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Hedef, Neden Türkiye?

Bu sayımızda yaklaşan Kuzey Irak operasyonu’nun ve ardından ge
leceği söylenen saldırıların ne anlam ifade ettiğini / edeceğini tartı
şıyoruz. Vardığımız sonuç şu: ABD’nin Soğuk Savaş’ın sona erdiği 
1989 yılından itibaren geliştirdiği yeni stratejilerin ve gerçekleştir
diği askerî operasyonların odaklandığı coğrafya Balkanlar, Kafkaslar 
ve Ortadoğu’dur: Yani Osmanh coğrafyasıdır.
Operasyonlar ve “Osmanh Misyonu”
Yazarlarımızın farklı argümanlarla ve farklı düzlemlerde üzerinde it
tifak ettikleri ortak nokta ise şu: ABD’nin de, Avrupa Birliği’nin de, 
İsrail’in de temel hedefi, İslâm*tn yeniden tarih sahnesine çıkma
sını mümkün kılacak tüm gelişmeleri Engellemektir.
AB, Türkiye’yi, bölgede Batı yörüngesinde yeni bir yörünge oluştu
racağına kesin olarak hükmettiği an “içine” almakta bir an bile te
reddüt etmeyecektir.
ABD’nin ise Türkiye’nin AB üyeliğini desteklemesinin de iki temel 
nedeni var: Birincisi, Türkiye aracılığıyla AB'yi kontrol etmek; 
İkincisi ise Türkiye’nin Batı yörüngesinin dışında başka bir yörün
ge oluşturmaya kalkışmasını önlemektir.
1989 yılından itibaren ABD’nin Balkanlar, Kafkaslar ve Ortado
ğu’ya yani Osmanh coğrafyasına her bakımdan yerleşmesinin temel 
nedeni İslâm coğrafyasının siyâsî, stratejik ve kültürel haritasının 
merkezinde yer alan Türkiye’yi kuşatma akma alarak Türkiye’nin 
“Osmanh misyonu" ile hareket etmesini ve dolayısıyla bölgede 
uzun vadede îslâm ekseninde bir yörünge oluşturmasını imkânsız 
hale getirmektir. Artık bu gerçek, sivil ve askerî elitlerimiz tarafın
dan da anlaşıldığı ve son 10 küsur yıldan bu yana Osmanh coğraf
yasında gerçekleştirilen operasyonların Türkiye’nin mîsâk-ı millî sı
nırlarını bile korumasını tehlikeye soktuğu farkedildiği içindir ki, 
Türkiye İran'la ve Suriye ile modem tarihinde ilk kez köprüleri 
kurma karan aldı.
Bu sayımızda ayrıca dünyamızın yakın geleceğinin belirlenmesinde 
kilit rol oynayacağı anlaşılan ABD’nin Bush Doktrini olarak ad
landırılan Yeni Ulusal Çüvenlik Stratejisfni Umran-EK'te tam 
metin olarak yayımlıyoruz.
Kapak dosyamızda yer alan yazılarımızı yararlanarak okuyacağmızı 
tahmin ediyoruz.
Ramazan: İnsan'İnşâsı İklimi
Umran’m bu sayısında ikinci bir dosyamız daha var: Ramazan. Ra- 
mazan’ı bir insan-inşâsı, kollektif ve kozmik bir eylem ve iletişkn 
imkânı sunan özgün bir mevsim olarak çeşitli açılardan inceliyoruz. 
Engin Noyan ve Abdullah Yıldız ile yaptığımız açıkoturumu zevk
le okuyacağınızı şimdiden söylemek isteriz.
Mustafa Akkad ve Kemal Ersözlü Röportajı 
Arkadaşımız Sefer Turan'ın ünlü yönetmen Mustafa Akkad'la 
yaptığı söyleşiyi merak ve beğeniyle okuyacağınızdan eminiz. 
Ayrıca, önceki sayımızda Kemal Ersözlü ile yaptığımız röportajın 2. 
bölümünü gelecek sayımızda yayımlayacağımızı hatırlatıyoruz.
Daha dolu, daha heyecanlı ve yepyeni Umran’larda buluşmak 
dileğiyle Ramazan’mızı tebrik ediyor, İslâm âlemine ve tüm insanlığa 
hayırlar, huzur ve barış getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyoruz.
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HEDEF, TÜRKİYE’NİN 
‘OSMANLI MİSYONU’NU ÖNLEMEK

W SUF KAPLAN

C ins düşünür Paul ViriliOy “coğrafyanın so- 
nu”ndan sözetmişti: Peki ne demek coğraf' 
ya’nın sonu?

Kısaca açıklamaya çalışayım...

Coğrafya’nm Sonu; ya da ‘‘İçeri” Neresi, 
“Dışarı” Nereye Düşer?

Artık zaman ve mekân engelinin görece aşılması, 
her şeyin küre sathında olup bitmesine yol açıyor: 
Bir ülkenin iç meselelerini, dışardaki gelişmelerden 
bağımsız olarak düşünebilmek ve çözüm yolları geliş- 

■ tirebilmek imkânsız hâle gelmiştir. Başka bir deyişle, 
bir ülkenin siyâsî, ekonomik, toplumsal ve kültürel 
sorunları, küresel durumlarla, gelişmelerle ve sorun
larla iç içe geçmeye başlamıştır.

Uluslararası ekonomik, hukûkî ve siyâsî örgütler, 
örgütlenmeler ve faaliyetler, bölgesel ve küresel iş
birliği girişimleri; coğrafya-temelli ulus-devlet sınır
larıyla sınırlı söylemleri ve projeleri etkisiz hale ge
tirmiş, bu söylemlerin ve projelerin kısa devre yap
malarına neden olacak kapıları handiyse sonuna ka
dar açmıştır. Bu, I648’de imzalanan ve ırk-eksenli 
ama ulusal sınırları aşan etki ve faaliyet alanına sa
hip imparatorlukların sona erme sürecini tetikleyen 
ve Avrupa’da ulus-devletlerin kurulmasıyla sonuçla
nan üç yüz yıllık modern ulus-devletler sisteminin tı
kandığını ama aşılmaya çalışıldığını gösteren yeni 
bir durumdur.

Bu yeni durum, kısa vadede Batılıların işine ya
rıyor gibi görünüyor; ama bu, orta ve uzun vadede 
Batılıların aleyhine ve Müslüman toplumların lehi
ne işleyecek bir süreçtir. Ve ben-merkezci ve ırk- 
merkezci bir paradigmaya dayanan Batı kültürünün, 
orta ve uzun vadede küresel düzlemde tüm dünya
nın kabul edebileceği âdil, barışçıl ve kalıcı projeler

geliştirebilmesinin mümkün olamayacağını kanıtla
yacaktır.

Öte yandan, bu yeni durum, ben-merkezciliği de, 
ırk-merkezciliği de temelden reddeden anlam harita
larına sahip olan İslâm’ın tarih sahnesine yeniden ve 
daha güçlü bir şekilde çıkmasını hızlandıracaktır. Bu 
konuya yazının ilerleyen bölümlerinde daha ayrıntı
lı bir şekilde döneceğimi belirterek, tartışmayı kaldı
ğım yerden sürdürmek istiyorum.

Ulus-devlet sınırlarıyla sınırlı coğrafya temelli 
söylemlerin, stratejilerin ve politikaların artık geçer
siz olduğunu gösteren en büyük fenomen, önümüzde
ki dönemde Avrupa kıtasının sınırlarını t/aşacak ka
dar genişleyeceği artık kesinleşen Avrupa Birliği 
(AB) fenomenidir. Ancak en azından kısa vadede 
A B’nin küresel olayların, sorunların ve gelişmelerin 
şekillenmesinde birinci derecede belirleyici olması 
beklenmiyor; ama orta ve uzun vadede bu durumun 
değişebileceği tahmin ediliyor.

Bugün bir ülke içindeki sorunları, politikaları do
laylı ve doğrudan etkileyen ve belirleme gücüne sa
hip olan en son ve en büyük ölçekli fenomen, 11 
Eylül sürecidir.

11 Eylül süreci’yle birlikte ABD, AB ve İsrail’in 
kimi zaman bağımsız olarak ama çoğu zaman ortak
laşa olarak geliştirdikleri (ve geliştirecekleri) strateji 
ve politikalar; sadece bizim içinde bulunduğumuz 
coğrafyanın değil, tüm dünya ülkelerinin iç dinamik
lerini ve politikalarını etkileyebilecek, hatta belirle
yebilecek bir etki (ve dolayısıyla kaçınılmaz olarak 
tepki) alanına sahip küresel stratejilere, projelere ve 
politikalara dönüşmüş durumdadır.

İç meselelerle dış meselelerin iç içe geçtiği bir za
man diliminde coğrafya'bağımlı kısa vadeli, geçici, 
konjonktürel, kısacası an zî değişkenlerle hem bir 
ülkede -örneğin Türkiye’de- hem de dünyada olup
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biten olayları, gelişmeleri anlayabilmek ve anlam- 
landırabilmek artık imkânsız hâle gelmiştir. Bu ne
denle tarih bilincinden, medeniyetler tarihi perspek
tifinden ve tarih felsefesi birikiminden yoksun gaze
teciler ve aydınlar genelde dünyanın, özelde ise Tür
kiye’nin ve bölgemizin geleceği konusunda son dere
ce tutarsız, tabansız, dayanaksız yorumlar yapıyor, te
levizyonlarda ve gazetelerde en çok onlar boygöster- 
diği için hem kitlelerin kafasını karıştırıyor, hem de 
insanları yanlış bilgilendiriyor ve yanlış yönlendiri
yorlar.

Özetle ve biraz daha teorik bir dille söylemek ge
rekirse, şu an, karşılıkli'bağımlılık fenomeni, küre- 
selleşme çağı’nın en temel ayırt edici özelliklerinden 
ve f/aktörlerinden biridir. Örnek vermek gerekirse, 
ABD ve İsraiFin bölgede uyguladığı stratejilerin, 
projelerin veya politikaların işleyebilmesi ve sonuç 
verebilmesi, büyük ölçüde Türkiye’nin bu konular' 
da lehte veya aleyhte takınacağı tavırlara sıkı sıkı
ya bağlı ve bağımlıdır. Eğer Türkiye, ABD ve İsra
il’in belirlediği stratejileri ve projeleri benimserse 
ABD ve İsrail’in bölgenin ve dolayısıyla dünya siste
minin geleceğine ilişkin hayata geçirmeye çalıştığı 
strateji ve politikalar büyük ölçüde uygulanabilecek. 
Ancak Türkiye, aksi yönde bir tavır takınacak olur
sa, bu strateji, politika ve projelerin uygulanabilmesi 
büyük ölçüde zorlaşacak.

11 Eylül Süreci ya da Türkiye’nin 
Osmanh Misyonu’nu Önlemek

İşte bu nedenledir ki, ABD de, AB de, İsrail de, 
Türkiye’nin 11 Eylül süreci ile birlikte belirlenen 
stratejilere ve projelere aykırı hareket etmemesi 
için yoğun çaba gösteriyorlar ve Türkiye’nin laik 
kalmasını, Türk laikliğinin Islâm ülkelerine model 
olarak sunulmasını sağlamaya ve dolayısıyla Tür- 
kiye’nin bölgedeki Müslüman ülkelerle Osmanlı 
misyonunu üstlenerek İslâm ekseninde yeni bir 
yörünge oluşturmasını önlemeye çalışıyorlar. 
ABD-İngiltere-İsrail’in Kuzey Irak’ta gerçekleştirme
yi tasarladıkları operasyonun uzun vadedeki yegane 
hedefi, Osmanlı misyonunu üstlenerek yeni bir yö
rünge oluşturmaya kalkışacak bir Türkiye’nin ha> 
yat bulmasını imkânsızlaştırmaktır. Türkiye’deki 
ekonomik ve siyâsî odaklar bu gerçeği görebilmiş de
ğiller; ama sivil ve askerî bürokrasinin bu gerçeği kıs
men olsa kavradığını ancak Türkiye’nin böylesi bir 
şeyi nasıl hayata geçirebileceğini tam olarak bileme
diklerini düşünüyorum.

‘OSMANLI MİSYONU’NU ÖNLEMEK / KAPLAN

ABD’nin İsrail’in desteğiyle kısa, orta ve uzun va
dede gerçekleştirmek istediği hedefi şöyle.özetleyebi
liriz:

Kısa vadede: ABD, Ortadoğu ve Hazar havzasın
daki petrolü, doğal gazı ve enerji kaynaklarını kont
rol etmeyi amaçlıyor.

Orta vadede: Almanya, Çin ve Japonya’nın geli
şini durdurmak istiyor.

Uzun vadede: İslâm dünyasının İslâm ekseninde 
yeni bir yörünge ve blok oluşturmasını imkânsız hale 
getirmek istiyor. İslâm dünyasında yeni bir yörünge 
oluşturulabilmesi, Türkiye’ye bağlı. Eğer Türkiye; 
ABD, AB ve İsrail’in bölgeye ilişkin strateji ve poli
tikalarının (örneğin haritaların yeniden çizilmesiyle 
birlikte) hem kendi çıkarlarına zarar vereceğini, hem 
de bölgenin altüst olmasına yol açacağını görürse, o 
zaman, önünde Osmanh misyonuyla donanmaktan 
ve bölgede yeni bir yörünge oluşturmanın yollarını 
araştırmaktan başka seçenek kalmayacağını görecek
tir. İşte ABD’nin 1989’dan itibaren Osmanlı coğraf
yası demek olan Körfez’e, Balkanlara, Kafkaslara (ve 
İç Asya’ya) yerleşmesinin nedeni Türkiye’nin Os- 
manii misyonunu üstlenerek yeni bir yörünge oluş
turmaya kalkışmasının yollarını tıkamaktır.

O yüzden ABD, Avrupa ve İsrail 3 Kasım  seçim- 
lerini yakından izliyorlar ve 3 Kasım’dan sonra orta
ya çıkacak tablonun ABD, AB ve İsrail’in ortaklaşa 
benimsedikleri Türkiye’nin İslâm ekseninde yeni bir 
yörünge oluşturmasına zemin hazırlayabilecek bir 
tablo olmaması için gerekli tüm hazırlıkları çok ön
ceden yaptılar. Bu nedenle, 3 Kasım seçimlerinin 
sonuçlarmı -örneğin ekonomik kriz gibi- iç kon- 
jonktür değil, büyük ölçüde 11 Eylül’ün şekillen
dirdiği dış konjonktür belirleyecek.

