell’in çizdiği o ürkütücü dünyayı 
anımsatan; barışın, adaletin, insan haklarının küre
sel ölçekte tehlike arzetmeye başladığı; haksızlık
ların, hukuksuzların, adaletsizliklerin postmodern / 
neo-faşizan yöntemlerle (baştan çıkarıcı ve uyuş
turucu şekillerde) tüm küre sathına yayıldığı bir or
tamda, tüm insanlık sessizliğini sürdürmeye devam 
mı edecek; yoksa bütün bu olup bitenler, insanlığı 
daha barışçıl, adil ve kardeşçe bir dünyanın nasıl 
kurulabileceği sorusu ve sorunu üzerinde daha fazla 
düşünmeye mi yönlendirecek? ■
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A llahu Tealâ Hazretlerine ebedî hamd, sayısız 
ve sonsuz şükürler olsun ki bizlere hayat nime
tini ihsan ederek bir araya gelmemizi nasip et' 

miştir. Bu vesile ile Allahu Teâlâ, varlığını hakkıyla ta- 
nımayı, yaratılış gayemize ulaştıracak olan vazifelerimi
zi îfa edip itaatte kusur etmemeye gayret ederek son ne
fesimizi verip Cemal-i İlâhiye kavuşmayı hepimize na
sip etsin.

İnsan kalbinin halini sürekli olarak murakabe et
melidir. Çünkü insanın kalbi kabirde ve kıyamette ki
şinin yaptığı salih ameller neticesi nur kaynağı haline 
gelen veya işleyeceği günah ve isyanlar sebebiyle kor 
bir ateş haline gelen bir merkezdir. Kalbin böyle feci 
bir tehlikeden kurtularak nur kaynağı haline gelmesi
nin yolu hiçbir varlığı Allah’a şirk koşmamak ve O ’nu 
hiç bir an hatırımızdan çıkarmadan zikretmekle 
mümkündür.

Kalbimizi Allahu Teâlâ’nın zikrinden ayırmak is
teyen gaflet, isyan ve günah perdelerini, hayat nimeti 
elimizde iken Allah’ın lütfettiği imkânları değerlendi
rerek aradan kaldıramazsak, âhirette de bu perdeler 
Rabb’imizle bizi ayıran perdeler olarak karşımıza çıka
rak cennete ulaşmamıza mani olurlar.

Bizi Rabb’imizden ve bizler için hazırlanan cennet 
ve nimetlerinden ayıran bu perdelerden önemli olan
ları kısaca izah etmekte fayda vardır.

1' İnsanî Perdeler:
Bu perdelerin en önemlilerinden birisi insanın kendi 
varlığı ile gururlanmasıdır. Kişi sahip olduğu güç, kuv
vet, nimet ve çok güvendiği aklını kendisine veren 
Rabb’ini yani yaratanını unutarak kibirlenmesi insani

olarak kullanıp insanlara zulmederken, cehennemde
ki yerini hazırladığından ve azabını çoğaltmak için 
gayret ettiğinden de habersizdirler.

Cenâb-ı Allah verdiği nimetleri inkar edip nefsini 
ilâhlaştırarak şirk bataklığına düşen ve insanları da 
değişik vesilelerle şirke davet eden zalimlerden hesap 
günü muhakkak intikamını alacaktır.

2 ' Nefsanî Perdeler;
Rabb’imizle aramızdaki perdelerden bir diğeri, insa
nın dünya ve âhiretini tahrip etmek için fırsat kolla
yan nefsin istek ve arzularına itaat etmektir.

Nefsini zikrullah ile terbiye etmekte gaflete düşen 
insan, nefsin istek ve arzularını yerine getirmek için 
Allahu Teâlâ’nın emir ve yasaklarını dikkate almaz. 
Kendisini yaratılış gayesine ulaştıracak olan bu emir 
ve yasakları hayatından çıkaran insan cehaletinden 
dolayı sürüklendiği gaflet neticesinde cennet yerine 
cehenneme, nimet yerine gazab-ı ilahiye’ye talip ol
mak cesaretini göstermekten de çekinmez.

3 ' Şeytanî Perdeler:
Rabb’imizle aramızdaki perdelerin üçüncüsü içine yu
varlandığı gaflet sebebiyle nefsinin arzularını ön pla
na alarak bu yolda ilerlemesi için en büyük rehber ve 
yardımcı olarak çıkan Şeytan’dır.

Şeytan, gaflete dalan insanın dünya ve âhiretini 
perişan etmeye çalışırken, yardımcı olarak seçtiği şey
tanlarmış insanlar ve onların şeytanî düşüncelerini 
de en büyük yardımcıları olarak görür. Nefsine itaat 
ederek şeytanın vesveselerine tabi olan insanlar bu 
düşüncelere itibar ederek Rabb’inden uzaklaşıp ce- 
henneme doğru yola çıkmak için adeta yarışırlar.

Ne yazık ki nefsin heva ve hevesinin yönlendir
mesiyle ve şeytanın aldatmasıyla gururlanan insanlar, 
sahip oldukları imkân ve nimetleri bir zulüm aracı

Bu perdenin de gönülde yavaş yavaş körelen tev- 
hid inancının üzerine çökmesinden sonra kişi günden 
güne itikadi noktada problemler yaşamaya ve sapık
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düşüncelere itibar etmeye başlar. Allah bizleri bu hal- 
lerden muhafaza etsin.

4 ' Zulmanî Perdeler:
Rabb’imizle aramızdaki perdelerin dördüncüsü ise zul̂  

'manî perdelerdir. Kalpteki tevhid inancınm üzerine 
çekilen perdeler arttıkça insanın içindeki merhamet 
ve şefkat duyguları yavaş yavaş aradan kalkmaya baş
lar. Bunu fırsat bilen nefis ve şeytan derhal faaliyete 
geçerek insanı başta kendisine olmak üzere ailesine ve 
tüm insanlığa zulmetmeye teşvik eder.

Bunun neticesinde insan Hakk’tan uzaklaşıp Alla- 
hu Teâlâ’nın emir ve yasaklarını küçümseyip terk 
ederek beşerî fikirlere yönelip insanlara zulmetmeye 
başlar. Bu süreç içerisinde insani hasletlerden tama- 
men uzaklaşarak nefsin ve şeytanın kölesi haline ge- 
len insan vahşi, duygusuz, merhamet ve şeflcatten 
yoksun bir zulüm makinesi olarak etrafını tahrip ede
rek yaşamaya başlar.

5-Nuranî Perdeler:
Rabb’imizle aramızdaki beşinci perde nuranî perdedir. 
Bu perde yukarıda saydığımız birbirinden tehlikeli dört 
perdeden daha tehlikeli bir perdedir. Çünkü nuranî 
perde kişinin yaptığı ibadetlerle gururlanarak başka
larının yaptıklarını küçümsemek şeklinde ortaya çıkar.

Kişinin yaptığı ibadetlerden dolayı gururlanması, 
dünya ve âhiretini tahrip eden en büyük felaketler
dendir. Bu öyle bir tehlikedir ki insan ibadet yaparak 
vazifelerini yerine getirdiği düşüncesiyle bir ömrü tü
ketirken hatalarının farkına dahî varmaz. Bu hususta 
kendisini ikaz etmek isteyenlere ise “Ben bütün vazi
felerimi yerine getiriyorum; namaz kılıp, oruç tutup, 
hac ve zekât vazifelerimin yanında infakımı da yap
maktayım. Gerektiği yerde bedeni faaliyetlerimi de 
gücümün yettiği kadar aksatmamaya çalışmaktayım,” 
diye kendisini savunur. İşte bu düşünce ile kendi yap
tıklarını doğru kabul ederek hatasının farkına varma
dan ahirete gider. Hesapları görülünce dünya haya
tında yaptıklarının hiç bir işe yaramadığını görerek 
hüsran ve pişmanlık içerisinde layık olduğu azabı çek
mek üzere cehennem.e doğru gider. Allah muhafaza 
buyursun.

İnsanı Allah’tan ayıran itikadi ve ameli meseleler
de gaflete düşmesine, nefsi başta olmak üzere bütün 
insanlığa zulmetmesine sebep olan bu beş tehlikeli 
perdeyi ortadan kaldırmamız ancak tevhid ilmini tah
sil edip Allahu Teâlâ’yı devamlı zikretmekle müm
kündür. Allahu Teâlâ’yı hakkıyla zikredebilmemiz

için de Kur’ân-ı Kerim’i çok iyi anlamaya ve tefekkü
re ihtiyacımız vardır.

Biliniz ki insanlara Hakk’ı ve adaleti tavsiye ede
rek onların ruhlarının huzura kavuşmasını sağlayabi
lir ve dünyalarını fitne ve zulümden arındırabiliriz. 
Çünkü insanlığın içine düştüğü ruhi bunalımdan ve 
sosyal sıkıntılardan kurtulmasının tek yolu Allah’a 
yönelmesi ve bir lütuf olarak bizlere göndererek kıya
mete kadar nazil olduğu andaki gibi muhafaza edece
ğini/koruyacağını bildirdiği Kur’an-ı Kerim’e tabi ol
masıdır.

Kur’an-ı Kerim’i kendinize rehber kabul ederek 
nefsinizin ve içinde yaşadığınız toplumun davranışla
rını tefekkür ve murakabe etmek için bir kenara çeki
liniz ve nefsinizin, evlâdınızın, ailenizin, toplumunu- 
zun hâlinin nereye doğru gittiğine bakınız. İçinde ya
şadığınız dünya, insanlardan yaratılış gayesine göre mi 
itibar görüyor? Yoksa insanlara hizmet için Allahu 
Teâlâ tarafından lütfedilen imkânlar, diğer insanlara 
ve varlıklara zulmetmek için birer vasıta olarak mı 
kullanılıyor?

Eğer göreceğin gerçekler seni ürkütüyorsa derhal 
bu vebalden kurtulmak için sahip olduğun tevhid il
mini tekâmül ettirmenin çarelerini araştırıp itikadi 
meselelerinde şüphesizlik makamına çıkarak insanları 
Hakk ve hakikatin kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’e ve 
sünnet'i Resûlullah’a davete başla.

Saadet Devri ve Günümüz Müslümanları

Akıl sahibi insanlar olarak mü’minlerin Resûlullah’ın 
önderliğinde nereye doğru gittiğine, bizlerin nereye 
doğru gittiğimize bakınız. Mü’minlerin Resûlullah’ın 
devrinde neleri terkedip neleri hayatlarına hâkim kli
maya çalıştığına, bizlerin neleri terk ederek neleri uy
gulamaya çalıştığımıza bakınız. O devirdeki mü’min
lerin nasıl yaşadığına bizler ise nasıl yaşamakta oldu
ğumuza bakınız.

İbret nazarıyla bu suallerin cevaplarını görmek 
üzere bakışlarınızı o devre çevirirseniz: O seçkin 
mü’minlerin yapılan tebliğe büyük bir alaka ve tesli
miyet örneği göstererek dört elle sarıldıklarını, batıl
dan Hakk’a hicret ederek dünya ve âhiretlerini nur- 
landıracak olan Hakk ve hakikat güneşinin yeryüzün
de parlamasına vesile olduklarını görürsünüz.

Ashab-ı Kiram insanlığın kurtuluşu için kötü ah
lâklardan kurtulup, iffet ve haya elbisesine bürünerek 
insanların Hakk’a ve hakikate yönelmelerine gayret 
ederken, günümüz insanları iffet ve haya duygularını 
elinin tersiyle bir kenara itip hayasızlık ve ahlâksızlık
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yolunda koşar adım ilerleyerek sırtlarına cehennem 
yakıtlarını yüklendiklerinin farkında bile olmuyorlar.

Saadet devrinde mü’minler bir yandan kendilerini 
her türlü kötülüklerden kurtarmaya çalışırken diğer 
yandan da sahip oldukları güzel ahlâkı insanlara ulaş
tırarak onların da kurtuluşu için çalışıyorlardı. Bu du- 
rum yaygınlaştıkça toplumda kötülükleri yayma fikri 
kaybolarak yerine Hakk’ı hâkim kılma düşüncesi yer
leşiyordu.

Günümüzde ise iş tersine dönmüş durumdadır. Et
rafımızı hayasızlık, arsızlık, isyan, fuhuş ve perişanlı
ğın kapladığı bir dönemde bizler duygularımız körel
miş, hislerimiz ölmüş bir şekilde yaşanan bu hadisele
ri seyre dalmış gibiyiz.

Müslüman’a bu şekilde yaşamak yakışıyor mu hiç 
diye düşünmeliyiz. Bir mü’min olarak hakla batıl ara
sında bocalayan bir davranış sergilersek kısa bir za
man sonra ailemize de sirâyet edecek olan şirk ve ni
fak felaketiyle nasıl mücadele edebiliriz.

Acaba toplumumuzda küfrün adet ve gelenekle
rinden tatbik edilmeyen bir husus veya cahiliye dev
rinde yaşanmayan bir hal kaldı mı diye etrafınıza ba
karak düşününüz.

Ashab'i Kiram toplumda yaşanan bu çirkinlikleri 
göıiip uyanarak Hakk’a dönerek İslâm’ın nurunu yer
yüzüne hâkim kılmanm mücadelesini verirken hem 
kendilerini hem de insanları kurtarmaya gayret et
mekteydiler. Bu seçkin insanlar büyük bir ciddiyetle 
vazifelerini yerine getirince emeklerinin neticesini 
çok kısa bir zamanda aldılar ve günümüze kadar İs
lâm’ın nurunun ulaşmasına vesile oldular.

Hayasızlığın tenkidini; hiç bir mânâ ifade etmeye
cek olan sözlerinizle değil, anlattığınız güzellikleri hâl ve 
davranışlarmıza hâkim kılarak yapınız ki, hal ve davra
nışlarınız toplumda yayılan hayasızlık ve fitne dalgaları
nın önüne bir perde olsun ve hiç beklemediğiniz bir 
gaflet anınızda bu felaketler evlerinize sirâyet etmesin.

Eğer sizler hayasızlığa karşı malınızla, canınızla ça
lışmazsanız o hayasızlık fitnesi bir gün sizin de evinize 
girer, kalbinize yerleşerek nefsinize hâkim olur.

Bu büyük ve tehlikeli felaketlerden korunabilme
miz için evvelâ tevhid ilmini öğrenmeye gayret ede
rek nefsimizi terbiye edip kontrol altına almak için bir 
ömür boyu ihmalkarlık göstermeden çalışacağız. Nefis 
terbiyesinin sadece yemek, içmek ve giyinmekten 
ibaret olmadığını öncelikle öğreneceğiz. Ve bileceğiz 
ki nefis, terbiyesi en zor işlerden olup asla ihmal edil-

bir insan olmak demektir.
Maalesef günümüz müslümanları dünyevî menfa

atlerine dokunana kadar İslâm’ı çok güzel kabul ede
rek yaşamaya gayret ederler. Ne vakit ki şartlar gereği 
malî, bedenî veya değişik bir şekilde fedâkârlık yap
maya sıra gelince; İslâmî anlayış ve yaşayışta tereddüt
ler ortaya çıkmakta ve Allah tarafından kendisine ih
san edilen nimetleri ben kazandım, ben kolladım, on
ları nasıl verir veya fedâ ederim fitnesi kalbine düş
mektedir.

Sanırız ki bu şekil basit mazeret ve yorumlarla 
kalplerden geçeni bilen Rabb’imizi aldatmamız müm
kündür. Halbuki gösterilen böyle bir gaflet nefis ve 
şeytanın beklediği zayıf bir andır. Eğer bu gafletten 
derhal tevbe edilerek dönülmezse nefis ve şeytan der
hal faaliyete geçerek ihmal ettiğin ibadetlere kılıf bul
maya çalışır ve buldukları kılıfa seni de inandırırlar.

Bu ve benzeri davranışlar zaman zaman devamlı 
ibadet yapanlarda da görülebilir. Hatta belli bir ilim 
seviyesinde olduğunu sandığımız cemaat mensupla
rında, önderlerinde ve alim olarak bildiğimiz insan
larda dahi bazı hususlar gündeme gelince tereddütler 
hasıl olmakta ve Allah ile aramıza beşerî hukuku bir 
perde olarak yerleştirmekten ne yazık ki çekinme
mekteyiz.

Halbuki mü’minler olarak Allahu Teâlâ’nın tespit 
ettiği hukuka gönlümüzde hiç bir darlık duymadan tes-

meye ve kendi başına bırakılmaya gelmez. Yine bile- 
ceğiz ki nefsi terbiye etmek demek İslâm’ı hayatın her 
noktasına tatbik ederek Ashab-ı Kiram gibi muttakî

nında ebedî âlemde de cehennem azabı ile terbiye edi
liriz. Bir misal vermemiz gerekirse; miras taksimatında
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kız çocuklarına karşı takınılan tavrı gösterebiliriz. Kız 
çocuğu sanki o babanın evlâdı veya o insanların karde
şi değilmiş gibi bir muameleye tabi tutularak mazlum 
durumuna düşürülmektedir. Buna sebep olan mirasçı
lar, kıyamet günü Allah’ın hukukuna razı olmayışları
nın bedelini çok ağır bir şekilde ödeyeceklerdir.

Hakk’a teslim olmayan fertler yaşantısını İslâm’ın 
istediği gibi değil de nefsinin istediği gibi düzenlemeye 
kalkınca günümüzdeki gibi garip, garip olduğu kadar 
da acaib bir toplum ortaya çıktı. Düşmüş bulunduğu
muz bu çukurdan veya girdiğimiz bu çıkmaz sokaktan 
kurtulmak için gönlümüzdeki bütün beşerî düşüncele
ri bir daha meyletmemek üzere lâyık olduğu çöplüğe 
göndererek; nefsimizden başlamak üzere ailemize ve 
çocuklarımıza İslâm’ın güzelliklerini telkin etmeliyiz. 
Böylece aile olarak topluma İslâmî hayatı yaşamanın 
en güzel örneğini sunarak tebliğ vazifemizi yerine ge
tirmenin gayreti içerisinde olmalıyız.

Şâyet tebliğinizi hâlinizle icra edemiyorsanız müs- 
lüman’ım demenin boş bir sözden öteye geçmeyeceği
ni de bilmelisiniz.

Nefsi Kur^ân^la Terbiye Etmek

Biraz dikkat ederseniz ashab-ı kiramın Kur’an-ı 
Kerim’i dinleyerek dirildiğini, hayatına aktararak, ya
ratılışının ve hayatının gerçek mânasını kavradığını 
görürsünüz. Ama bizim Kur’ân-ı Kerim anlayışımız 
sağlam temeller üzerine oturmadığı için ruhumuzu di
rilterek hayatımıza bir mânâ kazandırmıyor. İçinde 
bulunduğumuz gaflet sebebiyle Kur’ân-ı Kerim’in mâ
nâ ve muhtevasını kavrayamadığımızdan dolayı İs
lâm’ın dışındaki her türlü huzursuzluk, fitne ve karga
şa evvela nefsimizi ardından da aile ve toplumumuzu 
maalesef hâkimiyeti altına almaktadir.

Bu durumun bizleri sürükleyeceği akıbetten kur
tulmak için bir an evvel gerekli tedbirleri alarak gön
lümüzü işgal eden, ruhumuzu körelten yabancı fikir ve 
hayat tarzlarını yaşayışımızdan çıkarmak için bir an 
evvel tevhid ilminin tahsiline başlamalı ve öğrendik
lerimizi hayatımıza hâkim kılmanın mücadelesini ver
meliyiz. Bu mücadeleye bir an evvel başlamalıyız ki 
temizlenen gönlümüz bizlere hayat bahşeden Kur’an-ı 
Kerim’in nurunu misafir edebilsin ve bizler Kur’an-ı 
Kerim’in hükümlerini aramızda sadece söz olarak do
landırmaktan kurtularak hâlimize sirâyet etmesine 
gayret edebilelim.

Senelerden beri Kur’an âyetlerini dinlediğimiz 
hâlde dirilemeyişimiz, nefs'i emmarenin tahakkümü 
altında oluşumuzdan ve Kur’an’ın derdi ile dertlene-

meyişimizden kaynaklanıyor. Bu yaşayışta ısrar etme
nin neticesi ne yazık ki bizleri ruhların terbiye yeri 
olan cehenneme doğru sürüklemektedir. Allah bizleri
o günden muhafaza etsin.

Nefsi düştüğü bu felaketten kurtarmak için onu 
Kur’an-ı Kerim’in rahmet çemberi içerisine çekerek 
Allahu Teâlâ’nın ve Resûlullah’ın emrettiği gibi ter
biye etmeliyiz. Bu terbiye neticesinde sahip olduğu
muz güzel ahlâkı aile ve evlâtlarınıza da kazandırarak 
İslâm’ı toplum hayatına tatbik etmek için gayret eder
seniz Kur’an- 1 Kerim size dünya ve ahirette ebedî bir 
hayat bahşeder ve Allahu Teâlâ ile aranızdaki bütün 
perdeler birer birer aradan kalkar.

Bu hal İslâm toplumuna yerleşince insanlar 
mü’minlerin alınlarında, aile yaşantılarmda İslâm’ın 
nurunun parladığını, sokaklarında İslâm’ın güzellikle
rinin yaşandığını görecekler. Ama şu anda mü’minler 
bu nurdan uzak kaldıklarından sokak ve caddelerimiz
de İslâm’ın güzelliklerini boş yere aramaktayız.

Bizlerin bugün herkese iftihar ederek anlattığımız 
Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Ali, Selman-i 
Farisi, Ebu Zer-i Gifari gibi seçkin sahabiler bir gün 
ölü idiler. Onlar Islâmhn nüru ile dirildiler. O nurla 
önce nefislerini sonra etraflarını ardından da dünyayı 
aydınlatmaya başladılar. O seçkin insanlar öyle bir 
nur kaynağı oluşturdular ki kıyamete kadar onlardan 
yayılan nur etrafı aydınlatacaktır. Ama ne yazık ki gü
nümüz müslümanları bu kaynaktan yayılan nur huz
melerini dahi görmemekte veya cehaleti sebebiyle 
görmezlikten gelerek adımlarını sürekli karanlığa doğ
ru atmaya devam etmektedirler.

Evet ashab nuru görüp ona koşarak evine ve bu
lunduğu topluma bir ışık ve nur kaynağı olmuştu. Bu 
kaynağa ne kadar sıkı sarılırsa dünyayı da o kadar çok 
aydınlatıyordu. Fakat bizler bu ışığı fark ettiğimiz ve
ya bizlere bu ışığın kaynağı öğretildiği halde bu nur 
kaynağından ne kendimiz istifade edebiliyoruz, nede 
ailemiz ve toplumumuzun istifade etmesine imkân 
sağlıyoruz. Maalesef günümüz müslümanları Kurbân 
nûru  ile parlayan bir toplumla küfür karanlıklarına 
gömülen bir toplumun hiç bir hususta mukayese edi
lemeyeceğini düşünemiyorlar.

Mü’minler olarak günün olumsuz şartlarının altına 
sığınma korkaklığını göstermeyiniz ve biliniz ki o ce
halet toplumunun insanları nur kaynağı olan Kur’ân’a 
yönelerek Medine’yi ‘^münevver” yapıp, oradan da 
bütün dünyayı İslâm’ın nuruyla aydınlattıkları gibi, 
siz de o kaynağa yönelerek evinizi, çevrenizi ve dün
yayı yeniden nurlandırıp aydınlatmaya Allah’ın iz
niyle muktedirsiniz. ■
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C umhuriyet dönemiyle bir
likte karşımıza şöylesi acı 
bir tablo çıkmakta: Ne za- 

mandan beri kullanıldığını tayin 
edemediğimiz şu gündelik konuş- 
ma sırasında sık sık karşımıza çı
kan “edebiyat yapıyorsun!” yargı
sındaki anlamıyla değerlendirme- 
yenler bile, edebiyat dendiğinde 
şiir, hikâye, roman gibi ürünleri 
akıllarına getirmekte. Mantık ve 
ona bağlı olarak felsefe eğitiminin 
ülkemizde zayıflatılmasının doğur
duğu bir sonuç bu. Doğru ama öm
rünü edebiyata vakfettiğini gerine 
gerine dillendiren kerli ferli yazar
larımızdan, biraz olsun edebiyat 
üzerine düşünmelerini beklemek 
hakkımız değil mi? Ne ki adını 
eleştirmene çıkaran kalemşorları
mız da, edebiyat dolaylarında at 
koşturan yazarlarımız da, bırakalım 
edebiyat düşüncesinin, edebiyat 
ile edebiyat incelemesinin bile bir
birinden ayırt edilmesi gerektiği
nin ayrımında değiller.

Belki de bunda, birinin sanat, 
öbürününse tam olarak bilim ol
mazsa bile ondan hayli etkilenmiş 
ve handiyse ona dönüşmek üzere 
olan bir etkinlik olmasının payı 
var. Cumhuriyet’in felsefe kıvamı
na gelmiş Türk diline ve dolayısıy
la düşünceye ettikleri malûm. İşte 
bu ‘etmeler’ sonucunda edebiyatı 
da, onun üzerine düşünmeyi de ih
mal eder hale geldik.

Edebiyat incelemesinde ana 
eksen edebiyat ile edebiyat düşün
cesini ayırırken, birini sanatın, 
öbürünü de bilimin alanına yerleş
tirirken, tersini savunanlar da yok 
değil. ‘Yaratıcı Eleştiri’ denilen bu 
görüşe göre, bir sanat eserini eleş- 
tirmek, ancak ona yakın bir sanat 
eseri ortaya koymak, üstelik bu işi

EDEBİYATI ANLAMAYA 
DOĞRU - 1

HAŞAN ALİ YILDIRIM

de o sanat eserini eleştirirken ger
çekleştirmek gerek. Öte yandan, 
edebiyat ile edebiyat eleştirisini 
kuşkuyla karşılarken, bizim düzey- 
sizliğimizden hareket etmeyenler 
de var. Onlara göre bir edebiyat 
eseri hakkında derin tahlillere gi
rişmek, önemsenmesi gereken bir 
zihin etkinliğidir ama o eserden 
alınacak zevki artırmaz.

Türk edebiyatçılarının, öğrenir 
öğrenmez hemen yapışacakları bu 
görüşün edebiyat eleştirisine getir
diği katkı şu: Edebiyat eleştirisi 
hangi düzey ve düzlemde iş göre
cek? Açalım.

Ölçülebilirlik’in Edebiyata 
Uyarlanması

Aslında sorun şu: Edebiyat eleştiri
sinde izlenecek yordam, doğa bi
limlerindeki yöntemlerin edebiya
ta uygulanmasıyla mı olmalı, yok
sa ölçülebilirlik ve kesin yargı kes
kinliğini edebiyata bulaştırmak bir 
hata mıdır?

İlk görüşü savunanların da 
kendi aralarında ayrıştıklarını gör
mekteyiz: Doğa bilimlerinin yön
temlerini edebiyata uyarlarken ta
rafsızlık, kesinlik ve nesnellik gibi 
bilim hedeflerine ulaşmayı öncele- 
yen^er ile edebiyat metninde ge
çen olayların sebep-sonuç ilişkileri

düzleminde ele alınmasını ve bu 
ilişkilere doğa bilimlerinin yön
temlerinin uygulanmasını savu
nanlar birbirlerinden ayrıştıkları 
halde, her iki görüşün de ortak 
paydası, modem bilimin insan dü
şüncesine kazandırdığı ölçülebilir- 
lik’i öncelemiş olmaları.

Sanırım burasının daha bir an
laşılabilmesi için, biraz sıkıcı da ol
sa hızlı bir tarih özeti şart:

Batı Medeniyeti için düşünce
nin başlangıcı sayılan ve ataları
mızın da Hace-i Evvel diye andık
ları Sokrates’e değin götürülebilir 
edebiyat üzerine düşünmenin 
ipuçları. Ne ki bugün için Sokra- 
tes’in İon, Menon ve Republica gi
bi dialoglarında gördüğümüz, ide- 
al-olanın eksik ve kusurlu bir türe
vi niteliğindeki edebiyat kabulü ve 
bunun üzerinde yükseltilen düşün
celer, ancak îdealar Kuramı’nı an
lama bakımından daha bir yararlı 
olabilmekte. Aristoteles’in Poeti- 
ka ve Retorika’sındaysa daha çok 
dönemin edebiyatının temeli nite
liğindeki tiyatronun, öncelikle 
dramatik yapı, trajik etki ve bunla
rın insandaki karşılıkları üzerinde 
durulmakta. Dolayısıyla Aristote
les, psikoloji açısından edebiyata 

"THkiaştığı halde, günümüze değin 
sanat ve edebiyat üzerine her ne 
söylenmişse Poetika’nın şerhi ni-
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teliğinde değerlendirilse yeri.
Roma döneminde Horatius’un 

Ars Poetica’sını; Ortaçağ’da Dante 
ve Boccaccio gibi isimlerin üslup, 
retorik ve yazınm kuralları gibi ko
nulardaki görüşlerini klasik edebi' 
yat ilkeleriyle birleştirme gayretle- 
rini; Rönesans dönemindeyse kla
sik edebiyat ilkelerinin daha bir 
pekiştirilmesi çabalar mı görmez
den gelmeyerek belirtelim: Edebi
yat üzerine ilk kayda değer düşün
ce verimlerini 17. yy’da görebil
mekteyiz. Boileau tarafından yazıl
mış L’Art Poetique ve Francis Ba
con imzalı Advancement of Lear
ning, dönemin anılması zorunlu 
iki çalışması.

Modern Bilimin Katkılarıyla...

Bugünkü anlamda edebiyat düşün
cesini ise en yetkin biçimde Ro
mantik Dönem’de görmekteyiz. 
Coleridge’in Biographia Literaria’sı 
ve Shelley’in Defence of Poetry’si 
önde gelen iki önemli çalışma. Yal
nızca kısa hikâye türünün değil, po
lisiye türünün de yaratıcı
sı durumundaki Edgar 
Ailen Poe, aynı zamanda 
bu dönemin en önemli 
eleştiricilerinden biri.
Onun getirdiği, edebiyat 
eserini kendi bütünlüğü 
içerisinde inceleme ve 
kendinden kalkarak yar
gılama ilkesi bugün hâlâ 
geçerliliğini korumakta.
Poe’yu dünyaya tanıtan 
(Amerika dahil) ve onun 
izsürücüsü Baudelaire,
Verlaine, Mallarme ve 
Valery gibi şiir kökenli 
eleştirmenlerse bu kura
lın hem ömeklendiricile- 
ri, hem de farklı edebiyat 
türlerine ve yazarlarına 
uyarlayıcıları.

Çoğu Hippolyte Taine gibi dü
şünen 19. yy düşünürlerine görey
se yalnızca edebiyatın değil sana
tın da doğa bilimlerinin ışığı altın
da incelenmesinin zamanı artık 
gelmişti. Taine, aynı zamanda bü
tün insan faaliyetlerinin üç ana se
bebe bağlı olduğu kuralının da da
ima akılda tutulması gerektiği gö
rüşünde: çevre, tarih ve milliyet. 
Saint Beuve de bu görüşe, edebiya
tın sosyal şartların ve tarihin ürü
nü olduğu biçimiyle katılmakta. 
Aynı dönem İngiltere’sinde Mat
hew Arnold gibi isimlere baktığı
mızdaysa edebiyatın hayatın bir 
eleştirisi olduğu görüşünün benim
sendiğini ve yazmanın, Eski Yunan 
ve Latin yazarlarına öykünmek an
lamına geldiğinin savunulduğunu 
görmekteyiz. Klasik’e tapışın had 
safhaya ulaştığı bu dönem Ameri- 
kası’ndaysa Henry James gibi ya
zarlarsa edebiyatın psikolojik ve 
sosyolojik yönleri üzerinde dur
makta, böylelikle de realizmin önü 
açılmakta.

Fransa’da Zola’nın öncülüğünü

yaptığı naturalizm ise daha da ileri 
giderek insanı determinist bir yak
laşımla ele almakta ve bireyi tari
hin, biyolojik ve psikolojik etkile
rin elinde bir tür kuklaya indirge
mekte. Bir yandan Freud’un söyle
dikleri, öbür yandan Jung’un Fre- 
ud’u eleştirileri, söylediklerine bir 
derinlik ve aslîlik katma çabala
rından, her zihnî etkinlik gibi ede
biyat düşüncesi de payını alır. Ay
nı katkıyı Marksizm’den de gör
mekteyiz. Özellikle sosyalist re
alizm edebiyat anlayışı ve Marksist 
eleştiri kuramları, empresyonizmle 
birlikte Eliot gibi yazarların savun
dukları Yeni Eleştiri kuramının 
önünü açar. Bu kurama göre bir 
edebiyat metnini, yazarın hayatı, 
yaşadığı devrin toplumsal nitelik
leri ve tarihi şartlar gibi metnin dı
şındaki öğeler doğrultusunda ele 
almamalı; tersine o metni yine 
kendisinden başlayarak kendi içe
risinde değerlendirmeli.

îşte bu kabullerin tümündeki 
zaafı işaret eden bir yaklaşım, doğa 
bilimlerindeki yöntem ve ilkelerin 

edebiyat/sanat incele
mesine uyarlanması gö
rüşü. Gelgeldim, bu 
görüş ilk başlarda pek 
de başarı elde etti deni
lemez. Örneğin metin 
tespiti ve vezin çalış
malarında istatistik ku
ralların kullanılması gi
bi dar alanlarda kesin 
başarılar hemencik sağ
landığı halde; tümden
gelim ve tümevarım, 
analiz, sentez ve karşı
laştırma yöntemlerinin 
edebiyatta sağlıklı bir 
biçimde kullanılması 
epey zaman alır.

Bir sonraki adım, 
daha önceleri genel 
modern bilim yöntem
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lerini uygulayan ve kendi özel 
yöntemlerine ulaşan felsefe, tarih, 
hukuk ve dilbilim gibi alanlarda 
olduğu gibi edebiyat eleştirisinde 
de özel yöntemlerin keşfi olur. Ne 
ki bu, edebiyatta da tıpkı fizikte 
olduğu gibi kimi değişmez ve tüm 
zamanlar için geçerli yasaların ge- 
çerli olduğu anlamına gelmez. 
Çünkü böyle bir durumda edebi
yatla bilimin ayrımı ortadan kalk
tığı gibi edebiyat, hayatta bir kar
şılığı olmayan, dolayısıyla ‘edebi- f  
yat yapmak’ deyimindeki gibi ‘boş 
söz’ anlamına gelirdi.

Sezgici Yaklaşım-Kuramcı 
Yaklaşım

Şimdi buraya kadar anlatılanları 
hızlıca tespit edelim.

Edebiyata yakınlaşmada başlı
ca iki yordam var: Edebiyatın kişi
sel bir anlama macerası olduğunu, 
dolayısıyla eserle okur arasına ara
cı sokmanın ‘şirk’ olduğunu savu
nan sezgici yaklaşım ile edebiyatın 
ancak bilim yöntemleriyle ince
lendiğinde keyfilikten, rastgelelik- 
ten ve hercailikten kurtulacağını, 
üzerinde konuşulur olacağını savu
nan kuramcı yaklaşım.

Bu iki yaklaşımın ayrışmasının 
asıl nedeni, edebiyata yakınlaşma
larından çok edebiyatı kabullerin
den gelmekte.

Sahiden de edebiyatın en çetin 
sorularından biri edebiyatın neliği. 
Edebiyatın kendisini tanımlamak 
ne denli zorsa içeriğini tanımla
mak da en azından aynı oranda 
çetin. Her birini tek tek özet
lemeden bir hükme varmayı 
deneyelim: Bugüne değin yapılmış 
edebiyat tanımlarında düşülen en
yayğTn yanlışlardan iktsi, estetik 
niteliği öncelemek ya da metin
deki düşünce derinliğinden yola 
çıkmak, biçiminde gerçekleşen

edebiyat dışı niteliklerin edebiyat 
sanılması. Sanıldığından çok daha 
yaygın bu kanıya göre estetik haz 
veren her türlü metin edebiyattır 
ve üstelik içinde üst düzeyde bir 
düşünce içeriği de varsa o zaman 
iyi edebiyattır.

İlk anda son derece haklı gibi 
durduğundan mı ne, ülkemizde 
edebiyat eleştirisi dendiğinde akla 
gelen, öncelikle ilk nitelik. Ü l
kemizdeki yalnız edebiyat tarih
çileri değil edebiyat kuramlarıyla 
ilgilenenler bile bir edebiyat met
nini ele alırken konusunu önem
semeyecek kadar incelmişlerse bile 
yazının üslubu, metnin kuruluşu, 
(kurgusu değil) dil özellikleri ve 
anlatım gücü üzerinde bol bol 
dururlar da, örneğin bu metinlerde 
(Türk olmadığında bile) yazarın 
uyguladığı yöntemler üzerinde 

"toramsal kimi— görüşlere— yer-

kabul etmekten kaynaklanan bir 
yanılgının da payı var. Fakat 
buradaki en ciddi sorun, Türk
çe’nin atalarımızın sıkı sıkıya uy
dukları yazı dili-konuşma dili ay
rımının, zamanımızda, özellikle 
‘sade dil’ kaygısıyla ortadan kal
dırılmış olmasından kaynaklan
makta. Halbuki büyük edebiyat 
ürünleriyle karşılaştığımız dün
yanın öteki dillerinde ‘edebiyat’ın 
neliğinin en rahat buradan tespit 
edildiğini görmekteyiz. Bizde ör
neğin bilim dili ile gündelik dilin 
ayrımı henüz yürürlükte olduğu 
halde, edebiyat sözkonusu ol
duğunda bu birlikteliğin edebiy
atın akıcılığına yarar sağladığı gibi, 
(eğer varsa) mağara devrine ancak 
yakışacak bir görüş hâlâ hakim 
durumda.