Dünya Sistemi’nin Meşruiyet Krizi 
ve Panik Psikolojisi

Ancak Amerika, orta ve uzun vadede dünyanın ge
leceğinin belirlenmesinde birincil aktör olma rolünü 
ve gücünü yitirecek. Orta vadede (25 ilâ 50  yıl için- 
de) Çin, Almanya ve Japonya’nın sırasıyla ekono
mik, teknolojik, siyâsî, stratejik ve askerî alanlarda 
gerçekleştirecekleri atılımlar sonrasında ABD’nin 
dünya üzerinde kurduğu hegemonya belki sarsılma
yacak ama büyük “yara alacak” ve sakatlanacak.

Ama benim karşılaştırmalı medeniyetler tarihi, 
düşünce tarihi ve tarih felsefesi okumalarıma daya
narak vardığım sonuca göre, uzun vadede (önümüz
deki 5 0  ilâ 100 yıl içinde) ABD’nin şu an başını
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çektiği sektiler ve neo-pagan dünya sistemi, İslâm  
dünyasının geliştireceği kültürel, entelektüel, siyâ' 
sî, toplumsal, ekonomik ve askerî meydan okuma 
sonrasında büyük bir sarsıntı geçirecek.

Dünya sistemi, son on yıldan bu yana büyük öl
çekli bir kriz yaşıyor. Başka bir deyişle, dünyanın kı
sa vadede (10--15 yıllık süreçte) nasıl bir şekil ve 'gö
rünüm alacağı ilk kez belirsizlik arzediyor. İşte bu ne
denle, W allerstein, içinde bulunduğumuz -yaklaşık 
son 20-25 yıllık- zaman dilimini %elirsizUkler çağı” 
olarak adlandırıyor.

Dünya sisteminin yaşadığı kriz, bir meşruiyet kri- 
d ’dir: Bu kriz, esas itibariyle, felsefidir: Ontolojik ve 
epistemolojik temelleri olan çift yönlü büyük bir 
bunalımdır bu:

Birincisi: İnsanın, her şeyin merkezine yerleşti
rilmesi, yani tcınrısallaştıniması, insanın doğayla, 
kozmik dünyayla ve Tanrı’yla ilişkilerini bozmuştur.

İkincisi: Bu durum, Batıkların, Batı kültürünün 
dışındaki kültürlere hayat ve varolma alanı / hakkı 
tanımaMalarına; tüm dünyaya tek bir kültürün -se- 
küler ve neo-pagan Batı kültürünün- hâkim olması
nı dayatmalarına yol açmaktadır.

Özetle mikro'düziemde insan veya ben-merkez- 
ci; makro düzlemde ise ırk-merkezci Batı kültürü, 
kaçınılmaz olarak güce (askerî, teknolojik ve eko
nomik güce) dayalı hegemonya kurma biçimini 
mutlaklaştırıyor ve “orman kanunları”nın geçerli 
olduğu bir dünya düzeni sunuyor insanlığa. Yani Ba
tı kültürü, farklı kültürlerin aynı anda nasıl varo
labilecekleri meselesini bile halledebilmiş değil. 
H âlâ **ben*% diyor; hâlâ **benim hegemonyam ve 
benim  çıkarlarım”diyor; “ya bizden yana olacaksi' 
nız', ya da bizden yana olmazsanız bunun sonuçla- 
rina katlanacaksınız”; yani -Sartrehn deyişiyle- 
"öteki, cehennemdir*' diyor.

Bu mesele, Bush Doktrini’nde açıkça şöyle dile 
getiriliyor: “Amerika’nın sorunu, yalnızca Ortadoğu 
ve Hazar petrollerini, doğal gazını ve enerji kaynak
larını kontrol etmek değil. Amerika’nın önümüzdeki 
dönemde asıl sorunu, dünya sistemine karşı alterna
tif güçlerin ortaya çıkmasını önlemektir.”

Şunu iyi bilelim: Batılılar, dünya sisteminin yaşa
dığı meşruiyet krizinin çok iyi farkındalar.

Daha da önemlisi. Batıklar, İslâm'ın; dün, ben- 
merkezci ve ırk-merkezci olmayan; gücü-putlaştır- 
mayan; farklı kültürlere ve dinlere mensup top- 
lumlara tıpkı Müslümanlar gibi kendi dinamikleri
ni, kimliklerini, kişiliklerini, onurlarını koruyarak 
varolrna imkânı tanıyan yegâne medeniyet tecrübe

si sunduğunu; yarın da, seküler ve neo-pagan dünya 
sisteminin adaletsizliklerini, haksızlıklarını, hukuk
suzluklarını ortadan kaldıracak yeni bir medeniyet 
tecrübesi üretecek yegâne kaynak olduğunu bugünkü 
Müslümanlardan da, İslâm’la ilişkileri tersyüz olan, 
özgüvenlerini yitiren ve yenilgi psikolojisiyle hare
ket ettikleri için her şeyi Batı’dan bekleyen sözümo- 
na İslâm dünyasının zihinsel travma yaşayan aydın
larından da çok iyi biliyorlar.

Batıklar, dünya sisteminin varlığını, İslâm’ın 
siyasi, ekonomik ve kültürel bir güç haline gelme
sini önleyerek garanti altına alacaklarını düşünü
yorlar. Çünkü İslâm’ın böyle bir konuma gelmesi de
mek, Batılılann kuklası olan seküler ve totaliter sis
temlerin yok olması; bu da Müslüman toplumların, 
birincisi, kendi kaynaklarını kendilerinin kullan
maları; İkincisi, kendi geleceklerini kendilerinin 
belirlemeleri; üçüncüsü de, tüm bunların sonucu 
olarak İslâm dünyasının tıpkı Avrupa Birliği örne
ğinde olduğu gibi yeni bir blok, yeni bir yörünge 
oluşturmaları demektir.

Bu işi gerçekleştirebilecek üç temel aktör var: 
Türkiye, İran ve Mısır. Bu üç ülkenin ekonomik, 
siyâsî, stratejik ve askerî önceliklerinin İslâm tarafm- 
dan belirlenmesi, zaten homojen bir coğrafya olan 
İslâm  dünyasının yeni bir blok oluşturmasını 
mümkün kılacaktır.

O yüzden Batıklar (ABD, AB ve İsrail) böylesi 
bir şeyin gerçekleşmesini önlemek için aynı anda üç 
stratejiyi birlikte uyguluyorlar:

Birincisi: İslâm dünyasında siyâsî, ekonomik ve 
askerî bakımdan güçlü /  büyük ülke olmamalı. 
Irak’ın üzerine gidilmesinin, ardından İran’ın üzerine 
gidilecek olmasının nedeni bu. Yine Mısır’ın tekno
lojik / askerî altyapısının 19. yüzyılda Fransızlar tara
fından, Süveyş Kanalı Krizi sırasında İngikzler tara
fından; Arap-İsrail savaşları sırasında ise ABD-İsra- 
il tarafından yerle bir edilmesinin nedeni de bu. >

İkincisi: İslâm dünyasındaki seküler ve totaliter 
sistemlerin her ne suretle olursa olsun varlıklarmı 
sürdürmeleri isteniyor. Çünkü seküler ve totaliter 
sistemler, müslüman toplumların, İslâm etrafında 
top/ar/lanmalarını ve yeni bir yörünge oluşturmaları
nı imkânsız hale getiriyor. Türk laikliğinin İslâm  
dünyasına model olarak satılmaya kalkışılmasının 
nedeni burada gizli-

Üçüncüsü: Islâm dünyasındaki mevcut seküler 
ve totaliter rejimler arasında bile ikili, üçlü veya 
bölgesel işbirliği projelerinin geliştirilmesine aslâ 
izin vermek istemiyorlar.
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11 Eylül sürecinin temel hedefi, bu üç strateji
nin eksiksiz ve aksatılmadan uygulanmasını sağla
mak. O yüzden bu üç stratejiyi deleceği, sarsacağı 
düşünüldüğü için İslâmî söylemleri eksene alan  
partileri; sosyal, ekonomik, kültürel ve entelektüel 
söylemleri ve projeleri hadım ederek etkisiz hale ge
tirmek için vargüçleriyle çalışıyorlar.

Şu an İslâm dünyasında uygulanmakta olan küre
sel proje bu. Bu projenin adı, İslâm’ı protestanlaş- 
tırma projesi. Yani: İslâm’ı tıpkı Hıristiyanlığa yapıl
dığı gibi sadece bireysel bir inanç meselesi haline 
getirmek ve İslâm’ın siyâsî, toplumsal, ekonomik ta
leplerini iptal etmek; kısacası, İslâm î kamusal ha
yattan uzaklaştırmak. Türkiye’deki başörtüsü yasa- 
ğının temel nedeni bu: Çünkü başörtüsü, İslâm’ın 
kamusal alanda temsil edilmesi ve etkin olması anla
mına geliyor.

3 Kasım seçimlerini, 11 Eylül sürecinin âcil 
projesi olan îslâm h protestanlaştırma, laikleştir^ 
me, yani kamusal hayattan uzaklaştırma projesi 
belirleyecek. Partilerin  tümünün siyâsî, ekonomik, 
kültürel ve toplumsal düzlemlerde konjonktürel, 
statükocu söylemleri benimsemelerinin ve dillen- 
dirmelerinin tem el nedeni bu.

Tam da adaletsizliklerin, hukuksuzlukların, 
ABD-İsrail’in estirdiği incelikli ve baştan çıkarıcı te
rör havasının hakim kılınmasını sağlayan küresel 
konjonktüre veya statükoya ya da meşruiyet krizi 
yaşayan dünya sistemine esaslı m uhalefetlerin  ge
liştirileceği ekonomik, toplumsal, stratejik politika
lara ihtiyaç duyulduğu bir zaman diliminde, Türki
ye’deki başa güreşen partilerin 11 Eylül sürecine uy
gun / statükocu söylemleri benimsemeleri, sadece 
Türkiye’nin değil, bölgenin ve dünyanın geleceği 
açısından da düşündürücüdür.

Türkiye, Kuşatma’yı Püskürtebilecek mi?

Ancak küresel dünya sisteminin yaşadığı meşruiyet 
krizi, ilerde daha fazla büyüyecek, belirginleşecek ve 
dünyanın, özellikle de İslâm dünyasının aklını başı
na toplamasına ve toparlanmasına yol açacaktır. Bu
nun emareleri görülmeye başlanmıştır.

İşte bu noktada Türkiye’nin takınacağı tavır be
lirleyici olacaktır. Türkiye; ABD, AB ve İsrail’in ge
liştirdikleri strateji ve politikaların Türkiye’nin mi- 
sak'i millî sınırlarını koruyabilmesini bile güçleştire
ceğini görürse, kendisine yeni bir yörünge oluştur
manın yollarını araştıracaktır. Nitekim AB’nin Kıb
rıs’ın Rum kesimini AB’ye almayı kararlaştırması,

'OSMANLI MİSYONU’NU ÖNLEMEK / KAPLAN

AB’nin Türkiye’nin AB üyeliği konusunda ikircikli, 
oyalayıcı, politikalar izlemesi Hariciye’nin, sivil ve 
askerî bürokrasinin Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Qii- 
rel aracılığıyla ‘'Eğer AB, bu politikalarını devam  
ettirirse Türkiye AB ile ilişkilerini silbaştan  göl
den geçirebilir” şeklindeki demeçler vermesi, Türki
ye’nin yeni bir yörünge oluşturmaya soyunabileceği
nin -ciddiye alınması gereken- sinyalleridir. Öte 
yandan Türkiye’nin, “olası” İrak operasyonu konu
sunda ABD-İsrail’in planlarını suya düşürebilecek 
net açıklamalar yapması da bunun bir başka göster
gesidir.

Türkiye’nin 1980’lerde gösterdiği ekonomik bü
yüme ve gerçekleştirdiği çok yönlü siyâsî ve stratejik 
açılım ve atılımlar ABD-AB-İsrail’in karşı atağa geç
melerine yol açtı: Türkiye’de devletle-toplum arasın
daki gerilimi gidermeye, Türkiye’nin tarihsel, top
lumsal, kültürel ve ekonomik dinamizmini ve dina
miklerini harekete geçirmeye, Karadeniz İşbirliği 
Projesi’yle sınır ötesi hâkimiyet alanları açmaya çalı
şan Ozal; hem ABD, AB ve İsrail*in; hem  de T ür
kiye’deki körkütük Bati'mandacısı katı laik  çevre
lerin tepesini attırdı. Ve Ozal 1989’dan itibaren kö
şeye itildi, Mesut Yılmaz aracılığıyla Özal’ın ipi çe
kildi ve misyonu bitirildi. Benzer bir senaryo D-8 gi
bi dev bir projeyi hayata geçirmeyi başaran  Erba- 
kan’a da aynen uygulandı: Türkiye, Cezayir*e dö
nüştürülmeye çalışıldı; ama Erbakan, Türkiye’ye 
ödettirilen büyük bir fatura olan 28 Şubat kararları
nı “kan-ter” içinde kalarak imzalamak zorunda kaldı 
ve Türkiye’nin Cezayir’e dönüştürülme politikala
rını püskürtmüş oldu.

Sonraki süreci halen iliklerimize kadar yaşıyoruz: 
Türk ekonomisi çökertildi. Siyaset, sa:katlandı. Top
lumsal ve kültürel doku büyük yara aldı. Ve Türkiye 
şu an  ABD, AB ve İsrail tarafından yoğun bir şe
kilde kuşatma altına alınmış, köşeye sıkıştırılmış 
durumda.

Ancak Türkiye’nin sivil-asker bürokrasisinden  
gelen sinyaller, Türkiye’nin bu kuşatmayı püs
kürtm ek için sürpriz adımlar atabileceğini gösteri
yor. İran ve Suriye ile kurulan köprüler, Sabataycıla- 
ra karşı alınan önlemler, (örneğin ABD-İsrail 
tarafından provoke edildiğini zannettiğim bazı derin 
aktörlerin kurdukları Y T P ’nin çember içine alın
ması, K em al Derviş'in YTP içine sokulmaması, ak
sine CHP içinde -şimdilik- ulyutulmasi) Tür
kiye’nin, kuşatma operasyonunu sessiz ve derinden 
yarmaya ve püskürtmeye niyetli olduğunun göster
geleri olarak okunabilir diye düşünüyorum. ■
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HARİTALAR YENİDEN ÇİZİLİRKEN 
TÜRKİYE NE YAPMALI?

CEVAT ÖZKAYA.