------ Qylpysp pdphiyan yalnızca dıiş

ver(e)mezler. Sanırım bunda, ede
biyatı yalnızca hir sanat olarak var
saymaktan, dolayısıyla düş ürünü

ürünü bir sanat varsaymanın öte
sine nasıl geçilir?

Bu da gelecek yazının konusu.»
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İNGİLTERE MEKTUBU 
SELEFÎLİK ÜZERİNE

KANİ TO RU N

B U  yazıda özellikle batıda 
genç Müslümanlar arasında 
etkin olan “selefîlik akımı” 

üzerinde durmak istiyorum. Son 30 
yılda Türkiye’de de dolaylı bir §e- 
kilde etkili olan bu akım hâlâ yaşı 
50’nin altında olan neslin zihninde 
bir şekilde egemenliğini sürdürü
yor; ancak bu akımın, dış kültürle^ 
re açık olmayan, ya da ^̂ ötekV̂ yle 
henüz, yüzleşme imkânına kavu' 
şamayan veya böylesi bir im- 
kân’dan mahrum bırakılan bizim 
toplumumuzdaki bazı olumsuz et
kileri henüz kavranabilmiş ve anla
şılabilmiş değil.

İngiltere’de meslekî nedenlerle 
yakın ilişkide bulunduğumuz bir 
grup doktor arkadaş üzerinden bu 
ülkede özellikle okumuş ikinci ku
şakta çok etkin olan bu akımı ince
leme, daha doğrusu, yeniden dü
şünme fırsatı buldum. Bu arkadaş
lar, bu ülkede doğmuş, burada eği
tim almış, seküler eğitimden geç
miş, iyi birer meslek sahibi (dok
tor, avukat, mühendis vs.) olmuş 
insanlar. En önemli özellikleri, ko
pup geldikleri yerlerdeki (örneğin 
Pakistan, Hindistan ya da Arap ül
keleri gibi) “gelenek**le irtibatı ol
mayan, dini burada yeniden öğre
nen insanlar; tıpkı bizim 
1 9 7 0 ’lerden sonra tercüme kitap
larla Islâm^ı öğrenme çabamız gi
bi. Kur’ân’a ve özellikle de Sün

net’e dönüş gibi haklı olarak cezbe- 
dici bir akıma yönelmeleri (tıpkı 
bizim gibi) son derece doğal. T a
savvuf ve diğer gelenekler (özellik
le de medrese geleneği) daha çok 
birinci nesilde ve yine özellikle 
okumamış, işçi kesiminde etkin 
ama bunların okumuş kesimde ne
redeyse hiçbir etkisi yok.

Buraya kadar anlattıklarım, si
ze, normal gibi görünebilir. Dolayı
sıyla, “ne var bunda?” diye sorabi
lirsiniz, bana. Ama sorun da bun
dan sonra başlıyor zaten. Çünkü bu 
insanlar, burada, bir anlamda, İs
lâm’ı temsil ediyorlar. Hepsi de bi
rer meslek sahibi oldukları ve top
lum içinde bulundukları ve oku
mamış kesim gibi gettoda değil İn- 
gilizlcrin yaşadığı yerlerde yaşadık
ları için doğal olarak İslâm’ı temsil 
durumunda oluyorlar. Fakat bu ke
simin *^öteki^yie ilişkileri sorunlu. 
Bu da, karşı tarafın yani İngilizle- 
rin medyadaki İslâm alehytarı ya
yınlarından kaynaklanmıyor. Med
yanın İslâm’ı karalayıcı yayınları-, 
nın bunda bir etkisi var tabii ki. 
Ama sorun medyadan kaynakla
nan bir sorun değil. Kaldı ki İngiliz 
medyasının Islâm^a yaklaşımı, 
Türk medyasıyla karşılaştırıla
mayacak kadar iyi.

Bir kere selefilik “dogmatik" bir 
akım. Herşeyden önce Sünnete 
yaklaşımı dogmatik. Sünneti bir

ışık, bir yol kılavuzu ya da bir reh
ber olarak değil, bir dogma olarak 
veya bir dogma gibi algılıyor, dola
yısıyla da esnek değil. Bu durum, 
Sünnetlin anlaşılmasını da zor- 
laştırıyor aslında. Bunun sonucun
da, yaşadığı çağdan ve toplumdan 
kopuk, onu anlayamayan ve an- 
lamlandıramayan, şizofrenik** 
(parçalanmış / bölmeli) bir zihin 
yapısı çıkıyor ortaya. Bu zihin yapı
sına sahip insanlar, tahriklere çok 
kolay kapılabiliyor ve itiraf etmek 
gerekir ki “yıkıcı” yönlere biraz ko
layca kanalize edilebiliyorlar. 
Londra’da verdikleri mesajlarla İs
lâm’ı “vahşî” ve “terörist” bir din 
gibi göstermeye çalışan medyaya 
‘^cömertce’  ̂ kozlar ve pozlar veren 
Ebu Hamza ve Ömer Bekri Mu- 
hammed gibi “imam” olarak adlan
dırılan ve “lider” olarak görülen ki
şilerin bu kökenden gelmeleri bir 
tesadüf değil. Tarihî deneyimi ade
ta yoksayan, kültürel birikimi, dü
şünsel birikimi, kısacası geleneği 
budayan Selefî İslâm anlayışının 
ve yorumunun, diğer kültürlerle, 
medeniyetlerle “birarada yaşaya
bilmesi”, onlarla yapıcı ve yaratıcı 
bir ilişki kurabilmesi sanıldığından 
da çok zordur. Tarihsel tecrübe de, 
çağdaş tecrübe de bu tespitimi doğ
rulamaktadır. Selefîlik, tabiri caiz
se, İslâm’ın içinde bir “hizip” hare
ketidir ve hiçbir hizip bütünü 
kapsayıcı olamadığı ve doğal ola
rak da olamayacağı için, selefî ha
reketler, bütünü kapsayıcı perfor
manslar, atılımlar ve açılımlar ger
çekleştirmeyi başaramamıştır. O 
yüzden bu arkadaşlar da aslında 
kendileri gettoda yaşamamalarına 
rağmen zihniyet itibariyle gettola- 
şıyorlar.

Tüm bunları söylerken bir nok
taya dikkat çekmemde yarar var,
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sanıyorum: Selefîlik, bütünü kap
sayıcı olabilecek bir halet-i ruhiye- 
ye sahip olmamasına, bütünü kap
sayacak, kuşatıcı bir söylem ve pra
tik geliştirememesine rağmen, Se- 
lefîliğin İslâm tarihinde oynadığı, 
İslâm akidesinin korunması ko
nusundaki takdire şâyan rolü 
kimse inkâr edemez. İslâm tarihin
de İslâm akidesini sakatlayacak 
“yerli” ve “yabancı” düşünce ve 
“eylem” hareketleri ortaya çıktığı 
zaman müslüman âlimler ve düşü
nürler çok önemli görevler ifa et
mişlerdir. Bu âlimler ve düşünürler 
arasında selefilikten beslenenlerin 
hiç de azımsanmayacak oranda ol
duklarını biliyoruz. Örneğin büyük 
tehlikelerle karşı karşıya kalan 
İslâm akidesinin savunulmasında 
kilit ve tarihî bir rol oynayan Qa- 
zâlî’nin Yunan düşüncesini çok iyi 
bilen büyük bir düşünür; tasavvuf 
geleneğini çok iyi özümseyen bir 
mutasavvıf; kelâm geleneğini çok 
iyi hazmeden büyük bir kelâmcı ol
duğunu, kısacası, bütünü çok iyi 
kavrayan, o yüzden Selçuklu-Os- 
manlı medeniyeti gibi bir tecrübe
nin bir şekilde -tabir câizse- “fikir 
babalığı”nı yapan çok yönlü bir 
öncü olduğunu özellikle hatırlat
mak isterim.

Bütün bunları yazmamın nede
ni, buraya kadar özlü bir şekilde 
yapmaya çalıştığım tespitlerden de 
çok iyi anlaşılabileceği gibi, sadece 
buradaki (İngiltere’deki) durumu 
anlatmak değil; buradan Türkiye 
için de önemli olduğunu düşündü
ğüm bazı dersler çıkarmaktır. Biz 
henüz **ötekV^yle yüzleşemediği- 
miz için bizdeki “gizli selefiliğin” 
yan etkileri tam olarak ortaya çık
mıyor.

Bana peşin-fikirle karşı çıkacak 
ve inanmayacak olanlara Suudi 
A rjiJiT çfjin h rthm/ıln rırjr tnnıvivr

ederim. Selefîliği eksene alarak, 
sadece selefilikten yola çıkarak bi

zim bir medeniyet sıçraması yapa
bilmemiz, diğer kültürlerle ve me
deniyetlerle yapıcı ve yaratıcı iliş
kiler kurup yeniden bir medeniyet 
yürüyüşüne çıkabilmemiz son dere
ce zordur. Selefilik; görüşümüzü, 
bakışımızı ve ufkumuzu daraltan, 
bizi boş ve anlamsız yere “iç çekiş
me" ve “kavga”\arla uğraştıran “sa
dece içe dönük” bir harekettir. Bu
nu, eğer nasip olur da Batı’yla bi
reysel veya toplumsal olarak yüZ' 
leşme fırsatı bulursanız birinci el
den siz de tecrübe edebilirsiniz.

Bu noktada ben entelektüel an
lamda tasavvuf ve felsefenin bize 
daha fazla açılım kazandıracağına, 
bir medeniyet yürüyüşünü başla
tacaksak bu iki disiplinin bunun 
taşıyıcısı olacağına inanıyorum. 
Tıpkı daha önce olduğu gibi. Bey- 
tul Hi/cme’de başlayan, diğer felse
fe ve kültürlerle kurulan yapıcı ve 
yaratıcı ilişki, İslâm medeniyetini 
zirveye taşımıştı. Yine tasavvuf o 
dönemden itibaren yüzyıllarca İs- 
lâmhn yayılmasında başat rolü oy
namıştı. Orta Asya, Hind alt kıta
sı, Balkanlar ve Afrika’da bunu 
açıkça müşahade edebiliriz. Aynı 
dönemde ortaya çıkan Hanbelî 
ekolünün Arabistan yarımadası 
dışına yayıl(a)mamasının da üze
rinde iyi düşünmek gerekir.

Burada bir konuya daha değin
mek istiyorum. Belki İbni Teymiy- 
ye çok fazla etkin olmasa da, bizim 
nesil üzerinde Mevdudi-Seyyid 
Kutup çizgisi çok etkin olmuştur. 
Onların kitaplarını okumayan he
men hemen yok gibidir. “Light se
lefilik” olarak nitelendirilebilecek 
bu çizginin en önemli zcuıfı ise in
sanların kafasında, îslâm^ı bir ide
oloji haline getirmek, ideolojiye 
indirgemek ve her şeyi siyasaVa 
kilitlemek olmuştur. Sömürgecilik 

dönemde ortaya çıkan

tirdi”. Oysa **solculuk^\ yapıcı ve
ya kurucu değil yıkıcı; aksiyoner 
değil reaksiyoner; birleştirici değil 
fraksiyonerdir (parçalayıcıdır).
(Burada “sağcılaşmayı” kutsadığım 
sanılmasın! Bir tür “solculaşma” 
hastalığından şikayet ederken bir 
başka “hastalık” olan “sağcılaş- 
ma”yı öneriyor filan değilim. 
Müslüman, ne sağcıdır, ne de sol
cudur; müslüman Müslü 
manadır.) İslâm^ı bu ideolojik al
gılayış ve **solcu** tavır, bizi, ta
bandaki Müslüman kitleden ko
pardı ve sol fraksiyonlara benzet
ti. Bunu daha iyi anlamak için bir

• örnek vermek gerekirse, Mevdu- 
di’nin bizzat başında olduğu Cema
ati İslâmî, Türkiye gibi vahşî bir 
modernleştirme / yabancılaştırma 
projesi yaşamamış ve temel yapısı 
İslâm üzere kurulan Pakistan’da 
yüzde 3-4’den daha fazla oy alama
dı hiçbir zaman. Bu durum halen 
değişmiş değil. O yüzden bizzat Ce- 
maat'i İslâmî’nin bazı önde gelen 
kişileri, bu durum üzerinde bir iç- 
muhasebe yapmaya başlamış dü
rümdalar.

Oysa tasavvuf kökeninden ge
len Erbakan neredeyse bir asra va
ran de-islamizasyon politikaları
nın uygulandığı Türkiye’de İslâmî 
söylemin oylarını yüzde 20’nin 
üzerine çıkarmayı başarmıştır.

Burada amacım kimseyi kötüle
mek değil, bir durum tesbiti yap
mak. Onların elbette bize kazan
dırdığı çok şey var, ancak bizim 
bunları aşmamız ve yeni ufuklara 
açılmamız şarttır. Felsefe ve tasav
vufa yaptığım vurgu da bu amaçla
dır. Bu satırların yazarını yakından 
tanıyanlar için bu yazı bir sürpriz 
olabilir ancak ileride başka sürpriz
lerle ve şoklarla karşılaşmadan bu 
tespitlerimin ve önerilerimin üze- 
rinde düşünülmesini dostça ve iç-

bu reaksiyoner anlayış müslüman- 
ları -deyim yerindeyse- “solculaş-

tenlikle tavsiye ediyorum. 
Allah’a emanet olun.
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TÜRKİYE YAZARLAR 
ANSİKLOPEDİSİ: 

TÜRKİYENİN BİRİKİMİ

N EC M ET TİN  T U R iN A Y

Modernizmin bizi günü bir
lik yaşamalara ve bütünlü- 
günü yitirmiş, paramparça 

kültürel adacıklara zorladığı bir sü
reçten geçiyoruz. Her türlü grup ve 
sınıf menfaati, alt kültür, üst kültür 
çekişmeleri ve gemisini kurtaran 
kaptan terâneleri arasında, ister is
temez biraz ufaldığımızı hissediyo
ruz. Adeta tarihsiz yaşamaların ve 
kendi tarihinden kaçışların verdiği 
bir ürküntü ile de, daha geniş ve 
şümûllü bir kültür ve medeniyetin 
firarileri durumuna düşüyoruz.

Bilmem sizin haberiniz oldu mu?
İhsan Işîk’ın, yeni baskısı ger

çekten büyük bir başarı örneği teş
kil eden “Türkiye Yazarlar An- 
siklopedisi”ni sayfa sayfa karıştırır
ken, ister istemez hatırıma bu tür fi
kirler üşüşüyor. “Aman Allah’ım” 
diyorum; “Şu günkü günde İhsan 
Işık, nasıl olup da günü birlik mo
dalara kaptırmamış kendisini? Her 
birimizin kültürel adacıklara bölün
düğü, edebiyat ve sanat zevklerimi
zin pörsüdüğü bir aşamada, işte İh
san Işık buna itiraz ederek bizi baş
tan büyük düşünmeye ve böylesi 
ihatalı yaklaşımlar sergilemeye da
vet ediyor.” diyorum. Birbirini 
unutmuş veya birbirinden habersiz, 
küs veya dargın duran, birbirine 
düşman veya uzak yaşayan bütün 
kültür, sanat ve sosyal bilim alanla
rını, daha doğrusu her bir alanın

mensuplarını yeni baştan ele ala
rak; modernizmin biribirinden ay
rıştırdığı ve param parça hale getir
diği muhtelif unsurların kendi yal
nızlığının ve infiratçı tutumunun 
dışına çıkarak âdeta haykırıyor.

Bir defa siz kendinizden ibaret 
değilsiniz!.. Sizin dışınızda size ben
zeyen bambaşka dünyalar var. Do
layısıyla birbirinizi tanımak, bilmek 
ve halleşmek mecburiyeti bir tarafa, 
daha geniş bir bütünlüğün mensubu 
bulunduğunuzu nasıl olur da unu
tursunuz? Türkiye sanat, kültür ve 
edebiyat dünyasında hepinizin ayrı 
bir yeri var. Yerinizden asla kuşku 
duymayınız. Fakat siz ne kendiniz
den, ne de mensubu bulunduğunuz 
grup, zevk veya kültür adacığından 
ibaret değilsiniz.

En Kapsamlı Biyografi Sözlüğümüz

İşte İhsan Işık böyle bir amaçla, eli 
kalem tutan, göz nuru dökerek irfan 
hayatımızı zenginleştiren 3 bin 218 
Türk yazıcısını, Türkiye Yazarlar 
Ansiklopedisi’nde bir araya getir
miş. Her çeşit düşünce akımına, 
sosyal ve siyasal kesite, edebi akım 
ve gruba mensup kim varsa onlara 
gönlünü, kucağını ve bu büyük ese
rin sayfalarını açmış. Ayrıca da hiç
bir infiratçı tutuma kendini teslim 
etmemiş!.. Adeta iğneyle kuyu ka- 
zarcasına, I985’den itibaren bıkıp

usanmadan çalışmış ve bu büyük 
eseri meydana getirmiş. Doğrusunu 
söylemek gerekirse, buradan kültür 
ve sanat hayatımız nâmına büyük 
ve çarpıcı bir tablo ortaya çıkmış:

Kendimizi bir bütün görmek ve 
geride bıraktığımız birikimin zen
ginliğini fark etmek!... Türkiye’yi 
bir kültür ve sanat haritası olarak 
bütünüyle kucaklamak, Cumhuri
yet öncesinin ve sonrasının fikri ve 
edebi bütün katmanlarını ihâtâ et
mek!.. Resmi veya gayri resmi, tas
fiyeye uğramış veya ricali devletle 
kucak kucağa bütün sınıfları, aynı 
sayfalarda bir araya getirmek!..

Bu bakımdan Türkiye Yazarlar 
Ansiklopedisi’ni karıştırırken, ihti
yacını duyduğumuz bir “geniş açı” 
şuuruyla, biz de kendimizi daha bir 
zenginleşmiş hissediyoruz. Adını 
bile duymadığımız, cilt cilt eserler 
vermiş nice muharrirler, sanatçılar, 
şair ve fikir adamları bu sayfalardan 
adeta size el ediyorlar. Onların her 
biri, gün yüzüne çıkarılmaktan öyle 
memnun ve mesrur görünüyorlar ki 
tahmin edemezsiniz. Bu ülkede gel
miş geçmiş nice büyük bilim ve kül
tür adamları da aynı şekilde!.. Nice 
sosyologlar, tarihçiler, psikologlar, 
siyaset bilimciler, müzikologlar, dil
ciler; özellikle de cumhuriyet döne
minde gözden uzak yaşadığı için 
şimdi hemen çoğu hatırlanmayan, 
dini literatürümüzü oluşturan din 
alimleri. Tek parti yıllarının unutu
lup gitmiş İslâmî yazarları, dergi sa
hipleri önemli mütercimleri!..

İbnül Emin -Taşköprülü- î . Işık

İşte böyle böyle, İhsan Işık’ın Tür
kiye Yazarlar Ansiklopedisi, ger
çekten ansiklopedik bir hüviyete 
bürünmüş. İnce bir hurufatla dizildi
ği halde, şimdiden 1132 sayfaya ba
liğ olan bu eserin, her yeni baskıda
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daha da genişleyeceğini tahmin et
mek hiç de zor olmamah. Zaten bir 
ansiklopediye de bu yakışmaz mı? 
Orada herkesin aradığmı bulabil
mesi gerekmez mi? Birkaç baskı so
nunda beş bin biyografiye ulaşması 
mümkün olan bu büyük eser, diye
bilirim ki İhsan İşık admı, İbnül 
Emin Mahmut Kemal İnal’la, 
Taşköprülü-zade Sadettin’le birlikte 
anılır hale getirecektir. İbnül Emin, 
Son Asır Türk Şairleri^ni ve Son 
Sadrazamları; Taş Köprülü-Zade 
Sadettin Şakâyık-ı Numâniye’yi 
nasıl bir dikkat ve ihata ile kaleme 
aldılarsa, İhsan Işık da aynı yoldan 
ilerliyor. Bir alanın bütününü topar
lamak, ihata etmek!.. Ayrıca nice 
büyük enstitünün düşünemediği ve 
cesaret edemediği bir iş bu. Çünkü, 
değil bu alanda bireysel çalışanların, 
nice enstitü nitelikli kurum ve ku- 
Riluşların bile ufku bu kadar geniş 
ve açık değil. Zira siyasal ve ideolo
jik bakış açıları millet olarak bizi 
zenginleştirmesi gerekirken, tam ak
si sonuçlara varılıyor ve aşiretçi tu
tumlar hayatımıza egemen olup çı
kıyor. Tasfiyecilikten, yok saymak
tan medet ummaklar, hep buralar
dan kaynaklanıyor zaten.

A. Kabaklı - Ö. Lekesiz - t. Işık

Türkiye kültür ve sanatını bir bü
tün kabul etmek, kendi anlayışı ve 
idrakimizin dışında kalanlar da da
hil, bir müştereklik tablosu üretmek 
her şeyin başında gelmelidir. Hangi 
fikir ve bakış açısına sahip olursak 
olalım, bu zeminin bütünü hakkın
da konuşmak gerekmektedir. Yok 
saymak ve inkâr, fakirleşmek ve aşi- 
retleşmektir. Modemizmin bizi pa
ram parça hale getirilmesine rıza 
göstermektir.

Rıı bakımdan sevinerek ifade et
memiz gerekir ki, Ahmet Kabaklı 
hocanın yeni baskısı yapılan beş 
ciltlik Türk Edebiyatı külliyatı ile,

Ömer Lekesiz’in gene beş cildi bu
lunan Türk Edebiyatında Öykü
adlı büyük ve kapsamlı çalışmaları, 
bu hususta hepimiz için yol gösteri
ci olmalıdır.

Nitekim İhsan Işık’ın Türkiye 
Yazarlar Sözlüğü de, bu yolda hayli 
mesafe aldığımızın bir işareti kabul 
edilmelidir. Kendi dar alanlarımızı, 
kaprislerimizi, siyasi veya ideolojik 
tasfiyeci tutumlarımızı bir yana bı
rakarak, bir alanın bütünü hakkın
da söz söyleme rüştüne ermek!.. Bu 
tavır kendi bireyselliğimizi aşarak, 
bizi Türkiye hakkında söz söyleme 
yetkinliğine eriştirecek yegane yol
dur. Dolayısıyla bu eserden tezahür 
eden muhakeme yüksekliğini, ne 
kadar takdir edersek edelim azdır.

Nitekim İhsan Işık’ın bana ema
net ettiği bir dosyada, ansiklopedi 
hakkında çıkmış tenkit ve değerlen
dirme yazılarının bütününü görün
ce, böyle düşünmekte ne kadar hak
lı olduğuma bir daha kanaat getir
dim. Birbirine o kadar zıt ve alakasız 
sınıflar, bu ansiklopedinin takdirkâ- 
rı olarak adeta kuyruğa girmişler. 
Neden derseniz? Çünkü orada her
kes ve her kesim kendini buluyor. 
Türkçe telif ve tercüme eser veren 
hemen herkes!.. Zaten politikada ve 
İçtimaî hayatta, yayın faaliyetlerin
de büyüklük oradadır ki, dağılmış 
teşbihin tanelerini yeni baştan bir 
dizgeye dönüştürmek!... Her parçayı 
bireysel fonksiyonlarına ilâve ola
rak, ait olduğu bütüne dahil etmek 
ve onları daha da zengin kılmak.

Tabii ki bunun için, her şeyden 
evvel büyük bir ruh salâbeti gerekir 
ve modemizmin bölük pörçük hale 
getirdiği zihinsel parçalanmışlığı da 
aşmak icabeder. Zaten çağdaş ide
olojilerin teşkil ettiği girdabı aşma
nın başka bir yolu bulunmamakta
dır.

Dolayısıyla Ihsan Işık da, içine 
düştüğümüz çağdaş açmazları fark 
ederek bu işe girişmiş oluyor. Anla

yış bekleyen değil; herkesi anlama
ya çalışan bir idrak yüksekliği ha
kim bu eserde zaten. Çoklarmda 
gördüğümüz bir “meşrulaşmak” his
terisi ve gerginliği yerine; tam alcsi- 
ne kendinden emin olmayan veya 
tasfiyeye maruz kalmış, yok sayıl
mış, ihmal edilmiş, unutulmuş, aşı
rı bulunmuş veya suçlu addedilmiş 
bütün sınıflara, meşruiyetlerini iade 
eden bir makamdan konuşuyor bu 
eser. Bilmem anlatabiliyor muyum?

Büyük Düşünmek, ihatalı Çalışmak

Zaten bizim eski büyük üstatlarımız 
da böyle yapmaz mıydı? Klasik Os- 
manlı yüzyıllarımızın Tezkire-i Şu- 
âra yazarları, Tuhfe-i Hattatîn 
müellifleri, Menakıbü’l- Arifin 
musannıfları, üzerine eğildikleri bir 
alanı bütünüyle ihâta eder, hiçbir 
ihmale de fırsat tanımazlardı. Nite
kim kaynak eserler, böyle bir dikkat 
ve itina ile ortaya çıkıyorlar. Bu tür 
çalışmalar sayesindedir ki, geride 
bıraktığımız medeniyet ve kültür 
birikimimizin zenginliğini kavraya
biliyoruz. Bu büyük düşünmek ve 
ihatalı çalışmak geleneği, Osmanlı 
atalarımızın en bâriz vasıfları ara
sındadır. Bu gelenek Tanzimat ve 
Meşrutiyet yıllarında aynen devam 
ediyordu. Kamusu Türkî ve Ka  ̂
musu’l' Alâm gibi iki dev esere im
za atan Şemseddin Sami nasıl olur 
da unutulur? Hele hele Son Asır 
Türk Şairleri’ni ve Son Sadrazam- 
lan kaleme alan İbnül Emin!...

Dolayısıyla Ihsan Işık’ın bu 
çalışmasına tarihi derinlik ve me
kansal genişlik itibarıyla “Türki
ye’nin birikimi” olarak bakmak ge
rekiyor. Milli Kütüphanemizin ha
fızası gibi bir eser, sizin anlaya
cağınız. Emsali ve “ötekisi” ol
mayan bu eser, bir açıdan da Tür- 
kiye’nin entelektüel haritasını 
veya beyin envanterini ortaya 
koyuyor denilse yeridir. ■
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İH SAN  k a b i l

Dünya sineması bugün gel' 
diği nokta itibariyle farklı 
yönsemeler sergilemekte, 

insanlığın ulaştığı merhaleyle si
nema arasında bir koşutluk gözlen
mekte, insanlığın olması gerektiği 
gibi yansıtıldığı filmler genelde si
nema tarihinde olduğu üzere azın
lıkta kalmaktadır. Sinemanın or
taya çıkışından bu yana çokluk bir 
eğlenti ve vakit geçirme aracı ko
numundaki bu yeni sanat dalı, za
man içinde toplumsal hayata ayna 
tutmanın yanısıra onu şekillendi
ren bir konum da üstlenmiştir. İn
san teki ve toplumsallık ikilemi ve 
uyumu zemininde, insan ruhunu 
yakalamayı başarmış ama aynı za
man da onu ifsad eden bir tefessüh 
icraatı derekesinde de hayatiyetini 
idame ettirmiştir. Yüz seneyi aşkın 
bir ortaya çıkış ve serpiliş sürecini 
göz önünde tuttuğumuzda, on yıl
lık dilimleri gözettiğimizde gerek 
akımlar, gerek yeni anlatımlar ve
yahut sinemayla müsemma olmuş 
yönetmenler ve ülke sineması çı
kışları dikkat çekmektedir. Ancak 
dünyanın geçirmekte olduğu çev
resel, manevi ve fiziki buhranlar 
karşısında sıhhatli ve isabetli ta
vırlar alması gereken sanatçı- 
lar(diğer sanat sahalarını da kast 
ederek), insan oğlunda mündemiç 
olan duygusal ve fıtri zayıflıklar ge

reği bu tavırlarında yeterince ira
di ve tavizsiz olamamışlar, insan 
topluluğunun vicdanı olma mesa
besindeki keyfiyetlerini sırtı dik 
ayakta tutamamışlardır. İnsanlığın 
her bakımdan yaşadığı büyük yı
kımları ve acıları artık bunları ses 
ve görüntü olarak da kayıt altında 
tutabilme imkanına sahip olunma
sına rağmen, ibret veya hisse çıka
rılabilecek bir duruş sergilemek
ten, ne yazık ki, bazı çabalar dışın
da uzak kalınmıştır.

Şu noktada, artık bizim seçici 
algılamayla, ayırt etme yetimizle 
sinema tarihinin çok katlı biriki
minde sinema sanatı ve sanayii 
içindeki filmleri değişik cephele
riyle süzgeçten geçirmek ve belli 
değerlendirmelerde bulunmak, in
sani hassasiyetimizin olağan bir it
kisi sayılmalıdır. Sinema tarihi yı
ğınına baktığımızda, Avrupa ve 
Amerika sinemasının iri hacminin 
yanında, Sovyet, Arap dünyası, 
Güney Amerika, Afrika, Türkiye, 
İran, Hindistan, Çin, Japonya ve 
Güneydoğu Asya’yı birer görsel di
lim olarak ele alabiliriz. Batı kültü
rü ve teknolojisi mahreçli bir sa
nat olan sinema, toplumdan toplu
ma yola çıktığı seyahatinde kültür
ler arası bir etkileşimi meydana ge
tirmiş ve ona maruz kalmış, aslola- 
rak zihniyet, sosyolojik ve ferdi de

ğerleri dönüşüme uğratmak gibi 
bir işlev de yüklenmiştir. Hakim 
görüşlerin, zihniyet kodlarının, 
anlam parametrelerinin bir temsil
cisi, uzantısı ve tercümanı olma 
yönündeki gücü keşfedildiğinde, 
gerek örtük gerek aleni propagan
dist işlenişiyle toplumları şekillen
dirmeye varan, halbuki bir yanılsa
ma üzerine kurulu imge dünyasıy
la, kolayca reddedilemez bir şöhre
te kavuşmuştur. Her sanat sahasın
da olduğu üzere sinemada da, in
sanlık için yapılabilecek bir şeyler 
olduğunun şuurunda olan sanatçı
lar da ortaya çıkmış, zaten sinema 
sanatı, estetiği, yapıcı tarihi biriki
mi söz konusu edildiğinde bunla
rın eserleri bir yer tutmuşlardır.

İmdi, sinema tarihinin, sinema 
seyircisi olarak bizim, sinema eleş
tirmeni, değeriendirmecisi, düşü
nürü olarak b izlerin bulunduğu şu 
yerde ve kozmolojik zamanda, bel
li bir ayırt ediş yeteneğiyle (belki 
püritan, estetik ve fizik ötesi belir
lenişle), şimdiye kadar onadığımız, 
onaylaya geldiğimiz kimi sinema 
çalışmalarını da ihtiva ettikleri 
imge, ses, görüntü birimleri, zihni
yet çiz imleri ve anlatım unsurları 
bağlamında yeniden değerlendir
mek, kimi zihni budamalara tabi 
tutmak veya farklı bir kurgudan 
geçirmek daha uygundur. Her top
lum, sanatçı veya mütefekkir ken
di fiziki, manevi ve şuur dışı dün
yasının o engin birikiminin verdi
ği ışıltılar veya herhangi bir mahi
yetteki akislerle varlık bulur ve 
ömrünü doldurur. Önce Avrupa 
eksenli ortaya çıkıp, daha sonra 
kitlesel olarak Amerika’da tutu
nan ve sokağın deşifre olmuş gö
rünümünü perdeye taşıyan sinema, 
tabiatı gereği gösterm eci(teşhir
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edici) yanı ve hislerle oynayıcı gü' 
cü, hatta buna iktidarı diyebiliriz, 
dolayısıyla seyirciyi güdebilir ve 
güdüleyebilir bir dereceyi yakala- 
mıştır. Sokağın sosyolojik çözüm- 
lemesini yapmaya kalktığımızda, 
sinemanın nedenli ortalama olana 
oynadığını daha iyi kestirebiliriz. 
Sokaktaki hayatla yazılı basın ara- 
sındaki imgesel ilişkiyi göz önünde 
bulundurduğumuzda ise, insan ru
hunun yapı taşlarının nasıl zede
lendiğini, örselendiğini, tahribata 
uğradığım daha iyi çıkarsayabiliriz. 
Yazılı ve fotografik olarak kağıda 
dökülüp kayda geçen, böylece top
lumsal ve bireysel hafızanm(sakı- 
nılmadığında) ne yazık ki neredey
se organik bir parçası haline gelen 
bu imgeler, sinema yoluylaysa ha
reketli, canlı olanın bir taklidi, ya
ni simulatif bir değer kesbedip, sa
nalı gerçek olanın üstüne çıkara- 
bilme hassasına kavuşmuşlardır. 
Bu oluşum gitgide yoğunluğunu 
artırmış, kullanım mesafesini kı
saltmış, zihniyet dünyalarını mani- 
pule edici ve yönlendirici bir rol 
üstlenmiştir.

Sanırım insanoğlunun benli
ğinde bulunan belli zaaflarla, in
san bir türlü düzelmeyi isteme
mekte, düşünür ve sanatçılar bu 
yöndeki çabaları da gerek kendi 
kifayetsizliklerinden gerekse insa
nın kendi kendini düzeltmeye 
yanaşmamasından vurucu tesiri 
gösterememektedir. Oysa bir tespit 
bir defa yapılır; bu ortaya konduk
tan sonra bir daha arkaya bakma
dan doğru bilinen yol üzerinde hür 
olarak istikamet tutturulmalıdır. 
Bir verim olarak görülen Dışavu
rumcu Sinema, Kurgu Kuram S i
neması, Gerçekçi Sinema, Yeni 
Gerçekçilik, Yeni Dalga, Bağımsız

tırmalar) akımları dahilindeki 
filmler, sinema sanatı mevzuu ba
his edildiğinde öne çıkarılır ve 
muhtevalarına pek fazla dokunul
madan bir sanatsal değer olarak 
kabul görür, bir nevi dokunulmaz
lık mertebesiyle kuşanırlar. Aynı 
zaman sürecindeki koşutlukla 
Türk sinemasına baktığımızda, ge
nel olarak eğlentiyi öne çıkaran ve 
halkın anlayışına yakın durmayı 
seçen bir savruluş içinde görebili
riz filmlerimizi: Bir yön vermek ve
ya esaslı bir toplumsal muhasebe 
yapmak, sosyolojik değişim ve dö
nüşümü sorgulamak, soru işaretleri 
sunmak veya önermelerde bulun
mak, yönetmenin şahsi dünyasın
daki tekil kaygıları işlemek, olgun 
bir sinema diline kavuşmak genel 
olarak sinemamızda nadiren taraf

Sinema, Ûzgür Sinema, Yeni Si- bulınuşlur. Sinemanın hem 
nema (ki dikkat edilirse hep Batı 
sinemaları özelinde yapılan yakış-

gtıett-

hem de kaçınılmaz zaafı olan “gös- 
termek”fiili, yukarıda sözünü etti

ğimiz akımlar çerçevesindeki film
lerde, ne yazık ki pek sakınılma
dan, belli ilkelerle hareket edilme
den, sanatın bir gereği, sanatçı öz
gürlüğünün bir parçası olarak ele 
alınmış, bizim bütün iyi niyetimiz
le üstlene geldiğimiz sinemasal de
ğerlerinin yanında yüreğimiz bur
kularak seyrettiğimiz imgeleştir- 
meler olarak varlık göstermişler
dir. Amerikan sinemasının kome
di ve müzikalleri, açılıp saçılmanın 
bir platformu olarak sinema tari
hinde yerlerini alırken, dramları, 
genel karakterleri itibariyle daha 
muhafazakar bir tablo çizmiştir. Bu 
yanını 1960 ortalarına kadar koru
yan Amerikan sineması, 1970’lerle 
beraber Avrupa sinemasının bas
kın etkisiyle müstehcenliğe daha 
rahat cevaz verir olmuştur. Avrupa 

-sinemasının sanat ağırlıklı filmleri
(istisnaları dışında tutuyorum), 
hemen hiçbir kaygıya kapılmadan
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günün konjonktürel şartlarına 
(1960’lar gevşeme döneminin baş
langıcıdır) uygun olarak, açıklığı 
meşru bir imgesellik saymış, ‘gös- 
termek’ten bir rahatsızlık duyma
mıştır. Aslında problemimiz yalnız 
başına açık saçıkhk veya şiddetin 
gündelik bir şeymiş gibi sergileni
yor oluşu değildir; sinema sanatçı
sının elindeki gücü toplumların, 
insan tekinin, giderek insanoğlu
nun felahına yeterince ve karan
lıkla angaje edememesi, sinema sa
nayii sermayesinin bu yönde ço
ğunlukla değerlendirilememesi, 
Amerikan sinemasının bir döne
minde olduğu gibi bir etik kodun 
hakim kılınamaması, toplum ku- 
rumlannın sinemaya ahlaki ve es
tetik bir çerçeve verememesi sine
manın kendine yakışır bir düzle
me, dolayısıyla da toplumların in
sanın yaratılışına yakışır bir siste
me kavuşamamalarıyla örtüşüktür. 
Paradoksal olarak, Sovyet ve h'an 
sinemaları bu handikapları büyük 
ölçüde aşarak, insanın varoluşsal 
konumuna, insan-toplum ahengi
nin sağlanmasına ve idamesine, si
nemanın bir manipülasyon malze
mesi olmaktan beri tutulmasına 
uygun düzenlemelerle sinema ve

seyirci, sinema ve toplum ilişkisin
de yapıcı ve gönenderici bir çizgi 
tutturmuşlardır. Sinema insan için 
vardır ve bunu estetik bir duyarlı
lıkla ifa ettiğinde, varması gerek
tiği amaca ulaşmış olur; tema ve 
anlam bütünlüğü ile insan ruhunu 
yüceltici bir tavır içine girdiğinde 
kendisinden beklenileni kar
şılamış olur. Özellikle son onbeş 
yılın bilgisayar animasyonu des
tekli büyük bütçeli filmleriyse, bu 
insani değerlere ne denli yak
laşabiliyor, ortadadır. Önemli 
olan, teknolojik gelişmenin ken
disi kadar, yakalanan bu aşamanın 
insan hayatma katsayı anlamında 
ne getirdiği, zamanı nasıl kullan
dığı, fizik gerçeklik kadar metafizik 
gerçekliği de hesaba katarak ne 
denli dengeli bir gerçeklik duy
gusu ve duyarlılığı yakaladığı ol
gusudur. Sovyet sinemasındaki 
muhafazalı yaklaşım, Türk cum
huriyetlerinin sinemalarına da 
nüfuz etmiş, öncelikli olarak sine
ma sanatına duyulan saygıyla belli 
duygu sömürü alanlarına seğirtil
memiş, aktarılan bir tarihi destan, 
kişilik veya bir gönül ilişkisi edep 
sınırları dairesinde seyircisiyle 
buluşmuştur. Kimi ideolojik veya

görsel zaaflar gösterilmemiş değil
dir ancak bunlar Türk dünyası 
sinemasının tamamına şamil ol
mamıştır. İran sineması, inkılap
tan sonra ki düzenlemelerle özgün 
dilini kurmuş, kemale erdirmiştir. 
Büyük bir yalınlıkla, teknik var
yetelere girişmeden mana dün
yasının görsel iz düşümüne yaklaş
mada azımsanmayacak adımlar at
mıştır.