A BD Temsilciler Meclisi’nin ve Senatosu’nun 
Irak’a karşı savaş açma yetkisini Başkan 
Bush’a devretmesinden sonra, Irak’a bir ABD 

saldırısı yakın ihtimal haline geldi denebilir.
Güvenlik Konseyi’nde Rusya’nın ve Fransa’nın 

ABD saldırısı karşısında geliştirdiği itirazlar bir ABD 
saldırısını engelleme gücüne sahip değil. Ayrıca bu iti
razlar işin temeline yönelik olmaktan ziyade prosedüre 
ilişkin. Dolayısıyla bir pazarlık sonucunda anlaşmaya 
varılması hiç de ihtimal dışı gözükmüyor. Kaldı ki, bir 
anlaşmanın olmaması halinde bile ABD bu saldırıyı, 
BM Güvenlik Konseyi karan olmadan da tek başına ya
pabileceğini açıklamış bulunuyor. Ekim ayı başlarında 
bugün yarın yapılacağı söylenen saldırı, bize göre en 
azından iki, üç ay belki de 2003 Nisan’ma ertelenmiş 
gözükmektedir. Bu arada geçecek zaman da hem BM 
Güvenlik Konseyi’ndeki itirazcı ülkelerin ikna edilme
si, hem de savaş sonrası Irak ve bölgenin alacağı yeni 
duruma ilişkin geliştirilen politikalara dünya kamu 
oyunun alıştırılacağı bir dönem olarak değerlendirile
cektir.

ABD’nin yeni dönemin süper gücü olarak ikide bir 
silahına davranan kovboy pozisyonunda olması çok can 
sıkıcı olsa da, görünen gerçek çok uzak olmayan bir ge
lecekte Irak’ın bir ABD saldırısına maruz kalacağıdır. 
Hesapların büyük ölçüde buna göre yapılması gereklidir.

Değişen ABD Güvenlik Stratejisi

ABD’nin Irak’a saldırı kararının, ilan edildiği gibi mIms- 
lararası terörle mücadele gibi ‘ulvi’ bir gayesinin olma
dığı artık biliniyor. Kaldı ki 11 Eylül 2001’de Dünya Ti
caret Merkezi’ne yapılan saldırıdan sonra başlatılan ve 
terörü önlemeye dönük olduğu söylenen strateji deği
şikliğinden çok önce, Irak’a saldırı kararının alındığı 
ABD belgelerinden anlaşılmaktadır. Hürriyet Gazetesi 
yazarı Serdar Turgut’un belirttiğine göre*; bu belgeler

de neden böyle bir karar alındığı, soğuk savaşın biti- 
minden sonra meydana gelen düzensizliği ortadan 
kaldırmanın ABD'nin görevi olduğu ve gerekirse güç 
kullanarak bu düzensizliğin önleneceği bildiriliyor. 
Belgelerde ayrıca, dünyada bu yeni ABD düzeni sağla
nırken, yumuşak karın olarak Ortadoğu'da da bütün 
güç dengelerinin altüst olacağı ve yeni dengelerin ih' 
das edileceği belirtiliyor.

Bu açıdan bakıldığında Irak lideri ve ekibinin 
ABD’nin Ortadoğu’ya müdahalesini oldukça kolaylaş
tıran ve meşrulaştıran bir rol oynadıkları da açıkça gö
rülüyor, hatta 1991 Körfez Savaşı’nda, önünde hemen 
hemen hiçbir engel yok iken, ABD’nin Saddam rejimi
ni neden devirmediğinin sebebini de belgede açıklanan 
niyete bağlamak mümkün.

Ayrıca şunu da ilave etmek gerekir ki, 17 Eylül 
2002’de açıklanan ABD’nin yeni güvenlik stratejisi, 
önceki stratejiden farklı ve yeni unsurlar taşımaktadır. 
II. Dünya Savaşı sonrası dönemin temeli olan BM ya
sasının 51. maddesine dayanan savunma savaşından, 
terörizm bahane edilerek bir önleyici savaşa ve bir bas
kın savaşa geçilmektedir yeni stratejide; buna göre 
ABD, uluslararası kurumlan devrede tutmaya çalışa
cak ama gerektiğinde tek başına karar alarak, potan- 
siyel tehdit olarak gördüğü ülkelere önleyici darbeler 
indirebilecek ve nihai tahlilde tehlikeyi tespit etme ve 
onu yok etme kararını verebilecek bir güç olarak ken
disini görüyor.

Şu veya bu biçimde dünyanın düzenini sağlamada 
nisbî de olsa bir etkinlikleri olan uluslararası kurumlan 
dışlama potansiyelini içinde barındıran bu tavrın, en 
azından dünyanın bazı bölgelerindeki insanların haya
tını daha da zorlaştıracağını görmek için kahin olmaya 
gerek yok. Maalesef, değişen ABD stratejisinin önemli 
uygulama alanlarından biri, belki de birincisi Ortadoğu 
bölgesi olacaktır.ABD bizim de içinde bulunduğumuz 
coğrafyada bir seri düzenlemeye giderse, zaten oturmuş
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bir yapısı olmayan bölgede yeniden bir alt üst oluş ya
şanacak demektir.

Görülüyor ki, ABD dünya coğrafyasınm her nokta
sına müdahale edebilecek bir zihniyeti inşa etmeye ve 
uygulama alanına geçirmeye çalışmaktadır. Bu 
ABD’nin yeryüzünün tüm yörelerinde dünya jandar
malığına soyunması anlamına gelir; iç kamuoyunun 
ABD’nin üstlenebileceği böyle bir role onay verme zor
luğu da 11 Eylül saldırısının getirdiği iklim bahane edi
lerek kolaylıkla aşıldı.

Ünlü stratejist Brzezinski’nin Büyük Santranç Tahta
sı isimli eserinden alıntılanmış aşağıdaki satırlar gerek 
11 Eylül saldırısına gerekse ABD’nin strateji değişikli
ğine bir başka bağlamda da bakılabileceğini göstermesi 
bakımından ilginçtir;

“Şu da bir gerçektir ki ABD yurtdışında otokratik 
olmak için yurt içinde fazla demokratiktir. Bu Ameri
ka’nın gücünün özellikle de askeri caydırıcılık yetene
ğinin kullanımını sınırlamaktadır. Şimdiye kadar hiçbir 
zaman popülist bir demokrasi uluslararası üstünlük ka
zanmamıştır, fakat güç arayışı kamuoyunu ülkesel esen
liğine ani bir tehdidin ya da meydan okumanın {11 Ey
lül saldırısı gibi) belirmesi durumu hariç popüler tutku
ları yönlendiren bir amaç değildir... Demokrasi yayıl
macı seferberlikle uyuşmaz.”^

Burada ABD’nin, ülkesel esenliğini tehdit eden 11 
Eylül saldırısından nasıl yararlandığını gördüğümüz gibi 
demokrasinin yayılmacı seferberliğe uygun olmadığını da 
öğreniyoruz. Dolayısıyla yayılmacı seferberliğe soyunan 
ABD’nin Irak’a ve Ortadoğu’ya özgürlük ve demokrasi 
getireceğini söylemek, ham hayal görmek değil de nedir?

Ortadoğu: Büyük Oyunun Sahnesi

Günümüzdeki Ortadoğu haritası ve devletleri îtilaf (dev
letlerinin I.Dünya Savaşı sırasında verdiği kararlardan 
doğmuştur, savaş sonrası Osmanlı İmparatorluğu’nun yı
kılışıyla oluşan boşluk başta İngiltere olmak üzere İtilaf 
devletlerinin eliyle dolduruldu. Hemen her güçlü kabile
ye reel olmayan sınırlar içinde devletler ikram edildi.

Şerif Hüseyin’in çocukları içinse iki ayrı ülke icat 
edildi: Ürdün ve İrak. İngilizlerin müthiş buluşuyla Şe
rif Hüseyin’in oğlu Abdullah Ürdün’e.Faysal ise ]rak’a 
kral oldular. Ülke sınırlarının oluşmasında gerekli olan 
hiçbir gerçekliği taşımamaktadır bu sınırlaç; ne savaşla 
oluşmuşlardır ne de tabii bir engele dayanmaktadırlar. 
Halkları arasında ne dil ne de genel anlamda din ayrı
lığı vardır; tamamen fonksiyonel olarak bölünmüş ve 
ayrılmışlardır. Arap yarımadasındaki tüm ülkelerin sı
nırlan yukarıdakine benzer şekilde çizilmiştir dersek 
abartmış olmayız.

Yüzyılın başında kurulan bu statüko 1948’de vahim 
bir müdahaleyle İsrail’in kuruluşu ile bugüne kadar gel
miştir. Ancak Körfez Savaşı’ndan sonra mevcut statü
koyu devam ettirmek çok imkan dahilinde gözükme
mektedir.

Varlıklarını halkın güveninden gelen bir meşruiyet 
temelinden almayan devletçiklerin yöneticileri olduk
ça zor durumdadır; varlıklarını borçlu oldukları güç
lerle halkları arasında sıkışıp kalmışlardır. Dün İngilte
re’ye bağlıydılar, bugün ABD’ye muhtaç dürümdalar. 
ABD ise yeni stratejisi gereği bölgesel bir düzenleme 
yapmak kararında gözüküyor. Bu bölgenin statükosu
nun yakın bir gelecekte değişeceği anlamına gelir. Kör
fez Savaşı bu sürecin başlangıcıydı. Bu savaşta bölgeye 
fiilen yerleşen ABD, Ortadoğu ve Körfez’deki varlığını 
tahkim edecek bir düzenin oluşması için gerekli operas
yonları yapmak isteyecektir. Irak’a karşı yapılacak bir 
saldırı da bu düzenin tahkiminde önemli bir atlama ta
şıdır diye düşünmek çok yanıltıcı olmayacaktır.

Geçmişin Ölmek İstemediği, Geleceğin 
Doğmayı Reddettiği Bir Bölge

Ünlü Mısırlı gazeteci Hasaneyn Heykel Ortadoğu İs
lam coğrafyasını böyle tanımlıyor. Bu coğrafyadaki in
sanların dramının edebi bir ifadesi bu cümle. Elbette iyi 
bir geleceğin doğamaması bir olumsuzluk ifade ediyor, 
ancak geleceğin niye doğamadığının izahı, geçmişi öl
dürmek düşüncesinde yatıyor. Bölgenin gerçeğine uy
gun olmayan yapılanmaların, bölge halkının bunalımı
nı artırmaktan başka bir sonuç üretemeyeceği yüzyıllık 
bir uygulamayla açığa çıkmıştır.

İngiliz yazar David Fromkin’in belirttiği gibi, “Dün
yanın geri kalan bölümünde Avrupa’nın politik varsa
yımları öylesine doğal kabul edilmektedir ki, bunları ar
tık kimse tartışmamaktadır; ama bu varsayımlardan en 
azından biri, laik sivil hükümete olan modern inanç, 
sakinlerinin bin yıldan fazladır, hükümeti ve politikayı 
içermek üzere tüm yaşama hükmeden bir kutsal yasaya 
inandıkları bu bölgede yabancı bir inançtır.”̂

Bölgeye yabancı olan bu inancı, bölge halkına zor 
kullanarak empoze etmeye çalışan tayin edilmiş yöne
ticiler, bölge insanlarının bunalımını derinleştirme iş
levini yerine getirmektedirler. Kutsalını kaybetmiş bir 
dünyaya aşkın değerler sunma imkanını potansiyel ola
rak için( ê barındıran bir inancın müminleri olan bölge 
insanları, dışarıya borçlu yönetimler eliyle adeta bir 
kimlik krizine sürüklenmiş durumdadırlar. Bu potansi
yeli haürekete geçirebilecek bir yapılanma, bölgeyi ve 
imkarıiarını bölge insanlarının ve insanlığın hayrına 
olabifecek şekilde değerlendirebilir. Tersi bir durumun
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devamı ise bölgede güç üretme yeteneğine ve imkanına 
sahip olamayan, bölünmüş siyasi ve coğrafi yapmm de- 
vamıdır. Zengin maddi ve manevi imkanlara sahip bir 
coğrafyanın güç boşluğunu kaldıramayacağı ve bu boş
luğun güçlüler tarafından doldurulacağı ise aşikardır. 
Bugün olan da budur maalesef.

Yaklaşan ABD Saldırısının Sınırındaki Türkiye

Türkiye Irak’a yapılacak bir saldırıdan en çok etkilene
cek olan ülkedir. Irak’a coğrafi yakınlığı, ABD ile olan 
bağımlı ilişkileri ve şu anda içinde bulunduğu ekono
mik durumun gerekleri icabı çok zor bir durumdadır ül
kemiz. Türkiye, Ortadoğu coğrafyasında sahici devlet
lerden biri, belki de birincisidir; dolayısıyla icat edil' 
miş, imal edilmiş devletçikler gibi hafızasız ve günübir
lik politika uygulayamaz, uygulamamalıdır. Ayrıca bu 
anlamda suni olmadığı için de, emre âmâde olmaktan 
ziyade, irade beyanında bulunması umulur.

Ancak bugün içinde bulunduğu ekonomik durum 
nedeniyle Türkiye, IMF’ye maalesef muhtaç durumda
dır. IMF her ne kadar uluslararası bir örgüt görünümün
deyse de, ABD’ye büyük ölçüde bağımlılığı da aşikardır. 
Ayrıca bunun dışında da Türkiye-ABD ilişkilerinde 
ABD’nin Türkiye’yi zorlayabilecek, yönlendirebilecek 
birçok imkana sahip olduğu da biliniyor. Kısacası Tür
kiye’nin ABD karşısında arzu edilen tarzda bağımsız bir 
politika üretmesi çok zor. Fakat Türkiye bu zorluğun 
getirdiği olumsuzlukları asgariye indirmek ve hem ken
disini, hem de bölge ülkelerinin menfaatlerini koruya
bilecek ve bir dünya gücüyle de aşırı zıtlaşmaya gitme
yen reel bir politika üretmek zorundadır.

Sonuç Olarak

1- Türkiye bu savaşa mümkünse hiç karışmamalıdır.
Hele asker göndererek, fiili olarak savaşa müdahil ol
mamalıdır. Türkiye’nin fiili olarak savaşa katılması 
hem Irak halkının hem de komşu ülkelerin hafızasında 
onu potansiyel bir saldırgan konumuna düşürecektir.

2- Türkiye, bölgeyi yüzyıllarca idare etmiş bir ülke
nin varisi olarak, olaya hem reel hem de tarihi bir pers
pektiften bakabilmeli ve bölgenin tümünün hayrına 
olabilecek bir bölgesel politika takip edebilmelidir. Bu 
bağlamda Türkiye, Kuzey Irak’ta bir Kürt devleti kur- 
durmamanm ötesinde talebi olmayan ve devlet kur
mayla tehdit edilebilecek bir açmazdan acilen kurtul
malıdır. Bir Kürt devleti kurulması saplantısı, Türki
ye’nin bütün diplomatik manevra imkanlarını daraltan, 
tehdide açık ve kolay ikna edilebilir bir ülke konumu
na sokmaktadır.

3- Kuzey Irak politikasında, sayıları bir milyon civa
rında olan Türkmenleri himaye altına almaya çalışmak 
ve 15 milyonu aşkın Kürt vatandaşımızın akrabaları 
olan Kuzey Irak’taki Kürtleri düşman pozisyona iten bir 
politikanın da hem doğru olmadığı hem de hiç akılcı 
olmadığı açıktır. Türkiye, bir büyük devlet gibi davra
narak, bu iki unsurun Kuzey Irak^ta bir hedef etrafın' 
da birleşmesini temin edecek, her ikisini de koruyan 
bir tavır geliştirmelidir.

4 ' “Qüç*’ çok şeydir, ama her şey değildir. ABD’nin 
sıradan bir devlet olmadığı, hegemonik bir güç olduğu 
doğrudur. Ancak uluslararası sistemin patronajına so
yunan bir gücün, uluslararası meşruiyeti ifade eden 
uluslararası hukuki kuralları geliştirme mecburiyeti var
dır. Meşruiyete dayalı olmayan bir gücü kullanan ülke, 
dünyaya nizam verme iddiasında olamaz. Bugün ABD 
elindeki bütün güce ve propaganda araçlarına rağmen 
Irak’a saldırı konusunda uluslararası bir meşruiyet 
üretememiştir. Bu gayr-ı meşruluğun peşine takılarak 
Irakla müdahalede bulunmak Türkiye’nin düşünme- 
mesi gereken bir durumdur.

5' Türkiye, her şeye olmaz diyerek, karşı çıkarak da 
durumu devam ettiremez. Bölgeyi yüzyıllarca idare et
miş bir ülke olarak politik seçenekler üretmek zorun
dadır. Bunu en iyi yapabilecek ülkedir Türkiye.

6- Bölgesel birlikteliklerin arttığı bir dünyada Tür
kiye’nin, dünyanın diğer kesimlerinin aleyhine olma
yan, uygulanabilir reel bir bölgesel birliktelik planı ge
liştirmesi ve bunu tartışmaya açması gerekir. ‘Araplar 
bize ihanet etti’, ‘Türkiye bizi ezdi’ olumsuzluklarının öte
sinde, olumlu yönleri ön plana çıkararak meydana geti
rilecek bir yapılanma Türkiye’yi ve bölgeyi nesne ol' 
maktan  kurtaracak, özne durumuna getirecektir.

Bunım için Türkiye’nin bir takım reel hassasiyetleri
ni terk etmesi değil, tabularından sıyrılması gerekir. ■

Dipnotlar

* Hürriyet Gazetesi yazarlarından Serdar Turgut 8 Ekim 2002 ta
rihli “Irak Meselesini îyi Anlayalım’’ başlıklı yazısında ABD resmi 
belgelerine dayanarak bu kararm 1992 yılında alındığını yazıyor. 
Turgut kaynak olarak aşağıdaki belgeleri gösteriyor;
- Defense Planning Guidence for the 1994-1999 Fiscal Years 
(Office of the Secretary Defense, 1992)
- Defense Strategy for the 1990’s (of the Secretary of Defense, 
1993)
- Defense Planning Guidence for the 2002-2009 Fiscal Years 
(Office of the Secretary of Defense, 2002)

1- Z. Brzezinski, Büyük Santranç Tahtası, sayfa 36, Sabah Kitap
ları, 1997.
2' David Fromkin, Banşa Son Veren Ban§, s.568, Sabah Kitapları, 1973
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POSTMODERN SÖMÜRGECİLİK VE 
HEDEFTEKİ “BÖLÜNÜK” ÜLKE

D. MEHMET DOĞAN

A fganistan müdahalesinden beri, bazılarınca 
“sonsuz”, bazılarınca da "ebedî" adalet ola
rak tercüme edilen bir "doktrin" i tatbikat 

sahasına koyan ABD'nin "dünya jandarması" olarak 
nitelenen ordusu yaz ortasında askerî tatbikatla meş
guldü. “Askerî tatbikat” deyip geçmeyelim. Olabile
cekler/ oldurulabilecekler üzerine kurulmuş çok etki
leyici bir senaryoya dayanıyor bu tatbikat.

Senaryo bir günlük gazetemizde şöyle özetlenmiş: 
“H edef ülkede çok tahripkâr büyük bir d eprem  vu

ku buluyor. Aynı zamanda devletlerarası anlaşmazlıkla
ra bakan Dünya Mahkemesi bu ülkenin sınırlarıyla ilgili 
olarak aleyhine bir karar alıyor. Bunun üzerine ordu ida
reye el koyuyor. Mahkemenin kararına öfkelenen gene
raller dünya için çok stratejik bir deniz yolunun kullanıl
masını engelliyorlar. Buna karşılık Birleşmiş Milletler bu 
ülkeye uluslararası yaptırım uygulanmasına karar veri
yor. Ardından kitle imha silahlarına sahip olduğu farze- 
dilen bu ülkeye ABD’nin havadan müdahalesi ve şehir
lerini işgal etmesi gündeme geliyor.. .”

Gelin şu senaryoyu birlikte tahlil edelim.
Türkiye büyük bir deprem bekliyor mu? Bekliyor! 
Türkiye’nin sınırlan ile ilgili olarak uluslararası 

kuruluşlarda bir takım kuşkular uyandırıldı mı? 
Uyandırıldı! (Güneydoğu meselesi hariç, bir de ku
zey doğu meselesi var! Yani Ermenistan’a verilmesi 
öngörülen illerimiz var. Bu arada müzmin mesele 
Kıbrıs’ı da unutmamak lâzım).

Peki, devletlerarası bir kuruluş böyle bir karar alır
sa Türkiye’de buna karşı çıkacak güç hangisi? Elbette 
yüksek sesle “bütün millet karşı çıkar” diyerek yürek 
soğutabiliriz. Fakat, millet 28 Şubat'tan beri uluslara
rası ilişkilerde hesap dışı tutulduğundan, muhtemelen 
ordu karşı çıkacak. Bunu da idareye el koyarak yapa
cak! Olur mu, olmaz mı? Eğer böyle bir uluslararası

karar olacaksa, olmazlar olur hâle gelmez mi?
Ya bloke edilebilecek uluslararası su yolu-deniz 

yolu neresi olabilir? Boğazlar elbette!
ABD’nin tatbikat senaryosunu yayınlayan 

“Türk” gazetesi, hedefteki ülkenin  hangisi olduğunu 
safiyane bir havada tesbite çalışıyor. Acaba Kuzey 
Kore mi? İran mı? Libya mı? Suriye mi?!!

Bunların hiç birisinin olma ihtimali yok. Kimin 
su yolu var, kimin başına toprak problemi sarılmış? 
Hangi ülkenin ordusu bugüne kadar darbe yapmış?

Sözkonusu şartlara en fazla uyan, hatta tek uyan 
ülke Türkiye elbette. Gazetenin yorumcusu da bunu 
kabul ediyor. "Ancak^* diye başladıktan sonra 
“ABD’nin stratejik müttefiki olması ve kitle imha silah
larına sahip olmaması sebepleriyle senaryodaki hedef ül
ke tanımına girmiyor" diyerek yürek soğutuyor.

Hani bol avazlı bir Diyarbekir şarkısı vardır: “Ku
ru kastel akmıyor! Hah hah ha ha ninnay!” diye. Tam 
da onu yüksek sesle ve tekrar tekrar söylemenin za
manı!

Bu yorum, “züğürt tesellisi”si olmaktan başka bir 
değer taşıyabilir mi?. Jeopolitikle, stratejiyle uğraşan
lar böyle züğürt tesellileriyle yürek soğutabilir mi? 
Körfez savaşından önce Saddam'm Irak'ı ABD’nin 
çok yakın müttefiki değil miydi? İran'a karşı uzun 
müddet Irak’ı ayakta tutan, tabir-i âmiyanesiyle ar
kasını "pışpışlayan", büyük bir savaş cihazına sahip 
olmasını sağlayan kimdi? Rüfailer mi?

ABD’nin müttefiki olmanın ancak İzafî ve kon- 
jonktürel bir değeri olabilir. Türkiye bir müddet Rus
ya'ya (Sovyetler Birliği), bir süre de îslâm inkılabın
dan sonra İran’a karşı -maalesef bu kelimeyi kullan
maktan başka çarem yok- "tampon" olarak destek
lendi. Şimdi ABD Rusya’yla anlaştı. Onu N ATO ’ya 
dahil etmek üzere.
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İki asırdır hiç değişmeyen düstur: Batı ile Rusya 
ne zoman ittifak kurmuştur, Türkiye için tehlike 
çanları çalmıştır! Tarihten birazcık haberdar olan 
bunu elbette bilir!

Türkiye uluslararası sistemi kuran güçler nezdin- 
de çok zor durumda. Onu ya içlerine alıp "hailede' 
çekler", ya da dışlarında tutup "halledecekler"!

ABD’nin tatbikat senaq^osu “dışarıda tutma” ih' 
timaline göre kurulmuşa benziyor. "Yorumcu"nun 
yüreğini ferahlatan bir unsur da “Türkiye’nin kitle 
imha silahlarına sahip olmaması”. Şu anda uluslara  ̂
rası zulme maruz bırakılan Irak gerçekten böyle si' 
lahlara sahip mi? Sahip de neden bu kadar üzerine 
gidildiği halde bugüne kadar bir kere bile ucunu bile 
göstermedi? Irak'ın böyle nitelenmesi, damgalanma
sı için ille de bu silahlara sahip olması gerekmiyor, 
bundan şüphe edilmesi yetiyor da artıyor.

• Yorumcu tarafından sorulmayan soru şu; ABD ''yê  
ni dünya düzeni" için T ürkiyeli harcayabilir mi?

Milletlerarası siyaset okumuş veya böyle bir şey 
olduğundan haberdar olmuş yahut da son iki yüz yı
lın siyasi tarihini az çok bilen herkes bu soruyu ce
vaplandırmakta güçlük çekmez: Elbette harcar! Bo
zuk para gibi harcar!

ABD için Türkiye’den önce İsrail'in geldiğini bil
meyenler varsa onların cevapları ayrıca değerlendiri
lebilir. İşin tabiatı icabı İsrail’den sonra Ermenistan 
ve Yunanistan geliyor olmalıdır. Türkiye, ABD’nin 
gösterdiği yönde hareket eder, topraklarının o şekil
de bölüşülmesini kabul ederse, tatbikattaki senaryo 
bir zaman için sırf "senaryo" olarak kalabilir. Eğer ka
bul etmezse, senaryonun çekimi için her zaman düğ
meye basılabilir, rejisör her an "motor" diyebilir!

Hem, ABD’nin meşhur askerî akademisinden bir 
yetkili geçen sene Türkiye ile igili bir makele yazıp, 
‘‘yahu bu Türkiye’ye ne oluyor. Biz onların sadece ken
dilerine saldırı olursa, ülke içinde karşılık verebilecek bir 
güç oluşturmalarını kabul etmiştik. Onlar, sınır ötesi ha
rekat yapacak bir askerî güç meydana getiriyorlar’' diye 
bazı dikkatleri uyarmarnış mıydı?

Bir de şöyle düşünelim, ABD bu tatbikatla “ey sa
nal kızım sana söylüyorum, ey gerçek gelinim sen an
la” demiş olamaz mı? Ya da her tatbikat bir nevi "aha 
altından sopa göstermek" değil midir?

'Tost-modem" Sömürgecilik!

"Postmodern" kelimesi bir zamandır sıradan vatan
daşımızın da meçhulü değil. "28 Şubat" müdahalesi

ni hatırlanacağı üzere, çevik bir “etkili ve yetkili” 
böyle tesmiye etmişti. Evet, şimdi darbeler gibi bir 
çok şey post-modern!

"Modernlik”, dünya iki bloklu iken sözkonusu 
idi. O zamanlar, Avrupa ve Amerika her ağzını açtı
ğında, Sovyet sisteminin totalitarizminden, gayri in
saniliğinden; kendilerinin hürriyetçi demokratlığın
dan, hümanistliğinden bahsederdi. "Hür dünya" 
ABD'nin ve Avrupa'nın en önemli propaganda ko
zuydu. Elbette bu hürriyetler içinde din ve vicdan 
hürriyeti, düşünce hürriyeti de büyük yer tutardı.

ABD'nin şöyle veya böyle desteklediği hareketler 
ekseriya "dini" bir renk taşırdı. ABD'nin destekledi
ği dinî hareketler, Afganistan'da olduğu gibi en radi
kal noktalara da varabilirdi. Bir zamanlar, ABD'nin 
şimdi düşman ilan ettiği "taliban"ı desteklediğini 
kimse inkâr edemiyor. Şiar şu: Düşmanıma karşıysa 
**cihad**, bana karşıysa "terör” !

Dünya, “modernlik” aşamasındayken, Mosko
va'da dünyanın bir yarısını kontrol eden Sovyet yö
netimi vardı. Komünist Doğu - Kapitalist Batı zıtlığı, 
Türkiye gibi ülkelerin demokratlığını, belli ölçüde 
hür yaşamasını garanti ediyordu. Eğer Batı da totali
tarizmi öngörüyorsa, üstüne üstlük eşitlikçiliğini ilan 
eden Sovyet totalitarizminin ne noksanı vardı ki?

Nitekim Türkiye, 1960'lardan sonra Sovyet tota
litarizmine çok yaklaştı. İçeride komünist-sosyalist 
faaliyetler aldı başını gitti, binlerce genç sokaklarda 
kurban edildi. Batı kapitalizmi, mhşi sömürgecilik, 
komünizm yüzünden yüz yıl gecikti; bugün görünen 
manzara ancak böyle tarif edilebilir. Eğer, 1917'de 
Sovyet ihtilali olmasaydı, Bolşevikler Çar ordularını 
kesin yenilgiye uğratmasaydı... Bugün vukubulanlar,
o günlerde görülecekti. Elbette büyük patron, ABD 
değil, İngiltere olacaktı!

Komünizm, batının iç savaşı dem ekti. İç savaş
la uğraşan bir ülke/dünya, esas dış düşmanı ihmal et
mek zorunda kalır. Rusya eğer Batıyla komünizmden 
ötürü savaşmasaydı, kapitalist sisteme tam entegre 
olsaydı, Birinci Dünya Savaşı öncesi anlaşmalar uy
gulanacak, Osmanlı Devleti parçalanmakla kalınma
yacak, onun çekirdek kısmı Türkiye de parçalana
cak, ilk elde Boğazlar ve Kars-Ardahan bölgesi Kuş
lara geçecekti...