Sinemayı sorunların şuurunda, 
çözümleyici ve ışık tutucu, ufuk 
açıcı bir platformda yükselt
tiğimizde, insanlık durumuna çok 
yönlü ve donanımlı yaklaşımıyla 
harekete geçirdiğimizde, insan ve 
toplum için yapıcı bir aygıta 
çeviriyoruz demektir.

Söz konusu akımların zaaf
larının ve kimi sıkı yönetmen
lerin kariyerlerinin ileri saf
halarında, durdukları yerden taviz 
verememesinin bir açıklaması ol
ması gerekir; belli bir zihniyet 
dünyası ancak başka zihniyet 
fenomenleriyle entegre edildiğin
de daha bir anlam kazanıp, insan
lığın ortak şuur ve şuur dışı dün
yasına bir nebze daha yaklaşacak, 
böylece kaybedilen biraz olsun 
telafi edilmiş olacaktır. ■
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MALEZYA MEKTUBU 
HANGİ MAHATHİR?

SERDAR D EU İR EL

M
uhammed Mahathir, sık 
sık dikkatleri üzerine çe
ken nevi şahsına mün' 

hasır bir Uder. Bazen onu tanımak 
zordur; bir bakmışsınız O, sıkı bir 
antiemperyaUst, bir bakmışsınız ki 
ismi Bilderbergçiler Üstesinde... 
Konuşurken, şiir okurken, birini 
dinlerken duygu yüklü birisiyle 
karşı karşıyasınız... O, duygu tel
lerini harekete geçirecek her türlü 
ani dokunuşla interaktif ilişki 
içindedir, her an sesi titreyebilir, 
gözyaşları ihtiyar gözlerden boşa
labilir..

Duygusal bir adam... paradok
sal olarak aynı duygusal adam si
yasi muhaliflerini, kendisine oğlu 
kadar yakın da olsa -Enver İbra
him örneğinde olduğu gibi- ipini 
kendi elleriyle çekebilecek muam
ma birisi...

Batı’ya göre O; modern, uzlaş
macı ve müslüman bir lider...

CNN, BBC gibi batılı tv. ha
ber kanalları, Mahathir’den bah
sederken onun bu özelliklerine 
vurgu yapmayı ihmal etmemeye 
çalışırlar. Radikal dinci teröristle- 
re (!) karşı örnek tavrının altı özel
likle çizilir. Mahathir’in, işgal al
tındaki Filistin topraklarında Is- 
lâm aleminin cumhuruna göre is-

lum medya tarafından manşetlere 
çekilir. Mahathir’e göre her ne ka
dar anlaşılabilir sebeplere sahipse 
de bu eylemler, özde İsrail devlet 
terörüyle arasında bir fark yoktur. 
Mahathir’in, İsrail pasaportu taşı

yanların giremediği ender ülkeler
den birisinin lideri olduğunu ha
tırlamak lazım.

Yine Batı’ya göre O, azınlıklar
la müslümanlar arasında lehim, 
radikal dinci akımların önünde bir

İslâm alemine göre O; antiem- 
peryalist, gelenek ve moderniteyi 
şahsında meczetmiş, ümmet şu
urunda müslüman mütefekkir...

İslâm aleminde Mahathir ge
nellikle sevilir. Enver İbrahim ha
disesi bir burukluk, bir hayal kırık
lığı oluştursa da hala sevildiğini 
söylemek yalnış olmazsa gerek.

“Globalizm, terör madalyonun 
ekonomik yüzüdür, siyasi teröriz
me direndiğimiz gibi ekonomik te
rörizme de direnmeliyiz” dediğin
de, batı ekonomik hegemonyasını 
sert dille eleştirdiği her konuşması 
gibi bu son söylemi de geniş bir 
çevrede heyecan uyandırdı. Küre
selleştirme sürecinin gelişmekte 
olan ülkelerin ekonomisini çö
kerttiği, ve o ülkeleri birer Latin 
Amerika Muz Cumhuriyetleri’ne 
dönüştürdüğü eleştirileriyle sık 
sık İslâm dünyası medyasına ko
nuk olur. Bu tür çıkışlara susamış 
olan halk kitleleri tarafından Ma
hathir bir kahraman olarak telak
ki ediliyor. Özellikle de buna 
Araplar arasında tanık olmak 
mümkün...

İran Cumhurbaşkanı Hatemi 
geçen ay Malezya’da Mahathir’in 
konuğuydu: İki lider, İslâm ülke
lerinin bir araya gelerek, bir “İs
lâm Birliği” oluşturmaları gerekti
ğini ve bunun İslâm ülkelerini da
ha hızlı ve daha külfetsiz kalkındı
racak, varlığına yönelik tehditleri 
asgariye indirecek önemde oldu

ğunu vurguladılar. Batı, bu tür ha
yallerden bile ürküyor

Malezya’daki islamî yönelişli 
parti ve hareket müntesiplerine 
göre ise, O; batıcı, seküler, dışarı
da İslâm’a oynayan ama içeride

tişhad eylemleri olan direniş tarzı
na “terörist eylemler” demesi ma

kaledir, bu özelliği partisi tarafın
dan da öne çıkarılır.

müslümanların ve onların kurum- 
larının köküne kibrit suyu döken
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iyi bir göz boyayıcı...
MalezyalI mütedeyyin bir aka

demisyenle Mahathir fenomenini 
konuşuyorduk; Islâm alemini gez
diğinde ilginç Mahathir sevgisine 
tanık olduğunu anlatıyordu:

“Mahathir, sizi -Malezya dışın
dakileri- ihya ederken, bizim de 
posamızı çıkarıyor.” tespiti bana 
çok ilginç geldi.

Yukarıda özetlenen, farklı Ma
hathir algılamalarının hangisi ger
çek Mahathir’i tanımlıyor?

Malıathir’in ekonomik bağım
sızlık istediği ve bunda samimi ol
duğu bir sır değil.

Onun D-8 Ülkeleri projesine 
verdiği destek de açık. Ancak bi
zim anlayamadığımız; siyasi proje
den yoksun, üzerinde ittifak edil
miş bir alternatif medeniyet para
digmasına dayanmadan bu nasıl 
gerçekleşecek? İslâm’la sağlıklı di
yaloglar gerçekleştirmeden bu 
mümkün mü? Müslüman alim ve 
mütefekkirlerin öncülüğünde üm
metin dinamikleri neden harekete 
geçirilmiyor? Hele hele içeride İs
lâmî akımlarla cedelleşirken, on
ları tasfiye ederken dışarıda “İslâm 
birliği” arayışları , insana “bu ne 
perhiz, bu ne lahana turşusu!” de
dirtiyor.

Kanaatime göre, yukarıdaki 
Mahathir algılamaları bir şahsiye
tin farklı yönlerinin önplana çı
kartılması ve o zeminde tanımlan
masıdır. Körlerin fil tanımı gibi 
birşey...

Mahathir, herşeye rağmen, yu
karıdaki birbiriyle tezat vasıflara 
-abartmaları bir tarafa bırakırsak- 
sahip, ama karizması olan bir lider
dir.

Baştan dedik ya ; O nevi şah
sına münhasır bir kişilik! ■

İKİ YENİ DERGİ 
MARİFE VE VASAT

A H M E T H . ÖZ

Ümran: Öncelikle niçin üç
aylık bir dergi çalışmasına giriştiği
nizi açıklayarak ropörtajımıza baş
lasak...

Ahmet Yaman: Ülkemizde ge
nelde sosyal, özelde ilahiyat bilim
leri alanında yapılan araştırmaları 
ve verilen akademik ürünleri gün 
yüzüne çıkaran nitelikli süreli ya
yınların sayısı ne yazık ki çok az. 
Olanlar da sınırlı imkanlara ve ba
zen de akademik mantalite/zihni- 
yetleri gereği bilimsellikten öte bir 
seçiciliğe sahip oldukları için po
tansiyeli yeterince aksettire- 
miyorlar. Böyle olunca gerek üni
versitelerde gerek başka yerlerde 
emek verilerek hazırlanmış, teorik 
veya pratik bir sorunu çözmeyi he
defleyen veya en azından bilgiyi

sistemleştirip pekiştiren ve dolayı
sıyla kitleselleştirip geleneğe ka
zandıran araştırmalar raflarda toz
lanmaya ve unutulmaya mahkum 
oluyor. İşte hakemli ve akademik 
bir araştırma dergisi hüviyetinde 
olan Marife, bu boşluğu bir nebze 
olsun doldurabilmek ve bugüne 
söyleyeceği sözü olanlara imkan 
tanımak için çıkmaktadır.

Ümran: Özgün bir eiergi ismi 
seçmişsiniz niçin Marife?

Yaman: Öncelikle özgün bul
duğunuz için teşekkür ederim. Ma
rife kavramı, gerçi bugün biraz 
unutulmuş olsa da bizim hem millî 
kültürümüzde, hem de dinî anlayış 
ve literatürümüzde fevkalade de
rinliği olan bir kavramdır. Üzerin
deki perdeyi araladığınız zaman 
bunun salt ve kuru bir bilgiye işa
ret etmediğini görürsünüz.

Marife’de bu bilginin yanında 
bilgi temelli, bilinçli/şuurlu eylem 
de vardır. Yani hayata yansıyan, 
bireyi güdüleyen bir bilgi. Sadece 
bu kadar da değil; marife aynı za
manda irfanı yani bilimsel ve aksi- 
yoner sezgiyi de içerir. Şu halde 
marife dediğiniz zaman bilgi, bi
linçli eylem ve sezgi üçlüsünü bir
likte dile getirmiş olursunuz.

İşte salt ve kuru bir bilgi-bilim 
fenomeni ötesinde, tarihin ve 
güncelin bozmadığı selim akılla,
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İnançlı vicdanların irfanına da 
vurgu yaptığımız ve bu iki olguya 
yani bilgiyle irfana dayanan bir ey- 
lem görevimizin olduğuna inandi' 
ğımız için ismimiz “Marife” oldu.

Üm ran: Buradan hareketle 
Marife’nin misyonu hakkında bize 
neler söyleyebilirsiniz?

Yaman; Az .önceki sözlerim bu 
vizyonu kısmen ortaya koyuyor. 
Biz bu bağlamda, yapılan bilimsel 
araştırmalar ve ulaşılan sonuçların 
sınırlayıcı haz dünyasında tek başi' 
na bir hayatı değil, bireyi ve toplu' 
mu vazgeçilmez değerlerle kucak
laştıracak bir hizmeti hedefliyoruz. 
Amacımız, çeşitli ulusal ve birey- 
sel zaaflarla bulandırılan ölçüleri, 
kendi aslî görünümü ve saflığı 
içinde tutabilmektir.

Ümran: Derginin içeriği nasıl 
belirlenecek?

Yaman: Bilimsel ve entellektü- 
el yönüyle Marife, sosyal bilimle
rin her alanına ve tabii ki ilahiyat 
ilimlerine ait araştırmalara, araş
tırma notlarına, tanıtımlara, nite
likli çevirilere ve eleştirilere, ha
kem görüşleri doğrultusunda yer 
verecektir. Bu açıdan bütün sayıla
rımıza bakıldığında İslam huku
kundan sanat tarihine, felsefeden 
iktisat-kültür tarihine, hadis-tefsir 
araştırmalarından modern din bi
limlerinin değişik alanlarına geniş 
bir yelpaze bulunmaktadır.

Bunların yanında bu toprakla
rın yetiştirdiği değerli ilim adamla
rımızın daha önce yayımlanmış 
ürünlerinden seçmeler de, vefa gö
revimizin bir gereği olarak sayfala
rımız arasında yer alacaktır.

Ümran: Derginizin bir de web 
sitesi olduğunu görüyoruz.

Yaman: Evet, iletişimin nere
deyse yakalanamaz sürati böyle bir

Hoftokl 0 0 f ü n c «  vc» Af »ff ırm* C>teçlıf

imkanı zaten öngöruyordu. 
www.marife.org. adlı sitemizde ge
rek dergi yönetimine gerekse yazıla-

/  GeyencAfen Kop/ânl/an AhUık ve Modern Hukak Algıst 

/  Tüketim Toplumu ve Hukok İUşkU^İ 

/  Postmodernizm ve Hukuk 

/  Siyasal Tarih Düzleminde BrkterAtast tu^kiler ve 
Fehetf Boyutlun 

/  Uiuilarardii Normiarm ve Uiusal Egemenfik IlKelerinin 
Hiyerarşik Mukayesesi

rı bulunan araştırmacılara doğrudan 
ulaşma imkanını sunmuş olduk.

Ümran: Bize Marife’yi tanıttı
ğınız için teşekkür eder ve çalış
malarınızda başarılar dileriz.

V A SA T

“Vasat” bir grup İstanbul Üniver
sitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi
nin, yine aynı öğrenciler tarafın
dan kurulan İstanbul Hukuk Kulü
bü bünyesinde çıkarmış oldukları 
bir hukuk dergisi. Vasat öğrenci 
dergisi, fakat ebadı ve yazıların fel
sefi ve teorik karakteri, dergiyi di
ğer öğrenci girişimlerinden hemen 
ayırıyor. Bazı amatörlüklere sahip 
olsa da öğrenci klişelerinden çok, 
güçlü ve ağır yapısıyla tam bir üç 
aylık düşünce ve araştırma dergisi. 
Bu yönüyle aslında hiç de ismini 
hak etmiyor. Peki ama bu vasat ol
mayan “vasat” neyi temsil ediyor 
ve bu derginin söylediği “söz” kısa
ca ne? Derginin girişindeki sunuş 
metni bize bunu çok hitabi ve ede
bi ama biraz da en hafif söyleyişle 
“zor” bir şekilde aktarıyor:

“Vasat” her şeyden önce hukuk- 
~tâ'yola çıkıyoı ve hukuk sahasına-

hukuk mantığı. Tabi bmıu teknik 
bir hukuk değil, hukuk gözüyle 
olaylara bakma olarak görürsek as
lında “vasat” bu ölü topraklı alanda 
boş bir sahayı doldurmaya adaydır.

Yine ilerleyen paragraflardan; 
İslami duyarlılığa sahip bir ekip 
profiliyle karşı karşıya olduğumuzu 
anlıyoruz. Hakim sistemdeki hu
kuki sorunları ortaya koyup, mev
cut sistemle yüzleşebilmek adına 
hakim hukuku incelemek yine su
nuş bölümünde ifadesini bulanlar
dan. Bunun yanında İslami bir hu
kuk anlayışı için araştırmalar yap
ma ve konjonktür içinde Kur’âni 
bir ifade olan “vasat bir hukukçu' 
olabilme derginin hedeflerinden. 
Derginin ismi olan ‘‘vasat” ise bu 
noktada anlam buluyor. Vasat, 
“adil” bir mü’min ve dengeli bir 
hayat noktasında, vahyin deneti
minde iyiliği öğütlemek sorumlu
luğunun kapsamındaki bir orta ve
ya hayırlı insanı gerçekleştirebil
me, her şeye rağmen müslüman bir 
hukukçu olabilme kaygısının ifa
desi. İkinci olarak “vasat”, ifrat ile 
tefrit arasında yer alan ideal bir yol 
olması bağlamında, az çok vasatı 
tutturabilmenin çabası içinde.

Mevcut hukuki sistemi inanılan 
sistem içinde değerlendirmek tabi 
ki inanılanın anlaşılma tarzına gö
re farklılık gösterir. Bu durum her 
ne kadar hukuk algısından önce 
din algısının maliiyetine ve dinin 
anlaşılmasına insanı götürse de hu
kuki bir perspektifte dinin anlaşıl
ma çalışmaları bizi güzel sonuçlara 
götürebilir. Bu sonuç ise vasattan 
başka bir şey olmuyor tabi.

Vasat, ismine yaraşır bir duruş 
ve kimlik kazanarak vahyi algıla
ma, yaşama ve aktarma konusunda 
sahih bir duyarlılıkortaya koya- 
cağını bize muştuluyor.

müdahale ediyor. Bu anlamda der
ginin mantığı tam anlamıyla bir

Çünkü Vasat; “en genel an
lamda yaşanan zamanın ideali.” ■
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Y A N S I M A L  A R

NAPOLYON’UN YAHUDİ 
BİRLİKLERİ

E R T U Ğ R U L BAYRAM O ĞLU

1
 .Dünya savaşı denilince 

Arap ihanetleri sürekli gün
deme getirilir. Bu geçmişi in

kar ve ümmet bilincini zayıflatma 
açısından önemli bir mevzi kazan
dırmaktadır bazı insanlara. O böl
gede elbette bağımsızlık taraftarı 
Arap mısurlan vardır; ancak C e
mal Paşa'nın da hatıratmda aktar
dığı gibi bu unsurların en güçlü 
olduğu Suriye'de bile halk bunla
ra değil Osmanlı idaresine bağlı 
kalmıştır. Ancak bu bölgede esas 
organize hareket Siyonist hare
kettir ve bunların yaptıkları da 
hiç dostane değildir.

Dünya Savaşı sırasında bu böl
gedeki Yahudiler Osmanlının ar
tık güçten düştüğünü anlayarak

İngilizlerden yana tavır koymaya, 
gönüllü birlikler oluşturmaya baş
lamışlardır. İngilizlerin Yahudileri 
korumalarının bu dönemdeki ne
deni Süveyş kanalına yapılan 
Osmanlı saldırısıdır. Bundan daha 
tehlikeli olan ise Yahudilerin İngi- 
lizler adına oluşturdukları istihba
rat örgütüdür. Siyonizm konusunu 
gündeme getiren ilk kişilerden 
olan Milis Generali Cevat Rıfat 
Ati Ihan'ın bu konuda bu kadar 
duyarlı olmasının ana sebeplerin
den biri de onun I. Dünya savaşı 
sırasında istihbaratçı olarak Kudüs 
ve civarında bulunması ve onların 
planlan hakkında birinci elden 
bilgiler elde etmesidir. Hatta Lav- 
rens'in en önemli bilgi kaynağının

yahudiler olduğu Medine Müdafii 
olarak meşhur olan Fahreddin Pa
şa tarafından iddia edilmiştir. Ce
mal Paşa, olanlardan o kadar ra
hatsız olmuştur ki Filistin'deki Ya
hudileri Suriye'ye göç ettirdi. Ya
bancı ülke vatandaşı olan yahudi
ler ise sınır dışı edildi.

Aslında Yahudi birliklerinin 
Osmanlıya karşı savaşması daha 
önce de vuku bulmuştu. 1799 yı
lında Napolyon Mısır'ı işgal ettiği 
zaman Fransa'nın resmi gazetesi 
olan Le Moniteur da iki haber çık
mıştı. Bunlardan birine göre Na
polyon Asya ve Afrika'da yaşayan 
bütün Yahudileri eski Kudüs'ü ye
niden kurmak için kendi bayrağı 
altına çağırıyordu. Diğerine göre 
de, daha şimdiden silah altına alı
nan Yahudilerin Halep şehrini 
tehdit ettikleri haber veriliyordu.

Günümüzdeki hak ihlalleri ve 
batı ülkelerinin bu konudaki vur
dumduymazlığı ise ilk andan itiba
ren aynı kalmıştır. Ünlü Balfour 
Deklarasyonu'nu yayınlayan İngiliz 
Dışişleri Bakanı Balfour 1917 yılın
da Yahudilerin nüfusu çok daha az 
iken şöyle diyordu: "Biz Filistin'de,

Kitaplar, geçmişlerin tecrü
belerine muhafız düğümü 
vurmasaydı, geleceklerin  
ilimlerinin düğümleri çözü- 
lür, bilgi şirazesi perişan 
olurdu. Ey ilim sahibi, yazıyı 
koru, kalemleri çoban yapa
rak mana koyunlarını zabtet.

Maverdi

Eğer bir yere küçük adamla
rın büyük gölgeleri vuruyor
sa, o yerde güneş batıyor de
mektir.

Çin atasözü
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bugünkü sakinlerinin isteklerinin ne ol
duğunun tespiti için bir araştırma ya
pılmasını bile önermiyoruz. Dört bü
yük güç Siyonizme taahhütte bulun
muştur. Siyonizm, doğru ya da yanlış 
olabilir, iyi yada kötü olabilir; şurası 
bir gerçektir ki çok uzun ve köklü bir 
geçmişi vardır. Ve bu gün bu bölgede 
ikamet eden 700.000 Arab'ın arzula
rından ve önyargılarından çok daha 
büyük bir öneme sahiptir. "

VERM EYEN ÖLÜR

İhtiyaçtan korkmak, ihtiyacın ta 
kendisi değil mi? Samıcmız su ile 
dolu olduğu halele susuzluktan 
korkmak, en tatmin edilmez susuz
luk değil mi?... Öyleleri vardır ki 
ellerindeki azdır, fakat hepsini ve
rirler. Bunlar hayata ve hayatın 
bolluğuna inananlardır ve bunla
rın anbarları asla boş kalmaz. Bun
lar verdikleri zaman severek verir
ler ve sevgileri ile neşeleri müka
fatlarıdır. Başkaları da ızdırap çe
kerek verirler ve bu ızdırapları on
ların cehennemidir.

Verdikleri zaman ızdırap çek- 
meyenler(...) vadideki güller ko
kularını fezaya nasıl yayarlarsa, 
bunlar da öylece verirler.(...) İs
tendiği zaman vermek, çok iyidir. 
Fakat durumu peşinen anlayarak 
istenmeden vermek daha iyidir.

Vermek isterim ama, layığına 
ve müstehakına’ der durursun. 
Bahçenizdeki ağaçlar ve otlakları
nızdaki davarlar böyle demiyorlar. 
Onlar yaşamak için veriyorlar, 
çünkü vermezlerse ölürler. Her kim 
ki gece, gündüz yaşamak değerin
dedir, sizin vereceğiniz her şeye la
yıktır. Hayat okyanusundan içme-

Tarih, okuyana kendi gözü' 
nün görme derecesine göre 
yol gösteren bir kılavuzdur.

J .J .Rousseau

ye hak kazanan kimse, kadehini si
zin küçücük ırmağınızdan doldur
maya layık görülmek gerekir.

Halil Cibran

BOŞ KURSAK

Eski İstanbul şehreminlerinden 
Osman Bey hilekâr esnafa karşı 
pek acımasız davranırdı. Çarşıya 
çıktığı zaman, dükkan dükkan do
laşır, tavukların kursaklarına kadar 
herşeyi inceden inceye muayene 
ederdi. Eğer tavukların kursağında 
yem bulamazsa tavukçuyu falaka
ya yatırırdı.

Bir gün yolda rastladığı seyyar 
tavukçuyu, yine aynı suçtan falaka
ya yattırınca adamcağız fer̂ âd etti: 

-Tavuğun kursağında yem var 
mı diye baktın. Bir de sahibinin 
kursağına baksana benim sultanım!

DİL BELA Sl/SÜ K U T BELASI

Menas Efendi II. Abdulhamid za
manının kalem efendilerinden bi
ridir. Ancak sözünü kimseden esir
gemediği için de yükselememiştir.

Düşünmeden konuşmak, fi- 
rensız bir arc 
benzer,

Abid Yaşaroğlu

Aynı dönemde memuriyete başla
yan arkadaşlarından Münif Paşa 
Maarif Nazırı olur. Menas Efendi, 
arkadaşını tebrik için dairesine gi
der. Münif Paşa arkadaşını kapıda 
karşılar ve odadakilere tanıtır: 

“Menas Efendi benim kalem arka
daşımdır. Hariciye odasında da bera
ber çalıştık. Fakat kaderin cilvesin
den olacak ben vezir olduğum halde
o her nedense ilerleyemedi. Maama- 
fih çektiği hep dilinin belasıdır.”

Bunun üzerine Menas Efendi 
patlar:

"Eı>et doğrudur. Çektiğim hep 
dilimin belasıdır. Amma dilimin 
belasını yalnız ben çekerim. Lâkin 
vükela efendilerimizin sükutları^ 
nın belasını bütün millet çekiyor**

Ben konuşurken dinleyicileri' 
min saatlerine bakmalarına 
kızjnam da, saatlerinin çali' 
şıp çalışmadığını anlamak 
için sallamalarına kızarım.

Lord Birket

Memleketimizde halka rağ' 
men iktidara gelmek çok ko' 
lay, fakat halka rağmen  

iti ileri sötürmak çok 
zor.

Doğan Avcıoğlu
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22 Eylül 2002  
Pazar

Oturum Başkanı
KENAN ALPAY

1. oturum ( 14 0° -16 40)

HÜLYA ŞEKERCİ 

AHMET TAŞGETİREN 

ŞEMSETTİN ÖZDEMİR 

RECEP KARAGÖZ 

ALİ BULAÇ 

KAZIM SAĞLAM 

MEHMET PAMAK 

KÜRŞAT ATALAR 

ŞEYHMUZ ÜLEK 

SÜLEYMAN ARSLANTAŞ

K a t ı l ı m c ı l a r

2. Oturum ( 17.00 -19.30)

MUHARREM BALCI 

MEHMET BEKAROĞLU 

ABDURRAHMAN DİLİPAK 

AHMET ERTÜRK 

BURHAN KAVUNCU 

MUSTAFA İSLAMOĞLU 

MUSTAFA KARAHASANOĞLU 

SİBEL ERASLAN 

YILMAZ ENSAROĞLU 

RIDVAN KAYA

Fcvzipaşa Cd. KınııJızade Sk . 9/2 
Paiih-İstanbul

T el: 0 2 1 2  6 3 5  43  7 5  - 76  
inCo@ozgiirdcr.ncl 

www.ozgurder.net

y e r

KADIRGA KÜLTÜR MERKEZİ
(Kadîrga Liman Cad. No; 82 Eminönü Tel; 516 52 30}
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11 EYLÜL KRONOLOJİSİ

“ 11 Eylül” tarihi, uluslar arası ilişkilerde artık bir olarak kabul ediliyor. Eylül 2002’den
geriye dönüp bakttğımızda, ABD’nin bir yıl içerisinde *^küresel hegemonyasını^' daha bir yaygın
laştırıp pekiştirdiğini görüyoruz. Çağdaş Roma İmparatorluğu olarak da adlandırılan ABD’nin 

yeryüzü egemenliğini kesinleştirme çabasına yeni bir ivme kazandıran 11 Eylül 2001 olayı ve onu 
takip eden süreç daha uzun süre tartışılıp konuşulacağa benziyor. Zira bu süreç, tüm dünyadaki 

devletler arası dengeleri altüst ettiği gibi, yeni denge arayışlarına ve hiç tahmin edilmeyecek gelişmele
re yol açmıştır. 11 Eylül sürecini bir bütün olarak anlamak ve anlamlandırabilmek için olayı ve 

sonrasındaki bir yıllık gelişmeleri kronolojik olarak izlemek kaçınılmaz hale geliyor. Ümran Araştır^ 
ma Qrubu, sürecin 1 yıllık kronobjisini sizin için hazırladı.

11 EYLÜL 2001

Dünya tarihinin en büyük “terör eylem i”, dakika 
dakika şöyle gerçekleşti:
08.55: New York’taki Dünya Ticaret Merkezi'nin 
ikiz kulelerinden birine, Boeign 767 tipi bir yol
cu uçağı çarptı. B oston’dan havalanan uçak, 81 
yolcu 11 mürettebatla Los Angeles’a gidiyordu. 
Uçaktan, kaçırıldığına dair hiçbir işaret alınma
mıştı.
09.05: Tüm dünya televizyonları, yayınlarını ke
sip New York’a bağlandı. Milyarlarca insan, “ka- 
za”nın görüntülerini izlerken, ikinci bir yolcu 
uçağı diğer kuleye çakıldı. 58 yolcu, 6  mürette
batla W ashington’dan kalkan Boeing 757 tipi 
uçak, Los Angeles’a gidiyordu.
09.13: Havada çok sayıda “kamikaze” uçak oldu
ğu anlaşıldı.
09.32: Florida’da bulunan ABD Başkan Bush, te
röristlerin izini sürüp, cezalandıracaklarım söyle
di. Bush saldırılarla ilgili olarak, "Bu saldın ülke
mize yapılmış bir terörist saldırısıdır." dedi. New 
York’taki tüm gökdelenlere ve Manhattan Ada- 
sı'na girişler yasaklandı.
09.43: FBI, uçaklardan birinin Sa\aınma Bakanlı-
ğı Pentagon’a doğru ileriediğini açıkladı.
09.44: Pentagon, üzerine doğru dalışa geçen 
United Airlines'ın Boeing 767 tipi yolcu uçağmı

uyardı: “Rotanı değiştir, yoksa vururuz”. Ancak 
uçak, 56 yolcu, 9  mürettebatla doğruca, üst dü
zey komutanlarm bulunduğu batı kanadmdan 
binaya daldı.
09.45: Beyaz Saray, Hazine, Dışişleri Bakanlığı 
ve Kongre binası boşaltıldı. Bu arada Kongre bi
nası önünde patlayıcı yüklü bir kamyon patladı. 
Washington, Pentagon’dan yükselen dumanların 
altmda kayboldu. Panik başladı, trafik kilitlendi, 
cep telefonları ipfâl oldu.
09.52: Ulusal Havacılık Dairesi, tarihte ilk kez ül
kedeki tüm havaalanlarmı kapattı, havadaki 
uçakları indirdi. Hava Kuvvetleri’ne, uçan her 
şeyi indirme yetkisi verildi.
10.01: New York’ta, Dünya Ticaret Merkezi'ne 
ait olan ikinci uçağın çakıldığı laıle çöktü.
10.05: Washington'da Beyaz Saray’a yaklaşan 
kimliği belirsiz bir helikopter düşürüldü.
10.10: United Airlines'a ait Boeing 757, 38 yolcu 
ve 7 mürettebatla Pennsylvania yakmlarına düş
tü ya da savaş uçakları tarafından düşürüldü, 
10.10: Pentagon’un Batı kanadı çöktü.
10.15: Wai.nington’da Dışişleri Bakanlığı önünde 
bomba yüklü bir araç infilak etti.
10.25: W asliignton’daki dev ahşveriş merkezi

10.31: Amerika’daki bütün devlet binaları ve 
gökdelenler boşaltıldı.
10.32: Dünya borsaları çöktü, altın fiyatları fırla
dı.
10,47: Başka bir uçağm W ashington’a yöneldiği 
bildirildi,
11,00: New York Belediye Başkam  Guiliani, 
Manhattan’ın boşaltılması emrini verdi.
12,00: New York’taki hastanelerde kan sıkmtısı 
baş gösterdi. Hastaneler yaralılarla doldu.
13.26: ABD, saldınmn arkasmda Üsame bin La
din olduğu iddia etti.
13.45: Taliban saldırıyı kınadı, bin Ladin’in saldı- 
n  ile hiçbir ilgisi olmadığını ileri sürdü.
14.30: Aşın solcu olduğu belirtilen Japon Kızıl 
Ordu örgütü saldırıyı üstlendi, Hiroşima ve Na- 
gazaki’nin intikammı aldıklarını üeri sürdü.
14,51: Amerikan Deniz Kuvvetleri, Wasliington 
ve New York'ta alarma geçti.
17.25: Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz loılelerinin 
yanındaki 47 katlı 7 nolu bina da çöktü.
20.40: ABD Başkanı Bush, saldırılarda "binlerce" 
kişinin öldüğünü belirtti ve "Teröristlerle onlan 
komyanlar arasında ayrım yapılmayacak" dedi.

Washington Mall’da bomba patladı.
10.30: DTM’ye ait ikinci kule de çöktü. Manhat
tan Adası toz bulutu altmda kaldı.

İTEYEÜI--------------------------------------------
- Bush, olayı ABD'ye açılmış bir "savaş" olarak 
nitelendirerek "Düşmanı yenm ek için tüm kay
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naklar kullanılacak" dedi.
- ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, "Vereceği
miz karşılık, bir kişiye yönelik tek bir karşı-saldı- 
nyla sınırlı kalmayacak; uzun vadeli bir çatışma 
olacak ve birçok cepheden yürütülecek."
- ABD basmı: Artık hiçbir şey  eskisi gibi olmaya
cak.
- Dünya Ticaret Merkezi'nin New York'taki ikiz 
kulelerine ve Pentagon'a yapılan saldın, insa
noğlunun gerçekleştirdiği en  pahalı felaket ola
rak kabul ediliyor. Fatura 40 milyar dolar.
- ABD’deki Müslüman toplumu lidederinin, Baş- 
b n  Bush'a gönderdikleri m esajda, “zaman, spe
külatif suçlamalar yapmanm zamam değil. Bu 
suçlamalar masumlara zarar verebilir, toplumu- 
muzu ve özgüriüğümüzü tehlikeye düşürebilir" 
denildi.
- ABD istihbarat servisleri ülke içinde adeta in
san avı başlattı.
-Üsame bin Ladin, saldırıyı, "ABD, tüm dünyayı 
güçle kontrol etmeye çalıştığı için Allah'ın gaza
bını üzerine çekti" şeklinde yommladı.
-  NATO Daimi Konseyi, ABD'ye düzenlenen te
rörist saldınların ardmdan, b ir ittifak ülkesinin 
saldınya uğradığı anda, tüm üyelerin saldırıya 
uğradığı ilkesini içeren 5.m addenin uygulanma- 
sma karar verdi.
- Başbakan Bülent Ecevit, "ABD'nin yanındayız" 
dedi.
- ABD'deki uçaklı intihar saldırılarmdan sonra 
'Delta' alarmı verilerek savaş durumu ilan edilen 
Adana'daki İncirlik Üssü'nde gergin bir bekleyiş 
sürüyor.
- Kriz Masası, Genelkurmay'm ve çeşitli bakanlık 
temsilcilerinin katılımıyla dün de çalıştı.
- Dışişleri Bakanı İsmail Cem, olayın 'İslami te
rör' olarak sunulması yanlış dedi.
- New York Times; saldınyı “Amerika’nm güç 
sem bolüne saldırı” diye yorumladı.
- International Herald Tribune 'Modem Pead 
Harbor’ başlığı ile verdiği haberde, uçakları 
ABD’nin simgelerine çarptırmanın bugüne ka- 
darki en spektaküler saldırı olduğu ve saldınnın 
ABD’nin askeri ve siyasi politikasmda büyük bir 
değişime yol açacağını da vurguladı.
- Arizona Republic; “İki dünya savaşmdan fazla 
yara almadan çıkan ABD'nin, m hen ve bedenen 
saldınya karşı savunmasız olduğu ortaya çıktı.”
- Tlıe W ashington Post; ABD yönetiminin terö
rist eylemle Üsame bin Ladin'in bağlantısı oldu
ğuna ilişkin deliüere sahip olduğunu bildirdi.

- The Los Angeles Times; saldırının istihbarat 
yetkililerini şaşkına çevirdiğini vurguladı.
13 EYLÜL
- ABD Savoınma Bakanlığı, uğradığı saldırıdan iki 
gün sonra, belirlediği ölü sayısını 126 olarak 
açıkladı. Pentagon’a çakılan uçakta bulunan 64 
kişi, bu rakamın dışmda tutuldu,
- New York’taki üç havaalanı yeniden trafiğe ka
patıldı. Sivil Havacılık Yönetim i sözcüsü, yaptığı 
açıklamada, havaalanlannm “PBI'nın çalışmaları” 
nedeniyle kapatıldığını belirtti.
- ABD’de kaçırılan uçaklardan Pennsyivania’da 
düşen uçağın kara kutusu bulundu.
- ABD Başkanı George Bush savaşla ilgili yetki
lerinin ‘‘netleştirilmesini" istedi.
- Amerika'yı dehşete düşüren saldırılardan son
ra, NATO'dan BM'ye, Rusya'dan Filistin'e kadar 
tüm dünya terörle mücadelede güç biriiğine gi
diyor.
- ABD'ye yapılan saldın üzerine NATO, acilen 
toplandı ve 5. maddeyi işletme kararı aldı. Buna 
göre ABD'ye yapılan saldın, dış kaynaklı olması 
durumunda, tüm üye ülkelere yapılmış sayılacak 
ve ortak askeri harekatta bulunulacak,
- American Airlines ve United Airlines, yapükla- 
n ortak açıklamada, en az 4  yolcu uçağınm düş
tüğünü, 266 yolcu ve mürettabatın öldüğünü bil
dirdiler,
-  Güvenlik nedeniyle yeri bildirilmeyen Bush, tv 
açıklamasında, “Amerikan halkına güvence veri
yorum. ABD, bu korkunç eylemin sommiulan 
yakalayıp cezalandıracaktır” dedi.
- ABD'de düzenlenen saldırıların ardından dik
katlerin yoğunlaştığı isimlerin başında ABD'nin 
en çok aranan 10 kişi listesiiıde yer alan Suudi 
asıllı işadamı Üsame Bin Ladin geliyor.
- ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, dün bir bö
lümünün çökm esine yol açan uçaklı terörist sal- 
dınyla, tarihinde ilk defa böyle bir saldınya ma
ruz kalmış oldu. Hollywood'un ürettiği filmler
deki felaket senaryolannda, Beyaz Saray, Penta
gon ve New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin 
bombalandığı, uzaylıların saldınsına uğradığı 
sahnelerine alışkın olan Amerikalılar, bu saldın- 
lann bugün gerçekten de yapıldığma inanmakta 
güçlük çekiyodar.
- Sağhk nedeniyle birkaç yıldır ABD'de bulunan 
Fethullah Gülen; “Terör hareketi, yalnız ABD'ye 
yapılmış bir hareket değil, dünya banşma karşı 
yapılmış menfur bir sabotajdır."
- Taliban'ın Pakistan Büyükelçisi Mola Abdüsse-

lam Zaif, ABD'deki saldınlan büyük bir üzüntü 
ve şiddetle kınadıklannı, saldırılardan Taliban'm 
sorumlu olmadığını söyledi
- Uluslararası ilişkiler uzmanlan, ABD'nin uğra
dığı tarihin en büyük terörist saldırısmm, tarihin 
akışında büyük değişimlere sebep olabileceğine 
dikkat çektiler.
14 EYLÜl
- ABD'de salı günü meydana gelen saldınlann, 
en .az 5 yıldır planlandığı ileri sürüldü, FBI yet
kilileri, teröristlerin, ABD’nin, Suudi Arabistan ile 
iyi ilişkilerini kullandığını iddia etti,
- ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, Afganistan 
başta olmak üzere, teröre destek veren ülkelerin 
ABD ile iyi ilişkileri unutması gerektiği uyansın- 
da bulundu.
- ABD Başkanı George W. Bush, ulusal acil du- 
Rim ilan etti,
- ABD Savunma Bakanlığı Pentagon binasma sa- 
h günü uçakla düzenlenen saldında meydana 
gelen zararm 100 milyon dolan aştığı bildirildi. 
-Amerikan Senatosu, Başkan George Bush’a, sa
lı günkü terör eylemlerinin sorumlularına karşı 
“kuvvet kullanma” yetkisi verdi. Karar, 98 sena
törün oybirliğiyle kabul edildi.
-  ABD Başkam  George Bush, ABD Savunma Ba
kanlığı Pentagon’un istediği, bütün silahh muha
fızlar, özel kuvvetler ve yedek birlikleri göreve 
çağırma yedcisini onayladı.
- ABD Başkanı George W. Bush, kimsenin Müs
lüman olmasmdan dolayı bu terör eylemlerin
den sorumlu tutulmaması gerektiğini söyledi. 
Başkan Bush, ABD'nin içine girdiği bu savaşm 
'yeni tipte bir savaş' olduğunu söyledi,
- İntihar saldırısmm ardından Amerika'da tepki
ler Müslümanlar üzerine çevrildi. Texas'in İrving 
kentinde bulunan İslam merkezine tabancayla 
ateş açıldı. Merkezin camlanna 6  kurşun isabet 
etti. ABD'nin Chicago kentinde yaklaşık 300 kişi 
camiye yürüdü.
- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, in- 
sanlan korku ve dehşete sevk eden, toplumlarm 
huzurunu kaçıran terör hareketlerine bütün İlahi 
dinlerin karşı çıktığım bildirdi.
- Amerikan güvenliğinin iki yumuşak karnının 
etnik şiddet ve terörizm olduğu anlaşıldı.
- İsrail'in ABD'ye yönelik saldınnın oluşturduğu 
ortamdan yararianma çabalan devam ediyor. 
Son iki gündür Batı Şeria'daki operasyonlarmı 
hızlandıran ve dünyayı bir anti-terör koalisyon
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kurmaya çağıran İsrail Başbakanı Ariel Şaron 
dün 'Herkesin kendi Bin Ladin'i var, bizimki de 
Arafat' şeklinde konuştu. Şaron bu sözleri ABD 
Dışişleri Bakanı Colin Powell'a söyledi.
- ABD'deki saldın üzerine hedef ülke haline ge
len Afganistan'a yönelik düzenlenmesi muhte
mel bir operasyonda Pakistan'ın kilit bir rol oy
nayacağı belirtildi.
15 EYLÜL
- ABD Temsilciler Meclisi, Amerikan toprakların
da saldırı düzenleyenlere karşı kuvvet kullanımı 
için başkana izin veren yasa tasansmı kabul etti.
- ABD Başkanı George Bush, Üsame Bin La- 
din’in ABD’deki saldınların bir numaralı zanlısı 
olduğunu belirterek, orduya harekata hazır ol
ması çağrısında bulundu.
- Pakistan, BM Güvenlik Konseyi’nin terörizmle 
ilgili aldığı karariarına uyacağmı bildirdi.
-  Avrupa Birliği’nin ortak polis teşkilatı Euro- 
pol’ün Başkanı Jürgen Storbeck, ABD’de meyda
na gelen sabotajda “Almanya ve İtalya'ya uzanan 
bağlantılar olduğunu” belirtti.
16 EYLÜL
- Taliban, bütün yabancılardan ülkeyi terk etme
lerini istedi.
- İsrail; hava, kara ve denizden saldırıya geçerek 
Gazze şeridindeki Filistin hedeflerini vurdu.
- ABD’de halkm yüzde 43'ünün, son saldırılar
dan sonra bu ülkede yaşayan Arap kökenlilere 
şüpheyle bakmaya başladıkları ortaya çıktı.
- Fransa Dışişleri Bakan ı Hubert Vedrine, 
ABD’nin, m anjz kaldığı tarihin en geniş çaplı te
rör saldırısı karşısmda sağduyulu en iyi yanıtı ve
receği hususunda iyimser olduğunu belirtti. Ved
rine "ABD, teröristlerin şeytani tuzağına düşme
meli. Bu tuzak da, dinler, uygarlıklar arası düş
manlığın körüklenmesi, Batılı devletlerin İslam 
devletlerine cephe almasıdır” dedi.
17 E Y L l l
- ABD Başkanı George Bush, ABD’deki saldırıla- 
rm ardından, tacizlere maruz kalan Müslüman 
Amerikalılar’a destek için, Washington'dald İs
lam Merkezi'ni ziyaret etti.
- Sah günü tarihin en bü^oik terörist saldırısına 
m anjz kalan ABD, hedef ülke tayin ettiği Afga
nistan'ı vurmak için son hazırlıklarını yapıyor. 
Saldırıda ana üs olarak kullanılacak olan Hint 
Okyanusu'ndaki Diego Garcia adasmda büyük 
bir hareketlilik gözleniyor.
- Pakistan, Taliban rejimine baskı yapmak ve "fe
laketin önüne geçm ek" için bugün Kabil'e heyet

yolluyor. Hükümete yakın bir kaynak, üst dü
zeydeki yetkililerin Kabil'de yapacağı temaslarda 
Usame bin Ladin'in teslim edilmesi konusunun 
ele alınacağını belinti.
- Afgan muhalefetinin suikast kurbanı askeri li
deri Alımed Şah Mesud, dün toprağa verildi.
- ABD'nin, kanlı saldırıların bir numaralı sanığı 
ilan ettiği Üsame bin Ladin, bu saldmlarla ilgisi 
olduğunu bir kez daha yalanladı.
- Tacikistan, ABD'nin Afganistan'a olası saldırısı 
için bu ülkeye üs sağlamayacağmı bildirdi.
- New York ve Washington'daki terör saldırıla
rından sonra Hollanda ve Ahnanya'da gözlenen 
yabancı düşmanhğındaki artış Belçika'ya da sıç
radı. Belçika Senatosu'nun Türk asıllı ild üyesi 
Mer^'em Kaçar ve Fatma Pelılivan, Belçika'da 
Müslüman topluma karşı oluşabilecek tepkiler
den endişeli olduklannı belirttiler.
- ABD medyasında Müslümanları zan akında bı
rakan haberler sonuç verdi: 10 yıldır ABD'de ya
şayan Hintli Balbir Singh Sodhi (49), Müslüman 
sanılarak silalıh saldırıyla öldürüldü.
18 EYLÜL
- ABD'deki saldınnın ardmdan tacizlere maruz 
kalan Müslüman Amerikalılara seslenen Bush, 
teröristlerin İslam'ın en temel esaslarını ilılal et
tiğini belirterek “İslam banş dinidir. Milyarlarca 
insan banş ve huzuru İslam'da bulmaktadır.” de
di.
- Afganistan'ın kuzeyinde Taliban örgütüne kar
şı mücadele veren Kuzey İttifakı, “Taliban'ın, 
Usame bin Ladini asla teslim etm eyeceği ve iş
birliği konusunda Pakistan’a güvenilemeyeceği" 
iddiasmda bulundu.
- ABD’de düzenlenen terörist saldınların ardın
dan Mısır ve Suriye, terörizme karşı mücadelede 
uluslararası toplum ile birlikte hareket edecekle
rini bildirdi.
- İngiltere Başbakanı Tony Blair, ABD’de düzen
lenen terörist saldınlarm arkasmda Üsame bin 
Ladin’in olduğuna dair kanıtlar bulunduğunu 
söyledi. BBC radyosuna bir dem eç veren Blair, 
“tüm zamanların en  kötü terörist saldınsınm" 
suçlularına karşı dünyamn birlikte hareket etme
si gerektiğini vurgulayarak, “Üsame bin Ladin’in 
baş şüpheli olduğuna dair bir şüphe yok” dedi. 
Blair, kendisinin bir kanıt görüp gönnediğine 
ilişkin somya, “Evet, tabii. Her zaman çeşidi kay- 

lîâ 
dedi.
- ABD'deki saldınlarm ardından isimleri 19 kişi

lik hava korsanı listesinde gösterilen Muham- 
med Atta ile Velid El Şehri’nin babalan, oğullan- 
nın masum olduğunu söyledi.
19 E Y L b l
- ABD Başkam George Bush, Afganistan’daki Ta
liban yönetiminden, ülkede saklandığı bildirilen 
Üsame bin Ladin'in militanlannm teslim edilm e
sini istiyor,
- BM Güvenlik Konseyi, Taliban'dan Üsame Bin 
Ladin'in derhal ve koşulsuz teslim edilmesini is
tedi, Taliban bunu reddetti,
- ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Afganis
tan’a karşı askeri operasyon ihtimaline hazıriık 
olarak, lOO’den fazla askeri uçağını Basra Körfe- 
zi’ne gönderme emri yayımladı.
- Dünyanın sanayileşmiş 7 ülkesi ile Rusya’nın 
oluşturduğu G-8 Grubu liderleri adına, terörizmi 
kınayan bir bildiri yayımladı.
- ABD Adalet Bakanlığı tarafından, intihar uçu
şunu gerçeldeştirenler olarak açıklanan 19 kişilik 
terörist listesi şimdiden iki fire verdi.
20 lY U J l
- Afganistan’da iki gündür toplantı halinde olan 
ulemâ heyeti, Üsame bin Ladin’in Afganistan’ı 
gönüllü olarak terketmesini istedi.
- New York borsası günü büyük düşüşle kapat
tı. Borsanın temel göstergesi Dow Jones, 382.92 
puan düşerek 8,376.21 puandan kapandı. Tek
noloji şirketlerinin hisse senetlerinin izlendiği 
Nasdaq da 56.87 puan düşerek 1,470.93 puan
dan kapandı. Londra borsasında da FTSE endek
si 3.49 puan kayıpla 4,556.90 puandan kapandı.
- ABD Başkanı George Bush’un, bu gece Kong- 
re’de yapacağı konuşma metni yayınlandı. Buna 
göre, Bush ordudan hazır olmasını istiyor ve 
"dünyadaki terör şebekelerini ezmek için gerek
li olabilecek, savaş silahlan da dalıil olmak üze- 

■re, bütün olanaldann kullanılacağını” vurgulu
yor, Bush, hükümetlere “ya bizimle olun ya te- 
röristlerie...” diye sesleniyor.
- Talıban, Üsame Bin Ladin konusunda ABD ile 
gömşme teklifi yaptı. Ancak Washington, 'görüş
me değil, teslim etme vakti' mesajı verdi.
- Pakistan'm en üst düzey dini liderleri, Afganis
tan'a saldırması dummunda ABD'ye ve müttefik
lerine cihat ilan edilmesi çağnsında bulundu.
- ABD'ye yönelik saldırıların ardmdan Taliban'a 

■ hir b r a  .salHın.smın höl-
gedeki dengeleri ciddi olarak sarsacağı ve 
ABD'nin saldırı için yeterli istihbari bilgiye sahip
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olmadığını düşünen Ankara, Afganistan coğraf
yasını iyi bilen ve radikal b ir  söylemi bulunma
yan Özbek General Raşid D ostum ’a askeri des
tek verilmesini istiyor.
- ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Basra Kör- 
fezi'ndeki Amerikan üslerine takviye için savaş 
uçaklarmm intikali emrini verdi.
- ABD yönetimi, Başkan G eorge Bush'un 'Haçlı 
Seferi' kelimesini telaffuz etm esinden dolayı 
özür diledi bununla 'büyük gaye' anlamını 
kastettiğini söyledi.
- Almanya Başbakanı Schröder, Batılı devletlerin 
İslam dünyasıyla savaş halinde olmadığım söy
lerken; Rus Genelkurmayı, "Biz misillemede yo- 
kuz" dedi.
21 EYLÜL
- Avrupa Birliği devlet ve hüküm et başkanlan, 
teröristleri barındıran devletlere karşı ABD’nin 
misillemesine destek verdiklerini ve bunun m eş
ru olduğunu, ancak bunun BM  gözetiminde ol
ması gerektiğini söylediler.
-ABD Dışişleri Bakanı C. Powell, Bin Ladin hak
kında yeterii kamtlan olduğunu açıkladı.
- Çeçenistan'da Rusya, bölge genelinde geniş 
kapsamlı bii' operasyon başlattı.
- ABD, terörizmle m ücadelenin uzun soluklu 
olacağının sinyalini verdi.
-  Üsame bin Ladin, 11 Eylül saldırılan için, “Ben 
yapmadım, eğer kanıtlan varsa yargılanmaya ha
zırım.” dedi.
-Afganistan'daki Kuzey İttifakı, iktidardaki Tali- 
ban'a karşı saldın başlatma fırsatı yakaladığım, 
ancak bu saldırıyı ABD ile eşgüdüm halinde dü
zenlem ek istediğini bildirdi.
- Pakistan'm Afgan sımandaki Peşaver kentinde 
ABD karşıtı protesto gösterisi yapıldı,
- Amerikan Federal Sonıştunna Bürosu (FBI) 
Müdürii Robert Mueller, "bazı hava korsanlarının 
kimliklerinin hala şüpheli olduğunu" bildirdi.
22 EYLÜL
- Başbakan Ecevit, ABD Başkanı Bush'a gönde
rilecek mektubun bugün son şeklini alacağmı 
bildirdi. Mektubun içeriği hakkında bilgi veren 
Ecevit, bir operasyon halinde Türkiye'nin hava 
sahası ile mevcut askeri üslerin ABD'nin kullanı
mına açık olacağım ifade etti.
- ABD’ye ait C-130 tipi iki naldiye uçağı Özbe- 
kistan’m başkenti Taşkent yakınlarındaki bir as
keri havaalamna iniş yaptı.
- Amerika’da yapılan bir ankete göre, halkm % 
90’ı, terörie mücadele amacıyla oluştumlacak

koalisyonda ülkeleri bir araya getirmek için 
BM’nin öncü rol üsüenmesinden yana.
- ABD'deki terör saldırılarının zanlısı Üsame bin 
Ladin'in Strasbourg'daki Avrupa Pariamento- 
su'na yönelik bir saldın hazırlığı içinde olduğu 
haberieri, AP vekillerini korkuttu. lOO'den fazla 
milletvekili ve pariamento çalışam yetkililere 
başvurarak gaz maskesi istediler.
- AB üyesi 15 ülkenin liderleri, terörizme karşı 
ortak eylem planım onayladılar,
- George W, Bush, ABD Kongresi'nde yaptığı 
konuşmada, bir yandan Taliban yönetimine sert 
bir ültimatom verirken, diğer yandan da Ameri
kan halkını, terörle savaşın uzun süreceğine ve 
askeri kayıplara yol açabileceğine psikolojik ola
rak hazırlamaya çalıştı.
- ABD'nin Afganistan'a karşı girişebileceği hare
kat Pakistan genelinde protesto edildi.
- ABD'nin Afgan muhalefetine önemli ölçüde 
yardımda bulunacağı açıklanırken, Afganistan'da 
yeni çatışmalar şiddetleniyor.
- ABD'nin terörist saldırılara karşı yapacağı misil
lemenin İslam dünyasmdan önemli bir tepki 
toplayabileceğine dikkat çeken Francis Fukuya- 
ma'ya göre sorunun çözümü için ılımlı İslam'a 
destek verilmesi gerekiyor,
23 EYLÜL
- Birieşik Arap Emiriikleri, Afganistan'ın büyük 
bölümünün denetimini elinde bulunduran Tali
ban yönetimiyle diplomatik ilişkisini kestiğini 
açıkladı.
- Beyaz Saray Sözcüsü A. Fleischer, gazeteci He
len Thomas'm 'Ladin aleyhindeki delilleriniz var
sa neden açıklamıyorsunuz?' yolundaki ısrarlı so
rularına 'Açıklarsak saklanmaları kolaylaşır' şek
linde cevap verdi.
-  ABD Dışişleri Bakam Colin Powell BBC'ye ver
diği mülakatta ABD'nin Üsame bin Ladin'in ye
rinden hâlâ 'kesinkes emin olmadığını' söyledi. 
Powell, ellerinde Ladin'i mahkum etmeye yete
cek derecede delil olduğunu öne sürdü.
24 EYLÜL
- ABD'ye verdiği destek nedeniyle ciddi protes
to gösterilerine muhatap olan Pakistan Devlet 
Başkam Müşen-ef, hem ülke bütünlüğünü kom - 
maya hem de ABD’yi memnun etmeye çalışıyor. 
Sınırda tampon bölgeler oluşturan Pakistan, ilk 
olarak başkent İslamabad'daki 100 bin dolaym- 
da Afganlıyı şehir dışına çıkarmayı planlıyor. Af
ganistan operasyonu sırasmda iç birliği sağlaya- 
mama endişesi taşıyan Pakistan, mültecileri teh

like olarak görüyor.
- Afganistan'a sızan İngiliz SAS komandolannın 
Taliban ile ilk sıcak temasta bulunduklan öne 
sürülürken, ABD’nin komuta merkezini Türki
ye'ye taşımayı planladığı iddia ediliyor.
- ABD'nin Pakistan'ı işbiriiğine ikna için sert bir 
dil kullandığı ortaya çıktı.
- ABD silalılı kuvvetleri, uçaklı saldırılann ardın
dan Afganistan'a operasyon hazırlıklarmı sürdü
rürken, bazı büyük kentlerde savaş karşıtı göste
riler düzenleniyor.
- Makedonya’nın başkenti Üsküp'te Müslüman 
işyerierine yönelik bombalı saldınlar başladı.
25 EYLÜL
- ABD Başkam  Bush, 27 kişi ve örgütü, terörie 
mücadelenin ilk hedefleri arasında saydı. Bush, 
baş zanlı ilan ettiği Ladin ve şirketlerine ait mal 
variiğını dondurma kararım imzaladı. Bazı ban- 
kalann teröristlere kolaylık gösterdiğini iddia 
eden Bush, mücadeleye destek vermeyen ülke
lerin Amerika ile olan ekonom ik ilişkilerini kese
ceklerini söyledi.
- Suudi Arabistan, Taliban'la ilişkilerini kesti.
- Afganistan'a harekat planlayan ABD, ilk kez es
ki Sovyet topraklanna asker yerleştiriyor.
- Afganistan'da Taliban yönetimine karşı savaşan 
güçler, Zari Bazar kasabasını ele geçirdi.
- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çeçen sa
vaşçılara 72 saat süre tanıyarak, bu süre içinde 
uluslararası terör unsuriarıyla tüm bağların kesil
mesi ve silah bırakılarak Moskova ile banş ma- 
sasma otumiması için ültimatom niteliğinde k e
sin bir uyan yaptı.
- Pakistan'da Taliban yanlısı grupların oluşturdu
ğu Pakistan ve Afganistan'ı Savunma Konseyi, 
Taliban lideri Molla Ömer'in ABD'ye karşı cihat 
kararma tam destek verdiğini açıklayarak, Per- 
vez Müşerref yönetiminin ABD ile herhangi bir 
işbiriiği yapması dummunda, buna tüm gücüyle 
direneceğini ilan etti.
- Türk hava sahasının NATO uçaklanna açılma
sına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı imzaya açıldı.
26 EYLÜL
- ABD, Türkiye de dahil geri kalmış 31 ülke de
nizcisine artık 'şüpheli' muamelesi yapacak.
- Terörie mücadelede ABD'ye muhalefet etme
yen Rusya, bunu Çeçenistan için kullanmaya ça
lışıyor, Ayrıca Afganistan'da yönetimin devrilme
si için Kuzey İttifakı'nın ağıriık kazanması, Rus
ya'nın bu ülke ve bölge çıkarian için önemli
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bir yatırım olacak. ABD'nin kuzeyden yapacağı 
harekat için hayati önem e sahip olan Orta Asya 
cumlıuriyetlerinin kararlarının arkasında da Mos
kova var.
- Afganistan'a düzenlenmesi beklenen ABD sal
dırısı öncesi iç dengeleri açısından çok kritik bir 
konuma gelen Pakistan, ABD'nin bazı isteklerine 
çekince koydu.
27 EYLÜL
- Bush'un finans ültimatomu sonrası Avrupa ül
keleri terör listesinin hesaplarını dondururken, 
G-7 ise koordineli çahşma karan aldı.
- Üsame bin Ladin'in temmuz ayında İtalya'nın 
Cenova kentinde düzenlenen G -8 zirvesi sırasm- 
da, ABD Başkanı Bush ve öteki liderleri öldür
meyi planladığı öne sürüldü.
- Dün ABD'nin önde gelen Sih tem sikilerini zi
yaretten sonra bir grup Amerikalı Müslüman li
deri kabul eden Bush, 'İslam, nefret değil sevgi 
dinidir, Ladin nefret dolu birisi' dedi.
- İnsan Haklan İzleme Örgütü (HRW), ABD'nin 
terörizmle kavgasında müttefiklerine bunu 'kendi 
muhaliflerine mücadeleyi haklı çıkarmak' için 
kullanmama sinyali vermesini istedi,
- Afganistan'daki Taliban yönetimiyle savaşan 
Kuzey İttifakı güçlerinin, ülkenin kuzeyindeki 
Tahar eyaletinde, Taliban'a ait 6  mevziyi ele ge
çirdikleri bildirildi.
28 EYLÜL
- Afganistan lideri Molla Öm er, “Afganistan'a 
olası Amerikan saldınsma yardımcı olacak ülke
leri düşman sayacaklanm" söyledi.
- İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin 'Batı uy- 
gariığmın İslam'dan üstün olduğu' şeklindeki 
sözleri AB'de büyük tepki topladı. AB Dönem 
Başkanı Belçika'nın Başbakam Guy Verhofstadt, 
'bu sözlerin telılikeli sonuçlar doğurabileceğini' 
ifade etti.
- ABD Başkanı G. Bush, Afganistan’daki Taliban 
yönetimi ile görüşm eyeceklerini belirterek, Bin 
Ladin ve örgütü El Kaide'nin adalet önüne çıka
rılacağını söyledi.
- ABD'nin Afganistan'a muhtemel harekatı önce
si yakın temasa geçtiği Orta Asya ülkelerinde, 
bugüne kadar uygulanan "denge politikaları"nda 
önemli değişikliklerin yaşanabileceği ifade edili
yor.
-  Afganistan'da Taliban sonrası muhtemel hir.ik-

hir Şah’ın Afganistan'da istikrar sağlayacağını 
öne sürdü,
29 EYLÜL
- Amerikan yönetiminin desteklediği Kral Zahir 
Şah ve Taliban'a karşı savaşan Kuzey İttifakı, Af
ganistan’a ortak konsey kurmayı kararlaştırdılar.
- Wasliington hükümetine lojistik destek sözü 
veren Pakistan, ABD’nin Afganistan’a askeri 
operasyon düzenlemesi durumunda olası kimya- 
sal-biyolojik silah saldınsma karşı önlem alıyor.
- Pakistan'm, Usame bin Ladin ile ilgili bilgi top
lanması amacıyla ABD'ye Pakistan'm bazı kent
lerine istihbarat toplama merkezleri kurmasma 
izin verdiği öne sürüldü.
- Moskova'da 'İslam Teröre Karşı' konulu ulusla
rarası bir konferans düzenleniyor. Devlet Başka- 
m Vladimir Putin, konferansm desteklenmesini 
istedi.
- ABD'nin NATO müttefiklerine, saldınnm arka
sında Usame bin Ladin'in olabileceğine dair de
liller ile muhtemel bir operasyonun ayrmtılannı 
hâlâ açıklamamasımn sebebinin bazı Avrupalı 
müttefiklerine güvenmemesi olduğu belirtildi.
- Başbakan Bülent Ecevit, Taliban rejiminin dün
ya için "çok ciddi tehlike" oluşturduğunu belirte
rek, "Bu başlamak üzere olan harekatm sonuç 
alımncaya kadar, Afganistan'daki rejim değişin- 
ceye kadar devam etmesinin yararh olacağma 
inanıyoRim" dedi.
30 EYLÜL
- Afganistan'da Taliban’a karşı savaşan Kuzey İt- 
tifakı’nm Dışişleri Bakanı Abdullah Abdullah, 
"Birkaç gün içinde ABD'nin Taliban’ı vuracağmı 
hissettiğini” bildirdi.
- Taliban lideri Molla Muhammed Ömer, İtal- 
ya’mn başkenti Roma'daki villasında iktidara ha
zırlanan sürgündeki eski Afgan Kralı Zaliir Şah'ı 
sert dille uyardı.
- Afganistan'da Taliban'a karşı savaşan Kuzey İt- 
tifakı'nm, özelllikle İngiltere'nin baskısı sonucu 
devrik Kral Zahir Şah'la ortak konsey kurduğu 
iddia ediliyor.
- ABD ile Afganistan arasmdaki kriz Pakistan 
ekonomisini derinden vurdu. Pek çok büyük fir
ma Pakistan şirketleriyle anlaşmalarmı erteledi.
- BM Güvenlik Konseyi, uluslararası terörle etki
li biçimde mücadeleyi öngören ve ABD tarafm- 
dan kaleme alınan karar tasansını oybirliğiyle

lanmak üzere İslam geleneklerini öğrendikleri 
bildirildi.

1 EKİiM
- İsviçre havayollan Swissair, 15 milyar dolar 
kaybedince iflasın eşiğine geldiğini açıkladı.
- Molla Abdüsselam Zaif, ABD'nin saldınlardan 
sorumlu tuttuğu üsame bin Ladin'in Taliban'ın 
kontrolü altmda olduğunu açıkladı. Bin Ladin'in 
güvenliği için saklandığım söyleyen Zaif, ulema
nın 'ülkeyi terk et' talebine cevap vermediğini 
kaydetti.
- Gürcistan, ABD’nin, Afganistan’a olası bii' aske
ri harekatta gerekli olduğunda Gürcü hava saha
sını kullanma talebini kabul ettiğini bildirdi.
- ABD, 11 Eylül’deki saldırılarda Üsame Bin La- 
din’in şebekesi El Kaide’nin sorumluluğunu gös
teren kamtlann toplanmakta olduğunu bildirdi. 
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Richard Boucher, 
“Kanıtları ve bilgileri topluyoruz. Şu aşamada, 
bu eylemlerin sommiusunun El Kaide olduğun
dan hiçbir şüphe yok” dedi. Sözcü, dün bu ko
nuda “tartışılmaz kanıüar” bulunduğunu açıkla
yan İngiltere Başbakam Tony Blair’i örnek gös
tererek, çok sayıda ülkenin de Bin Ladin ve şe
bekesinin suçluluğu konusunda aynı kamyı taşı
dığım söyledi,
- Kanada, ABD’nin terörle savaşına destek kara- 
n alan Pakistan’ı ödüllendirmek için bu ülkeye 
uygulanan ekonomik ve siyasi birçok yaptınmı 
kaldırıyor,
- İtalya'da sürgünde yaşayan devrik Afgan kralı 
Zahir Şah, Amerikan Kongresi'nden gelen heyet 
ve Taliban karşıtı Afgan muhalefeti Kuzey İtti- 
fak'm temsücileriyle görüştü.
- Suudi Arabistan, ABD'de 11 Eylül'de düzenle
nen terörist saldırılardan sonra muhtemel bir 
operasyon için topraklarmdaki üslerin kullaml- 
masına izin vemıeyeceğini tekrarladı.
2 EKİM
- Pakistan'da düzenlenen intihar saldınsında 29 
kişi öldü, 40 kişi yaralandı.
- NATO Genel Sekreteri George Robertson, 11 

Eylül'deki terörist saldmlann Üsame bin Ladin'le 
bağlantılı olduğunun ispatlandığını açıkladı. Ro
bertson, ABD'nin soruşturma sonuçları ile ilgili

11 EYLÜL KRONOLOJİSİ lUmran

tidar için Zalıir Şah gittikçe önem  kazanmaya 
başladı, İslamabad'da bir basın toplantısı düzen
leyen BM Afganistan Temsilcisi F, Vendrell, Za

kabul etti.
- Amerikan Federal Sonışturma Bürosu FBI'ın 
150 ajamnm gelecekteki sonışturmalarda yarar

olarak sunduğu delillerin NATO Konseyi'nce ye- 
terii bulunduğunu belirtti,
-  NATO'nun dün W ashington Anlaşması'nın 5.
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maddesini 'eğer' kısmını atarak kabul etmesi, 
önümüzdeki yıllarda b enzer saldırılara maruz 
kalan ülkeler için emsal teşkil edecek.
- New York Times, ABD Başkam  George Bush 
yönetiminin, 11 Eylül'deki saldırılardan önce Fi
listin devletinin kurulmasına destek verdiğini 
açıklamaya hazırlandığını ileri sürdü.
- Rusya ile İran arasında askeri teknik işbirliği 
anlaşması imzalandı.
3 EKİM
- "Sonsuz Özgürlük" operasyonu için, 30 bin 
Amerikan askeri Asya'nın güneybatısına konuş
landırıldı.
- Kuzey İttifakı, 10 bin Taliban üyesinin kendile
rine katıldığını iddia etti.
- 1 1  Eylül sonrası teröde m ücadeleyi merkezine 
alan uluslararası ilişkilerdeki yeni ortamı iyi de
ğerlendiren Rusya, çok önem li kazanımlar elde 
etti.
- Rusya, son gelişmelerden yararlanarak NA- 
T O ’ya girmeye hazıriamyor.
4 EKİM
- Rusya Devlet Başkam Vladunir Putin, ABD’de
11 Eylül’de düzenlenen terörist saldırılara karşı
lık kurulan uluslararası koalisyonun, terörizme 
karşı etkili b ir güç olabileceğini bildirdi.
- Amerikan Senatosu’nun dış ilişkiler komisyo
nunun oybirliğiyle Pakistan’a uygulanmakta olan 
birçok yaptırımı kaldırdığı bildirildi.
- ABD'nin NATO'ya ikna edici deliller sumnası- 
nm ardından İttifak içindeki muhalefet ihtimali 
ortadan kalkarken, harekete geçen  Washington 
yönetimi şimdi de bölge ülkelerine kritik ziyaret
ler düzenliyor. ABD Savunma Bakam  Donald 
Rum.sfeld, çıktığı 3 gılnlük Suudi Arabistan, Um
man, Mısır ve Özbekistan ziyaretlerinde, bu ül
kelerle askeri ve üslemne konularını ele alacak,
- 11 Eylül'deki saldırılara cevaben, saldırıların 
baş zanlısı Ladin'e karşı havadan ve karadan ya
pılacak şiddetli bir saldırıda, Pakistan'ın loıllaml- 
ması sözkonusu,
- ABD Başkanı George Bush'un önceki gün ilk 
kez bir Filistin devletinden yana olduğunu açık
laması, İsrail'de büyük öfkeye yol açtı.
- Rusya'mn Afganistan'ı işgali sırasmda mücahit
lere destek amacıyla Afganistan'a giden Araplar, 
ABD tehditlerinin ardından kendileri için güven
li bulduklan Kuzey Irak'a geçtiler.
5 EKİM
-ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld'in 
programında olmamasına rağmen son anda An

kara'ya da uğrama karan, başkenti heyecanlan
dırdı. S.Arabistan ve Mısır'dan istediği desteği 
alamayan ABD'nin, harekat planmda bazı deği
şikliklere gidebileceği belirtiliyor.
- İngiliz Yayın Kumluşu BBC, Urduca, Peştuca, 
Farsça ve diğer dillerde uydu televizyonunda ge
çici olarak yayınlar yapacak. BBC Worid Service 
Extra adı verilen geçici 24 saatlik yayınlann 
Arap, Bengal, Hindu, Fars, Peştun ve Urdu böl
gelerindeki haberleri ve son gelişmeleri kapsa
yacağı bildirildi.
- Merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Af Ör
gütü tarafmdan yayınlanan bildiride, tüm dünya
da özeüikle 11 Eylül sonrasında Müslümanlara 
yönelik şiddet olaylanndaki artışa dikkat çekile
rek, hükümedere, kanlı saldırılan sivil haklara 
getirilen kısıtlamalan mazur göstermek amacıyla 
kullanmamaları çağnsmda bulunuldu.
- W ashington Post'ta yer alan bir yorumda Was- 
hington'un, son gelişmelerle biriikte Mosko
va'nın Çeçenistan konusundaki yeni yaklaşımma 
destek vennesi eleştirildi,
- İngiltere Başbakanı Tony Blair, Afganistan'daki 
Taliban rejiminin 'yola gelmemesi halinde', Ka
bil'de rejim değişikliğinin zaruri olacağmı bildir
di.
- Mısır Cumlıurbaşkanı Hüsnü Mübarek, 'Mısır, 
terörle mücadeleyi destekliyor; ancak ittifak bir
liklerinin yanında yer almayacak.' dedi.
- ABD Başkanı George Bush, Afganistan'daki 
mülteci sonınunu hafifletmek için Afgan halkı ve 
komşu ülkelere 320 milyon dolar insani yardım
da bulunacaklanm açıkladı.
- NATO uzun süredir beklediği ABD'nin terörie 
m ücadelede ihtiyaç duyacağı istekler listesinin 8 
maddesini kabul etti.
- Afganistan'daki Kuzey İttifakı Komutam G ene
ral Muhammed Fehim, ABD'nin Üsame bin La- 
din'i yakalamak için başlatacağı muhtemel aske
ri operasyonla eş zamanlı olarak Taliban yöneti
mine saldıracaklannı söyledi,
6 EKİM
- Avrupa Biriiği vc Rusya, Çeçenistan konusun
da gizli bir anlaşmaya vardı. Buna göre, Rus
ya'nın Çeçenistan'daki insan haklan ihlallerini 
eleştiren AB, artık eleştirilerini ^oımuşatacak. 
-Pakistan'a hızlı bir ziyaret gerçekleştiren İngilte
re Başbakanı Tony Blair, Taliban sonrası kurula
cak Afgan hükümetinde Pakistan'ın hassasiyetini 
dikkate alacaklannı söyledi.
- Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov,