Şimdi neredeyse yüz yıl sonra, sömürgecilik ta  ̂
rihi kaldığı yerden yazılmaya devam ediliyor. Rus
ya'da sosyalizm çöktü. Bu ülke, on küsur yıldır kapi
talizme geçme aşamasında. Batı'dan da ciddi destek 
görüyor. Rusya'nın ilk başlardaki bocalaması artık is
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tikrara dönüşüyor. Çok geniş bir alanı kontrol eden 
Moskova, bütün bu alanlarda sükuneti sağladığı gibi, 
civar ülkelerde de (Avrupa’dakiler hariç) tesirini 
gösteriyor. Yani, Birinci Dünya Savaşı öncesinin 
Rusya’sı tekrar sahneye çıkmış sayılabilir.

Rusya Batı ile anlaşırsa, "entegre" olursa ne olur? 
Türklerin ve umumen müslümanların başı felaket' 
ten kurtulmaz! îşte şimdi tam bu noktadayız!

Dünya zorbası ABD, "terör" bahanesiyle, Rusya 
ile yakınlaştı. Rusya'yı bazı bölgelere sarkmasını kâ  
bul ederek yanına çekti. Bu büyük felaketin başlan- 
gıcıdır. Bundan sonra, postmodern sömürgeciliğin 
bütün emareleri ortaya çıktı.

Bugün ABD Irak'a saldırırken, kargalara hile 
kahkaha attıracak bahaneler icad ediyor. Bir müd- 
det Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile saldırılarını meş- 
rulaştırmaya çalışan ABD artık buna bile ihtiyaç 
duymuyor. Irak'a saldıracak, orada istediği sonucu el- 
de edene kadar, kendi içinden bir işbirlikçi Karzaî bi- 
le aramak külfetine katlanmayacak, askerî bir sö
mürge valisi ile işlerini yürütecek!

Kimse bugünlerde "Kürt devleti" vs. ile oyalan- 
masın! ABD şu anda Kürt devleti özlemcileri ile, 
Türkiye'yi tahrik etmeye, bir anlamda yola getirme
ye çalışıyor. Türkiye'nin işin içine çekilmesi çok 
önemli. Türkiye işin içine bir şekilde çekildikten 
sonra, ondan nasıl yararlanılacağı, işin nerelere ka
dar gideceği ayrı bahisler.

“Millî” Saddam Yerine “Globar’ Saddam!

Arabeskin Orhan Ağabeyi, “Aşkı ben mi yaratttm^” 
diye sorar. Bizim sorumuzsa şu: Bugünlerde ifna edih  
mesi gündemde olan Saddam^ı İslâm mı, müslü- 
manlar mı, İslâm dünyası mı ortaya çıkardı?

İlk bakışta cevabı çok kolaydır bu sorunun. Coğ
rafya bellidir, insan bellidir, öyleyse netice de aşikâr
dır.

“Bağdat diktatörü”, modernizmin mi mahsulüdür, 
geleneğin mi? Nasyonalizmin mi ürünüdür batılı ta
biriyle "islamizm"in mi? İttihat Terakki-Baas çizgisi 
İslam dünyasmda hangi temellere dayanır ve batılı- 
larca nasıl değerlendirilir?

Saddam Baasçılığının ağababası Osmanlı Devle- 
ti’ni batılı değerler adına yıkan İttihat ve Terak- 
ki’dir. Aynı menşeden çıkan her iki siyasi akım İslam 
dünyasına çok sayıda “milli diktatör” hediye etmiş
tir. Bu diktatörlerin bir çoğu ömürlerini İslama karşı 
mücadele ile geçimıişlerdir. Simdi Saddam’ın bayra-

POSTMODERN SÖMÜRGECİLİK / DOĞAN

ğmda “Allahuekber” yazıyor. “Allah en büyük” ifa
desi Saddam’ın ne zaman aklına geldi? Elbette Kör
fez savaşı/bozgunu sırasında!

Saddam, modernizmin nasyonalizm ve laisizm 
çerçevesinde üretip İslam toplumunun başına bela 
ettiği bir çok diktatörden biri. Malum İslam dün
yasında batılılar için nasyonalist ve laisist diktatörler 
makbuldür. Saddam’ın kılık, kıyafet, zihniyet olarak 
bir Amerikalıdan farkı ne olabilir? Onu kâh kovboy 
kıyafetinde fötr sapkasıyla, kâh gebeş bir Amerikalı 
zengin formatında pürosuyla görüyoruz. Çok az far
kından en önemlisi, İslam topraklarında doğmuş ol
masıdır her halde.

ABD bir zamanlar ^^makbuV* addettiği, İran’a 
karşı sonuna kadar desteklediği Saddam’ı şimdi 
neden “m aktul” hale getirmek istiyor peki?

Diktatör, gücün kendisinde olduğunu, bir an için 
dahi olsa, vehmetti! Halbuki o gücün kimde ol
duğunu bilmez değildi. Ona güç veren elbette onun 
ortaya çıkışını hazırlayanlardı. İngiltere’ye ve 
ABD’ye rağmen Saddam Irak’ta ortaya çıkar ve 
ayakta durabilir miydi? Zulmü zahir olduktan sonra 
onu en fazla destekleyenler bu iki devlet değil miydi?

Gücün kendinde olduğunu vehmeden adamın 
hesabı güç merkezi tarafından kesilir elbette.

Batı sömürgeciliği dünyayı milliyetlere parçaladı. 
Milliyetleri de daha küçük birimlere ayırdı. Bu en 
görünür şekilde Araplar için sözkonusu. Yer yüzünde 
20 kadar Arap devleti var. Halbuki Batı mantığına 
göre, "her millete bir devlet" ilkesi sözkonusudur. 
Hiç Alman’ın, İngiliz’in, Fransız'ın birden fazla dev
leti olması düşünülür mü? Fakat Arab’ın var! Şamlı 
Arap’la Bağdatlı Arab’ı farklı kılan, farklı bayrak ve 
devlet sahibi yapan ne olabilir?

İslam dünyasını sömürgecilik eksenine göre 
bölen, petrol kaynaklarına göre bölen ,ne ise o ola
bilir.

Şimdi Bağdat’da “millî” veya "yerel" bir Saddam 
var!

Onun zulümleri, zorbalıkları ayyuka çıkmıştı. 
Fakat bütün zulmü, zorbalığı kendi halkına idi. Bunu 
çevre halklara yaymaya kalkıştığı zaman Batıdaki 
büyük zorba işe müdahale ettti: “Uluslararası zulüm 
benim işim, otur oturduğun yerde!” dedi.

Amerika’nın “millî Saddam” istemediği ortada. 
Çünkü petrolün üzerinde oturan “millî Saddam” er 
veya geç “sorun” olabilir. Petrol kuyularının üstünde 
“global Saddam” oturmalı! Çünkü global zulmü 
“millî Saddam” beceremez! ■
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Türkçesi: Numan AYTEKÎN

Irak Ortadoğu’da Amerika’nın ana manevra ve 
gösteri alanı olabilir. Ve bunun en hayırlı etkisi 
de yankapı komşusu İran’da alınabilir. 

Amerika’nın Soğuk Savaş dönemi (1945-1990) bo
yunca stratejik duruşunu güçlendirmesini sağlayan 
dünya sathındaki denizaşırı üsler kümesi, bir dizayn 
meselesi olmaktan çok II. Dünya Savaşı ve artçı şok
ları Yunan iç savaşı ve Kore Savaşı’nın sona ermesin
den sonra bu ülkelerle müttefik haline gelmesinin so
nucudur. Öyle ki, Amerika savaş sonrası elde ettiği 
haklarla Batı Almanya’da, Japonya’da, Kore’de, Doğu 
Akdeniz’de ve başka bölgelerde askerî üsler kurdu. 
Özellikle, bizim eski ba§düşmanımız Almanya (ke
sinlikle bu niteleme kullanılabilir; çünkü Alman
ya’da Nazi Rejimi’nin parçalanmasında en büyük ro
lün sahibi Amerika’dır.) Avrasya Bölgesinde Ameri
kan birlikleri için baş temel platform haline geldi; öy
le ki son iki nesil-Amerikan askerleri gerek Alman 
dilini öğrenerek gerekse birçok kez görüldüğü üzere 
Alman milliyetinden olanlarla evlenerek Almanya 
ile "sıkı hale geldi. Eğer Amerikan ordusu bir 
mevki edinmişse bu Almanya sayesindedir.

21. yüzyılda Ortadoğu, Amerikan üslerinin / bir
liklerinin yeniden yerleşebileceği en mantıklı yer 
olan Irak’a düzenlenecek istilâyı / saldırıyı, henüz 
açıkça belirli oirnamakla birlikte benzer bir senaryo 
takip edebilir.

Bu sonuca herhangi bir “emperyalist zafercilik” 
mentalitesiyle varmıyorum; bilakis tam tersi bir an
layıştan kaynaklanıyor bu: Öyle ki Suudi Arabis
tan’da bizim bugün sadece üslerimizi oluşturmakla 
kalmayan idrakimiz hiç de iç açıcı olmayan soğuk ve 
kasvetli rüzgârlara açık bir geleceğe sahip, fakat Or
tadoğu ise genelde Amerikan etkisini birçok bölge- 
de zayıflatacak bir döneme geçişin eşiğinde. Doğru
sunu söylemek gerekirse, üslerimizin Irak’a tekrar

yerleşmesi orada statükonun daim kılınmasından 
çok dinamik bir değişikliğin kabulünün gerçekleş
mesini tesis etmeye yarayacak.

Bugünkü mevcut gerçeklik savunulamaz ve ar
tık tutulacak hiçbir yanı kalmamış iki özelliğe sa
hip: Birincisi, Suudi Krallığı’nda -evet ta kendisin
de!- Müslümanların kutsal topraklarını korumakla 
görevli “kirli”, kâfir ve dinsiz birliklerin varlığı; 
İkincisi ise Batı Şeria ve Gazze’deki 3 milyon Fi
listinlinin İsrail lordlarının hakimiyetinde oluşu. 
Her iki durum da sonsuza kadar böyle devam ede
cek değil.

İsraillilerin Batı Şeria’nın dışına çıkarılmasını 
devlet başkanı Bush’un reddetmesi neo-muhafaza- 
kârları yüreklendirmiş durumda; fakat bu geçici bir 
olgu; hatta bu yalnızca bir sıraya koyma meselesidir.

Ancak, El Kaide örgütüne karşı-olan savaşımızda 
daha kesin sonuçlar elde ettiğimizde veya Irak lider
liğine son verdiğimizde yahut her iki durumda da, İs
raillilere işgal ettiği bölgelerden tedricen çekilmesi 
yönünde baskı yapabiliriz.

Bu durumda, yeni kurulmuş bir gücün pozisyo
nunda hareket ediyor olurduk ve Filistinli intihar 
bombacıları gibi “11 Eylül kategorisi” suç(lu)ların 
şantajına da boyun eğmiş gibi görünmekten kurtu
lurduk. Ama İsrailliler intihar bombalama saldırıları
nın sıklığını düşürdükten sonra (her ne gerekli tak
tik uygulanırsa uygulansın) ve diyelim ki; sağ kanat 
İsrail Lideri Ariel Şaron sahneden çekildi ve Bush 
ikinci dönemde de başkanlığa seçilmeyi başardı ve 
böylece bir daha seçilmek gibi bir kaygısı da kalmaz 
(ABD’de bir başkan en fazla iki dönem üst üste göre
ve gelebilir.-N. A.). İşte ancak böyle bir durumda 
Bush harekete geçer.

Fakat herşeyden önce öncelikli mesele: Irak. 
Irak’taki baskı / bastırmalar ancak komünist diktatör
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Nikolay Çavuşesku  dönemindeki Romanya veya 
Stalin yönetimindeki Sovyetler Birliği ile kıyaslana
cak düzeylerde olduğundan oradaki kamuoyu şu an 
bilinemez durumda.

Ama tüm bunlarla beraber, Irak’ta iki tarihsel ve 
kültürel eğilim göze çarpıyor ve sivriliyor: **Kentsel 
sekülerizm** ve **kararlı bir boyun eğiş*\ Bağdat’ı 
geçmişte ne zaman ziyaret ettiysem bilgisayarlarının 
başında çalışan memurlarda, eski zaman ziguratları- 
nın (tapınak) basamaklarına kovalar dolusu çamur 
taşıyan kölelerin ifadesini okumak mümkündü. Hat- 
ta bu devlet memurları öyle yoğun ve aralıksız çalış
tırılırlar ki Ortadoğu uzmanları arasında “İraklılar 
Arap Dünyasının A lm anlarıdır” klişesi dolaşır. 
(Mısırlılar da Arap Dünyasının Italyanlarıdır).

Irak 20. yüzyılın ortalarında Arap toplumları 
içinde en şiddetli şekilde modernleş eniydi ve de Ha- 
şimî hanedanının 1958’de devrilmesinden sonra vu
ku bulan tüm darbeler alenen ve açıktan açığa sc' 
külerdi. Uzun bir baskı havası iklimi göz önüne alı
nırsa, Irak’taki muhtemel rejim değişikliği 1940’lar- 
da ve 1950’lerde ülkesinin imarı ve inşası için hiçbir 
İraklının göstermediği kadar gayret göstermiş, aynı 
zamanda da parlak. Batı yanlısı ve seküler devlet baş
kanı Nuri Said gibi dînî bir nâma sahip olmayan bir 
figürü yeniden doğurabilir. Nasıl Doğu Bloku Ro
manya’sında olduğu gibi Çavuşeşku’nun düşüşü, yeni 
komünist hükümetçe 1946’da idam edilen Hitler 
yanlısı, milliyetçi lon Antonesku’yu hafızalarda ye
niden canlandırdıysa, Irak’ın benzer şekilde can çe
kişen ve boğulan otokrasisinin düşüşü Saddam Hüse
yin’in tiranlığına zemin hazırlamış olan ve darbede 
öldürülen son büyük yerel politikacıyı hafızalara geri 
getirebilir.

Etnik olarak parçalı bir yapıya sahip olan İrak şu 
an “tek-adamın hâkim olduğu haydutluk” rejimiyle 
(thugocracy) ile idare ediliyor; eğer biz ülkeyi gerçek
ten yönetebilecek insanları hızlıca ve pragmatik bir 
şekilde derhal göreve tayin edemezsek Saddam’ın or
tadan kaldırılması ülkenin siyasî bütünlüğünü tehdit 
edebilir. Bu yüzden demokrasi geleneğinin zerresine 
sahip olmayan bir ülkeye bir gecede demokrasiyi ge
tirmek gibi misyonerce bir sevdaya bir an önce tev- 
be edip vazgeçmemiz gerekiyor.

Mezhepçi / hizipçi çizgi karşısında tüccar sınıfları 
birleştirecek ve zamanla kurumlan ve ekonomik ya
pısı yeniden inşa edildikten sonra ülkeyi demokratik 
bir alternatife doğru sürükleyecek “geçişi sağlayacak 
seküler bir diktatörlük** kurm ak bizim Irak*taki 
ana hedefimiz olmalıdır. Özellikle, bizim istilâmız 
öncesinde Kürtlerle yeni Irak rejimi arasında önce
den planlanmış bir ilişki bizim tarafımızdan müzake
re edilmeli ki; Kürtler gerçek ve tam bir otonomi 
(özerklik) iddiasındayken yeni merkezî Bağdat yöne
timi de Kürtlerin yaşadığı bölgelerin kendi deneti
minde olduğunu iddia edebilsin. Böylece, geçişli re
jim, kuzeyde Kürt hakimiyetindeki serbest bölge 
dışındaki yerel üsleri kullanma hakkını da bekle
nildiği gibi bize verecektir,

Ortadoğu’nun her zaman saf kuvvet politikaları
nın “laboratuvarı” olduğunu aklımızdan çıkarmaya
lım. Örneğin, İranlıları hiçbir şey 1988’de İran sivil 
uçağını kazayla vurup düşürdüğümüz olay kadar etki
lemedi (ki, İranlılar bu olayın kazara gerçekleştiğine 
asla inanmadılar.) İran’ın bu olayı müteakip aldığı 
ateşkes kararı bir bakıma bu inancın sonucuydu. Bi
zim Irak rejimini parçalamamız kadar hiçbir şey İran 
liderlerinin kafasını meşgul edemez.
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66 milyon insanıyla İran, Ortadoğu^nun evreri' 
sel eklem  yeri konumunda. İran’ın iç politikaları öy
le karmaşık bir durum arz ediyor ki zaman zaman mç 
ayrı çekişen yönetim aynı anda var olabiliyor: Ru- 
Kâm lider Ayetullah Seyyid Ali Hameney ve devrim 
muhafızları; Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemî 
ve batı eğilimli seçilmiş hükümeti ve pazar gücü oda
ğının kendisini ikisi arasında aracı konumuna getir
diği Ali Ekber Haşimi Rafsancani. İran politikaları, 
bazen bu üç güç unsurunun arasındaki ince ve kurnaz 
düzenlemelerin / ayarlamaların sonucu olarak teza
hür etmekte; bazen de bunlar arasındaki rekabet so
nucu şekillendirmekte, h'ak ve İran rejimleri funda
mental (kökten, temelden) olarak birbiriyle farklılık 
arz ediyor ve dolayısıyla bizim iki ülkedeki mücade
lelerimiz de aynı şekilde farklılık gösteriyor.

Irak’tan çok daha engin bir siyasî birikime sahip 
olan İran’daki yapıyı tanımlamak için ne kadar bizim 
amaçlarımız için uygunsuz ve girift bir mâhiyet arz 
etse de “rejim” kavramından çok “sistem” kelimesi 
daha uygundur. Henry Kissinger’in Mao Zedong ile 
Zhou Enlai arasında Çin’e başarıyla uyarladığı 19. 
yüzyıl '‘saray diplomasisi” (court diplomacy) tipi bir 
uygulama İran’da işlemez; çünkü İran birçok önemli 
siyasî aktöre sahip. Hakikaten de İran’da birçok ana 
mesele iç pazarlık konusu hâline getirilmekte ve İran 
sistemi dinamiklikten çok uzak bir görünüme sahip
tir. İran dış politikasının değişim geçirmesi ancak

Iran lider takımının başka bir seçenek' 
leri kalmadığına inanmalarıyla müm
kündür.

Nasıl İran sivil uçağının düşürülmesi 
olayı İranlıları derinden etkilediyse 
1991’de Bağdat’ın bombalanmasından 
sonra Amerikan diplomatik insiyatifini 
görememek İranİi liderleri aynı ölçüde 
hayal kırıklığına uğrattı. Aynı zamanda 
Başkan Bush’un “şer üçgeni” demeci de 
-her ne kadar bunu kesin bir dille kına
mış olsalar da- İranlıları etkilemiş olma
lı. Beyaz Sarayhn da çoktan kabul etti' 
ği gibi seçilmiş hükümetteki ılımlılarla 
yapılan görüşme talebi bize bir fayda 
sağlamıyor; ve biz önümüzdeki dönem  
doğrudan bir şekilde radikallerle uğraş' 
malıyız; bu da ancak onların güç den- 
gesi hesaplarını bozacak **kesin ve |ok” 
bir askerî müdahaleyle mümkün olabi' 
Ur.

İslâm Devrimi’nin felaketane ekono
mik sonuçlarından dolayı bölgede Amerika’ya en 
çok yakınlık duyan kitle İran nüfusudur. İran yöne' 
timinde tam ve kesin dönüşüm, şartlara değil, zci' 
m ana bağlıdır. Yurt dışında terörist eylemlere kalkı
şan dinî nitelikli cemaatlere bağlı kuşatılmış kişile
rin de varlığını göz önünde bulundurarak; İran^da 
şiddetli bir karşi'devrim yerine yumuşak bir dönü
şüm ancak bu üst derece insan ihlallerini işlemekten 
geri durmamış resmi suçlulara verilecek bir genel af 
sözüyle mümkün olabilir.

İran^ın dış politikasını değiştirmeyi başarabilir' 
sek bu, Irak*taki rejimi parçalam a girişimimizi 
haklı çıkarmaya yetecek bir gerekçe olacaktır. Bu 
aynı zamanda İsrail’in kuzey sının Lübnan’daki îran 
destekli Hizbullah örgütünün dinamitlenmesi, İsrail’in 
üzerindeki füze tehdidinin ortadan kalkması ve Suri
ye’nin ılımlılaşmaya sevkedilmesi gibi başka faydak so
nuçlar da getirecektir. Ve bu, içinde Türkiye, İran, 
İsrail ve Eritre^nin bulunduğu Arap olmayan  gay
ri resmi bir “Yakındoğu çevre ekseni”nın oluşnut' 
sına da zemin hazırlayabilir. Türkler zaten İsrail’le 
askerî bir ittifak içinde. Eski Marksist Etiyopya (Ha
beşistan) ile uzun süreli savaşları sonucunda (Eritre 
bağımsızlığını 1993’de kazandı.-N. A .) manastıra in
zivaya çekilmiş gibi en yakın komşularından kendini 
yalıtmış Eritre bile İsrail’le güçlü bağlar kurma uğra
şında. Eritre sekülerleştirilmiş bir nüfusa sahip ve Ba-
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bülınendep Boğazı’nm (Arabistan Yarımadası’nın 
güneybatı ucundadır-N. A.) yanıbaşmdaki ticarî li- 
manıyla da stratejik bir konum ve öneme haiz. Bü' 
tün bunlar hep birlikte İsrail’in Batı Şeria ve Gaz- 
ze’den kademeli olarak geri çekilmesini destekleyici 
bir bağlam / ortam oluşturacaktır. 2000 yazında Baş- 
kan Clinton ve Başbakan Ehud Barak’ın barış planı 
ile birlikte öngördükleri problem, İsrail’in Lüb
nan’dan geri çekilmesi ile gün yüzüne çıktı; o da bu 
hareketin birçok Arap tarafından bir güç belirtisinin 
aksine bir güçsüzlük belirtisi olarak algılanması idi. 
İşte bu yüzden İsrail’in (Batı Şeria ve Gazze’den-N. 
A.) olası bir geri çekilme durumundan önce stratejik 
konumunu güçlendirmiş gibi görünmek zorundadır.

Tabii ki birçok Filistinli bütün İsrail fethedilme
dikçe tam tatmin olmayacaktır. Fakat zamanla Filis
tin şehirlerinde bir İsrail askeri bile kalmadıkça, bil
hassa gençler arasında “köpüren hiddetli hüsran”, 
kendi içlerindeki Ramallah ve benzeri bölgelerde ya
şayan batılılaşmış ve hıristiyanlaşmış elitlerine doğ
rulacak, aynı zamanda bu nefret dalgası Doğu Ü r
dün’ün başkenti Amman’a kadar uzanacak. Cumhu
riyetçi veya Demokrat olsun, Amerikan yönetimleri 
konu Ürdün’e ve diğer müttefiklerimize gelince önü
müzdeki dönemde hüküm sürecek karışıklığa ve kar
gaşaya uyum göstermek mecburiyetinde olacaklar.

Hatta gelecek yönetimler, Mısır'da Hüsnü M ü
barek, Suudi Arabistan'da K rallık Ailesi ve Pakis' 
tan'da Pervez M üşerref gibi diktatörlerin her za- 
man daha iyi bir alternatiflerinin olduğu ve bunun 
iyi sonuçlar getireceği yanılgısına kapılmış olan  
medya cenahı ve akadem ik camiadan hiç de sem- 
pati toplamayacaklarını iyi bilmelidirler, (Ki, ge
nellikle bu diktatörlerin alternatifi de yoktur,) H a
kikaten de, Özbekistan'daki İslam Kerimov'un za
lim ve vahşi rejiminin zcıyıflaması ille de daha ay
dınlık bir alternatifi doğuracak değil.

Bu sadece Özbeklerle Buhara ve Semerkant’ı 
elinde bulunduran etnik Tacik gruplar arasında ola
sı bir iç savaşın kıvılcımı olur. Özbekistan, Sovyet 
sonrası Orta Asya’nın politik v& demografik olarak 
merkezî noktasında olduğundan Afganistan’da “ulus 
inşası” fikrini savunanlar şunu idrak etmeli ve göz 
önünde bulundurmalıdır: Bölgede yeniden inşa edilme
ye hazır birkaç ulus daha bulunabilir. Bu nedenle, böl
gede bazı ülkeler çökse ve de biz etnik “ihanet”lerle 
uğraşmak zorunda kalsak bile Pentagon’dakiler Orta 
Asya’nın tümünde bize çeşitli seçenekler sunan yer
leşme stratejilerine kafa yormaktalar.

Terörizmle savaşımızdaki başarımız Afganistan’ı 
ve diğer bölgeleri Amerikan karşıtı teröristlerden te- 
mizleyebilmedeki becerimize bağlıdır. Ve dünyanın 
birçok yerinde bu görev batı modellerini taklit eden 
zayıf merkezî hükümetler / yönetimler yerine daha 
önceden kendini ispatlamış uzun süreli kalıcı savaş 
lordlarına emanet edilecektir. Tabii ki biz öncelikle, 
Gülbeddin Hikmetyar olayında olduğu gibi Ameri
kan yanlısı Hamit Karzai rejimini devirmeye çalışan 
Amerikan karşıtı radikalleri ortadan kaldırmalıyız.

Fakat bu da Karzai hükümetinin ülkede tek ege
men güç hâline geldiği anlamına da gelmez. 20. yüz
yılın ortalarında ulusal bütünlüğünün zirvesinde 
olan Afganistan’da Kabil merkezli Kral Zahir Şah re
jimi böyle bir bütünlüğün sağlandığı durumda bile 
ancak büyük şehirleri, kasabaları ve bunları bağlayan 
çevre yollarını kendi denetimi altında tutabilmişti; 
eğer bu gerçek göz önünde bulundumlursa Afganis
tan’da tam manasıyla bir ulus yaratmanın başarı ola
sılığı düşük olmakla birlikte terörizmle mücadelede 
de bunun getirisi ikincil bir öneme sahiptir. Şunu 
tekrar hatırlamalıyız ki Afgan mücahitlerinin baş
kaldırısını fitilleyen kıvılcım, Aralık 1979’daki Sov
yet istilâsı değil, 1978’in Nisanında Kabil rejiminin 
merkezî hükümetinin gücünü köylere doğru yayma 
teşebbüsü olmuştu. Her ne kadar vahşi ve yetersiz 
metodlarla sürdürüyor olsalar da Arapların ve İranlI
ların Afganlardan daha engin bir modem devlet ge
leneğine sahip olduklarını her zaman aklımızda tuta
lım.

Ortadoğu’daki kördüğümü çözmeye yarayacak 
her türlü değişim ve gelişim Afganistan’ı gündemin 
ön sıralarından silecektir. 19, yüzyılın sonlarında 
Osmanlı İmparatorluğu zayıflığına rağmen ayakta  
kalmayı başardı. Çöküş, L  Dünya Savaşı gibi bir 
felaketi beklem ek zorundaydı. Aynı şekilde bir sürü 
zayıf rejimiyle Ortadoğu bir sonraki felakete kadar 
sendeleyerek ayakta kalmaya devam edecek; ve de 
Amerika’nın Irak’ı işgali tam da bu bahsettiğim fela
ketin ta kendisidir. Fakat gerçek soru/n Amerikan 
askerinin Saddam rejimini yıkıp yıkamayacağı mese
lesi değil; Almanya ve Japonya’nın işgalinden beri 
yaşamadığı “emperyal müdahele’yi Amerikan hal
kının yüreğinin kaldırıp kaldıramayacağı mesele
sidir. ■

Robert D. Kaplan aylık The Atlantic Monthly dergisi 
yazarıdır. En son kitabı Savaşçı Politikaları: Liderlik Niye 
Pagan Bir Ethosa Qereksinim Duyar? (2001).
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TUTUMUNA BAKIŞ

RASÎM ÖZDENÖREN

I rak, son haftaların veya son ayların değil, son on 
yılların problemi olarak dünya siyaset günde
minde yer alıyor. Onun belli başlı bir problem 

alanı haline gelmesi, söylemek bile fazla, dünya pet
rol zenginliğinin önemli bir payını elinde bulundur
muş olmasından ileri geliyor. Dünyada, yalnız Ame
rika’nın değil, öteki bütün ülkelerin de açık ve belli 
bir çıkar ilişkisini elinde tutan bir devletin, siyasal 
tutumunun da ilgi odağı olacağı belli bir şey. Bu ba
kımdan İrak yalnızca ne bir başına Amerika’nın ilgi 
alanı içindedir, ne de bir başına başka bir ülkenin... 
Fakat o, bütün dünyanın ilgi alanı içindedir, tıpkı 
öteki petrol rezervine sahip olan ülkeler gibi... Orta
doğu’da sınırların çizilmesinde başat etken de, aslın
da, petrol rezervlerinin “dengeli” biçimde dağıtılma
sı hususu olmuştur. Bu demektir ki, elinde petrol re
zervi bulunduran bir ülke, bu petrolden çıkarı bulu
nan diğer devletlerin denetimine ve gözetimine açık 
bulundurulmaktadır. Bu durum hukuken ve resmen 
böyle olmasa bile, fiilen böyledir. Nitekim Sad- 
dam’ın 1990 yılında Kuveyt’e saldırmasının ardın
dan, onu hizaya getirmek için bütün dünyanın aynı 
koalisyon içinde yer alması anlamlı bir göstergedir. 
Dünya, bir biçimde kurulmuş bulunan bu dengenin 
bozulmasına göz yummak istemiyor. Çünkü onun 
düzeltilmesi ve eski haline iade edilmesi çetin bir ça
bayı gerektiriyor, içinde silahlı müdahale de bulunan 
her türlü çaba...