ABD'nin Özbekistan'dan Afganistan'a yönelik 
kara ya da hava operasyonuna genel itibariyle 
karşı olduğunu söyledi,
- ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, Suudi 
Arabistan, Umman, Mısır ve Özbekistan temasla
rının ardından Türkiye'ye geldi; Başbakanlık'ta, 
Başbakan Bülent Ecevit, Genellcurmay Başkanı 
Hüseyin Kıvrıkoğlu, Milli Savunma Bakanı Saba
hattin Çakmakoğlu ve Dışişleri- Bakanı İsmail 
Cem ile bir saati aşkın bir süre görüştü. Görüş
mede özellikle Kuzey İttifakı'nın Taliban'a karşı 
desteklenmesi ve Afgan halkının yaşadığı insan
ide dramının bir an önce engellenmesi üzerinde 
dunıldu.
- ABD Dışişleri Bakanlığı, yabancı terörist örgüt
lerin gözden geçirilmiş yeni listesini yayınladı, 
Listede, eskiden olduğu gibi, PKK ve DHKP-C'ye 
de yer verildi. ABD'deki saldınlann bir numaralı 
zanlısı olarak gösterilen Usame bin Ladin'in El 
Kaide örgütünün başta olduğu listede, Hamas, 
Hizbullah ve diğer Filistinli örgütler de yer alı
yor.
7 EKİM 2001
18.50: Fransız Haber Ajansı AFP, .Afganistan Baş
kenti Kabil'in bombalandığmı du’jaırdu,
19.45: ABD Sa\oınma Bakanlığı Pentagon bom 
balama haberierini doğnıladı.
20.00: ABD Başkanı Bush, canlı yayında operas
yonun resmen başladığmı açıkladı.
20,10: Afganistan'a yönelik ABD saldırısında, Ka
bil, Celalabad ve Taliban Lideri Molla Muham
med Ömer'in bulunduğu Kandahar kenderinin 
TOrulduğu bildirildi.
20.22: Ankara'da Kriz Masası oluştıınıldn. A.skeri 
ve sivil yetkililer Başbakanlık'ta olağanüstü top
landı.
20.25: Afganistan'a düzenlenen askeri harekata 
İngiliz güçlerinin de katıldığı belirtildi, Saldınlar- 
da B-1, B-52 ağu' bombardıman uçaklannın kul
lanıldığı bildirildi,
20,24: Almanya Başbakanı Schröder, ABD hare
katım desteklediğini açıkladı.
20.35: İngiltere Başbakam Tony Blair yaptığı ba
sın toplantısında El Kaide ve Taliban rejiminin 
askeri gücünü kımıayı hedeflediklerini söyledi. 
20.40: Afganistan'a düzenlenen harekattan önce 
ABD Başkam George Bush'un, Rusya Devlet 
Başkam Vladimir Putin'e bilgi verdiği öğrenildi. 
20.43: ABD Başkan Yardımcısı Cheney harekat
tan önce Cumhurbaşkam Sezer'e bilgi verdi.
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20.45: Taliban, Afganistan'a yönelik bombardı
manları, "terör eylemi" olarak nitelendirdi.
20.50: Kabil Havaalanı yakınlarmda oturan halk 
evlerini terketti.
21.00: CNN televizyonu, Kandahar'a ikinci bir 
hava harekatı başladığını duyurdu.
21.05: Kuzey İttifakı liderlerinden General Raşit 
Dostum, Mezar-ı Şerif yakınlarmda şiddetli çar
pışmalar yaşandığım ve Taliban güçlerinin ciddi 
kayıp verdiğini söyledi. Dostum, hava saldırılan 
sonunda büyük patlamalar olduğunu ifade etti. 
21.21: El Kaide sözcüsü Katar'm El-Cezire tele
vizyonunda cihat çağrısı yaptı.
21.29: Üsame B in Ladin, El Cezire’de yayımlanan 
video banttaki açıklamasında, Afganistan ve 
kendisine yönelik savaşm "İslam'a açılmış savaş" 
olduğunu söyledi.
21.45: ABD Savunma Bakam Donald Rumsfeld 
operasyonun hedefinin bölgedeki askeri denge
yi değiştirmek ve Afgan halkma insani yardmı 
sağlamak olduğunu söyledi.
23.00: ABD Başkan Yardımcısı Cheney, güvenlik 
önlemi olarak gizli bir yere götürüldü.
23.52: Japonya Başbakanı Koizumi, ABD ve İn
giltere'nin Afganistan'a yönelik askeri operasyo
nunu desteklediklerini bildirdi.
23.52: AB Dönem  Başkanı Verhofstadt, AB adı
na yaptığı açıklamada, ABD'ye ve harekata katı
lan müttefiklere tam destek verdiklerini bildirdi. 
23.58: Başbakanlık'ta yapılan toplantıda Türki
ye'nin sorumlu bir müttefik ve dost olarak 
ABD'nin terörizmle mücadeledesine destek ve
receği belirtildi,
8  EKİM 2001
- Irak Devlet Başkam Saddam Hüseyin, ABD ’nin 
Afganistan’a yönelik hava saldırılarını "müteca
viz bir hareket" olarak niteledi. Saddam , 
ABD'nin 11 Eylül'deki terör saldırılarıyla ilgili ka
nıtlarım dünyaya göstemıesini de istedi.
- AB Dönem  Başkam Louis Michel, Afganistan 
harekatında sivillerin de ölebileceğini, bunun 
sorumlusunun ABD değil, Taliban olacağını söy
ledi.
- İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, ABD'ye ko
şulsuz destek verdi.
- ABD'nin hava harekatında, Taliban hedeflerine 
200 füzenin isabet ettiği ileri sürüldü.
- ABD, Afganistan'a yönelik hava harekatını baş-

kelçiliğini geçici bir süre kapattı.
- İtalya'nm başkenti Roma'da yüzlerce kişi,

ABD'nin Afganistan harekatım protesto etti.
- Newsweek dergisi ABD'nin Afganistan'daki te
rör kamplarını yok ettikten sonraki aşamada, 
Irak'a yönelmeyi planladığım öne sürüldü.
- İran televizyonu, ABD'nin Afganistan hava ha
rekatını "kör saldın" olarak nitelendirdi.
- İran Cumlıurbaşkanı Hatemi, ABD'deki son te
rörist saldırılann, ezilen Afgan halkma adaletsiz
lik yapılmasına yol açmaması gerektiğini söyle
di. Bu arada İran'ın, Afganistan'dan ülkeye gir
mesi muhtemel mültecileri kabul etmeye hazır 
olmadığı bildirildi.
- Afganistan'm başkenti Kabil'de üçüncü kez 
uçaksavar ateşi açıldığı bildirildi,
- Beyaz Saray, Bin Ladin'in beyanlarımn teröre 
karşı savaşı haklı çıkardığım açıkladı.
- Afganistan'a yönelik hava harekatında, Umman 
Denizi'nde bulunan "USS Cari Viııson" uçak ge
misinden kalkan savaş uçaklanmn kullanıldığı 
bildirildi,
- Afganistan'a yönelik ABD bombardmıanında, 
başkent Kabil'de çok sayıda ölü var,
- ABD'ye ait kargo uçakları, Afganistan'a hava
dan gıda yardımı yapmaya başladı,
- BM Genel Sekreteri Kofi iVnnan, Afganistan'ı 
hedef alan Ameriltan ve İngiliz bombardımam- 
nm meşru müdafaa olduğunu bildirdi, Annan 
ayrıca, Afganistan'da geniş tabanlı bir hükümetin 
kurulacağım açıkladı,
- Kanada, harekata 6 savaş gemisi, 6  nakliye ve 
keşif uçağı ve 2 bin askerle katılıyor.
- İkinci saldın Kabil, Celalabad ve Kandahar ha- 
vaalanlanm hedef aldı,
- İngiltere'nin Afganistan'a düzenlenen hava 
akınlanna lojistik destek sağladığı bildirildi.
- Mezar-ı Şerif ve Kunduz da vunıldu.
9 EKİM 2001
- Afganistan'daki hedeflere 15 Tomahawk hrlatıl- 
dı.
- ABD, NATO müttefiklerine, terörizme karşı dü
zenlenen askeri operasyonda görevlendirilmek 
üzere asker sağlayarak katkıda bulunup bulun
mayacaklarını sordu,
- Taliban'ın hava kuw etleri komutanı Aktar Mu- 
hammed Mansur'un saldınlarda öldürüldü.
- Kabil'e yeni bir hava saldınsı başladı. Kentte 3 
büyük patlama oldu; 4 kişi öldü.
- Taliban'ın kalesi durumundaki Kandahar kenti

- Pakistan yönetiminin Taliban'a ait 3 askeri he
likoptere el koyduğu bildirildi.

- ABD ve İngiltere'nin son iki günde düzenledi
ği hava ve saldınlannda, Taliban'ın hava kun'et- 
leri ile tesislerinin yüzde 90'ınm tahrip olduğu 
ileri sürüldü,
- FBİ, şarbonlu mektup vakalanm soruştunnaya 
başladı.
10 EKİM
- Afganistan’daki Taliban yönetiminin lideri Mol
la Muhammed Ömer, ABD önderiiğinde ülkeye 
düzenlenen saldırılara karşı koymak için Müslü- 
manlann yardımı ve desteğini istedi.
- ABD Başkanı George Bush, NATO uçaklarının 
tarihte ilk kez ABD’yi koruyacağını belirterek, 
bu zor zamanda gelen destekten minnettar oldu
ğunu bildirdi.
-11 Eylül saldırılan sonrasında Ladin'i doğmdan 
suçlayan Amerikan yönetimi, askeri saldın başla
tıldığım duyurduğunda Ladin'in adını zikretme
di.
-  Kuzey İttifakı Dışişleri Bakanı Abdullah Abdul
lah, Taliban'a bağlı 40 komutanla birlikte yakla
şık 1200 askerin saf değiştirdiğini iddia etti.
- Türkiye'yi Dışişleri Bakanı İsmaÜ Cem'in temsil 
edeceği İslam Konferansı Örgütü Zirvesi bugün 
Katar'da yapılacak. Zirvenin ana gündemi ise Af
ganistan ve Filistin somnu.
11 EldM
- Katar'da bir araya gelen İslam Konferansı Ör
gütü dışişleri bakanları, savaşın bölgeye yayıl
ması ihtimaline karşı çıktılar.

- BM’nin, Taliban yönetimini Afgan halkımn 
temsilcisi olarak tanımadığım belirten Annan, 
“Afganistan’ın BM’de Kuzey İttifakı tarafından 
temsil edildiğini" söyledi,
- Rus İnterfaks ajansı, Gürcistan’dan tek yanlı ba- 
ğımsızhk ilan eden Abhazya güçlerinin, Kodori 
Geçidi’ndeki “Çeçen ve Gürcü ,savaşçılann mev
zilerini” bombaladığmı duyurdu.
-Amerikan uçaktan, Afganistan’ın başkenti Ka
bil'i tekrar bombalamaya başlarken, kentin do
ğusunda Taliban askeri akademisi yakınında şid
detli patlama sesleri duyulduğu bildirildi.
- Hindistan'm Cammu-Keşmir eyaletinde Hint 
askerieri ile Keşmirii militanlar arasında meyda
na gelen çatışmalarda, 16 kişinin öldüğü bildiril
di,
12 EKİM
- İçinde şarbon mikrobu bulunan bir mektubun 
Malezya’dan ABD’nin yazılım devi Microsoft fir- 
masına gönderildiği iddia edildi,
- New York Times gazetesine de içinde şarbon
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mikrobu bulunduğundan şüphelenilen bir mek
tup gönderildi. Gazete b inasının kısmen boşaltıl
dığı ifade edildi,
- Amerikalı askeri ekip, eski Sovyet cumhuriyet
lerinden Kazakistan’da eski b ir  biyolojik süah 
fabrikasmda yaptıkları olağan arama sırasında 
şarbona (anthrax) rasdadılar.
- ABD Başkanı George Bush, örgütüyle biriikte 
Nobel Barış Ödülü’nü alan B M  Genel Sekreteri 
Kofı Annan Annan’ı ödülden dolayı kutladı ve 
“BM’nin, Afganistan’m geleceğinde önemli rol 
oynayacağmı düşündüğünü” söylediği kaydedil
di. Bush’un görüşmede ayrıca, terörizme karşı 
mücadelede sonuna kadar gitm ekte kararii oldu
ğunu da vurguladığı belirtildi,
- Afgan halkının önde gelen temsilcileri, ülkede
ki iç savaşa 'dur' dem ek ve Taliban yönetimi 
sonrasında Zahir Şah lidediğinde bir idari yapı 
kurmak için devreye girdi, Afganistan'da Taliban 
sonrası hükümet hazırlıklan, tamamlanma aşa- 
masma geldi.
- Pakistan hükümet sözcüsü Tüm general Raşid 
Kureşi, ABD askeri personelinin ülke topraklan- 
na geldiğini; ancak aralarında m uharebe birlikle
ri bulunmadığmı söyledi,
- ABD Başkam G. Bush, terörizmle savaş sırasın
da ABD'nin Türkiye'nin yanında yer aldığını vur
gulayarak, "Şimdi de Türk halkı bize gerçek 
dostluk ve dayamşmayı gösterdi." dedi.
- Irak, ABD'nin Afganistan'daki hava operasyonu 
sürerken Washington'in Bağdat yönetimini, "te- 
rörisüere destek vermesi veya Kuzey Irak'a sal
dırması duRimunda ağır şekilde cezalandıracağı" 
şeklindeki uyansmı "aptalca" bulduğunu bildir
di.
- ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld'in, "te
rörizmle daha iyi mücadele edebilm ek için böl
gesel komuta yapısmı elden geçirmeyi düşündü
ğü" bildirildi.
13 EKİM
- Üsame Bin Ladin’in El Kaide örgütü, Afganis
tan’a yönelik operasyonların ardından İngiliz ve 
Amerikan hedeflerini vurma tehdidinde bulun
du.
- ABD Deniz Kun^etleri’ne ait bir uçağın hedefi
ni ıskaladığı ve uçaktan fırlatılan 900 kilogramlık 
bombanın, Kabil havaalanı yakınlarmdaki yerie- 
şim merkezine düştüğü belirtildi.
- Afganistan’m doğusundaki Celalabad kenti civa- 
rmdaki Taliban mevzileri, opaerasyonun 7. gü
nünde bu akşam ABD uçaklannca bombalandı.

- ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, Afganis
tan’daki El Kaide terör örgütünün, kimyasal ve 
biyolojik silahlarm yanı sıra basit nükleer silah
lara sahip olmasından endişe ediyor.
- ABD Genelkurmay Başkanı Richard Myers, 
"cuma gününün Müslümanların kutsal günü ol
ması nedeniyle Afganistan'a karşı düzenlenen 
askeri operasyona ara verildiğini" bildirdi.
- ABD, Afganistan'a yönelik hava harekatının si
villere yönelik olmadığmı belirtse de, sivil Afgan 
halkı ağır bombardımandan nasibini amaya de
vam ediyor,
- ABD'nin Afganistan'ı yoğun olarak bombala
ması, başta Pakistan, Malezya ve Endonezya ol
mak üzere pek çok  ülkede bü)^k protesto gös
terileri ile kınandı.
- Florida'da geçen cuma, bir kişinin ölümüne ve 
iki kişinin hastalanarak tedavi altına almmasma 
sebep olan ve dün de bir NBC çalışanında tespit 
edildiği açıklanan şarbon bakterisinin postayla 
kurbanlara ulaştırıldığının anlaşılması, ABD'deki 
şarbon paniğini artırdı,
- İngiliz The Economist, Türkiye'nin ABD'ye 
güçlü destek verdiğini; ancak Irak'm da hedefler 
araşma sokulmasma karşı olduğunu yazdı.

- ABD'ye Afganistan hakkmda bilgi veren Anka
ra, Taliban sonrası için Peştunların dışlandığı bir 
yönetimin kalıcı olamayacağını belirtti.
- ABD’nin Afganistan’daki operasyonunda çar
şamba gecesi ülkenin doğu kesiminde vurulan 
Korum Köyü’nde kerpiç evlerin içinden çocuk
lar, kadınlar, 160 kişinin cesedinin çıkarıldı,
- Kafkasya'daki gerginlik tırmanırken, Rus birlik
lerinin bölgeden çekilm esi halinde Gürcüler ile 
Abhazlar arasmda çatışma çıkacağı öne sürülü
yor.
- The Independent, Avmpa ordusu'nun yıl sonu
na kadar hazır hale getirilmesinin rafa kaldırıldı
ğını iddia etti,
- Afganistan bombardımam, Miraç Kandili olma
sına rağmen dün de devam etti. Kabil, Celala
bad, Herat ve Kandahar'a bomba ve füze yağdı
ran ABD, Kabil'e atılan bir bombanın hedefi ıs
kalayarak yerleşim bölgesine düştüğünü doğm- 
ladı.
- Üsame bin Ladin hakkında Dünya Ticaret Mer
kezi saldınlan nedeniyle New York'ta ilk dava- 
nm açıldığı bildirildi.
15 EKİM
-İsrail Başbakanı Ariel Şaron, ABD’nin terörizme

karşı başlattığı savaşın, İsrail’in de savaşı olduğu
nu söyledi,
- New York Times: Başkan George Bush Taliban 
sonrası için kafa yormaya başladı,
- ABD'nin Afganistan bombardımanı dün de baş
kent Kabil'e atılan bomba ve füizeleHe devam 
ederken, Taliban'ın en üst düzey yetkilileri ara
sında üçüncü konumdaki yetkili başbakan yar
dımcısı Hacı Abdulkabir, ABD bombardımana 
son verirse Üsame Bin Ladin'in üçüncü ülkeye 
tesliminin tartışılıp konuşulabileceğini bildirdi.
- Afganistan'ı hedef alan Amerikan hava hareka- 
tmda geçen hafta isabet alan Kadam köyünün 
sakinleri, 200 civarında ölü olduğunu söylediler. 
Bir grup yabancı gazeteci, Taliban yedcililerinin 
denetiminde Kadam köyüne götürüldü. Gazete
cileri öfkeyle karşılayan köylüler, bombardıman
da yakınlarmı, komşulannı yitirdiklerini anlattı
lar,
16 EKİM
- ABD dışişleri bakanlığmdan bir üst düzey yet
kili, Afganistan harekatma ilişkin “İran’a tehlike
li bir durum olduğu takdirde kendilerinden yar- 
dmı bekleyeceklerini ilettiklerini ve İran’m da 
buna evet dediğini" söyledi.
- Amerikan savaş uçaklarının bugün Afganis
tan’ın başkenti Kabil’e yönelik operasyonlan sı
rasında Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) bi- 
nasım vurduğu belIrtEdi.
- Afganistan sorununun çözümünde kilit ülke 
olan Pakistan büyük bir diplomatik trafiğe sahne 
oluyor. ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell ve 
Taliban Yönetim i Dışişleri Bakanı Vekil Ahmet 
Mütevekkil, dün İslamabad'a geldiler.
- ABD'de 11 Eylül'de düzenlenen terörist saldırı
ların ardından, Ankara'da Amerikahlara ait bir 
binanın teröristler tarafmdan bombalanmasımn 
önlendiği bildirildi.
- ABD lidediğinde, geçen hafta sonu başlatılan 
Afganistan'a yönelik hava harekatının sekizinci 
günü olan dün de; Celalabad, Kabil ve Mezar-ı 
Şerif kentieri bombalandı.
17 EKİM
- Pentagon, Afganistan harekatına dün yaklaşık 
100 uçağın katıldığını bildirdi.
- Amerikan CNN Televizyonu, Afganistan’ın gü
neyinde bulunan Taliban’m karargah konumun
daki Kandahar kentinin ağır bombardıman altm- 
da olduğunu duyurdu.
- ABD Tem silciler Meclisi Başkanı Dennis Has- 
tert’m da içinde şarbon olduğundan şüpheleni
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len bir paket aldığı bildirildi.
- Avusturya Havayolları’na ait Viyana-Yeni Delhi 
seferini yapan bir yolcu uçağı, koltuklardan bi
rinde beyaz toz görülmesi üzerine Viyana’ya ge
ri döndü,
- İkinci haftasına giren ABD'nin askeri operasyo
nuna karşı direnmeyi sürdüren Taliban yönetimi
ni bitimıek için sürdürülen siyasi çabalara son 
şekli verildi. Dün İslamabad'a gelen ABD Dışiş
leri Bakanı Colin Powell'i kabul eden Pakistan 
Devlet Başkanı Per\'ez Müşerref, Taliban sonrası 
yönetim konusunda ABD ile kesin anlaşmaya 
vardıklarını söyledi.
- ABD Kongre binasma önceki gün gönderilen 
mektupta şarbon mikrobu olduğu kesinleşti.
- General Raşit Dostum'un bidikleri, stratejik Me- 
zar-ı Şerif kentinin dış mahallelerine ulaştı.
18 EKLM
- Şaron'u eleştirerek İsrail Turizm Bakanlığı'ndan 
ayrılan Rehavam Zeevi, silahlı saldırı sonucu öl
dürüldü. Şaron, 'suikastta sorumluluk Arafat'a 
aittir.' dedikten sonra Filistin'e yönelik ablukayı 
hafifletme karannı kaldırdı. Batı Şeria'nın Cenin 
ve Ramallah kentlerine giren İsrail, bir kız çocu
ğu ile bir Filistin polisini öldürdü.
- Taliban askerlerinin teslim olması ya da saf de
ğiştirmesi için Amerikan uçaklarından yapılan 
radyo yayını ve atılan bildirilerin etkili olduğunu 
söylendi.
- ABD Kongresi tarafmdan hazırlanan bir rapor
da, Türkiye, ABD’ye terörizmle mücadelede des
tek veren ülkelerin başında sayıldı. Kongre Araş
tırma Merkezi tarafından hazırianan ve “Sonsuz 
Özgürlük Operasyonu: Yabancı Askeri ve İstih
barat Desteği" başlıklı raporda, Türkiye’nin, İn
cirlik ile birlikte 8 askeri üssün kullammını öner
diği, hava sahasımn kuUanımma izin verdiği ve 
NATO’nun 5. maddesini desteklediği belirtildi.
19 EKİM
- İsrail Dışişleri Bakanı Şimon Peres’in, 23 Ekim 
Saü günü ABD’nin başkenti W ashington’da Dı
şişleri Bakanı Colin Powell ile görüşeceği bildi
rildi
- ABD Sa\oınma Bakanlığı, Afganistan’da sürdü
rülen harekatm bugünkü aşamasmda Amerikan 
uçaklannm Taliban liderlerinin iletişim olanakla- 
rma zarar verdiğini açıkladı.

- ^ ARD, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’in vam sı-

zenlenen harekatta yakın zamanda daha büyük 
rol üstleneceği bildirildi.
20 EKİM
- Özel güçlerinin Afganistan'a indiğini açıklayan 
ABD Savunma Bakanı Rumsfeld, bu güçlerin 
ClA'nın güney bölgesindeki etkinliklerine destek 
olm ak için küçük gaıplar halinde eyleme geçtik
lerini belirtti. Rumsfeld, zafer için savaşa kara 
birliklerinin de katılımının gerekli olduğunu söy
ledi.
- Afganistan'da kış ve Ramazan ayı yaldaşırken, 
ABD ve BM yedilileri, Afganistan’a yedeştirile- 
cek  banş gücü konusunda hala uzlaşmaya vara
madı.
- İsrail, Filistin özerk bölgesi Be^lüUahim’in bir 
mahallesine roket saldınsı düzenledi. Görgü ta
nıkları en az üç roket düştüğünü söyledi. Bugün
kü çatışmalarda 8 Filistinli öldü.
- Kuzey İttifakı, 8 Amerikalı askerden oluşan bir 
ekibin, Afganistan'da Özbek General Raşid Dos
tum'un yanmda olduğunu bildirdi.
21 EKİM
- Amerikan komandolan Afganistan'm güneyine 
indi.
- Türkiye, 11 Eylül terör saldırılarının ardmdan 
İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) ile AB arasında 
bir diyalog süreci başlatılmasını teklif etti.
- ABD'nin, 11 Eylül'deki terör eylemlerinin ardın
dan terörizme karşı açtığı savaş, Afganistan'daki 
özel birliklerinin ilk sıcak çatışmalara girmesiyle 
yeni bir safha kazandı.
- ABD Senatosu'na ve NBC Televizyonu'na gön
derilen şarbonlu mektupların dağıtımım yapan 
bir posta görevlisinin daha şarbona yakalandığı 
ortaya çıktı.
- İsrail eski Başbakanı Ehud Barak, İsrail tarafm
dan düzenlenen, terörist saldırıların planlayıcısı 
olduklarından şüphelenilen Filistinlilerin, su- 
ikasüerle etkisiz hale getirilmesi operasyonları
nın, ABD ve Batılı ülkelere model ohnası gerek
tiğini söyledi.
- Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği 9. Gayrı Resmi 
Liderier Zirvesi için Şanghay'da bulunan Çin 
Devlet Başkam Jiang Zemin ile Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir Putin bir araya geldi.
22 EKİM
- Avrupa Birliği, Amerika'daki terörist saldınlar- 
dan sonra Müslüman ülkelerie diyalog kurmaya

nistan'da yönetimi elinde bulunduran Taliban’ın 
ılımlı kanadmın kurulacak ulusal birlik hüküme
tinde yer alabileceğini söyledi.
- Afganistan’m başkenti Kabil’e yönelik Ameri
kan bombardımanı yeniden başladı.
- ABD’nin eski Başkanı Bili Clinton, “Usame Bin 
Ladin ölüm müptelası. Onun yok edilmesi çok 
hayat kurtaracaktır” dedi.
- Afganistan’daki Kuzey İttifakı komutanlanndan 
Atta Muhammed’in sözcüsü Muhammed Eşref 
Nedim, kuzeydeki Taliban mevzilerine saldın 
başlattıklannı ve Amerikan özel birliklerine bağ- 
h askerlerin de yanlarmda olduğu söyledi.
23 EKİM
-ABD'nin Afganistan'a yönelik harekatmdan ka
çan binlerce Afgan, sınır görevlilerinin açtığı ateş 
altmda Pakistan'a geçm eye çalışıyor.
- ABD Başkanı G eorge Bush, Ortadoğu’da yaşa
nan şiddet olaylanmn ABD’nin Afganistan’daki 
terörizmle m ücadelesinde problem çıkmasına 
yol açtığını söyledi.
- Taliban, ABD öncülüğündeki güçleri kimyasal 
ve biyolojik süalılar kullanmakla suçladı,
- Taliban yönetiminin Pakistan B ü ^ k elçisi Ab- 
düsselam Zaif, Herat kentinde Amerikan ve İngi
liz savaş uçaklannm  bombaladığı hastanede 
lOO'den fazla kişinin öldüğünü açıkladı.
- İsrail ordusu, Zeevi'nin öldüriilmesine misille
me için 6 Filistin kentini vurdu,
24 EKİM
- ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, BM’yi, Af
ganistan’da Taliban sonrası dönemde yönetici 
olarak gönmek istediklerini söyledi,
- ABD hükümetinin Posta İdaresi, 11 Eylül bü
yük terör darbesinden sonra, ulusal birlik için 
özel pul bastı. Pulda, Amerikan bayrağı altında 
“Birlikte dimdik ayaktayız” yazıyor.
- ABD Adalet Bakanı Joh n  Ashcroft, 11 Eylül'de- 
ki terörist saldırıları, Almanya'daki bir terör hüc
resinin planladığını bildirdi.
24 EKİM
- Cumhurbaşkanı Sezer ve Pakistan Devlet Baş
kam Pervez Müşerref, iki ülke ğöriişmelerinin ar
dından ortak basın toplantısı düzenledi. Sezer, 
iki ülke arasmdaki dostluk ilişkilerinin tariliten 
gelen sağlam temellere dayandığını belirterek, 
“İslamabad’a ayak bastıktan iübaren, bu sıcak

ra Afganistan sınırındaki illerin sağlık kuruluşla- 
nnı da çeşitli modem  cihazlarla donatıyor.
- Fransa’mn, ABD öncülüğünde Afganistan'a dü

karar verdi. Biriiğin geleceğinin tartışılacağı plat
forma Türkiye dahil edilmedi.
- Pakistan Devlet Başkanı Pervez Müşerref, Afga

dostluk duygusunu en sıcak ve guçlu bir şekilde 
duymaktayız” diye konuştu.
- ABD Sa\oınma Bakanlığı’ndan bir yetkili, Afga
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nistan’ın doğusundaki Herat kenti yakınlanna 
düzenlenen bombardımanda Amerilcan uçakları- 
nm misket bombası kullandıklarmı söyledi.
- Afganistan'da Taliban'm yerine tüm tarafları ku
caklam ak amacıyla bir araya g e len  Afgan aydın
lar dün Pakistan'm Peşaver kentinde bir toplantı 
yaptılar, Yaklaşık 800 kişinin katıldığı toplantımn 
açılış konuşmasını yapan Afganistan'ın önde ge
len isimlerinden Pir Seyid Ahm ed Geylani, 
ABD'nin masum halka yönelik saldırılannı dur
durmasını ve devrik Kral Zahir Şah'm ülkeye 
dönmesi için desteğini artırması çağnsında bu
lundu.
- ABD Temsilciler Meclisi, terörle m ücadelede fe
deral yetkililere geniş yetkiler veren  yasa tasan- 
sını kabul etti, "Yurtseverlik Yasası" adı verilen 
yasa tasarısı, 66'ya karşı 357 oyla onandı,
26 EKİM
- ABD'de 11 Eylül saldırılarından sonra terör fa
aliyetlerine karıştıklarından şüphelenilen 952 Id- 
şi tutuklandı.
- Dışişleri Bakanı İsmail Cem, Kafkaslar'm hiçbir 
ülkenin arka bahçesi olmadığmı belirtti.
- Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Afganis
tan’ın başkenti Kabil’e yönelik ABD bombardı- 
manmda Kızılhaç’a ait 2 ambann isabet almasın
dan duyulan üzüntüyü dile getirdi ve binalara 
yönelik saldırıyı insan hakları ihlali olarak değer
lendirdi.
- Cumhurbaşkam Ahmet Necdet Sezer ve Pakis
tan Devlet Başkanı Pervez Müşerref, Afganistan 
som nuna kalıcı ve adil bir çözüm  bulunması ko
nusunda iki ülkenin yakın işbirliği yapmasmı ka
rarlaştırdılar,
27 EKİM
- ABD Dışişleri Bakanı Powell, ABD'nin İslâm 
dünyasmdaki imajım düzeltmesi gerektiğini söy
ledi, Powell, ABD'nin İslâm'a karşıymış gibi gös
terildiğini kaydederek 'Amerikan değerieri İslam 
ile bağdaşıyor.' dedi.
- Irak Başbakan Birinci Yardımcısı Tank Aziz, 
“ABD ve İngiltere, terörle mücadele bahanesiyle 
Irak’a saldıracak” dedi.
- Zahir Şah krallığı döneminde başbakanlık ya
pan Hamit Gazi Taliban tarafından öldürüldü.
- ABD’de polisin yetkilerim artıran kanun, ABD 
vatandaşı olmayanlann sivil hak ve özgürlükleri
ne büyük kısıtlama getiriyor,
- ABD'nin İslam dünyasındaki imajını düzeltmesi 
gerektiğini düşünen Bush yönetimi, "Eğitim Ara
cılığıyla Dosüuk" projesini devreye sokuyor.

28 EKİM
- Uluslararası Kızılhaç Komitesi, ABD uçaldarmın 
yardım ambariannı vuraıasının ardından Afganis
tan'ın başkenti Kabil'de gıda yardımı yapamaya
cağını duyurdu.
- Sudan’a ilk resmi ziyaretini yapan Suriye Dev
let Başkam  Beşşar Esad ile Sudan Devlet Başka
nı Ömer El Beşir, ABD’nin 11 Eylül’de maruz 
kaldığı dev terör yıkımını kınadılar. İki günlük 
ziyaretinin sonunda Esad ile Beşir, “ABD’ye ya
pılan büyük saldırımn insani-dini tüm değerieri 
çiğnediğini” belirttiler.
- Afganistan'daki Kuzey İttifakı'na Türkiye, İran, 
Özbekistan, Hindistan'm yardımları söz konusu 
iken en ciddi ve somut yardımlar ise Rusya tara
fından yapılıyor.
29 EKLM
- ABD Silahlı Kuvvetleri Merkez Komutanı G ene
ral Tommy Franks, Özbeldstan’ın başkenti Taş
kent’e  gelerek temaslarma başladı, Pakistan’daki 
temaslannı tamamlayarak, dün gece geç saatier- 
de Taşkent’e gelen Franks, Genelkurmay Başka
nı Kasımov ile biraraya geldi.
- Uçaklı terör saldırıları ardından ülkeye giriş ve 
çıkışları sıkı kontrol altına alan ABD, iltica halda 
kazanan 20 bin kişinin girişini de süresiz ertele
di
30 EKİiM
- Afganistan'daki askeri harekatta ABD'nin baş 
destekçisi İngiltere’nin Başbakan Yardımcısı 
Joh n  Prescott, harekatm kış ayları boyunca süre
ceğini açıkladı.
- ABD Savunma Bakanlığı, B-52 bombardıman 
uçaklanmn Afganistan’a yönelik harekatta devre
ye girdiğini ve Taliban mevzilerini bombaladığı- 
m  doğruladı.
- ABD yönetimi hafta içinde gerek yurtiçinde ge
rekse yurtdışındaki Amerikan çıkarlarına yönelik 
yeni terör eylemleri olabileceği gerekçesiyle gü
venlik güçlerini yeniden alarma geçirdi. ABD 
Başkam Bush, teröre karşı savaşta 'her bir Ame- 
rikalı'nın asker' olduğunu söyledi,
1 KASIM
- Washington yönetimi, Türkiye'den, Taliban'a 
karşı savaşan Kuzey İttifakı askerlerini eğitmek 
için özel kuvvet birliği istedi. Önceki akşam ya
pılan Milli Güvenlik Kurulu ve güvenlik toplan- 
tılarmda masaya yatırılan Amerika'nın talebi, te
melde olumlu karşılandı.
- İngiltere eski Dışişleri Bakanı Başkanı Robin 
Cook, Müslüman bir ülkenin BM Güvenlik Kon

seyi daimi üyesi olması gerektiğim söyledi, Müs
lümanların kendilerine yönelik çifte standartlar
dan şikayet ettiklerini söyleyen Cook, böyle bir 
adımla dünya siyasetinde İslam ülkelerinin sesi
nin daha çok duyulacağım \oirguladi,
- ABD'nin eski Başkanı Bili Clinton döneminin 
Ulusal Güvenlik Konseyi Avrupa Direktörö Tony 
Blinken, Türkiye'nin, ABD'nin Afganistan ope
rasyonuna askeri katkısından çok, İslam dünya
sına model oluşturmasmın kritik önemde oldu
ğunu söyledi,
- Fransız Le Figaro, ABD'deki saldınlann başlıca 
soRimlusu ilan edilen Üsame Bin Ladin'in Tem 
muz ayında Dubai'deki Amerikan hastanesinde 
böbrek tedavisi gördüğü sırada. Amerikan Mer
kezi Haberalma Teşkilatı CIA'den bir yetkiliyle 
görüşmüş olabileceğini ileri sürdü,
2 KASIM
- ABD’nin Afganistan operasyonu için Türki
ye’den asker talebine hükümet onay verdi,
- ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, Taci- 
kistan’m ardından Özbekistan’da,
- Üsame B in Ladin, El Cezire televizyonunda, 
“Bush’un arkasındakiler haindir” dedi.
- CNN'in patronu W alter Isaacson'un muhabirle
rini uyararak, Afganistan haberierinin 'dengeli 
verilmesini' istemesi Amerikan basınını bölerken, 
CNN kendini sa\aındu.
4 KASIM
- Londra ve W ashington, terörist ilan ettikleri 25 
örgütün mal varhklarmı dondurdu.
- Bin Ladin, BM'nin de suç aleti olduğunu ve 
Müslümanlara karşı suç işlendiğini söyledi.
- Azerbaycan’a 9 yıldır uyguladığı ekonomik am
bargoyu kaldırma girişimi ba.şlatan ABD, Ba- 
kü’den Afganistan operasyonlannda kullanılmak 
üzere bir üs talebinde bulundu.
- İran Dışişleri Bakam  Kemal Harrazi, Orta Asya 
üllcelerinin ABD’nin bölgede askeri varlığımn ol
masına uzun süre kayıtsız kalamayacaklarmı ile
ri sürdü
- Türkiye'nin teklifi ile gündeme gelen Avaıpa 
RiHiği (AB) ve İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) 
arasmda yapılması planlanan 'Medeniyetler Uyu
mu' toplantısı ile ilgili ilk somut adım atıldı.
- ABD, 1760'tan 1973 yılma kadar Afganistan'ı 
hem en hem en kesintisiz iki yüz yıl yöneten Dür- 
rani aşiretini Taliban'a karşı kışkırtmak için bü- 
]^ k  bir çaba sarfediyor.
- ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, Afga
nistan operasyonu ve uluslararası terörie müca
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delede Rusya’nın yenilenmiş desteğini alırken, 
Moskova, Anti Balistik Füze (ABM ) Anlaşması 
konusundaki tavrmı yumuşattı.
- Şeytan Ayetleri kitabı ile bütün dünya Müslü- 
manlannın tepkisini çeken Hint asıllı İngiliz ya
zar Salman Rüşdü, Afganistan Savaşı’mn “bal g i - . 
bi İslam’a karşı olduğunu” iddia etti.
- ABD’nin teröre karşı yürüttüğü savaş, Hazar 
enerji kaynaklarmın Akdeniz’e taşınması çalış
malarını da hızlandırdı.-
5 KASIM
- Afganistan’a yönelik askeri operasyonlar dü
zenleyen ABD, Taliban’a karşı m ücadele eden 
Kuzey İttifakı üe ilişkileri düzenlemek için, Bü
yükelçi Jam es D obbins’i temsilci olarak atadı.
- Katar'da yayın yapan El Cezire televizyonuna 
bir dem eç veren NATO Genel Sekreteri George 
Robertson, 11 Eylül'de Dünya Ticaret Merkezi ve 
Pentagon'a yapılan terörist saldınlaıın tek sorum
lusunun Üsame bin Ladin olup olmadığı konusu
nun belirsizliğini koruduğunu söyledi.
- Kuveyt Dışişleri Bakanı Muhammed Salim El 
Sabah, İslam dünyası ve dışmda yaşanan sorun
lara müdahale etmek amacıyla İslam Konferansı 
Örgütü (İKÖ) bünyesinde bir barış gücünün ku
rulması ve Türkiye'nin de bu güce lideriik yap
ması zamamnın geldiğini söyledi.
6 KASIM
- ABD Savunma Bakam Donald Rumsfeld, Afga
nistan’daki harekat sırasmda toplam 33 özel bir
lik askerinin hafif şekilde yaralandığım açıkladı.
- ABD Genelkurmay Başkan Yarduncısı General 
Peter Pace, Afganistan’a yönelik harekat kapsa
mında “daisy-cutter" olarak anılan 7 tonluk iki 
bomba attıklarım açıkladı. General Pace, “Bu 
bombalardan ikisini geçen hafta Afganistan’da 
kullandık. Bunlar C-130 tipi uçaklardan iskandil 
takılı halde paraşütle atılıyor. İskandil toprağa 
değer değmez bomba, insanları öldürmek ama
cıyla yerin bir metre derininde paüiyor" dedi.
7 KASIM
- Eski Afganistan Başbakam ve Hizbi İslami Par
tisi lideri Gülbeddin Hikmetyar, Taliban liderie- 
rinden ABD’ye karşı savaşmak için geniş tabanlı 
bir ittifak oluştunnalarım istedi ve kendisi ve 
adanılarınm böyle bir güce katılacaklarını söyle
di.
-  Türkiye'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Harra- 
zi, Atganistan'a dış müdahaleye karşı 
belirtti. İran'ın da Taliban'dan çok çektiğini belir
ten Harrazi, Kuzey İttifakı'nın başarılı olması için

öncelikle aralarmda iyi ittifak kurmaları gerekti
ğini söyledi.
- Rus Nezavisimaya gazetesine göre Rusya ve 
ABD, Rumsfeld'in ziyareti sonrası Orta Asya'daki 
nüfuz alanlarını bölüştüler,
8 KASIM
- ABD Adalet Bakam  John Aschroft, bakanlığı ile 
bağh kumluşlarda “savaş zamam" çerçevesinde 
yeni düzenleme ve yapılandırmalara gidileceğini 
açıkladı,
- İngiltere Başbakanı Tony Blaiı-, ramazan nede
niyle Müslüman hassasiyetinin göz önüne alın
masının gereğine karşm, Afganistan’a operasyo
nun ramazanda da devam edeceğini söyledi,
- Pakistan Devlet Başkam Müşerref ise “askeri 
operasyonlarm, 17 Kasmı’da başlayacak rama
zandan önce bitmesi dileğini” tekrarladı,
- Associated Press, dünyanın birçok yerindeki 
çatışma alanlarında Osmanlı'nm izlerini görme
nin mümkün olduğunu yazdı,
- İsrail pariamentosu Knesset, “teröre destek ver
diği” iddiası ile Arap millet\'eldli Azmi Bişara’nm 
dokunulmazlığını kaldırdı,
9 KASIM
- Özbek General Raşit Dostum, 4 gün önce Me- 
zar-ı Şerife yönelik başlattıkları saldırı sonucun
da kentin tamamını ele geçirdiklerini açıkladı.
-  Alman dpa ajansı, Özbek televizy'onuna dayan- 
du’dığı haberinde ABD'nin operasyondan sonra 
da Özbekistan'da kalmak için anlaşma yaptığmı 
öne sürdü.
10 KASIM
- Dünya Ticaret Örgütü, Çin'i üye almayı kabul 
etti,
- Kuzey İttifakı'nm bir sonraki hedefinin başkent 
Kabil olması bekleniyor,
- Pakistan yine mülteciye kucak açtı, BM Mülte
ciler Yüksek Komiseriiği (UNHCR), Pakistan’la 
yapılan görüşmeler sonucunda, Pakistan toprak
larında Afgan mülteciler için 11 yeni yerleşim ye
rinin hazır hale getirildiğini açıkladı.
12 KASIM
- Afganistan'ın kuzeydoğu cephesinde pusuya 
düşürülen iki yabancı gazeteci öldürüldü.
- Amerikan uçaklan Afganistan’ın başkenti Ka
bil'i yeniden bombalamaya başladı.
- Kuzey İttifakı askerierinin Kabil'e girdiği bildi
riliyor. İttifak, Kabil’deki hükümet binalarım ele

mevzilerini terkettiği belirtiliyor.
- Irak lideri Saddam Hüseyin, ABD’nin Afganis

tan’daki harekatmı kınadı. Saddam Hüseyin, 
Bağdat’ı ziyaret eden eski Zambiya lideri Ken
neth Kaunda ile görüşmesi sırasında yaptığı açık
lamada, “Afganistan saldırısı taammüden düzen
leniyor. Bunun altmda, Afrikalıların, Asyalılarm 
ve Latin Amerikalılarm Batı’nm özgür insanlarına 
hizmet etmekle görevli olduğu inancı yatıyor” 
dedi. Saddam Hüseyin, “Amerikalılar Irak’a karşı 
1991’de bu mantıkla davrandılar. Şimdi sıra Afga
nistan'da” diye konuştu,
13 KASIM
- Afganistan'ın başkenti Kabil ve Herat, Ameri
kan operasyonunun 38. gününde düştü.
14 KASIM
- ABD Başkanı George Bush ile Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan zirveyi 
izlemeye giden El Cezire Washington muhabiri 
Muhammed El Alami gözaltına alındı.
- Afganistan’daki Taliban karşıtı Kuzey İttifakı, 
ortak bir Yüksek Güvenlik Konseyi kurdu.
15 KASIM
-1 1  Eylül sonrası uluslararası ilişkilerde yeni dö
neme damgasını vum ası beklenen ABD ve Rus
ya zirvesinde, Orta Asya'mn siyasi yapısmın şe- 
kiUendirilmesinin yer alacağı iddia edildi, - Tali- 
ban'ın kırılma noktasına ulaşmış olabileceğini 
ifade eden ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, 
bunun kesin sonuçlarının birkaç gün içinde orta
ya çıkacağmı söyledi,
- Eski Afgan Kralı Zahir Şah, Afganistan halkına 
itidal çağasında bulundu ve ülkesine çok yakın
da "hükümdar olarak değil, hizmetkar olarak dö
neceğini" bildirdi.
16 KASIM
- Dışişleri Bakanı İsmali Cem ve Rusya Dışişleri 
Bakam İgor İvanov, Avrasya ülkelerine yönelik 
işbirliği eylem planım imzaladılar.
- Afganistan’daki gmpları yakmdan tamyan An
kara, karar mekanizmalarmda söz sahibi olmak 
şartıyla uluslararası banş gücüne asker verebile
ceğini açıkladı.
17 K.ASIM
- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD 
Başkanı George Bush, üç gün bo^aınca yoğun 
bir görüşme maratonu gerçekleştirdiler.
18 KASIM
- İki Fransız istihbarat uzmanı, "Bin Ladin, Ya-
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ABD'nin, petrol bom  hatları konusunda uzun 
süre pazarlık yaptığı Taliban yönelimini
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tehditierle de yola getirem eyince bu savaşı baş
lattığını öne sürdü.
19 KASIM
- Afganistan'da üç bölgeye yapılan 'kör' bombar
dımanlarda, büyük çoğunluğu siviller olmak 
üzere 138 kişi daha trajik bir şekilde öldü, ABD 
uçakları, cami ve okul da vurdu.
20 KASIM
- Beyaz Saray’da Filipinler Devlet Başkam  Gloria 
Arroyo ile görüşen Bush, “T erörie sadece Afga
nistan’da değil her nerede terörizm  varsa, orada 
m ücadele etmeliyiz” dedi.
- Avrupa Birliği dışişleri bakanları, Kosova'nm 
ılımlı lideri İbrahim Rugova'nın yaptığı bağımsız
lık çağnsını reddettiler.
21 KASIM
- ABD, Bin Ladin'in kellesine 25 milyon dolar 
koydu.
- ABD, Pakistan’dan, Taliban’ın Islamabad Büyü- 
kelçiliği’ni kapatmasım ve Taliban diplomatlarmı 
sınır dışı etmesini istedi,
- Kuzey İttifakı'na karşı geri çekilm eye başlayan 
Taliban'ı, Pakistan'dan sonra mensubu bulundu
ğu Peştun kabileler de terk etm eye başladı.
22 KASIM
- NATO Genel Sekreteri George Robertson, itti
fak ile Rusya arasında özel bir konsey kurulma- 
sma ilişkin yeni önerinin, büjöik bir değişikliğin 
işareti olabileceğini bildirdi.
- Taliban, Afganistan'da direndiği tek şehir olan 
Kunduz'u da Kuzey İttifakı'na teslim etti.
23 KASIM
- Hamas'ın üst düzey askeri liderlerinden Mah
mut Ebu Hanud’un, İsrail tarafından Batı Şe- 
ria’nın Nablus kentinde yapılan roketli saldırı sı
rasında öldüğü bildirildi
- ABD, Amerikan pasaportuyla Libya'ya seyahati 
kısıtlayan yasağı, bir yıl daha uzattı.
24  KASIM
- ABD Başkam George Bush, Amerikan halkının 
kendisini “zor günlere” ahştırmasını istedi. Bush, 
Şükran Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, Ta
liban ve El Kaide’ye karşı son günlerdeki başan- 
lara karşın, “başlayan savaşm çabucak ve kolay
ca bitmeyeceğini” belirtti,
25 KASIM
- Afganistan'a yönelik askeri harekatın başlama
sından bu yana Kabil'de ilk kez Amerikan ve İn
giliz askerleri göriilürken, halk, bu askerierin bi
naya gece boyunca girip çıktıklanm, bu binayı 
üs olarak kullanıyor olabileceklerini belirttiler.

26 KASIM
- ABD Adalet B akan ı Jo h n  Ashcroft, Am eri
kan doğalgaz sektörüne karşı o lası b ir terör 
sald ırısı o la b ileceğ in e  dair bilgi aldıklarını 
bildirdi.
27 la s iM

. - Afgan aşiretlerini temsil eden delegeler, 
Bonn'da toplanarak Afganistan'ın siyasal gelece
ğini görüşmeye başladı. Delegeler, yeni yönetim 
konusunda anlaştı.
- ABD, Afganistan’da devrik başkan Burhaned- 
din Rabbani iktidarının tanınmasına karşı.
- ABD bin kişilik deniz piyade biriiğiyle Kanda
har yakınlarmdaki bir havaalanına üs kurdu.
28 KASIM
- Vietnam parlamentosu, ABD'yle ticaret anlaş- 
masmı kabul etti.
- İngiltere Başbakam  Tony Blair, terörizme karşı 
savaşm ikinci aşamasma gireceğini söyledi.
- Afganistan’daki Kuzey İttifakı, eski Afgan Kralı 
Zaliir Şah’ın Afganistan’ın siyasal sisteminde rol 
sahibi olmasmı kabul etmeye hazır olduğunu bil
dirdi. Bonn konferansına katılan Kuzey İttifakı 
heyetinin başkanı Yunus Kanuni, “Loya Jirga 
(Büyük Meclis) bu yönde karar alırsa, eski Kra- 
Im siyasal sistemde rol almaşım kabul ederiz” 
dedi.
- Afganistan’da kontrolü ele geçiren Kuzey İttifa- 
kı’na bağlı birlikler, Mezar-ı Şerif kentine 10 km. 
uzaklıkta bulunan Cenk Kalesi’ni yeniden aldık
larım açıkladı. Kalede bulunan ve çeşitli İslam 
ülkelerinden gelen yüzlerce mücahid şehid edil
di,
29 KASIM
- Amerikan ordusunun, Afganistan’a paraşüde 
yardım paketleri atılmasını, paketlerden birinin 
bir Afgan kadının ölümüne yol açmasımn ardm- 
dan askıya aldığı bildirildi.
- Amerikan Merkezî Haberalma Ser\dsi (CIA), 
Mezar-ı Şerif yakmında bulunan Cenk Kale- 
si'ndeki çatışmada bir üyesinin öldürüldüğünü 
doğmladı,
30 KASLM
- İsrail'de kanlı gün: İki intihar saldırısında yedi 
kişi öldü. İsrail, misillemeye başladı,

1 ARALIK
- ABD'ye yönelik saldmdan sonra oluşan koalis
yonda yer alarak, kendi ülkelerindeki bazı grup
larla daha etkin mücadele etmek isteyen Çin ve 
Rusya teröre karşı işbirliğine gidiyor.

2 ARALIK
- Pakistan, Taliban safında savaşmak üzere Afga
nistan’a binlerce genç öğrenciyi yollayan, ku
rumlar ve dinî okullar üzerinde denetimini artır
mayı ve bu oloıllarm müfredatını değiştirmeyi 
planlıyor,
3 ARALIK
- Başbakanlık'taki güvenlik zir\'esinden Avmpa 
Güvenlik Savunma Politikası'na destek kararı 
çıktı,
- ABD uçaldan tarafından Celalabad ve Kanda- 
har'a yapılan bombardımanda 43 sivil öldü,
4 ARALIK
- Afgan gruplar, geçici yönetimin başma Zahir 
Şah yanlılarmın gelmesi ve bakanlık paylaşımı 
konusunda anlaşmaya vardı.
5 ARALIK
- Almanya'nın Bonn kentinde devam eden kon
feransa katılan Afgan grupların temsilcileri, baş
kent Kabil'in güvenliğinin Birieşmiş Milletler ta- 
rahndan sağlanması konusunda anlaştılar,
- Afganistan'da kurulacak geçici yönetimin baş
kan yardımcılanndan biri kadın olacak.
6 ARALIK
- Zahir Şah yanlısı Hamid Karzai'nin kuracağı hü
kümet 22 Aralık'ta göreve başlayacak.
7  ARAUK - Afganistan'daki Taliban güçleri, di
rendikleri son yer olan Kahdahar'ı kaybetti.
8 ARALIK
- Taliban'a göre, son iki aydır ABD bombardı
manlarında sadece Kandahar'da, çoğu asker ol
mak üzere 10 bin kişi öldü. Açlık ve kışla boğu
şan Afgan mülteciler ölümle )^zyüze.
12 ARALIK
- Almanya, Cemalettin Kaplan'ın cezaevinde bu
lunan oğlu Metin Kaplan tarafından yönetilen İs
lam! Cemaat ve Cemiyetleri Birliği ile derneğin 
19 yan kunıluşunun faaliyederini yasakladı.
13 ARALIK
- İsrail, Filistin lideri Arafat'la tüm ilişkileri kesti
ğini açıkladı.
- ABD, 11 Eylül saldırılanyla ilgili olarak kanıt ol
duğunu açıkladığı Üsame bin Ladin'in konuşma
larının yer aldığı video kaseti kamuoyuna açıkla
dı.
- ABD Başkam Bush, Anti Balistik Füze Anlaşma- 
sı'ndan (ABM) çekildiğini açıkladı.
- Hindistan pariamentosuna saldırı düzenlendi, 
5'i saldırgan 12 kişi öldü.
14 ARALIK
- Amerikan deniz piyadeleri, Kandahar havaala
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nının kontrolünü ele geçirdi.
16 ARALIK
- Afgan aşiret liderleri, 9 haftalık kuşatmanın ar
dından El Kaide militanlarına karşı zaferlerini 
ilan ettiler, ancak Üsame bin Ladin'in nerede ol
duğu belirlenemedi.
19 ARAUK
- Kabil'e en az 3 bin kişiden oluşacak uluslarara
sı güç konuşlandıniması için BM Güvenlik Kon
seyi onay verdi,
21 ARALK
- Pakistan, Taliban'm  devrilmesinden sonra 
ABD'nin yeniden kendine sırt çevirme endişesi 
ve Hindistan'ın giderek artan tehditleri karşısm- 
da 50 yıllık dostu Çin'e yönünü çevirdi. Bu 
amaçla Pakistan lideri dün Çin'e gitti.
-Türkiye, barış gücünün komutasmı 3 ay sonra 
İngiltere’den devralıyor. Ankara, ülkenin yeni
den yapılanmasında öncü rol oynayacak.
25 ARALIK

- Newsweek dergisi, ABD’nin 100 bin askerle, 
kuzeyden ve güneyden Irak’a girerek Saddam’ı 
devireceğini öne sürdü. Dergiye göre, Türkiye, 
Ürdün, Kuveyt ve Suudi Arabistan, ABD’ye ‘işbir
liğine hazırız’ mesajı verdi.
27 ARALIK
- ABD, Kuveyt'i muhtemel bir Irak saldırısından 
korumak için bu ülkeye asker yığıyor.
29 ARALIK
-Nükleer güce sahip Hindistan ve Pakistan'ın sı
nıra karşılıklı yığmakları devam ediyor. Pakistan 
lideri Perv’ez Müşerref, “Muhtemel .savaşı başla
tan taraf biz olmayız” dedi.
30 ARALIK
Sınırlarına son 15 yılın en büyük askeri yığmağı- 
m yapan Islamabad ve Yeni Delhi, uluslararası 
çağrılara rağmen savaş konusunda kararlı mesaj
lar veriyor.

1 OCAK 2002
- Çeçenistan’da Rus federal kuw etleri ile Çeçen 
savaşçılar arasındaki büyük çaplı çatışmada, 73 
savaşçı hayatını kaybetti.
2 OCAK
-13 Aralık'tan bu yana Hindistan'la tırmanan ge
rilimi düşürmek için Keşmirli gruplara yönelik 
operasyonlara hız veren Pakistan, Hindistan'ın

lığım İngiltere'den sonra 3 ay süreyle Türkiye'nin 
^airüteceğini söyledi.
- Afganistan Başbakanı Karzai, ABD bombardı- 
mamnda sivillerin ölmesine üzüldüğünü; ancak 
saldırıları desteklediğini ifade etti.
4  OCAK
- Son 30 yılın en gergin günlerinin yaşandığı Gü
ney Asya’da, Pakistan ve Hindistanlı taraflar yap- 
tıklan açıklamalarla tansiyonu epey düşürdüler.
- ABD'nin Irak'a yönelik operasyon için hazıriık 
başlattığı ve bu çerçevede, Irak'tan gelebilecek 
nükleer ve biyolojik saldırılara karşı komnması 
için bölgedeki bidiklerine ve İsrail'e bir gemiyle 
malzeme gönderdiği öne sürüldü.
- Amerikan Kongre binasında, içinde şüpheli be
yaz toz bulunan yeni bir mektup bulundu.
- ABDİİ ünlü politikacı Patrick J. Buchanan, nü
fusu giderek azalan Batı dünyasının sonunun 
geldiğini, ABD'nin ise 2050 yılına kadar üçüncü 
dünya ülkesi kimliğine bürüneceğini öne sürdü. 
Buchanan, Batı’mn yerini ise İslam dünyasının 
alacağım savundu.
5 OCAK
- ABD, Üsame bin Ladin'in Tora Bora'da olduğu 
iddiaları üzerine bölgeyi bombalamaya başladı.
- Ankara’da temaslarda bulunan ABD'li 10 sena
tör, Saddam'ın devrilmesi konusunda Türki
ye’nin desteğini aldıklannı öne sürdü,
6 OCAK
- Savaşın eşiğine gelen Pakistan ile Hindistan 
arasındaki gerilim, Pakistan Devlet Başkanı Mü
şerre fin  Katm andu’daki zirvede Hindistan’a 
'dostluk eli' uzatmasıyla yeni bir aşamaya girdi. 
Müşerrefin şaşırtan hamlesini selamlayan Hin
distan Başbakanı Vajpayee ise somut adımlar is
tedi.
- Afganistan’daki Taliban hareketinin lideri Mol
la Ömer'in güneydeki Helmand eyaletinden kaç
tığı bildirildi. Molla Ömer'in Afgan ve ABD ku
şatmasını motosikletle yarıp kaçtığı kaydedildi.
- ABD Savumna Bakanlığı’nm Kırgızistan'dan ha
va üssü inşaatı için arazi istediği belirtildi.
7 OCAK
- ABD, Orta Asya'da Çin'in etkisini kırdı. Şang
hay zirvesi ABD’nin gölgesi alünda toplandı.
- Hizbullah'ı terör listesine alan ABD, Lübnan, 
İran ve Paraguay yönetimlerine uyanda bulun-

- d t t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

myor.
8 OCAK
- ABD ve Hindistan, Çin ile Pakistan’ı ortak gö
zetleyecek. ABD ve Hindistan arasında Soğuk 
Savaş döneminin bitmesiyle birlikte başlayan 
hızlı yakınlaşma 'askeri istihbarat paylaşımı’ ko
nusunda varılan anlaşmayla yeni bir boyut ka
zandı.
- Türkmenistan yönetimi, Almanya’mn toprakla
rım ve hava sahasını kullamna talebini reddetti.
9 OCAK
- Amerikan silah üreticisi Raytheon tarafından, 
pilotların devre dışı bırakılarak uçaklarm yerden 
kontrolü üe ilgili geliştirdiği Uzaktan Hava Kont
rol Sistemi (IPALS)’ın İkiz Kuleler'e yönelik 11 
Eylül saldırısında kullanılıp kullamimadığı tartışı
lıyor.
- ABD eski dışişleri bakanlarmdan Alexander 
Haig, Saddam Hüseyin'in ABD'nin öncelikli he
defleri arasında olmaması gerektiğini söyledi.
- ABD, Yugoslavya ve Tacikistan'a uygulanan si
lah satışı yasağmı kaldırdı.
- Moro Milli Kurtuluş Cephesi eski lideri Nur Mi
suari Malezya tarafından smırdışı edildi.
- İsrail Dışişleri Bakanı Şimon Peres’in Hindistan 
ziyaretiyle iki ülke üişkileri yeni bir boyut kazan
dı. Ben Gurion’un Arap izolasyonundan kurUil- 
mak için Türkiye, İran ve Etiyopya ile oluşturdu
ğu Dış Halka İttifakı’na İran’m yerine Hindistan’ı 
dahil ettiği belirtiliyor.
- Ağır kış şartlan, savaş ve açlıkla boğuşan Afga
nistan halkı, ölm em ek için ot yemeye başladı.
- Dışişleri Bakanı İsmail Cem, Kıbrıs sorununun 
2002 yılı sonundan önce çözülmesi gerektiğini 
söyledi.
10 OCAK
- New York Times, ABD'nin Kırgızistan, Özbe
kistan ve Pakistan'daki üslerini Orta Asya'da ka
lıcı olmak için hazırladığmı öne sürdü.
- Amerikan Deniz Kuv\fetleri’ne ait bir KC-130 
askeri uçağı, Pakistan'm güneybatısındaki Şamsi 
Havaalam yakınlarında düştü. Afganistan operas
yonu için kullanılan uçaktaki 7  kişi öldü.
- 1 1  Eylül terör olaylanndan sonra, ABD ile pa-
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3 OCAK
- Fransa Savunma Bakanı Alain Richard, Afganis
tan'da görev yapacak olan banş gücü komutan

- Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasmda üç
lü Güvenlik ve İşbiriiği Anlaşması bugün ve ya- 
nn Ankara'da düzenlenecek toplantılaria imzala-

ralel bir strateji oluşturan Rusya bu çerçevede 
Olta Asya ülkeleri üzerindeki etkisini de artırma
ya çahşıyor.
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11 OCAK
- Dışişleri Bakanı İsmail Cem, Irak konusunda 
Türkiye ile ABD’nin hassasiyetlermde ve önce
liklerinde farklılık olduğunu söyledi.
- Washington, İsrail'den, Hindistan’a Phalcon er
ken uyan-casus uçakları satışı konusundaki pa- 
zadığı sessizce yürütmesini istedi.
- El Kaide ve Taliban esirlerinden oluşan ilk gaip, 
Küba’nın Guantanamo Körfezi’ndeki Amerikan 
donanması hapishanesine götürülmek üzere Kan- 
dahar’daki hava üssünden yola çıkarıldı.
12 OCAK
- 11 Eylül saldırılarından sonra, ABD’nin dünya 
politikası değişince Türkiye önem  kazandı. Türki
ye ABD’nin stratejik ortağı olarak ön  plana çıktı.
- Somali Devlet Başkanı Abdikasım Salad Hasan, 
ülkesinin El Kaide militanları için muhtemel ba- 
nnaklardan olduğu yönündeki Amerikan propa
gandasının, yoksul halkmı korkuttuğunu söyledi.
13 OCAK
- Türkiye, Afganistan için oluşturulan Uluslarara
sı Güveniilt Destek Gücü’ne, albay komutasında
ki 26ı asker ile katılma isteğini Bideşm iş Millet- 
ler’e  resm en iletti.
- Pakistan Devlet Başkanı Pervez Müşerref, ülke 
topraklannın terörizm için kullanılmayacağını 
.söyledi. Müşerref, Keşmir soaınunun da diyalog
la halledilebileceğini söyledi.
- Taliban yönetiminin devrilmesinin ardından, iç 
savaş sebebiyle Pakistan’a kaçan Afganlar Afga
nistan'a dönmeye başladılar,
14 OCAK
- İsrail, Filistin yönetimiyle güvenlik görüşmele
rini boykot etme kararı aldı,
- Rusya, Çeçen savaşçıların sıiaiılarını teslim et
meyi reddetmesi nedeniyle Çeçenlerie tüm te
masların askıya almdığını bildirdi.
- Pakistan’da, faaliyetleri yasaklanan Keşmirli 
grupların bürolarına dünden itibaren baskınlar 
düzenlendiği, bürolann mühürlendiği ve üyeleri
nin gözaltma alındığı bildirildi,
15 OCAK
- Türkiye ile Rusya Federasyonu arasmda Askeri 
Alanda İşbirliği Çerçeve ve Askeri Personel Eği- 
üm İşbiriiği Anlaşması, Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu ile Rus meslektaşı 
Orgeneral Anatoliy Kvaşnin arasında imzalandı.
- ABD Başkanı George W. Bush, önceki gece te
levizyonda ulusal futbol ligi p lay-off karşılaşma
larını seyrederken, yediği krakerlerin boğazına 
kaçması sonucu bayıldı.

- Pakistan'da bazı İslami örgüt ve grup üyelerine 
yönelik tutuklamalar artarak devam ediyor. Polis 
şu ana kadar yaklaşık 1.500 kişiyi aitııkladı.
16 OCAK
- Beyaz Saray’da dün Başkan Yardımcısı Cheney 
ile görüşen Başbakan Bülent Ecevit, bugün Baş
kan Bush ile zirve toplantısı yapacak.
- Türkiye, 1991 yılından beri ABD'nin desteğiyle 
iki kez ciddi olarak gündeme getirilen bir Kürt 
devletinin yeniden masaya konmasmdan korku
yor.
- KKTC Cumhurbaşkam Rauf Denktaş ve Kıbns 
Rum Yönetimi lideri Glaflcos Klerides, Ada’da 
kalıcı bir anlaşma sağlamak için bugün doğru
dan görüşmelere başlıyor,
- Rusya ile Gürcistan’ın anlaşması sonucu Abhaz- 
ya’daki Pankisi Vadisi’nde silahlı gruplara karşı 
geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.
17 OCAK
- Ecevit-Bush zirvesinde, stratejik ortaklığm eko
nomik işbiriiği alamna da taşınması karariaştınl- 
dı. 'Türkiye örnek ülke’ diyen Bush, Irak için An
kara’ya danışılacağım söyledi,
- Ecevit, ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld 
ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, 
ağıriıklı olarak Afganistan’ı konuştuklannı söyle
di.
- Denktaş-Klerides haftada üç gün göriişecekler
18 OCAK
- Azerbaycan ile Rusya arasında uzun zamandan 
beri tartışma konusu olan Azeri 
topraklanndaki G ebele Üssü’nün statüsü konu
sunda anlaşmaya varıldı. Üs, mülkiyeti Azerbay
can'da kalmak şartıyla 10 yıl için Rusya’mn kul- 
lanımma bırakılırken, Moskova bölgedeki strate
jik bir üssünü muhafaza etmiş oldu.
- Afganistan’ın başkenti Kabil’i ziyaret eden ABD 
Dışişleri Bakanı Colin Powell, ABD yönetiminin 
Afganistan’a uzun süre katkıda bulunacağmı söy
ledi,
- ABD Adalet Bakam Jo h n  Ashcroft, Afganis
tan’daki bir evde 5 El Kaide üyesinin video gö
rüntülerini yayımlayarak, yakalanm aları için 
halktan yardım istedi.
19 OCAK
- D iyanet İşleri Başkanı M. Nuri Yılmaz, 
ABD’nin, Afganistan'da din eğitimi ve hizmetleri
nin Türkiye tarafmdan verilmesi teklifini getirdi
ğini açıkladı.
- 1 1  Eylül sonrası gerileme sürecine giren Suudi 
ArabLstan-ABD ilişkileri bazı Suudi yetkilileıin.

‘Riyad’ın, ülkede artık Amerikan askeri istemedi
ği’ haberieriyle iyice gerildi.
- ABD'nin, terörizmi destekleyen ülkeler listesin
de yer verdiği Suriye ile ilişkilerinde yeni bir say
fa açmakta olduğu ve bunun Şam'ın İsrail ile iliş
kilerine de yansıyacağı bildirildi.
20 OCAK
- Afganistan’ın yeniden yapılandınlmasının ele 
alınacağı uluslararası toplantı, Japonya’nın baş
kenti Tokyo’da 21 -2 2  Ocak'ta yapılacak. Türki
ye’yi Devlet Bakam  Edip S. Gaydalı temsil ede
cek.
21 OCAK
- Afganistan'da bir Amerikan askeri helikopteri 
düştü. Helikopterde bulunan 7 deniz piyadesin
den ikisinin öldüğü bildirildi.
- Amerikan televizyon kanalı Cable News Net
work (CNN), ilk Arapça yayın faaliyetine önceki 
gün başladı.
22 OCAK
- Japonya’nın başkenti Tokyo’da başlayan Afga
nistan konferansm ın ilk gününde, bu yıl için ya
pılacak yardım taahhütlerinin miktarı 2 milyar 
doları buldu.
- Türk Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyacı için ABD’den
14 adet Seahawk tipi askeri deniz helikopterinin 
alıyor.
23 OCAK
- ABD’nin, Küba'daki Guantanamo Üssü’nde tut
tuğu El Kaide ve Taliban üyelerine uyguladığı 
muamele ile bu kişilerin statüleri konusunda 
uluslararası hukukla çelişen tavrı dünya kamu
oyundan tepki çekm eye devam ediyor.

Başbalcan Bülent Ecevit, Afganistan Savumma 
Bakan Yardım cısı General Raşid Dostum ile yap
tığı görüşmede, Afgan halkının sosyal ve ekono
mik ihtiyaçlarımn karşılanması konusunda neler 
yapılabileceğini görüştüklerini .söyledi,
- Hindistan’m doğusundaki Kalküta şehrinde bu
lunan ABD kültür m erkezine gerçekleştirilen sal- 
dında 5 Hint polisi hayatım kaybetti.
24 OCAK
- Sa\oınma çevrelerinin saygın dergilerinden Fo
reign Report, Mısır'ın giderek artan ve gelişen as
keri gücü karşısmda endişeye kapılan İsrail'in 
ABD'ye başvurarak Mısır'a F-15 savaş uçaklarımn 
satışını engellediğini öne sürdü.
- ABD, Afganistan’da yakalanan El-Kaide ve Ta
liban üyelerinin Küba’daki Amerikan üssü Guan- 
tanamo’ya taşıma uçuşlarım askıya aldı. Pen
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tagon, buna gerekçe olarak cezaevi kapasilesinin 
dolmasını gösterdi. ABD’nin Afgan esirleri Kü
ba’daki Guantanamo Deniz Üssü’ne götürme tar
zı ve muamelesine yönelik tepkiler artarak de
vam ediyor.
- Afganistan'ın Kunduz kentindeki Kale Zaal böl
gesini ele geçirm ek için Tacik komutan Fehim 
ile Özbek komutan Dostum güçleri arasında pa
zar günü başlayan çatışmalar süröyor.
-  ABD Afganistan Harekatı Komutanı General 
Tommy Franks Kırgızistan’da.
25 OCAK
- Terör uzmanı Dr. Nihat Ali Özcan, ABD'nin 
Irak'a bir askeri harekat düzenlemek için haziran 
ayından itibaren zem in hazırlayacağını öne sür
dü. Özcan'a göre ABD, bu tarih itibariyle Irak'a 
ekonomik, siyasi ve psikolojik yaptınmJar uygu
layacak.
- Amerikan savaş uçakları dün Afganistan’ın do
ğusundaki dağları bombalarken, ABD askerierin- 
ce Kandahar şehrinin kuzeyine yapılan saldırılar
da 15 Taliban savaşçısı öldürüldü, 27'si yakalan
dı; çatışmalarda bir Amerikan askeri de yaralan
dı.
- Pakistan Devlet Başkanı General Perv'ez Müşer
refin , 13 Şubat’ta ABD’yi ziyaret edecek.
26 OCAK
- Rusya ile Azerbaycan arasında askeri ve ekono
mik işbirliğini kapsayan iki önem li anlaşma ve 7 
ortak belge imzalandı, İlişkilerde önemli bir 
adım’ olarak görülen antlaşmalar Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in Moskova ziya
reti sırasında imzalandı,
- Pakistan’la savaşm eşiğinde bulunan Hindistan, 
dün orta menzilli füze denem esi yaptı, Pakistan, 
İngiltere ve Avustralya, denem enin bölgede yeni 
bir silahlanma ve nükleer denem esi yanşı başlat
masından endişe ettiklerini belirttiler.
27 OCAK
- ABD yönetiminin Filistin lideri Yaser Arafat’a 
yönelik sert eleştirisi üzerine Arap Birliği, Ara
fat’ın İsrail Başbakanı Ariel Şaron ile aynı kefede 
değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi,
28 OCAK
- ABD'nin Ortadoğu arabulucusu Anthony Zinni, 
Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat'ı 'mafya baba
sı' olarak adlandırdı, Zinni, 'Baba Ayı' olarak ad- 
landırdığı İSrâil Başbakanı Şaruıı'un İse pek çuk

olarak nitelendirilmemesi ile ilgili kararını tekrar 
gözden geçirmesini istedi.
- İsrail’in geçen yıl Phalcon casus uçağı satışını 
iptal etmesiyle başlayan İsrail-Çin ilişkilerinde 
yaşanan krize bir yenisi eklendi. İsrail-Çin ilişki
lerinin 10. yılı kutlama töreninde yaşanan “yan- 
hş bayrak ve karides-dom uz” krizi, ilişkilerdeki 
gerginliği daha da artırdı.
29 OCAK
- Muhtemel bir ABD operasyonunun tehdidi al
tında bulunan Irak, kom şulan Suriye ve İran ile 
ilişkilerini geliştirmek için diplomatik atak başlat
tı, Başbakan Yardımcısı Tarık Aziz'in Şam ziyare
tinin ardından Dışişleri Bakam  Naci Sabri, Tah- 
ran'da temaslarda bulundu,
- Afganistan’ın geçici hükümetinin Başbakanı 
Hamid Karzai’yle göriişen ABD Başkam George 
Bush, Afganistan ile kalıcı ortaklık taahhüdünde 
bulundu.
30 OCAK
- Afganistan operasyonuyla biriikte topraklannı 
ABD'ye açan Özbekistan'a yönelik Amerikan il
gilisi artarak devam ediyor. Son zamanlarda 
ABD'li diplomatik ve askerî heyetlerin akmına 
uğrayan Taşkent, Amerika’dan alacağı malî yar
dımı da üçe katladı.
- Terörizm ile m ücadelede işbirliğini 'göz önüne 
alan ABD Başkam  George W. Bush, Azerbay
can’a uygulanan yaptırımları kaldırdı,
- Arjantin’de hafta sonu başlayan gösteri ve pro
testolar hâlâ devam ediyor,
- ABD'de kopan Enron skandali, İngiltere’de ik
tidardaki İşçi Partisi gibi muhalefetteld Muhafa
zakar Parti’yi de içine aldı.
31 OCAK
- ABD Başkam Bush, Kongre’de yaptığı gelenek
sel “Biriiğin DuRimu” konuşmasında Irak, İran 
ve Kuzey Kore’yi ABD güvenliği için tehdit ola
rak sıraladı. Bush’un, ‘Savaş yeni başladı, kısa 
kesemeyiz.’ sözleri ise özellikle Irak’a yönelik bir 
tehdit olarak yorumlandı. .
- Esirler konusunda ABD görüşüne destek veren 
Afgan lider, ABD'nin götürdüğü tutuklulann sa
vaş esiri değil, ‘terörist' olduklanm savundu,

1 ŞUBAT
- ABD, terörie mücadele kapsamında yürüttüğü

konuda olumlu çözümler sunduğunu öne sürdü,
- ABD Dışişleri Bakam  Colin Powell, Başkan G e
orge W. Bush’tan Afgan tutuklulann savaş esiri

-o perasyonlar çerçevesinde Filipinlcr’de  faaliyet 
gösteren Ebu Seyyaf örgütüne karşı Filipin ordu
suyla ortak harekat başlattı.
'  Dünya Ekonomik Forumu toplantılannın ilk

gününde “Daha Güvenli Dünya" konulu panele 
katılanlar, Üsame Bin Ladin'in elinde nükleer si
lah bulunamayacağını ve Irak lideri Saddam Hü
seyin’in devrilmesini bölge ülkeleri üzerinde 
“domino etkisi” yapacağmı sa\oındular.
2 ŞUBAT
- Dünya Ekonomik Fom m u’nda konuşan Bakan 
Cem, yeni dönemde Müslüman Türkiye’nin Do- 
ğu-Batı medeniyetlerinin uyumunda köprü rolü 
oynayacağını söyledi. Powell ise, terörün Afga
nistan’la bitmeyeceğini; Irak gibi ülkeleri takibe 
aiacaldarını vurguladı.
- ABD’de Dünya Ekonomilc Fommu’nda konu
şan NATO Genel Sekreteri George Robertson, 
ABD’nin terörle mücadele operasyonlannı Irak, 
İran ve Kuzey Kore’ye genişletmesi durumunda, 
“inandırıcı deliller sunmazsa” NATO’nun desteği
ni alamayacağım söyledi.
3 ŞUBAT
- ABD ile İngiltere’nin, Afgan banş gücünün as
ker .sayısının 5 binden 25 bine çıkaniması ve ha
rekat alamnm Kabil'in dışındaki kentleri de kap
sayacak şekilde genişletilmesi konusunda görüş 
birliği içinde olduğu bildirildi.
4 ŞLTBAT
- Afganistan operasyonu su'asında ve sonrasmda 
ABD'nin 'tek taraflı' politikalar izlemesi NA- 
TO'nun varlığını da tartışma konusu yaptı. New 
York Times gazetesi, NATO'nun karargahı Brük
sel'de ABD'nin artık NATO'ya ihtiyaç duymadığı
nın konuşulduğunu yazdı.
5 ŞUBAT
- Irak'a yönelik bir ABD operasyonu konusunda 
tartışmalar devam ediyor. Iraklı Şiîlerin lideri ko
numundaki Irak İslam Devrimi Yüksek Konseyi 
Başkanı Ayetullah Mııhammed Bekr El Hakim, 
ABD'nin Irak'a saldırması durumunda tarafsız ka- 
lacaklanm söyledi.