İmdi, Irak, Türkiye bakımından ilgi çekici bir dış 
politika fenomeni olarak görülüyorsa, bunun sebebi 
yalnızca onun bir komşu ülke olmasından ileri gelmi
yor. Kuşkusuz, onun komşu oluşu Türkiye’yi her yön
den ve yakından ilgilendirmektedir. Ama Türkiye 
Irak’a komşu olmasaydı bile, onunla ilgilenmek du
rumunda kalacaktı. Sırf petrole olan ihtiyacı nede
niyle Irak’la bir biçimde bağlantı kurma gereği orta

ya çıkacaktı. Türkiye’yse sanki durumu yalnızca bir 
komşuluk ilişkisi içinde görüyor gibi davranmaktadır 
ve “aman komşuya zarar gelmesin” gibisinden bir du
yarlılık sergilemek ister görüntüsündedir. Onun 
komşuluk ilişkisinden gelebilecek etkileri kuşku yok 
ki, Türkiye’yi farklı bağlamlarda ilgilendiriyor. Ama 
şu anda Irak’a dünyanın gösterdiği ilgi Türkiye’nin 
yaklaşımından farklı bağlamlarda seyrediyor. Ve an
ladığımız kadarıyla Türkiye nerdeyse bilinçle ve 
özenle bu bağlamm dışında kalmak ister gibi görünü
yor. Bu iki tutum arasındaki farka dikkat etmek ge
rekiyor. Konunun Türkiye’yi ilgilendiren boyutu 
üzerinde ayrıca durmalıyız. Ancak Amerika’nın böl
ge (Ortadoğu) üzerindeki politikasının temel hedef
leri bilinmeden Türkiye’nin siyasal konumunun ne 
olması gerektiği de layıkıyla anlaşılmaz.

Aslında, 1991 Körfez Savaşı’nın bitip bitmediği 
üzerinde bir mutabakat sağlanmalıdır. Körfez Savaşı 
acaba on yıl öncesinde mi kalmıştır, ve olup bitmiş 
midir? Yoksa etkisini hâlâ sürdürmekte midir ve da
ha açıkçası bkmemiş bir savaşla mı karşı karşıya bu
lunmaktayız? Bizce Körfez Savaşı hedefine ulaşma
dan kapatılmış, ancak sonuçlandırılmamıştır. Savaş, 
bilançosu yapılarak hitama erdirilmiş olsaydı, şimdi
ki “Irak krizi”ne mahal olur muydu? Şimdiki kriz, bu 
defterin artık dürülmesi gerektiği noktasında ortaya 
çıkıyor. ’91 Körfez Savaşı hedefine ulaşmadan kapa
tılmıştır. Hedef neydi? Hedef kuşku yok ki, bölgeden 
Saddam tehlikesini kaldırmaya yönelik bir etkinlik
ti. Bu sonuca ulaşılmış olmadıkça “kriz”in ortadan 
kalktığını düşünmek de abestir. Saddam hayatta kal
dıkça ve bölge için tehdit olmayı sürdürdükçe Irak 
da bölge için bir çıban başı olarak kalmaya devam 
edecek demektir. Böylece, aslında krizin sebebini isa
betli teşhis etmek ön alıyor. Bölge için ve bu dola
yımdan geçerek dünya için tehdit teşkil eden etken
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ülke olarak İrak olmayıp kişi olarak Saddam olduğu 
tespitinden hareket etmek gerekiyor. Olaya böyle 
bakmca “savaşa hayır!” diye ortalarda gezenlerin ne 
istedikleri de ortada kalıyor. Mesele Irak’a karşı bir 
savaşın açılıp açılmaması olarak değerlendirilebile
cek bir basitlikte tezahür etseydi, buna herkes tered
dütsüz olarak katılır ve “savaşa hayır!” sloganını te
rennüm ederdi. Oysa mesele Irak’a savaş açılsın mı 
biçiminde değil de, bölge ve dünya için tehdit teşkil 
eden bir diktatörün belası savuşturulsun ve bunun 
için gerekli tedbirler alınsın mı, biçiminde ortaya 
konulursa, tablonun anlamı değişecektir. Çünkü bu 
durumda, çeşitli mülâhazalarla şimdi Irak’tan yana 
tavır koymuş olan kimseler, mezkûr diktatörün yal
nızca bölge için değil, fakat aynı zamanda kendi in
sanı ve dünya için de bir bela olduğunu hatırlamaya 
başlayacaktır. Nitekim savaşın masum Irak halkına 
karşı yöneltildiği mülâhazasına baş vurulduğu her 
defasında herkes çaresiz ve aciz bir halin içine gömü
lüyor. Ancak mezkur belanın ortadan kaldırılmasına 
yönelik bir hedefin gerçekleştirilmesi olarak değer
lendirildiğinde, daha soğuk kanlı ve isabetli hareket 
edileceği kesindir.

Hedefin Saddam olduğundan nasıl emin olabili
riz sorusuyla karşılaşabiliriz. îşte burada ABD’nin 
Ortadoğu politikasının temel rükünlerini (belirleyi
cisini) ileri sürmeliyiz. ABD’nin Ortadoğu politikası
nın iki temel belirleyicisi bulunuyor: 1. Petrol rezerv
lerinin güvenlik altında tutulması, 2. İsrail’in güven
liğinin sağlama alınmış olması. Bu iki etkenin ikisi 
de birinci öncelikte yer alıyor diye düşünülmelidir.

îmdi, Saddam’ın, ülkesindeki silahların BM’nin 
denetimine karşı ayak sürümeye kalkışması, sonra
dan fikrini değiştirmek zorunda kalmış olsa da, kitle 
imha silahları sahibi olarak bölge için tehdit teşkil 
ettiğinin karinesi olarak değerlendirilmiştir. Nitekim 
’90 yılı Ağustos ayında Saddam, Kuveyt’e saldırmak
la bölge ve dünya için güvenilir biri olmadığını, bila
kis tehdit ve tehlike teşkil ettiğini ortaya koymuştu. 
’91 yılı Körfez Savaşı’nda, Saddam tehlikesi ortadan 
kaldırılmamış, ancak o tarih itibariyle o günkü İrak 
ordusu etkisiz hale getirilmekle yetinilmiştir. Oysa 
zaman “tehlikenin ve tehdidin” halen devam etmek
te olduğunu göstermeye devam ediyor. Bu durum da 
ABD’nin Ortadoğu politikasına uygun düşmüyor. 
Aslında burada bir hususun altı özenle çizilmelidir. 
Yukarda “kişi olarak Saddam” ibaresine yer verildi. 
Bu ibarenin doğru anlaşılmasını istiyorum. “Kişi ola
rak Saddam” derken, gene de Saddam’ın zatını kas
tetmediğim kabul edilmelidir. ABD’nin Ortadoğu

politikası yönünden özellikle bu böyledir. ABD’yi il
gilendiren husus, ne ülkeyi kimin yönettiği, ne o ül
kenin siyasal rejimidir; onun ilgisi, ülkenin yönetici
si kim olursa olsun ve ülkenin siyasal rejiminin ma
hiyeti ne olursa olsun, bunlardan herhangi birinin, 
ABD’nin bölge için şimdi değindiğimiz belirleyici iki 
temel etkenini (petrol ve İsrail) ihlâl edici nitelikte 
seyretmemesidir. Bunun aksini düşünmek ABD’nin 
politikasını anlamamak olur. Çünkü ABD ne sand- 
dığı gibi demokrasi sevdalısıdır, ne de diktatörlüğe 
karşıdır. O, ülkesinin çıkarı neyi gerektiriyorsa on
dan yanadır. Bu açıdan bakıldığında, bir yerde mo
narşiden, bir başka yerde demokrasiden yana görün
mesi, onun çifte standart uygulamasıyla ve çelişkiye 
düşmesiyle değil, fakat çıkarına göre hareket etme
siyle açıklanmalıdır. ABD bu açıdan, yani kendi çı
karı açısından bütünüyle tutarlı davranmaktadır.

Peki Türkiye’nin dış politikadaki belirleyici etke
ni nedir? Onu yönlendiren bir etken veya etkenler 
var mıdır? Acaba “yurtta sulh, cihanda sulh” sloganı, 
sözü geçen politikanın yönlendiricisi olarak düşünü
lebilir mi? Bize kalırsa, hayır. Çünkü bu slogan (ister
seniz ilke diyelim), müşahedemiz o ki, daima, bir şey 
yapmak için değil, fakat bir şey yapmaktan kaçınmak 
için istimal edilmiştir. Kaldı ki, bu “ilke” Türkiye ta
rihi açısından bakıldığında Cumhuriyet döneminin 
bir ürünüdür. Bu durumda onun politikasında yön
lendirici olabilecek bazı tarihsel etkenler bulmak ve 
ona dayanmak mümkün olabilir mi? İçinde bulundu
ğumuz kesitte, buna evet demek imkânsız görünüyor. 
Türkiye’nin, meselâ bir Rusya’nın dış politikasının 
değişmez belirleyicisi olarak kabul edilen “sıcak de
nizlere inme” gibisinden sürükleyici bir etkeninin 
(veya bir dış politika stratejisinin) varbulunmadığını 
tespit edebiliyoruz. Oysa Rusya, rejimini değiştirdiği 
dönemlerde bile, bu belirleyici etkenini (stratejisini) 
değiştirmemiş ve o etkeni daima müşir olarak kulla
nabilmiştir. Başka ülkelerin de benzer ilkeleri varbu- 
lunmaktadır.

İmdi, Türkiye, nasıl oluyor da “yurtta sulh, cihan
da sulh” gibi aslında kulağa hoş gelen bir “ilke”yi bir 
şey yapmak için değil de, bir şey yapmaktan kaçın
mak için kendine rehber ittihaz ediyor? Bunun açık
laması sanıyorum Lozan ukdesinde bulunabilir. Lozan 
ukdesi, mağlûplara mahsus bir karmaşalı ruh halinin 
ifadesidir. Türkiye 1699’dan bu yana savaş alanların
dan sürekli mağlûp dönmüştür. Yahut da adeta ka- 
ideten mağlûplarla aynı koalisyon içinde yer almış
tır. Dış politikasında ona müşir olabilecek biricik il
ke nerdeyse işbu söz konusu karmaşadır diyebiliriz.
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Dı§ politikada daima “savunmacı” ve “özür dileyici” 
bir tavrı benimsediğini çıkartabiliriz. Bu tutum onu 
bölüneceğine ilişkin bir paranoyaya sürüklemekten 
de geri kalmıyor. O kadar ki, Irak’m toprak bütünlü
ğünün korunmasına ilişkin Türkiye’nin ısrarlı talebi, 
aslında, zımnen kendisinin bölünebileceğine ilişkin 
bir paranoyanın dile getirilmesini ifade ediyor. Çün
kü Irak, aslında, kim ne derse desin, 1991 yılında za
ten 3 ’e bölünmüştür. 32. paralelin güneyi ile 36. pa
ralelin kuzeyi BM’nin kararıyla Saddam’ın hüküm
ranlık alanının dışına çıkartılmıştır. 36. paralelin ku
zeyi ile Türkiye’nin güney sınırı arasında kalan böl
gede, halen bir Kürt otoritesinin kurulu bulunduğu 
da kimsenin meçhulü değildir. Türkiye’nin bu bölge 
üzerinde himayeci bir rolü üstlenmekten niçin ka
çındığı bizim için ciddi bir merak konusudur. Çünkü 
şimdi değindiğimiz ABD’nin Ortadoğu politikasının 
temel belirleyicileri arasında yer alan bölgedeki pet
rol rezervlerinin güvenlik altında bulundurulması 
hususu, bu konuda Türkiye’nin önünü açacak ve ona 
tarihsel fırsatı sunacak bir imkânı içinde barııjdırı- 
yor.

Buna rağmen Türkiye statükocu tutuma sahiple
niyor. Savaş karşıtlığı onu nerdeyse Saddam’ın ya
nında yer alır bir konuma sürüklüyor. Savaşı isteme
mekle, reel politikanın gereklerinden kaçınmanın 
iki farklı olay olduğunu bilmemiz gerekiyor. Olay, 
bizce ne Saddam’ın, ne de ABD’nin yanında yer alıp 
almamakla ilintiMdir. Burada bir trajik açmaz duru
mu yaşanıyor. Masum insanların ölmesini istemiyo
ruz, bunu kimse istemiyor. Ama bu masum insanla
rı zalimlerin eline bırakmak da gerekmiyor. Bu bağ
lamda, soruyu doğru vaz etmek önem taşıyor. Soru

şudur: insanların başına musallat olmuş bir belanın 
def edilmesi gerekir mi, gerekmez mi? Ya da insanla
rın güvenliğini tehdit eden bir yönetimin bertaraf 
edilmesi gerekir mi, gerekmez mi? Yoksa savaşa evet 
mi, hayır mı, değil... Bu mülâhazalar seyirci kalma
yı değil, fakat müdahil olmayı sonuçluyor. Olaya 
müdahil olmadan ileri sürülecek şartlardan bir hası
la elde edilebileceğini sanmıyorum. Öte yandan ola
ya Amerikancı mısın, Saddamcı mısın kabilinden 
kısır yaklaşımlardan da bir netice çıkmaz. Ameri
kancı olmadan da, ülkenin, bölgedeki çıkarlarını gö
zetmek adına ABD ile bir koalisyon içinde yer al
mak niçin mümkün olmasın? Aslında koalisyon, ka- 
tılanların karşılıklı çıkarını gözetmek üzere varılan 
bir uzlaşmanın adıysa ve katılanlar kendi kimlikle
rinden ödün vermeye mecbur kalmadan bir uzlaşma
yı sürdürebiliyorsa, ondan niçin korkulsun ve kaçı
nılsın? Kaldı ki, reel pozisyonların, Türkiye istesin, 
istemesin, onu Kuzey Irak’a müdahale etmeye zorla
dığı ve onun da bundan kaçınamadığı ortada değil 
mi?