 ̂ - Avrupa Birliği, ABD Başkanı George Bush’un 
İran, Irak ve Kuzey Kore’yi “şeytan ekseni” ola-

• rak tanımlamasından rahatsız olduğu işaretini 
verdi,
- Amerikan ve İngiliz uçaklannm, Irak’ın kuze
yinde uçuşa yasak bölgedeki Musul kentinden 
açılan uçaksavar ateşine karşılık vermesi sonucu
4 sivilin öldüğü iddia edildi,
6 ŞUBAT

— - 1.1 Kylül .Cfmra.sı ARD mprkp7İİ yı'inifıılpn İprnr

mücadelesinde W ashington’in yanında yer alan 
Moskova yönetiminin, yeniden eski dış politika 
anlayışına döndüğü belirtildi.
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- ABD'nin Ankara Büyükelçisi Robert Pearson, 
Irak’a yönelik muhtemel operasyon ile ilgili ola
rak yaptığı değerlendirmede Türkiye ile Irak'ın 
toprak bütünlüğünün konm m asi, kitle imha si- 
lalılajının denetim  altmda bulundurulması ve 
Saddam rejiminin sona erdirilmesi konulannda 
yakın görüşlere sahip olduklanm  söyledi,
- Türkiye’nin Kuzey Irak’ta bir Kürt televizyonu
na karşı olduğunu bir çok  kez ABD’ye ısrarlı bir 
biçimde bildinnesine rağmen Irak Kürdistan D e
mokratik Partisi (IICDP) lideri Mesut Barzani’nin 
bölgede kurduğu KurdSat adlı Tv Amerika’dan 
yayın yapmaya başladı.
7 ŞUBAT
- CIA Başkanı George Tenet, El Kaide ve diğer te
rör örgütlerinin ABD’ye yönelilc başka saldırı 
planlan bulunduğunu, ABD’nin yam sıra özellikle 
İsrail, Suudi Arabistan ve Türkiye’nin “yüksek risk 
altında” olduğunu söyledi.
- Fransa Dışişleri Bakanı Vedıine, Washington'un 
İsrail Başbakanı Şaron'a desteği yüzünden Avrupa 
ile ABD'nin arasınm açık olduğunu söyledi. Ved- 
rine, 'Avnjpalılar Beyaz Saray'ın Ortadoğu politi
kasını desteklememekte hemfikir.' dedi.
- Afganistan geçici hükümeti Başbakam  Hamid 
Karzai, ABD’nin operasyonlan sırasında yaptığı 
hatalann masum insanlarm hayatma mal olduğu
nu söyledi.
- Rusya ve Hindistan, milyonlarca dolarlık bir sa
vunma anlaşması imzalayacak.
8 ŞUBAT
- Rusya'nın 11 Eylül sonrası başlattığı siyasi ham 
leler devam ediyor. Rus yetkililer, Orta Asya ve 
çevre ülkelerde siyasi, askeri ve ekonom ik anlaş
malar yapmaya çalışıyor.
- ABD Başkanı G eorge W. Bush’un ‘şer ekseni’ 
olarak adlandırdığı üç ülkeden İran ve K. Kore, 
muhtemel bir ABD saldırısma karşı savunma 
haklarını saklı tuttuklarını açıkladılar.
- Guantanamo Üssü’ndeki Taliban ve El Kaide 
esirlerine yapılan m uam ele konusunda uluslara
rası eleştirilere muhatap olan Washington, Ce
nevre ‘şartlarmı’ sadece Taliban mensuplanna 
uygulama karan aldı. AP ise, hukukî statü için 
mahkeme kurulmasını istedi.
- Irak’a operasyon düzenlenmesini savunan ABD 
Başkan Yardımcısı Dick Cheney ile Savunma B a
kan Yardımcısı Paul Wolfowitz Türkiye’ye geli
yor. ABD G enelkurm ay Başkanı Richard 
Myers’in de önümüzdeki günlerde Türkiye’yi zi
yaret edeceği açıklandı.

9 ŞUBAT
- ABD Başkam George W. Bush, Filistin Özerk 
Yönetimi Devlet Başkam Yaser Arafat'a Ortado
ğu’daki terörist faaliyetleri önlem esi için baskı 
yapmaya devam edeceklerini söyledi. Bush, İsra
il Başbakanı Ariel Şaron’u Oval Ofis'te kabul et
ti.
- ABD, muhtemel Irak operasyonu öncesi K, 
Iraklı Kürt gmplan bir araya getiriyor.
- Amerikan dış politikasınm belirlemnesinde 
önemli ölçüde etkili olan ABD basını, Irak’a ope
rasyon yapılması için kamuoyu oluştumiaya de
vam ediyor.
10  ŞUBAT
- Irak lideri Saddam Hüseyin'in Ankara'ya gön
derdiği mektupta 'ABD'nin bize yönelik tehditle
rine karşı dengeli politika izleyin' dediği öğrenil
di.
- Der Spiegel; Amerikan yönetimi Irak’taki Kürt- 
leri Saddam yönetimine karşı kışkırtıyor.
12 ŞUBAT
- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD B aş
kam George Bush’un ‘şer ekseni’ nitelendirmesi
ne karşı olduğunu açıkladı.
- ABD askerierinin, Afgan esirlere ruhsal ve b e 
densel işkence yaptıkları iddia edildi,
13 ŞUBAT
- Suriye Dışişleri Bakam Faruk El-Şara, ABD ve 
İsrail’i eleştirdi: 'ABD, hala (öteki) kavramım an
layamıyor. Öteki ile işbirliği yapabilm ek için ça- 
tışmalarm önlenmesi gerekir.’
14  ŞUBAT
- Washington'da ABD Başkanı G. Bush ile görü
şen Pakistan Devlet Başkanı Pervez Müşerref, 
Hindistan'dan sınırdaki askerlerini çekm esini is
tedi. General Müşenef, Hindistan'ın ocak aymda 
nükleer bir deneme yaptığını savundu.
15 ŞUBAT
- ABD Sa\'unma Enformasyon Merkezi Rusya ve 
Asya Programı Bölüm Başkanı Nikolay Zlobin, 
Batı'mn Irak'ta tıpkı Türkiye gibi bir devlet biçi
mi oluştumiaya çalıştığını söyledi.
- Alman Die Zeit: Irak'a karşı Türkiye ABD'nin 
en  önem li müttefiki.
- ABD’nin İsrail'den yana tavır koyması üzerine 
Ortadoğu banşı çıkmaza girdi.
16 ŞUBAT
- ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, İslamiyet'in 
banşı öğütleyen bir din olduğunu söyledi.
- ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney, aralann- 
da Irak’m da olduğu, terörizmi destekleyen ve

kitie imlıa silalılarıyla bağlantıh ülkelere karşı as
keri harekata geçmeleri halinde, uluslararası top
lumun ABD’ye destek vereceğine inandığını söy
ledi.
-  Amerikan Kongresi, 11 Eylül terörist saldınlan- 
nı daha önce tespit etmekte başarısız olan Ame
rikan istihbarat ajanslanna yönelik bir soruştur
ma başlattı.
17 ŞUBAT
- Saddam Hüseyin, üUcesinin kitle imha silahı elde 
etme niyeti olmadığını bildirdi.
- ABD Savunma Bakan Yardımcısı Paul Wolfowitz 
ve Genelkurmay Başkam Orgeneral Ricliard Myers, 
mait ayı sonunda Türkiye’yi ziyaret edecek.
18 ŞUBAT
- ABD Başkanı G.Bush, 6 gün sürecek Asya ziya
retinde, İlk durak Japonya,
- ABD Başkanı George Bush, NATO’nun, bugün 
çeşitli yeni ve küresel tehdiüerie karşı karşıya ol
duğunu belirterek, “ABD, müttefikleriyle omuz 
omuza olduğunun bilinci içinde, bu güvenlik 
tehditlerine karşı koymaya hazırdır” dedi,
19 ŞUBAT
- ABD Dışişleri Bakam Colin Powell: “Müttefikle
rin desteği olmadan da Irak’ı vurabiliriz."
- ABD Başkam  G. Bush, ABD’ye, dostlarına ve 
müttefiklerine yönelik tehditler konusunda tüm 
seçeneklerin masada olduğunu söyleyerek Irak, 
İran ve K. Kore’ye gönderme yaptı.
20 ŞUBAT

- Afganistan’a başlattığı operasyonlardan sonra 
Orta Asya’ya yerleşme planlan yapan ABD, böl
ge ülkelerine yaptığı yardım miktannı da artır
maya başladı.
- ABD Başkanı George W. Bush, dün geldiği G. 
Kore’nin başkenti Seul’deki hava limanında pro
testo gösterisiyle karşılandı.
21 ŞUBAT
- ABD Başkanı George Bush, Kuzey Kore’den 
Güney Kore ile sınınnı açmasını istedi.
- Tlıe Washington Times Türkiye’nin Güneydo
ğu bölgesini “Kürdistan" olarak gösteren bir ha
rita yayınladı.
22 ŞUBAT
- Başkanlık koltuğuna oturduğu bir yıllık kısa sü
rede ikinci kez Çin'e giden ABD Başkam Bush, 
Çin lideri Zemin'le Ta-^^an, terörle mücadele, ti
caret, vb. konularını görüştü.
- ABD, Saddam muhalifi subaylan Washing
ton'da toplayacak.
- Filipinler’de ABD ordusuna ait bir helikopter

16 Ümran • Eylül 2002



11 EYLÜL KRONOLOjİSİ jUmran

düştü, içinde 12 askerin bulunduğu helikopter
den sağ çıkan olmadığı bildirildi,
- ABD'nin-, Irak'ın insani yardım programı çerçe
vesinde imzaladığı 5,32 milyar doladık sözleşm e
yi bloke ettiği “BM Irak Program Ofisi" tarafın
dan açıklandı.
23 ŞUBAT
- Çin yönetimi, ABD Başkanı George W. Bush’un 
Pekin ziyaretinin ilk gününde 47 Hıristiyan’ı tu
tukladı.
- Fransız Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Müdürü 
Prof. Thierry de Montbrial, ABD'nin Irak'a aske
ri bir müdahale için uluslararası muhalefeti dik
kate almayacağmı söyledi.
24 ŞUBAT
- Amerika'dalü Müslüman-zenci liderlerinden 
Louis Farrakhan, 11 Eylül sonrasmda, yıllardan 
bu yana çizdiği portrenin dışmda mesajlar ver
meye başladı.
25 ŞUBAT
- Üsame bin Ladin'in nerede olduğuna dair her 
gün yeni iddialar, ortaya atılıyor. New York Ti
mes, Ladin'in Pakistan'daki aşiretler bölgesinde 
olduğunu iddia etti.
- ABD Genelkurma:y Başkanı Richard Myers, 
Başkan Bush'un emir vermesi halinde ordunun 
Irak'a yönelik harekata hazır olduğunu söyledi. 
Savunma Bakam  Rumsfeld de ordunun malzeme 
stokunu en yüksek seviyeye çıkardığını açıkladı.
26 ŞUBAT
- ABD’nin, Pankisi Vadisi’ne anti terör operasyo
nu yapacağı söylentilerini değedendiren Gürcis
tan Devlet Başkanı Eduard Şevardnadze, bu ko
nuda W ashington ile aktif olarak çalıştıklarını be
lirterek, “ABD ile yapılacak yardımın şeklini gö
rüşmekteyiz.” dedi.
27 ŞUBAT
- ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Mann, Afga
nistan üzerinden petrol boru hattına karşı olduk
larını açıkladı. Hazar Denizi'ne kıyıdaş 5 ülkenin 
katıldığı toplantıda ise Rusya, Hazar yatağının 
beşe bölünm esini; su kısmmın ise ortak kullanıl
masını önerdi.

İM A RT
- Rus yetkililer, ABD'nin Pankisi Vadisi'ne asker 
şevkine, Abhazya ve Güney Osetya'nın bağun- 
sızlıgını timıyaıak kaışıhk veıebileceklerini açık-— dedt

si konusunda ABD ile Rusya arasmda başlayan 
gerilimde Moskova yumuşama sinyali verdi.
- Rusya, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenis
tan, Orta Asya'nm enerji kaynakları hususunda 
stratejik işbiriiği yapma karan aldı.
- Amerikan Senatosu’ndaki Demokrat çoğunlu
ğun lideri Tom  Daschle, George Bush yönetimi
nin terörie mücadelesinin yönünün beüi olmadı
ğım söyledi.
- İngiltere, “şartların doğru olması halinde” 
ABD’nin Irak’a düzenleyeceği herhangi bir aske
ri müdahaleye destek sözü verdi.
- Beyaz Saray’ın, Yem en biıiiklerini eğitmek, yar
dımcı olmak ve tavsiyede bulunmak amacıyla bu 
ülkeye biriik gönderilmesini onayladığı bildirildi.
4 MART
- Amerikan savaş uçaklannın, Afganistan’m do
ğusundaki bir dağlık bölgede, El Kaide’ye ait ol
duğu sanılan mevzilere yönelik bombardımam 
dün sabah yeniden başladı.
- İsrail radikal sağı, Filistin hedeflerine yönelik 
topyekün savaş-çağrısı yaptı.
- Küba'daki ABD üssü Guantanamo’da bulunan 
El Kaide ve Taliban üyesi tutsaklann geçen per
şem be günü başlattığı açlık grevi süriiyor.
5 MART
- Hindistan’ın Gucarat eyaletinde Hindularla 
Müslümanlar arasında meydana gelen çatışma
larda ölü sayısı 572’ye yükselirken, rakamm art
masından korkuluyor.
- Gürcistan lideri Şevardnadze, ülkeye gelecek 
ABD askeri uzman heyetinin, Gürcü ordusunda 
“terörie mücadele timleri” oluştunılmasına yar
dımcı olacağmı bildirdi.
6 MART
- İsrail Başbakanı .\riel Şaron: “Filistinlilere mer
hamet dileyinceye kadar vurmalıyız.”
- Önceki gün bir helikopterin düşürülmesi ve bi
rinin de Aoırulması sonucu 7 askerin ölmesi ABD 
Savunma Bakanlığı’nı (Pentagon) büyük bir sı- 
lüntıya soktu.
7 MART
- MGK Genel Seb eteri Orgeneral Tuncer Kılınç, 
Türkiye’nin, Avmpa Birliği’nden (AB) en ufak bir 
yardım gömmediğini belirterek, “Türkiye’nin, Rus
ya Federasyonu ve İran’ı da içine alacak şekilde 
bir arayışın içinde olmasmda fayda buluyorum."

- Afganistan’ın kuzeyinde geçen pazar günü 
meydana gelen depreme, ağır Amerikan bom- 
bardımanımn yol açmış olabileceği iddia edildi.
- Gürcistan'daki Vasiani Üssü'nde bulunan Türk 
askeri yetkililer, Gürcü askerleri eğitm eye devam 
ediyor.
8 MART
- Hindistan’da son 10 yılın en şiddetli Hin- 
du-Müslüman çatışmasında ölü sayısı 665.
9 MART
- İsrail ordusunun dün Batı Şeria ve Gazze Şeri- 
di’ne yönelik gerçekleştirdiği şiddetli saldırılarda 
35’i Filistinli 5’i İsrailli toplam 40 kişi hayatını 
kaybetti.
- Gürcistan Cumhurbaşkanı Eduard Şevardnad
ze, “gerektiğinde ABD ile biriikte Pankisi Geçi- 
di’nde ortak operasyon düzenlenebileceğini” 
söyledi.
-  SSCB’nin son lideri Mihail Gorbaçov, ABD’nin, 
Irak’a karşı operasyon başlatma tehdidini ‘Soğuk 
Savaş’ dönemi düşüncesine dönme şeklinde ni
telendirdi.
10 MART
- Washington’daki Middle East Forum adlı dü
şünce kuruluşunun direktörü Daniel Pipes, terö
rizme karşı savaşta asıl hedefin İslam  değil "mi- 
litarize İslam” olduğunu savunarak, militarize İs
lam’ın zayıflatılarak yok edilmesinde Türkiye’nin 
model olabileceğini söyledi.
11 MART
-İsrail Başbakanı Ariel Şaron'un Filistinlilerie gö
rüşmelere başlamak için ileri sürdüğü 'yedi gün 
sessizlik' şartmdan vaz geçmesiyle Ortadoğu ye
ni bir dönemece girdi. İsrail saldırısı ve intihar 
eylemlerinde dün 17 kişi daha öldü.
12 MART
- Dün gece Ramallah'ı işgal eden İsrail ordusu, 
Filistinliler'i öldünneye devam ediyor. Füistin 
Özerk Yönetimi, mülteci kampmda bulunanlara 
direnmeleri çağnsmda bulunuyor. Gün içerisin
de İsrail'in öldürdüğü Filistinli sayısı 29'a yüksel
di.
- Bush, terörie mücadelede 2. safhayı ilan etti.
13 MART
- 1982'deki Lübnan işgalinden beri en büyük as
keri operasyonunu gerçekleştiren İsrail ordusu, 
Ba.shakan Şaron'un emriyle dün Filistin vöneti-

ladı.
2 MART
- Gürcistan’a Amerikan askederinin gönderilme-

- Emekli Orgeneral Necdet Timur, Şanghay İşbir
liği Örgütü’nün ABD ve Avrupa Birliği'nin yanı 
sıra üçüncü bir blok olduğunu söyledi.

minin merkezi Ramallah'ı işgal etti. Operasyonlar 
sırasında 32 Filistinli öldürüldü.
- A m erika’nın baskısı sonucu, P akistan’daki
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medreselerde öğrenim gören 20 bin yabancı öğ
renciden vize ve oturum izinleri bulunmayanlar 
smır dışı edilecek.
- Washington'da yapılacak 21. G eleneksel Türk- 
Amerikan İlişkileri Kon,seyi toplantısına bu yıl 
hem  ABD'den, hem de Türkiye'den üst düzey 
katılım gerçekleştiriliyor.
14 MART
- İsrail basını, Şaron'un isteği üzerine Özel Tem
silcisi Zinni'yi bölgeye göndermeyen ABD'nin, 
İsrail operasyonlarına yeşil ışık yaktığını yazdı. 
İsrail dün de bir Filistinli komutanı şehid etti.
-  ABD’deki Enron skandalında bir m uhasebe fir
ması adaleti engellem ekle suçlandı.
- ABD’nin başkenti W ashington’da bulunan Rus
ya Savunma Bakanı Sergey İvanov, Başkan Ge
orge Bush tarafından Beyaz Saray'da kabul edil
di.
- Orta Asya gezisi kapsamında dün Kırgızistan'a 
geçen Genelkunıiay Başkanı Kıvnkoğlu, teröre 
karşı ortak mücadele çağrısı yaptı.
- Dışişleri Bakanlığı genç diplomat adaylarına 
yönelik İslâm dersi veriyor. Bu uygulamada 11 
Eylül olaylarının etkili olduğu ortaya çıktı.
15 MART
- ABD Başkanı G eorge W. Bush, Irak konusun
da çok derin endişeleri olduğunu ve ABD'yi her
hangi bir saldırıdan kom m ak için nükleer silah
ların kullanımı dahil bütün seçeneklerin masada 
bulunduğunu bildirdi.
- ABD Başkanı George W. Bush, Arap ülkelerin
den, İsrail’in var olma hakkını tammalannı istedi. 
İsrail, Bush'un emriyle Ramallah’ı terk etmeye 
başladı.
- Uluslararası y\f ö ıg ü iü , ABD'yi, 11 Eylül saldı- 
nlanndan sonra gözaltına aldığı kişilerin hakları
nı ihlal etmekle suçladı.
16 MART
- Yeni nükleer stratejisi ile ilgili ‘gizli planlar’ ya
pan ve Irak’a karşı nükleer silah kullanabileceği
ni seslendiren ABD’nin, nükleer denemelerle il
gili uluslararası moratoryumdan çekilebileceği 
bildirildi.
17 MART
- ABD’nin füze kalkanı programı çerçevesinde 
yapılan 6. füze denemesinin başarıyla sonuçlan
dığı bildirildi.
18 MART
- Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bir uluslara
rası Protestan kilisesine el bombalanyla düzenle
nen saldında, 5 kişi öldü, 40 kişi de yaralandı.

19 MART
- ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un siyasi da- 
mşma komitesi üyesi Richard Perle, Irak’a muh
temel askeri müdahale dummunda Ankara’nın 
ABD’ye tam destek vereceğine inandığını söyle
di.
20 MART
- Uzmanlar, ABD'nin muhtemel bir Irak operas
yonu karanna Türkiye'nin fazla direnemeyeceği- 
ni, dolayısıyla Ankara'nın harekaün dışmda kal- 
maktansa içinde bulunmasının daha iyi olacağı 
vurguluyorlar.
-ABD, terörle savaş ve petrolün kontrolünü ele 
geçirme politikalan sonucu Roma ya da Büyük 
Britanya benzeri bir dünya imparatoriuğu haline 
geldi, Christian Science Monitor'e göre, Afganis
tan ve sonraki süreç, bu inaparatorluğun sınırla
rını şekillendiriyor.
21MART
-Fransa’da yayınlanan Le Figaro gazetesinde yer 
alan haber yorumda, Türkiye’nin Irak’a muhte
mel bir askeri operasyon konusunda ABD yöne
timiyle pazarlık yaptığı iddia edildi.

' 22 MART
- İngiltere, “gerekirse” Irak’a karşı nükleer silah 
kullanabileceğini açıkladı.
-Almanya Dışişleri Bakam  Josd ık a  Fischer, Al
manya’nın Afganistan’da doğrudan bir çıkan bu
lunmadığı için Uluslararası Güvenlik Destek Gü- 
cü'nün (İSAF) komutasım üstlenmediklerini söy
ledi.
- Cumlıurbaşkam Ahmet Necdet Sezer, ABD Baş
kan Yardımcısı Dick Cheney ile yapığı görüşme
de, Irak’a yapılacak bir müdahalenin bölgede ar
zu edilmeyen bir kargaşaya yol açabileceğine 
dikkat çekti.
23 MART
-1 1  Eylül saldırılarmdan sonra Bush yönetiminin 
teröre karşı başlattığı kampanyaya destek veren 
Suriye, ABD ile diyalog süreci başlatmaya hazır
lanıyor,
25 MART
- CIA’in eski başkanlarmdan Jam es Wcwlsey, 
Irak’ın 11 Eylül terörist saldınlarıyla bağlantılannın 
‘açık olduğunu’ sa\oınarak, ABD’nin bu ülkeye 
düzenleyeceği muhtemel askeri operasyonda bir 
tek Türldye'nin desteğinin ‘hayati’ önem taşıyaca
ğını söyledi.
26 MART
- ABD, muhtemel bir Irak harekatı öncesi İncirlik 
dışında iki askeri üssü daha kullanmak istiyor.

- ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney, Ameri
kan yönetiminin, Afganistan’daki barış gücünün 
komutasını almasını Türkiye’den istediğini ve 
Türkiye’nin de bu sorumluluğu kabul etmesini 
umduğunu söyledi.
27 MART
- Filistin lideri Yaser Arafat’ın Ramallah’t ı  yaptığı 
konuşmanın uydu aracılığıyla Beyrut’ta yapılan 
Arap Birliği zirvesinde yaymlanmaması nedeniy
le Filistin heyetinin ardmdan Suudi heyeti de zir
veden çekildi.
- AB raponında, ABD’nin sigara kaçakçılığma 
göz yumarak PKK gibi terör örgütlerinin güçlen
m esine yardımcı olduğu iddia edildi.
- ABD eski Türkiye Bü}1ikelçisi Mark Parris, 
“Türkiye’nin önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 
çok önemli gelişmeler kaydedeceğini” belirtti.
28 MART
- İsrail-Filistin banşında umut olan Beyrut’taki 
Arap Biriiği Zir\fesi dün fiyaskolarla başlarken, 
akşam üzeri ise İsrail’in Netanya kenti en az 15 
kişinin ölümüyle sonuçlanan intihar saldırısıyla 
kan gölüne döndü.
- ABD, İngiltere'den sonra en yakın müttefiki 
olarak ilan ettiği Türkiye'ye sa\aınma teknolojisi 
vermek istemiyor. Defense News dergisi, iki ül
ke arasmda başgösteren bu anlaşmazhk yüzün
den Türkiye'nin ABD'ye alternatif arayışlarına 
girdiğini öne sürdü.
- Amerika, Suudi Arabistan'daki üslerini Katar’a 
taşunaya başladı.
29 MART
- Azerbaycan ve. ABD arasındaki savunma işbir
liği danışma toplantısı, ortak bildirinin imza edH- 
m esiyle sona erdi.
- Arap Biıiiği zirvesi ̂ onuç bildirisinde. Irak baş
ta oknak üzere Arap ülkelerini hedef alan saldı- 
n  tehdidine karşı çıkılarak, ABD'nin muhtemel 
İrak harekatma tavır almdı
30  MART
- ABD, Kıbns’ta KKTC Cumhurbaşkanı Rauf 
Denktaş ile Rum kesimi lideri Glafkos Klerides 
arasında yürütülen görüşmelerin hızlandırılması
nı istedi,
- ABD Dışişleri Bakam Colin Powell, İsrail’in Ra- 

mallah işgalini diplomatik bir dille eleştirirken, 
Filistin yönetimine daha fazla yüklendi ve olay
ların bu noktaya gelmesinden sorumlu tuttuğu 
‘terörizmi’ engellem e çağrısında bulundu.
31 MART
- İsrail’in Ramallah işgali üzerine ABD Başkanı
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George W. Bush, dün İsrail’in 'meşru müdafaa 
hakiii’nı savunurken Filistin lideri Yaser Arafat'a 
yüklendi
- BM Güvenlik Konseyi, İsrail'in Ramallah ve di
ğer Filistin kenüerinden çekilmesini isteyen ka
rar tasansım 15 üyeden 14’ünün oylarıyla dün 
kabul etti. ABD İsrail aleyhine oy kullandı.

1 NİSAN
- Pakistan, FBI ve Pakistan polisi tarafından ge
çen hafta yapılan baskınlarda ele geçirilen ve El 
Kaide örgütüyle bağlantıları olduğundan şüphe
lenilen 20 Arabi ABD’ye teslim etti.
2 NİSAN
- Ankara, Afganistan'da görev yapan Uluslararası 
Güvenlik Destek Gücü'nün komutasmı İngilte
re'den devralmayı kabul etti. Gücün komutanlı
ğını yapacak olan Tümgeneral Akın Zorlu'nun 
yarın Kabil'e gitmesi bekleniyor.
- Filipinler’in güneyinde faaliyet gösteren Ebu 
Sa)yaf grubunun elde ettiği fidye paralarını Üsa- 
me bin Ladin’in El Kaide örgütüne gönderdiği id
dia edildi. Filipinler Adalet Sekreteri Hemando 
Perez, bu paranın Ebu Sa^^af grubu eliyle Bin 
Ladin’e teslim edildiğini söyledi.
- Savunma Sanayii Müsteşan Ali Ercan, İsrail’in 
im i firmasına verilen 170 adet M -60 A l tankının 
modernizasyonuyla ilgili ilıalenin iptalinin söz 
konusu olmadığını söyledi.
- ABD Başkanı George Bush, “Ortadoğu’da din 
adma yapılan intihar saldırılannm sadece terör 
olduğunu” söyledi.
3 NİSAN

- İsrail, Ortadoğu'da Filistin lideri Yaser Arafat ve 
Filistinliler üzerindeki baskıyı artınrken, ABD 
Başkanı George W. Bush yönetiminin farklı bi
rimlerinden değişik sesler yükseliyor. 
-Afganistan’da El Kaide saflarında ABD’ye karşı 
çarpışırken yakalanan ve ‘Amerikalı Taliban’ ola
rak adlandırılan Joh n  W alker Lindh'in, Amerikan 
askeri kampındaki sorgusu sırasmda işkence 
gördüğü iddia edildi.
4 NİSAN
- Başbakan Bülent Ecevit, Türkiye’nin, Afganis
tan’daki Uluslararası Güvenlik Destek Gücü 
(İSAF) komutasını, önümüzdeki haftalarda İngil
tere'den devralacağım belirterek, “Biz, bu görevi

. yerine getirmekten .<;eref duyacağız” dedi.

nımlayarak, sadece Filistin Devlet Başkanı Yaser 
Arafat’m değil, tümüyle Filistin'in adım adım yok 
edildiğini söyledi.
-Afganistan Geçici Yönetimi Başbakanı Hamid 
Karzai, Türkiye'nin Uluslararası Güvenlik Destek 
Gücü (İSAF) kom utanlığını üstlenm esinden 
memnuniyet duyduklarını belirtti,
9 NİSAN
- Afganistan’da, geçici hükümetin Savunma Ba
kam Muhammed Fehim'in konvoyunun yakının
da bir bombanın patlaması sonucu 4 kişi öldü, 
l6  kişi yaralandı, Bu kişilerin Felıim'i karşılama
ya gelen kişiler olduğu belirtildi,
- National Review'de, Türkiye'nin üç şartı yerine 
getirildiği an Irak operasyonuna kesinlikle des
tek vereceği öne sürüldü.
- Irak, Filistin’e destek amacıyla petrol silahına 
başvoımıa çağrısını dün hayata geçirerek, Yu
murtalık ve Basra’daki petrol boru hatları üzerin
den yapılan petrol ihracatını bir ay için durdur
du. Irak’a Libya ve İran da destek veriyor
10 NİSAN
- ABD Savunma Bakanı Rumsfeld, Kongre ve Dı
şişleri Bakanlığı'nı devre dışı bırakarak bazı si
lahlı gruplara ve ülkelere Pentagon bütçesinden 
para ataarmak istiyor.
11 NİSAN
- Cenin’deki direnişi kanla bastıran İsrail ordusu, 
'işgale son ver' çağnlarma saldırıyla cevap verdi. 
Nablus kent merkezi ve mülteci kampı F -l6 'lar 
ve Apaçi helikopterleri ile bombalandı. İsrail Gü
venlik Kabinesi, Filistin'deki işgale devam karan 
aldı
- Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin’in, Filis
tin’i desteklemek amacıyla petrol ilıracatmı bir 
ay süreyle durdurma kararını desteklemediğini 
açıklayan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü 
(OPEC) Genel Sekreteri Ali Rodriguez; Irak, İran 
ve Libya'nm “Batı ülkelerine petrol ambargosu 
uygulamasım da uygun bulmadıklannı” bildirdi.
13 NİSAN
-ABD'nin petrol ihtiyacınm % 13'ünü karşılayan 
Güney Amerika ülkesi Venezuela'da, son üç 
günde yayılan gösteriler sonucu iktidardaki Hu
go Chavez, ordunun da baskısıyla görevi bırak
mak zorunda kaldı. ABD, Chavez'in görevden 
uzaklaştırılmasına destek verdiğini açıkladı.
14 NİSAN

15 NİSAN ^
- İki gün önce ordunun baskısıyla devlet başkan
lığı görevini bırakmak zoranda kalan Venezuela 
lideri Hugo Chavez, dün eski görevini yeniden 
devraldı. ABD karşıtı olarak bilinen Hugo Cha
vez, yaptığı ilk açıklamada, darbecilere karşı in
san hakları ihlali olmayacağı garantisi verdi
16 NİSAN
- ABD'nin önde gelen tliink tank kuruluşlarmdan 
Stratfor, Venezuela'daki darbenin arkasmda 
CIA'in bulunma ihtimalinin çok yüksek olduğu
nu öne sürdü
19 NİSAN
- Aralarmda bir Türk'ün de bulunduğu üç kişi, 11 
Eylül saldırısından sonra haksız yere tutuklana
rak, kendilerine ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle 
ABD Adalet Bakam ve FBI Başkam aleyhine da
va açülar.
20  NİSAN
- Al^D'nin Irak'a yönelik olarak gerçekleştirmeye 
hazırlandığı operasyonun temel hazırlıklarını ta
mamladığı öne sürüldü.
21 NİSAN
- Venezuela’da Devlet Başkanı Hugo Chavez'e 
yönelik darbenin hazırlıklan sırasmda Amerikalı 
bir subayın da darbecilerle biriikte olduğu ileri 
sürüldü.
24 NİSAN
- Aıiantin’de devlet başkam ile bir süredir anlaş
mazlığı bulunan Ekonomi bakanımn dün istifa 
etmesinin ardmdan hükümet de istifasını sundu.
25 NİSAN
- İsrail-Filistin sorununa çözüm için diplomatik 
girişimlerin sürdüğü bir ortamda, ABD’nin Irak'a 
sonbaharda operasyon düzenlemek amacıyla ha- 
zıriık yapüğı belirtiliyor,
26 NİSAN
- İngiltere Başbakanı Tony Blair, ABD’nin her 
yaptığmı gözü kapak onaylayan bir tutum içinde 
olmadığmı belirterek, “ABD’nin peşine takılmış 
bir köpek yavmsu değilim” dedi,
28 NİSAN
- Teksas’ta Başkan Bush ile görüşen Suudi Veli
aht Prensi Abdullah yeni bir barış planı sundu. 
Beyaz Saray, ‘ılımlı ve gerçekçi' olarak nitelendi
rilen planı incelemeye alırken, Bush un İsrail’e 
yönelik farklı bir tutum sergilemeye başlaması

5 NİSAN
- Başbakan Bülent Ecevit, İsrail'in Filistin halkına 
yönelik uygulamalannı 'soykırım' kelimesiyle ta

-Washington'in desteklediği Venezuela'daki yeni 
darbeci yönetime Latin Amerika'daki hemen he
men tüm ülkeler karşı çıktılar.

dikkat çekiyor
- New York Times, ABD'nin Irak lideri Saddam 
Hüseyin'i gelecek yıl devirmeye yönelik bir plan
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hazırladığını, büyük bir işgali ö ngören  plan çer
çevesinde bölgeye 70 ile 250 b in  arasında asker 
yığılacağım öne sürdü.
30 NİSAN
- Rusya ile ABD arasında nükleer başlıklı füze sa
yısının indirimini öngören yeni b ir  START Anlaş
ması için ilerleme sağlandı.

1 MAYIS
-Ekonomik güç olarak rakipsiz kalan ABD ve 
Avrupa'nın 21. yüzyıla damgasını vumiaya hazır
landıkları belirtiliyor. The W ashington Post'un 
haberine göre Atlantik Okyanusu'nun iki yaka
sında G-8 benzeri bir G-2 oluşumuna gidilmesi 
gerektiği belirtiliyor.
3 MAYIS
- BM, Afganistan’da uzun bir süredir birbirlerine 
rakip olan Özbek General Raşid Dostum ile Ta
cik komutan Atta Muhammed arasında ateşkes 
sağlanmasma yardımcı oldu.
4 MAYIS
- Irak ve Birleşmiş Milletler arasında silah denet
çilerinin Bağdat’a dönmesi konusunda 3 gün sü
ren görüşmeler önemli bir gelişm e kaydedileme- 
den sona erdi.
- ABD Kongresi, İsrail’in politikalarma destek ve
ren iki tasarıya onay verdi. ABD ve İsrail’in “te
rörizme karşı ortak mücadele” içine girdiğini ta
nıyan ve intihar bombacılanm kınayan bir tasarı 
kabul edildi. İsrail’e  verilen ABD yardıımmn artı
rılması da talep edildi.
5 MAYIS
- ABD Dışişleri Bakanlığı ile Beyaz Saray’ın şa
hinleri ve Pentagon arasındaki görüş aynlıklan- 
na. Irak muhalefetine kimin liderlik edeceği ko
nusu da eklendi.
- ABD Başkanı George Bush, Afganistan’a 16 yıl
dır uygulanan ticari sınırlamaları kaldırdı.
6  MAYIS
- Irak, İsrail işgali altındaki Filistin’e destek ver
m ek için 30 gün boyunca sürdürdüğü petrol ih
racatı ambargosuna son verme kararı aldı. 
-Afganistan barış gücü ISAF’ta görevli tek Müslü
man ülke birliği olan Türk askerine halk yoğun 
ilgi gösteriyor, Mehmetçik Afgan halkıyla kay
naşmış durumda.
- Taliban, Molla Ömer liderliğinde yeniden top
lanma sinyalleri veriyor.
7 MAYIS
-ABD, büyük insan haklan ihlallerini yargılaya
cak olan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni, dünya

çapında gerçekleştirdiği operasyonlar ve İsrail 
yüzünden som nlar yaşayacağını göz önünde bu
lundurarak tanımayacağmı açıkladı.
8 MAYIS
- ABD, Irak’a uygulanan yaptınmlarm değiştiril
mesi için düğmeye bastı. Beyaz Saray Sözcüsü 
Ari Fleischer, BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi 
üyesinin, Irak’a yönelik yapünmlarla ilgili yeni 
düzenlemeye ilişkin anlaşmaya vardığını açıkladı
10 MAYIS
- Washington Enstitüsü (WINEP) 28 Şubat konu
sunda bir rapor yaymladı. İsrail ve Musevi lobi
sine yakınlığıyla bilinen 'enstitü'nün 'Araştımia 
Notlan' adlı dergisinin Mayıs 2001 tarilıli nüsha
sındaki raporda, 28 Şubat 1997 tarihli MGK'da 'ir
tica' ile mücadele için öngörülen 18 maddeli tav
siye kararlarınm ne oranda uygulandığı inceleni
yor.
- ABD, Türkiye ile Irak arasmda tren yolunun ye
niden açılması konusundaki haberleri izlediğini 
ve Irak'a, BM'nin gıda için petrol programı dışm- 
da ticaret yapabileceği yönünde 'yanlış bir izle
nim verebilecek' her türlü eylemden endişe duy
duğunu bildirdi.
12 MAYIS
- ABD'nin oluştunnayı planladığı Ulusal Füze Sa
vunma (NMD) Sistemi projesi konusunda Rus- 
ya'nm endişeleri devam ediyor.
- Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, 
ABD'nin, füze savunma sistemi kurma konusun
da, müttefiklerin görüşlerini de dinlemek duru
munda olduğunu belirtti.
16 MAYIS
- ABD'nin ulusal füze savunma kalkam (NMD) 
planlanyla ilgili olarak Çin'den de destek alm.ak 
amacıyla Pekin ile görüşmelerde bulunan Ameri
kan heyetine Çin'den "NMD'yi unut" mesajı gel
di.
18 MAYIS
- Çin yönetimi, ünlü Amerikan strateji kuruluşu 
Rand'm, Asya'daki Amerikan askeri gücünün 
güney bölgesine konuşlandırılması önerisinin, 
'tarihin akışına aykırı' olduğunu öne sürdü. 
-ABD karşıtı açılımlar yapan Rusya ile W ashing- 
ton'dan bağımsız politikalar peşinde olan AB, 
ortaklıklarını derinleştirme kararı aldılar.
19 MAYIS
- Kuzey Irak'ta ABD ve İngiltere'nin önderliğin
de uluslararası bir güç tarafmdan korunan böl
gede başlayan devletleşm e çalışmalarının Türki
ye' yi tehdit eder hale geldiği belirtiliyor.

21 MAYIS
-Ankara ile Tahran arasında önemli adımlar atılı
yor. İran'ın Ankara Büyükelçisi M, Hüseyin La- 
wasani, kendisinin Türkiye'de kuvvet komutan- 
lan ve Genelkurmay B a şh n ı ile görüşen ilk 
İranlı büyükelçi olduğunu belirtti.
23 MAYIS
- Almanya Dışişleri Bakanı Joschka Fischer, Orta 
Asya ve Çin'i kapsayan gezisi çerçevesinde Kaza- 
Estan'a geldi.
26 MAYIS
-'Yeni Yüzyılda Asya-Avrupa Ortaklık İlişkileri
nin Güçlendirilmesi' konulu 3. Asya-Avrupa Dı
şişleri Bakanları Toplantısı, Pekin'de başladı.
27 MAYIS
- ABD'de Sa\T.ınma Bakanı Donald Rumsfeld'in, 
savTjnma politikasında köklü değişikliklere yö
nelik planları hakkında komutanlan bilgilendir
memesi, ordu ile arasında soğuk rüzgarm esme
sine yol açtı.
29MA^TS
- İngiltere tarafından BM Güvenlik Konseyi'ne 
sunulan ve ABD tarafmdan desteklenen Irak'a 
yönelik 'akıllı yaptınmlar' paketi, Ankara'da tartı
şıldı.

1 HAZİRAN
-Hindistan ile Pakistan arasında Keşmir konu
sunda baş gösteren bunalımı yakından takip 
eden Çin, gelişm eler konusunda sessiz kalmayı 
tercih ediyor.
2 HAZİRAN
- Pakistan ve Hindistan arasındaki krizin gittikçe 
derinleşmesi üzerine İngiltere ve ABD'den sonra 
BM de personelini bölgeden çekiyor. Japonya ve 
Fraasa gibi ülkeler de vatandaşlarma Hindistan 
ve Pakistan'ı terk etmeleri çağrısında bulundu.
- 1 1  Eylül öncesinde FBI'ın terör tehditleri k o 
nusunda uyarıldığı belirtildi.
3 HAZİRAN
-AB, Atina’nın uzlaşm az tavrı üzerine Sevilla 
Zirvesi öncesi AGSP konusunda Ankara’dan da 
bazı tavizler beklem eye başladı. Amerikan y ö 
netimi ise AGSP konusunda oluştumlan Anka
ra Metni’ne dokunulmaması uyarısında bulun
du.
4  HAZİRAN
- Irak, 19 93 ’te D ünya T icaret M erkezi’ne y ö 
nelik  bom balı sa ld ınya karışan Iraklı Y a sin ’i
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ABD’ye verm ek istediklerim ; ancak iki kez 
reddedildiklerini açıkladı. Irak, ABD’yi saldırı 
için Yasin’i koz olarak kullanmaya çalışmakla 
suçladı
-ABD Dışişleri Bakanlığı Hazar Havzası Damş- 
manı Büyükelçi Steve Mann: “Bakü-Tiflis-Cey- 
han boru hattı mutlaka tamamlanacaktır.”
-ABD, Fiiipinler’de 'terörle m ücadele kampanya- 
sı’ndan sonra da askeri varlık bulundurabilecek.
- Rusya’nın NATO Ortaklık Konseyi’ne katılması 
ile bir anda NATO ve ABD’nin varlığım sınırla- 
rmda hisseden Çin, Rusya’yı tamamen kaybetme 
telaşına kapıldı.
5 HAZİRAN

- Amerika, Filistin lideri Yaser Arafat’m “etkisiz 
ve güvenilmez” olduğunu söyledi.
-1 1  Eylül'ün önlenebileceği iddiaları üzerine ye
niden karşı karşıya gelen ABD'nin iç ve dış istih
barat servisleri FBI ve CIA; Amerikan Kongre- 
si'nde dün çalışmalarına başlayan özel karnıa is
tihbarat komisyonu tarafından sorgulamyor,
- Afganistan’da geleneksel meclis Loya Jirga’nın 
üyelerinin seçimi bugün tamamlanıyor.
- Afganistan’m başkenti Kabil’de görev yapan 
Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nün (İSAF) 
komutanhğını devralacak Türk birliğinin ikinci 
gmbu Kabil'e ulaştı.
- Genelkurmay Başkanı Org. Hüseyin Kıvrıkoğ- 
lu, Rusya’da resmi görüşmelere başladı.
- Irak Kürdistan Demokrat Partisi (IKDP) lideri 
Mesud Barzani ve t a k  Kürdistan Yurtseverler 
Birliği (IK’V'B) lideri Celal Talabani’nin, bir Ame
rikan uçağıyla gizlice ABD’ye giderek, hükümet 
ve askeri yetkililerle görüştükleri iddia edildi.
- Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat ile Ameri
kan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı 
George Tenet, Arafat’ın Ramallah’taki kararga- 
hmda dün bir araya geldi.
6 HAZİRAN
- ABD'nin 82. hava birliğine bağlı 2500-3000 as
kerin bu yaz Afganistan’da konuşlanacağı bildi
rildi.
- ABD Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan bir 
düzenlemeye göre, pasaportunda Amerikan vi
zesi bulunan Müslümanlar ve Ortadoğu kökenli
lerden yetkili makamlara baş\aırmaları ve par
mak izi vermeleri isteniyor. 'Yeşil Kart’ı olmayan 
yaklaşık 100 bin kişinin incelem e altına almaca-

ma bakanları, Irak'ın “giderek artan askeri tehdit
lerine” cevap verilmesini istedi.
- İsrail'in Ha^fa kentinde bir yolcu otobüsüne 
düzenlenen bombalı saldmda 17 kişi öldü.
7 HAZİRAN
- Önceki gün 13'ü asker 17 kişinin ölümüyle so
nuçlanan intihar saldırısından sonra İsrail ordusu 
Arafat'ın bulunduğu Ramallah'a da saldırdı.
- Gürcistan Parlamentosu, Savunma Bakanlı- 
ğı’nın NATO Avmpa Müttefik Kuw etler Komu
tanlığı ile imzaladığı 'Cooperative B est Ef- 
fort-2002' tatbikatına ilişkin anlaşmayı onayladı.
- Suriye Genelkunnay Başkam Türkmani, önü
müzdeki hafta Türkiye’ye geliyor.
8 HAZİRAN
- 11 Eylül terör saldırısından sonra iç güvenlik 
politikalarında köklü değişikliklere giden ABD, 
170 bin kişinin görev yapacağı ‘İç Güvenlik Ba- 
kanlığı’nı kurmaya hazıriamyor. Bakanhğın ku
rulması için Kongre’ye çağnda bulunan Başkam 
Bush, Terörle mücadelede verilen muazzam 
mücadele sırasmda ülkeyi koııım ak için yeni bir 
k-uaıma ilıtiyaç var.’ dedi,
- İran, Kahire’deki D-8 toplantısında 100 Türk ta
rım uçağı almaya karar verdi.
- Rusya’da yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü zir
vesinden işbirliği kararı çıktı. Özbekistan'ın üye 
olmasmdan sonra ilk kez toplanan örgüt, ulusla
rarası bir hüviyet kazandı.
9 HAZİRAN
- 11 Eylül’de saldırıya uğrayan New York’taki 
Dünya Ticaret Merkezi’ndeki enkaz kaldırma ve 
ceset arama çalışmalarına geçen hafta son veril
mesine rağmen, New York İtfaiyesi ve inşaat iş
çileri tarafmdan komşu binalarda yeni ceset par
çaları bulundu.
- Hindistan’a ait bir insansız savaş uçağı Pakistan 
savaş uçaklan tarafından düşürüldü.
- Filipinler, önceki gün gerçekleştirilen ve biri 
ABD'li 2 rehinenin ölümüyle sonuçlanan operas
yonda ABD askerlerinin de yer aldığım açıkladı.
10 HAZİRAN
- Genelkumiay Başkam Org. Hüseyin Kıvrıkoğlu 
bugün Gürcistan’a gidiyor.
11 HAZİRAN
- İngiltere’de hükümetin, terörle mücadelede po
lise ve silahlı kuvvetlere yardımcı olacak 6 bin 
kişilik yedeklerden oluşan bir ordu kurmaya ha-

m kuşattı ve karargah yakmındaki bazı binaları 
yıktı.
- ABD, başkent Washington’a radyoaktif saldırı 
düzenlemeyi planlayan bir El Kaide militanının 
yakalandığını iddia etti.
12 HAZİRAN
- ABD’ye radyoaktif bomba atma planları yap
makla suçlanan El Kaide militanı ve arkadaşlan- 
mn, Amerikalılara zarar vemıek için başka plan
ları da olduğu savunuluyor
13  HAZİRAN
- Tlıe Guardian ve Independent, radyoaktif bir 
saldın hazırlığı içindeyken yakalandığı öne sürü
len Abdullah el-Muhacir konusunda ABD'li yet
kililerin ortaya attığı iddialara Avrupalı güvenlik 
uzmanlarının şüpheyle yaklaştığım duyurdu.
14 HAZİRAN
- Pakistan’ın en büyük kenti Karaçi'de, ABD 
Konsolosluğu binası önünde meydana gelen 
patlamada, aralarında bir kadının da bulunduğu
11 kişi hayatını kaybetti.
15 HAZİRAN
- New York’ta Dünya Ticaret Merkezi’ne girişilen 
saldırılarla ilgili olarak ABD’nin elindeki tek zan
lı olan Zekeriya Müsavi, mahkemede, saldırılarla 
lıiçbir ilgisi olmadığını savundu,
- 1 1  Eylül saldınsı öncesinde yeterli çalışma yap
madıkları ve karşı tarafa yeterii bÜgi vermedikle
ri iddiaları ile birbirlerini suçlayan FBI ve CIA 
ateşkes imzaladılar,
16 HAZİRAN
- ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, BM’de görevli Irak
lı bir diplomatın casusluk yaptığı gerekçesiyle ül
keyi terk etmesini istediği bildirildi.
17 HAZİRAN
- İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hamid Rıza 
Asefi, 'Cumhurbaşkanı A. Necdet Sezer’in İran zi
yaretinin, İran ve Türkiye’nin Afganistan’daki 
son gelişmeler ve Irak'ın toprak bütünlüğünün 
konınması konusundaki olumlu görüşlerini daha 
da güçlendireceğini’ söyledi.
18 HAZİRAN
- Ekonomik ilişkiler ve güvenlik konularının ön 
plana çıktığı Cumhurbaşkanı Sezer’in İran gezisi
ne katılanlar arasında Genelkurmay İstihbarat 
Daire Başkanı Tümgeneral Âli İhsan Gürcihan’m 
da bulunması dikkat çekti.

ğı uygulamanın, 35 kadar ülkenin vatandaşlarını 
kapsayacağı açıklandı.
- Londra'da görüşen Amerikan ve İngiliz savun

zırlandığı bildirildi.
- İsrail askerleri, dün sabah Ramallah’a girerek 
Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat'm karargahı

20 HAZİRAN
- Türkiye, Afganistan’da görev yapan Uluslarara
sı Güvenlik ve Yardım Kuv'veti’nin (İSAF) ko
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mutasını, İngiltere’den törenle devraldı. Törende 
is a f  eski Komutanı Tümgeneral John McColl, gö
revini Tümgeneral Hilmi Akın Zorluya devretti.
- ABD’de kurulması planlanan İç Güvenlik Ba- 
kanlığı’na önem li yetkiler verilecek. Kongre’ye 
sunulan yeni bakanlık tasansm a göre, iç ve dış 
istihbarattim sorumlu olan FB I ve CIA, terörle il
gili bilgileri yeni bakanlığa iletm ekle yükümlü 
olacak.
-Afganistan’ın yeni Devlet Başkanı Hamid Kar- 
zai, yeni geçiş hükümetini dün açıkladı,
21 HAZİRAN
-Am erikan istihbaratınm, 11 Eylül saldırılanndan 
bir gün önce, saldırı planına ilişkin Arapça bir 
mesaj ele geçirdiği; ancak m esajm  İngilizceye 
tercümesi 12 E ylü le kadar yapılmadığı için saldı- 
nya karşı önlem  alma fırsatının kaçınidığı iddia 
edildi.
22 HAZİRAN
- Filistin lideri Yaser Arafat, ABD eski Başkanı 
Bili Clinton tarafından sunulan ve Batı Şeria'nın 
yüzde 95'i ile Gazze'de Filistin Devleti kurulma
sını öngören plam kabul etm eye hazır olduğunu 
söyledi.
25 HAZİRAN
- George Bush, ülkesinin, Türkiye’ye, 'Kabil’deki 
Uluslararası Güvenlik Destek Gücü’nün (İSAF) 
komutanlığını üsdenmesi cesur kararmdan dola
yı minnettar olduğunu’ bildirdi.
27 HAZİRAN
- Sanayileşmiş Batılı ülkelerin oluşturduğu G -8  
grubunun Kanada’da yapılan zirve toplantısında, 
Rusya’nın topluluğa tam üyeliği onaylandı.
-ABD, Usame bin Ladin’e bağlı El Kaide üyeleri
nin, internet üzerinden kamu ve acil yardım hiz
meti veren kurumlann bilgisayarlanna ulaşarak, 
muhtemel bir terör saldınsının etkisini artırmayı 
planladığmdan endişe ediyor.
28 HAZİRAN
- Afganistan’da mühimmat deposunda meydana 
gelen patlamada 32 kişinin öldü.
29 HAZİRAN
-Yıllık büj'üm e hızı ^'üzde 7'nin altına düşmeyen 
Çin, Doğu ve Güneydoğu Asya ile en büyük ti
cari ilişkilere sahip ABD'yi geçm eye hazırlamyor. 
Pek çok ülke Çin'in estirdiği fırsatlardan fayda
lanmak için bu ülkeyle ticari ilişkilerini geliştir
menin yollanm arıyor.

3 TEMMUZ
- Amerikan savaş uçaklan, Afganistan’da düğün

yapılan bir köyü ve yerieşim birimlerini de bom 
baladı; 40 kişi hayatını kaybetti.
4  TEMMUZ
-ABD Hazine Bakanlığı, aralarında, Avmpa ve 
Asya’da faaliyet gösteren uluslararası 115 firma
ya, “düşmanla” ticaret yaptıkları gerekçesiyle pa
ra cezalan verdi.
5 TEMMUZ
- Muhasebe skandallarıyla çalkalanan ABD’de 
Başkan George W. Bush’un da geçmişte yöneti
cisi olduğu şirketin hisselerini usulsüz bir şekil
de sattığı ortaya çıktı. Enron ve WoridCom skan- 
daüanyla sarsılan Beyaz Saray’daki Bush yöneti
minin kasım aymda yapılacak Kongre seçim le
rinde ağır yara alabileceği belirtiliyor,
6 TEMMUZ
- Afgani,stan Devlet Başkanı Yardımcısı Hacı Ab- 
dülkadir, Kabil’deki ofisinin önünde silahlı 2 ki
şi tarafmdan öldürüldü,
8 TEMMUZ
- Amerikan uçaklannın Afganistan’daki Uruzgan 
eyaletindeki köyde düğün evini kazara vumıası 
ve 48 kişinin ölümü, 118 kişinin de yaralanması
na yol açmasmın ardından, “kaza kurşunu" kur- 
banlarma 18 bin 500 doladık tazminat verildiği 
bildirildi.
10 lîM M U Z
-Amerikan yönetimi, uzun süredir bekletilen İç 
■Güvenlik Bakanlığı’nın kumluşuna ilişkin yeni 
ulusal güvenlik stratejisini dün resm en kamu
oyuna duyurdu.
-ABD’nin Irak'a yönelik muhtemel operasyonu 
konusundaki tartışmalar devam ederken, ABD 
Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, içinde Irak’a 
müdahale konusunun da bulunduğu tüm muhte
mel savaş planlannm yeniden değerlendirilmesi 
emri verdi.
11 TEMMUZ
- New York Times gazetesi, Irak’a yönelik muh
temel bir harekat için ABD’nin Ürdün’deki üsle
ri Icullanmak istediği yolundaki iddialan tekrarla
dı.
13 TEMMUZ
-ABD’nin Irak’ta Devlet Başkanı Saddam Hüse
yin'i devinnek için askeri operasyona hazırlandı
ğı bugünlerde, İngiliz ajanlannın Amerikalı mes- 
lektaşlanyla biriikte Irak içinde faaliyet göster
dikleri ve halkı ayaklanmaya teşvik etmeye çalış- 
tıklan bildirildi.
16 TEMMUZ
- 11 Eylül sonrası terörizmle mücadele kapsa

mında özgürlükleri kısıtlayan Yurtseverlik Yasa- 
sı’nı çıkaran ABD yönetimi, bu kez de vatandaş- 
lannın hükümet adına muhbiriik yapmasmı ön
gören bir plan üzerinde çalışıyor.
- ABD’ye karşı Afganistan’da Taliban saflarmda 
savaşırken ele geçirilen “Amerikalı Taliban” John 
W alker Lindh, savcılarla yaptığı anlaşma sonu
cunda, suçunu kabul ederek ömür boyu hapis 
veya idam cezasından kurtuldu,
- Afganistan’da Taliban yönetiminin yıkılmasın
dan sonra güçlü bir merkezi yönetime geçilmesi 
yolunda önemli bir dönem ece daha girildi. Afga
nistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, dün baş
kanlık ettiği kabine toplantısmın ardından yaptı
ğı açıklamayla, yerel komutanlara bağlı tüm özel 
orduların dağıtılması kararını açıkladı,
18 TEMMUZ
- ABD Savunma Bakan Yardımcısı Paul W olfo- 
witz, Türkiye’ye Türk hükümetinin Irak operas
yonu konusunda belidi kararlar vermesini iste
m ek için gelmediklerini söyledi.
19 TEMMUZ
- 11 Eylül’de düzenlenen saldırılara karışmakla 
suçlanan ve ABD’de yargılanan Fransız uyruklu 
Zekeriya Müsavi, saldmlarda parmağı olduğunu 
kabul etli.
23 TEMMUZ
-11 Eylül terör saldırılanndan sonra gösterdiği li
derlik peri^ormansı ile halkın yüzde 90’ından faz
lasının desteğini alan ABD Başkanı Bush'un icra- 
aüannın halk arasmdaki beğenilirlik oram son 
kamuoyu yoklamasına göre yüzde 62’ye düştü.

- ABD’nin gelecekte kendisine rakip gördüğü 
Çin ile ilişkileri, W ashington’in Pekin’in savunma 
harcamalarmı gösteren raponı ve İran’a silah sa
tan Çin şirketlerine yaptırım karan almasının ar
dından gerilme sürecine girdi,
24 TEMMUZ
- İsrail ordusunun düzenlediği “hedefli öldüraıe” 
operasyonunda, Hamas’m İzzettin Kassam Örgü- 
tü’nün kurucusu Şeyh Şehada’nm yanı sıra doku
zu çocuk 14 Filistinli hayatını kaybetti. Şaron ola
yı 'büyük başan’ olarak değeriendirdi.
- Amerikan Temsilciler Meclisi, Müslüman ülke
lerdeki Amerikan karşıtı duygulan yumuşatmak 
amacıyla radyo ve televizyon programlarım teş
vik etmeye yönelik kanunu onayladı.
25 TEMMUZ
- ABD Tem silciler Meclisi, Savunma Bakanlığı, 
yeni kunılacak İç  G üvenlik Bakanlığı ve New-
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York’un 11 Eylül'den sonra kalkındınlması için 
kullanılacak, toplam 28,9 milyar dolarlık 'acil 
destek fonu’nu onayladı.
26 TEMMUZ
-ABD Savunma Bakan Yardımcısı Paul Wolfo- 
witz’in, İç Güvenlik Bakanlığı görevine atanması 
gündemde olan Donald Rumsfeld’den boşalacak 
Savunma Bakanlığı görevine getirileceği öne sü
rüldü.
-ABD, 13 bin 500 kişinin katıldığı, ülkenin 26 ay
rı bölgesinde gerçekleşecek, üç hafta süreli tari
hindeki en büyük askeri tatbikatına başladı 
-ABD Başkanı G eorge Bush, ekonomik koşuUa- 
rm daha da kötüleşmesi halinde, ekonomiyi can
landırıcı yeni tedbirleri değerlendirmeye hazıria- 
nıyor.
27 TEMMUZ
-Washington yönetiminin 28,9 milyar dolarlık te
rörle mücadele paketinde yer alan ve Türki
ye’nin, Afganistan banş gücü ISAF’m komutasını 
alması dolayısıyla elde edeceği 228 milyon do
larlık yardım, ABD Tem silciler Meclisi’nden son
ra Senato’da da onaylandı.
28 TEMMUZ
-ABD Temsilciler Meclisi, terörizme karşı ülkeyi 
koRimak amacıyla İç Güvenlik Bakanlığı kurul- 
masım öngören yasa tasarını onayladı.
29 TEMMUZ
-Amerikan sa\oınma çevrelerinin dergisi Defense 
News, ABD’nin Irak’a yönelik muhtemel hareka
tına, Türkiye'nin en azından İncirlik üssünün 
kullanılmasına izin vem ıek gibi sınırlı destek sö
zü verdiğini öne sürdü.
31 TEMMUZ
- The New York Tim es, ekonom ik durgunluk ya
şayan ABD'nin bir Irak harekatmın ardmdan pet
rol fiyatlarında baş gösterecek artışa dayanama
yarak derinden sarsılabileceğini yazdı. Gazete, 
harekatın faturasını ödeyecek bir Suudi Arabis- 
tan'm da artık bulunmadığmı belirtti.

1 AĞUSTOS
- İngiltere Yüksek Malıkemesi, 11 Eylül terör sal- 
dırısmdan sonra tutuklanan 11 Müslüman’a ada
letsiz davranıldığına karar verdi.
2 AĞUSTOS
- Kuzey Irak'ta iki büyük Kürt grubu, geçici par-
lamento kurmak için anlaştı.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ye başlayan ABD içindeki şahinler, Bush yöneti
mini her ne pahasma olursa olsun savaşa girme
ye zorlarken, dünya ise ABD'nin harekât gerek
çesini ve amacmı anlamaya çalışıyor
- Pentagon, bir dönem Saddam rejimini devir
mek için görevlendirilen Irak Milli Kongresi'nin 
fINC) finansman işini Dışişleri Bakanlığı'ndan 
devraldı.
- ABD’nin muhtemel bir Irak operasyonunun en 
temel gerekçelerinden biri olarak saydığı kimya
sal sÜahlann denetimi için Bağdat, BM silahlar 
başdenetçisi Hans Blix’i topraklarma davet etti,
5 AĞUSTOS
- ABD, bir defa daha Türkiye lehine AB nezdin- 
de girişim atağı başlattı, ABD, AB’ye aralıktaki 
Kopenhag Zirvesi’nde Kıbrıs Rumlarınm üyeliğe 
kabul edilmesi durumunda Türkiye’ye üyelik 
müzakerelerine başlama tarihi verilmesi gerekti
ğini bildirdi,
7 AĞUSTOS
- The Washington Post, Irak'm işgal edilmesini 
savunan şahinlerin. Pentagon'a, Suudi Arabis- 
tan'm da düşman ülke ilan edilmesi için brifing 
verdiklerini ve petrol sahalarınm işgal edilebile
ceği yönünde Suudi Ai'abistan'a ültimatom veril
mesini istediklerini öne sürdü.
-İsrail Başbakam Şaron ile Enerji Bakanı Çakan, 
Manavgat Suyıı’nun İsrail’e satışı konusunda mu
tabakata vardı, İsrail’in Manavgat Projesi’ne stra
tejik bir önem  atfediyor.
-Batılı dokuz petrol şirketi, Bakü-Ceyhan petrol 
boru hattımn yapımına onay verdi,
8 AĞUSTOS
- ABD, BM barış gücünde yer alan askerierinin 
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması
nın önünü kesmek için uluslararası ikili anlaşma
lar imzalamaya başladı, ABD ile anlaşma imzala
yan ülkeler, Amerikan askerlerinin yargılanması 
için Ceza Mahkemesi'ne başvurmama garantisi 
veriyor.
-Ankara’da temaslarda bulunan Irak Kürdistan 
Yurtseverler Birliği (IKYB) lideri Celal Talabani, 
muhtemel bir ABD operasyonunun kış aylannda 
gerçekleşebileceğini söyledi.
9 AĞUSTOS
- Irak Dışişieri Bakam Naci Sabri, 1998’de ülkeyi 
terk eden silah denetçilerinin dönüşü için Birleş-

. miş MilİPtler. amhargasıınım kaldınlma.smı

hington, 11 Eylül saldınsı sonrası ortaya attığı 'El 
Kaide’ tezine geri dönme sinyali verdi.
10 AĞUSTOS
- CIA’den bir heyet, gizlice İsrail ve Filistin’i ziya
ret ederek, Filistin Yönetimi’nde yapılacak gü
venlik reformlarıyla ilgili ayrıntılı bir plan hazır
ladı.
-  Almanya Başbakanı Schröder ve Dışişleri Baka
nı Fischer, Irak’a muhtemel bir operasyona karşı 
olduklannı açıkladı.
12 AĞUSTOS
-  Güney ile Kuzey Kore arasında, uzlaşma süre
cini yeniden canladırmak amacıyla üst düzey gö
rüşmeler yeniden başladı.
-Bush yönetimi, FBI'dan, Irak ve terör arasmda 
bağlantı kuran daha güçlü deliller bulmasuu iste
di.
14 AĞUSTOS
-ABD, saldırının yıldönümü olan 11 Eylül’den 
itibaren, ülkeye giren yabancılarm parmak izi ve 
fotoğraflanm almaya başlayacak. G öç ve Vatan
daşlık Hizmederi Dairesi tarafından geliştirilen 
güvenlik programı, daha çok Ortadoğu ve Müs
lüman kökenli ülke vatandaşlanna yönelik ola
cak.
15 AĞUSTOS
- ABD Dışişleri Bakam  Colin Powell, yabancı hü
kümetlere çağrıda bulunarak, banş gücünde gö
rev yapan Amerikan askederini, yeni kurulan 
Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne teslim etm em e
lerini istedi.
- Pakistan Devlet Başkam Perv'ez Müşen-ef, ülke 
genelinde özellikle yabancılara ve Hıristiyaniara 
yönelik meydana gelen son saldırılan “utanç ve
rici ve adice" diye nitelendirerek, tüm ülkede gü
venlik tedbirlerini artırma sözü verdi
17 AĞUSTOS
- Irak’a karşı askeri operasyon planlayan Ameri
kan yönetimi, Bağdat'tan gelebilecek balistik fü
ze tehdidine karşı bölgeye yeni Patriot hava s a - ' 
vunma sistemleri göndermeye başladı.
- Amerikan istilıbaratının, Bağdat’m elinde kitle 
imha silahlan olduğunu kesinlikle söyleyemedi
ği, belirtiliyor.
-11 Eylül saldırısında yakınlarmı kaybeden 600 
aile, aralannda üç Suudi Arabistan prensi, Usame 
bin Ladin’in şirketi, 7 banka, 8 İslami kuruluş ve 

§aıt_ _ _ Sudan hükümetinin de yer aldığı 8Q’den fazla ki-
3 AĞUSTOS
- Saddam Hüseyin'in variiğının bile Irak'a saldın 
için meşru bir zemin oluşturacağını dile getirme-

koştu.
- Irak’a operasyon düzenlemek için uzun zaman
dan beri gerekçe oluşturma çabasma giren Was-

şi ve kuruluş aleyhine toplam l l 6  trilyon dolar
lık tazminat davası açtı
-Amerikan askederinin, yeniden “bir terörist eği
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tim kampına” dönüşmesini engellem ek İçin Af
ganistan’da yıllarca kalabileceği bildirildi
18 AĞUSTOS
-The Washington Post gazetesi, Rusya ve Irak 
arasında 40 milyar dolarlık b ir  ticari anlaşma 
planlandığını duyurdu. Anlaşmayla iki ülke ara
sında petrol, elektrik enerjisi, kimyasal üriinler, 
sulama, demiryolu inşaatı ve ulaşım  gibi alanlar
da işbirliğine gidileceği belirtiliyor.
20 AĞUSTOS
- ABD’den bir insan haklan örgütü, BM müfettiş
lerinin “Afganistan’daki Kuzey İttifala güçlerinin 
elindeki Taliban m ahkumlannın ölümüne daii' 
soruşturma açılmasını gerektirecek delil bulun
duğu sonucuna vardıklan" haberleri üzerine, so
ruşturma açılması çağnsmda bulundu.
21 AĞUSTOS
- Rus ve İranlı yetkililer, hassas teknoloji konu
sunu görüşmek üzere dün M oskova’da bir araya 
geldi. Tahran Rusya’dan 5 yıl içinde 5 milyar do
ları aşan askeri teknik alabilecek.
- Amerikalı uzmanlarm, kimyasal silah üretildiği
ni iddia ettiği Irak tesislerinde b ebek  mamasının 
depolandığı ortaya çıktı.
22 AĞUSTOS
- Milli Savunma Bakam Sabahattin Çakmakoğ- 
lu’nun “Kuzey Irak bizim M isak-ı Milli sımrlan- 
mız içerisinde ve bize em anettir.” sözlerine med
ya yoluyla cevap veren Irak Kürdistan Demokra
tik Partisi (IKDP), “Türk Ordusu Kuzey Irak’a gi
rerse burayı onlara mezariık yapacağız.” açıkla- 
masmda bulundu.

- ABD yönetiminin gelecek ay başında, Ortado
ğu’da ekonom ik ve siyasi reformlarm yapılması
nı öngören bir plan ortaya koyacağı bildirildi,
-  Bir grup Suudi Arabistan vatandaşı, 11 Eylül 
saldınlan sonrası pisikolojik ve maddi zarara ma
ruz kaldıklan gerekçesiyle ABD yönetimi ve 
medya örgüüeri aleyhine dava açacak.
- ABD'li yetkili ve uzmanlann sık sık dile getirdi
ği Irak'ın elinde kimyasal silah olduğu yolunda
ki iddialar, BM eski silah baş denetçisi Scott Rit
ter tarafmdan yalanlandı. Ritter, Körfez Sava- 
şı'ndan sonra Irak'ın elindeki tüm silahlarm yok 
edildiğini belirtti.
24 AĞUSTOS
- ABD, Yem en’e Scud füzesi parçalan sattığı ge
rekçesiyle Changgwang Sinyong Corp adlı bir 
Kuzey Kore firmasına ambargo koydu.
- ABD'de 11 Eylül sonrası Adalet Bakanlığı tara
fmdan gerçekleştirilen ‘insan haldannı kısıüayıcı’ 
uygulamalara ilk fren ABD federal mahkemesin
den geldi.
26 AĞUSTOS
- Irak’a yönelik yeni bir askeri harekata karşı 
olan Ürdün, bu ülkeye uygulanan ambargonun 
kaldırılacağı güvencesi verilerek, silah denetim
lerinin yeniden başlatılmasmı önerdi.
28 AĞUSTOS
- Saddam Hüseyin, BM kararlarından doğan 
“tüm yükümlülükleri” yerine getirdiklerini söyle
di.
- Irak’a yönelik Amerikan operasyonunu engel
leme çabalan çerçevesinde Çin’de temaslarda

bulunan Irak Dışişleri Bakanı Naci Sabri’ye, Pe- 
kin’in Irak’ın dostu olduğu mesajı verildi.
- Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, ABD 
yönetiminin Bağdat’ta Saddam rejimini devirmek 
için askeri harekat çağnlarım artırmasını eleştire
rek, W ashington’un son tavnnın, Irak’ta silah de
netimlerine yeniden başlanması konusundaki 
BM çabalannı baltaladığım söyledi.
- ABD, Avrupa’daki NATO müttefiklerini füze 
tehdidinden kom yacak ve Türldye’yi de kapsa
yacak ortak bir hava savunma sisteminin kurul
masını önerdi.
29 AĞUSTOS
- ABD’de, 11 Eylül saldınlanndan sonra tutukla
nan kişilerin yargılanma biçiminin demokratik 
olmadığı yönündeki tartışmalar süriiyor,
30 AĞUSTOS
- Iraklı muhaliflerin eylül ayı sonunda Avrupa’da 
düzenleyecekleri konferansta, sürgünde ABD 
destekli bir hükümet kuraıayı planladıklan bildi- 
rÜdi.
-  ABD’nin muhtemel bir Irak operasyonuna sı
cak bakmayan Almanya ve Fransa, bu yöndeki 
tutumlarmı daha da sertleştinneye başladı.
- Dünyamn son komünist kalesi olarak adlandı
rılan Kuzey Kore, dünyaya açılma politikası çer
çevesinde Japonya ile de ilişkilerini gelişürmeye 
yeşil ışık yaktı.
-  Afganistan’daki Uluslararası Güvenlik Destek 
Gücü’nün (İSAF) genişletilmesine karşı çıkan 
Amerikan Savunma Bakanlığı yetkililerinin, artık 
genişlemeye destek verdiği bildirildi,

ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE 200 BİNDEN F A 2 U  MffiRİKAN ASKERÎ V.AR

Almanya’da 70 bin, Ja p o n p ’da 40 bin, Güney Kore’de 37 bin Amerikan aske
ri kdnujlanmiş durumda bulunurken, Asya ve Arap ülkelerindeki Amerikan 
birliklerinin dağılımı şöyle sıralanıyor:
Afganistan: 60 bin Amerikan askeri.
Pakistan: Ülkenin 3 bölgesinde 1100 asker var,
Özl)ekistan; Ülkedeki eski SSCB hava üssü Hanabad’da bin kişilik asker bu
lunur,
Kırgaistan: Manas’taki askeri hava üssünde ABD’ııin yonetimindeld uluslar arası 
güçten 1900 asker bulunuyor, bunlar arasındaki Amerikan askerlerinin sayısı açık
lanmıyor,
Suudi Arabistan: Çoğu Prens Sultan hava üssünde konuşlanmış 5 bin Ameri
kan askeri bulunuyor.
Kuveyt: 5 bini kara, 3 bini hava kuwetlerine mensup olmak olarak toplum 10 
bin Amerikan askeri Kuvej't'te görev yapıyor.
Bahreyn; Amerikan 5. filosunun merkezi Bahreyn'de çoğu denizci 4 bin Ame
rikan askeri bulunuyor.

Katar: ABD Savunma Bakanlığı’nm rakamlarına göre 3 bin 300 Amerikan as 
keri bulunuyor.
Umman: 11 Eylül saldınlanndan sonra sayılarının arttığı bilinen Amerikan as
kerlerinin tam sayısı açıklanmıyor.
Yemen: Terörizmle mücadele kapsamında 70 Amerilcan askeri bulunuyor. 
Filipinler: Ülkenin orta ve güney kesimlerinde 1300 Amerikan askeri var, 
Gürcistan:Terörizmle mücadele kapsammda 50 kadar Amerikan askeri eğitim
cisi. Gürci askerleri eğitiyor.
Bosna: Bosna’daki NATO İstikrar Gücü’nün (SFOR) bünyesinde görev yapan
19 bin askerden 3 bin 300’ü Amerikalı.
Kosova: 40 bin kişilik Kosova Banş Gücü (KFOR) bünyesinde 5 bin Ameri
kan askeri görev yapıyor,
Makedonya: KFOR operasyonlanna destek vermek amacıyla 350 Amerikan 
askeri Makedonya’da bulunuyor.
Mısır-Sina: 1800 kişilik uluslararası gözlemci güçte 900 kadar Amerikan askeri 
görev yapıyor.
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