İmdi, Irak krizi dolayımından bakıldığında, Tür
kiye nin uzun vadeli bir dış politika stratejisinin bu
lunmadığı, vuku bulan her dış olay karşısında apan
sız yakalandığı ve palyatif tedbirlerle yetinmek, zo
runda kaldığı ortaya çıkmaktadır. Bunun sebepleri 
olmalıdır. Konuya düzgün bir yaklaşım sağlayabil
mek için “strateji” kelimesinin anlamından yola çık
mak uygun olur sanıyorum. Bu kelime ile ne anlatıl
mak isteniyor? Kelimenin anlamı için bir sözlüğe 
müracaat edelim: “Strategy (strateji), bir ulusun ya 
da uluslar topluluğunun, barışta ve savaşta benimse
nen politikalara en fazla desteği vermek amacıyla.
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politik, ekonomik, psikolojik ve askerî güçleri bir 
arada kullanma bilim ve sanatı; önceden belirlenen 
bir amaca ulaşmak için tutulan yol.” (İngilizce-Türk- 
çe Oxford Ansiklopedik Sözlük 2. Güneş Y. 1985, 
S.1659).

Buradan, strateji belirleyebilmek için: 1. Hangi 
platform üzerinde' durulduğunun, 1. Hangi hedefe 
varılmak istendiğinin bilinmesi gerektiği anlaşıl
maktadır. Böylece:

1. Bir devlet kendine belli bir dış politika strate
jisi belirlemişse onu icra edecek, yeri gelince dayata
cak gücü kendinde bulabilmelidir. Bu gücü kendinde 
bulamayan bir devletin strateji tayin etmesinin, ta
yin etmişse onu hayata geçirebilme gayretinin anla
mı olmayacaktır.

2. Bir devletin kendine dış politika ile ilgili bir 
strateji belirlemesi o devletin istikbale ait öngörüle
rinin mevcut bulunması ile de ilgilidir. Bu stratejinin 
bir yanı devletin kendüıi savunmasına dönük olaca
ğı gibi, bir yanı da mümkün ve muhtemel gelişmeler 
karşısına devletin takınabileceği alternatif tavırlarla 
ilgili olacaktır. Devletin istikbale matuf gelişmeler 
karşısında takınabileceği mümkün ve muhtemel ta
vırların belirlenebilmesi için öncelikle kendinin 
ayak bastığı zeminin mahiyeti hakkında, artı, ne is
tediği ve ne istemediği hakkında bilgisi ve belirlen
miş kararları olması gerekir.

3. Belirtilen hususların elle tutulur hale gelmesi 
için de, bu hususlarla ilgili olarak yöneticilerin kafa
sında belli bir bilincin yerleş olması beklenir. Yöne
ticiler böyle bir bilincin isterleri doğrultusunda karar 
almak ve hareket etmek noktasında gerekli esneklik 
içinde olabilmelidir.

Çizmeye çalıştığımız çerçeve muvacehesinde 
Türkiye’ye bir yer biçmek istersek acaba nasıl bir 
tabloyla karşılaşabiliriz? Sanıyorum karşımıza şöyle 
bir tablo çıkar:

1. Türkiye kendine belli bir dış politika stratejisi 
belirlemiş olsa bile, bu stratejiyi dayatabilecek gücü 
kendinde bulup bulamadığı belli değildir. (Silahlan
ma ile silah deposu olmanın farkı ’91 Körfez Sava- 
şı’nda Irak’ın düştüğü dürümdan dramatik biçimde 
anlaşılabilir).

2. Türkiye’nin istikbale matuf öngörülerinin ne 
olduğu bilinmemektedir. Strateji ise istikbale matuf 
öngörülerin mevcut bulunmasıyla temellendirilebil- 
mektedir.

3. Bu durum karşısında Türkiye’nin uzun vadeli 
dış politika stratejisi belirlemesinin imkânı karşımız
da bir soru olarak durmaktadır.

Böyle olunca dış politika gündelik, daha doğrusu 
günübirlik kararlarla yönlendirilmek noktasında bı
rakılacaktır. Olaylara yön vermek yerine, olayların 
arkasından sürüklenilecek, belki de sürünülecektir. 
Yöneticiler, hür ve müstakil iradeyle karar almak ve 
o karar doğrultusunda hareket etmek yerine, başkası
nın dümen suyunda gitmek zorunda kalacaktır. İkin
ci Abdülhamit dönemini istisna tutarsak, Tanzi
mat’tan günümüze, Türkiye, güçlü devletler nezdin- 
de yer almaya çalıştığı zamanlarda bile, yöneticilerin 
duygusal eğilimine ram olmak zorunda kalmıştır. 
Akıllı ve hesaplı kararlar neticesinde değil, şu veya 
bu devlet adamının, şu veya bu sebeple herhangi bir 
devlete beslediği duygusal zaaflar, dış politikanın 
belirlenmesinde nerdeyse başat âmil olmuştur, diye
biliriz. ■
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YENİ SOĞUK SAVAŞ: 
ABD EMPERYALİZMİNİN TÜKENİŞİ 

İSLÂM DÜNYASININ YENİDEN DİRİLİŞİ

TARIK BURAK ŞAHİN

‘En zor şey, karanlık bir odada kara kediyi bulmaktır.
Özellikle odada kedi yoksa**

Konfuçyüs

A BD’de meydana gelen ve tarihe ‘11 Eylül’ 
olarak geçen olayın aydınlığa kavuşturul' 
masına kimse cesaret edememiştir. 

ABD’nin dünyanın önüne sunduğu delillere -onlar 
da delil sayılırsa- inanmadıkları halde inanmış gözü
kerek; her ülke bu olaydan kendi menfaatleri için 
yararlanma yoluna gitmiştir. Neredeyse tüm ülkeler; 
kendi menfaatleri ile ABD menfaatlerinin, kesiştiği 
bir noktadan hareketle, evinin içini ve de arka bah
çesini temizlemeyi hedef almıştır. ABD’nin hedefle
rinin ne olduğu ve bu olayı nasıl kullanacağı üzerin
de ya durmadılar ya da ABD’den çekindikleri için 
ABD’nin hedeflerini deşifre edemediler. ABD’nin 
‘Irak-İran-Kuzey Kore’yi’ şer üçgeni ilan etmesi ile 
başlayan süreç, 11 Eylül’le başlatılan sürecin ne ma
naya geldiğini ya da ne anlamda kullanılmak istendi
ğinin ip uçlarını vermeye başlamıştır. ABD’yi vurdu
ğu kabul edilen El Kaide ve Taliban kadrolarının ne 
olduğu, özellikle Afganistan operasyonu tamamlan
dıktan sonra, tamamen gündemin dışına itilmiştir. 
‘Ölü veya diri’ olarak ifade edilen hesap sorma süre
ci; Afganistan'ın işgal edilmesi, Türki cumhuriyetle
re yerleşilmesi ve Irak'ın öne çekilmesi ile unutturul
du. İrak yönetiminin düşürülmesi için ABD tarafın
dan başlatılan kampanya ile, dünya yeni bir kutup
laşma sürecine sokulmuş olmaktadır. Dolayısıyla 11 
Eylül’le başlatılan ve şimdilik sadece İslam coğrafya
sını hedef alan süreç; Afganistan ve arkasından baş
latılmak istenen Irak operasyonu ile yeni bir boyuta 
taşınmış olmaktadır. Başlangıçta yalnız kalan İslam

dünyası doğal olarak şimdi yeni müttefikler bulmaya 
başlamıştır. Bugün ABD ile Çin, Rusya, AB, özellik
le Fransa karşı karşıya gelmiştir. ABD yalnızlaşmak
tadır. İslam dünyası iyi, köklü, uzun vadeli stratejiler 
ve politikalar oluşturabilirse; dışarıda müttefiklerini 
zenginleştirirken; içerde de kendi aralarında çok iyi 
ve köklü dayanışmalara ve atılımlara gidebilirler. O 
nedenle tüm İslam coğrafyasında yaşayan başta yö
netimler olmak üzere herkes; 11 Eylülü, ABD’nin 
kendi kendisini vurmasını, çok iyi anlamalı ve de
ğerlendirmelidir. 11 Eylül yeni bir dönemin, yeni bir 
soğuk savaşın başlangıç tarihidir.

Soğuk Savaşın Bitişi 
A BD ’nin Çöküşünü Hızlandırmıştır

İkinci Cihan Savaşı sonunda galipler arasında imza
lanan ve dünyadan gizlenen Tahran, Moskova, Qu- 
eebec ve Yalta anlaşmaları ile dünya paylaşılmış ve 
iki ana nüfuz bölgesine ayrılmıştır. Özellikle Yalta’da 
Dünya, önderliğini ABD ile Sovyetler Birliği’nin 
yaptığı iki ideolojik kampa bilinçli bir şekilde bölün
müştür. Bu bölünme ile soğuk savaş denilen bir dö
nem başlamış; bir taraf N A TO ’da, diğer taraf 
Varşova Paktı etrafında kenetlenmiştir. Bu yeni dö
nemle birlikte her iki taraf, bilinçli bir şekilde gerili
mi artırarak, ülkelerin kamplardan birine doğru yö
nelmesini sağlamak istemiştir. Her iki taraf, her an 
kendilerini yok edecek bir tehlikenin var olduğunu 
tekrarlayıp durmuştur. Taraflar, birbirine karşıdakini
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düşman olarak göstererek hem ülke içi, hem de blok 
içi muhalefetleri engelleme yoluna gitmişlerdir. Bu' 
nun doğal sonucu olarak silahlanma yarışı, baş dön
dürücü bir şekil almış ve de askeri harcamalar her ül
ke için ciddi bir sorun haline gelmiştir. Dünyanın 
imarı, insanların huzur ve mutluluğu için yapılması 
gereken yatırımlar yerine; dünyanın tahribi ve in
sanlığın yok olmasını sağlayacak olan alanlara yatı
rımlar hızlanmıştır. Bu yarış, Sovyet bloğunun diğer 
zaafları ile birleşince; Sovyetlerin çöküşünü hızlan
dırmıştır. Reagan’ın ‘yıldız savaşları projesi’, Sovyet
lerin sadece yarıştan çekilmesini sağlamamış; Sovyet 
sisteminin kendi içinde sorgulamasını ve de berabe
rinde yıkımını getirmiştir.

Sovyetlerin çöküşü, tarihsel bir dönüm noktası
dır. Rakipsiz kalan batı kapitalizminin, özellikle, 
ABD’nin aç gözlülüğünün en aşırı bir şekilde dışa 
yansıdığı bir dönem olmuştur. Batı kendi içinde, 
açıktan olmasa bile, gizliden gizliye bölünme sinyal
lerini bu süreç içinde vermeye başlamıştır. Bununla 
beraber soğuk savaşa göre şekillenmiş olan ABD’nin 
dev şirketlerinin bu yeni barış dönemine ayak uydur
ması mümkün olamamıştır. Tamamen özel sektör 
eksenli bir yapılanış olan ABD sisteminin bu yeni 
döneme, bcizı sektörlerde ayak uydurduğu söylene
mez. Savaş, enerji ve tüketim sanayii bu sektörlerin 
başında gelmektedir.

Bu dönemde ABD, iki ciddi sorunu yaşamaya 
başlamıştır; 1. Sosyal çöküntü, değerlerin çürümesi.
2. Ekonominin kötüye doğru gidişi.

ABD sisteminin, toplumu yönetim dışında tutmak, 
pasifsize etmek için başlangıçta, bir ilke olarak benim
senmiş olduğu, hiçbir şeyde kısıtlama yok, sonsuz öz
gürlük, istediğince tüket, lüks ve debdebe içine yaşa 
temel varsayımının doğal sonucu olarak ortaya çıkmış
tır. Bugün için ise bu konu, ABD’li düşünürlerin üze
rinde kara kara düşündükleri ve çözüm bulamadıkları 
ana bir sorun haline gelmiştir.

Tam bir tüketim toplumu haline gelen ABD hal
kının, başta tüketim sektörü olmak üzere sanayinin 
ürettiği her şeyin ABD içerisinde tamamen tükete
bilmesi mümkün olamamıştır. Ayrıca ABD’de işçili
ğin; Rusya, Çin, Hindistan ve İslam coğrafyasma 
rağmen çok yüksek olması, ABD şirketlerinin içeride 
üretmekte olduğu malların dünya pazarlarında reka
bet gücünü düşürmekte ve ilgili şirketleri zor duruma 
sokmaktadır. ^Baştan çıkarıcı bolluğa alışmış bir 
toplum* un ihtiyaçlannm daha ucuz olarak karşılan
ması, ABD yönetimlerinin içeride karşılaştıkları 
önemli sorunlardan biridir.

Dünyanın tek süper gücü durumunda olan ABD, 
sosyal çöküntüsünün yanı sıra bu yıl itibarı ile eko
nomik alanda da ciddi bunalım içerisinde bulundu
ğunun sinyallerini vermeye başlamıştır. ABD’nin 
dev şirketlerinden Worldcom, Enron, Andersen, 
Adelphia, Tyco, Global Crossing ve Merrill Lynch, 
Merck, |leliant Ntl, Kmart, Pacific Gas, Finova 
Group, HomPed, Southeast Banking, First Exe, Gib
raltar, Qwest, Xerox, General Electric’in muhasebe 
kayıtlarında ortaya çıkan yolsuzlukların patlak ver
mesi, ABD ekonomisinde çok ciddi sancıların var 
olduğunun ilk habercileri durumundadır -̂  ̂ Ameri
kan Airlines şirketi ise 7000 işçi çıkarmak zorunda 
kalmıştır.3 ABD’nin sembol kabul edilen enerji, ile
tişim, bilişim, finans ve endüstri sembolü olan dev 
şirketlerinde ard arda meydana gelen iflaslar, sahte
karlıklar başta Avrupa olmak üzere dünya borsaları- 
nı ciddi bir şekilde sarsmıştır ve sarsmaya da devam 
edecektir^. Daha da önemlisi; ABD ekonomisinin 
motor şirketleri olarak kabul edilen bu şirketlerin 
muhasebe kayıtları ile oynanarak devleştirildiği tar
zında bir kanaatin yaygınlaşması ile, ABD’de ki tüm 
şirketlerin güvenilirliği tartışma konusu edilmiş ol
masıdır.'Bu psikoloji ile 1929 yılındaki büyük ekono
mik krize benzer bir krizden korkulmaya başlanmış
tır. Bu ekonomik kriz, tamamen ABD merkezli bir 
kriz olarak doğmuştur .̂ ABD’nin bütçe dengesi bo
zulmuştur; 450 milyar dolar civarında dış ticaret açı
ğı vermektedir.^

Gerek ABD’de gerekse dünyanın değişik ülkele
rinde, ABD ekonomisinin çok kötüye gittiği tartışıl
maktadır. Bir Amerikan İnternet sitesi, okurlarını, 
krizden önce **Ekonomik çöküş icapıda, tedbirleri' 
nizi alın” diyerek uyarmıştır: “Dolar yere çakılacak ve 
A BD ’den hızlı sermaye kaçışı dünyanın her tarafında et
kilerini hissettirecek, ö z e l  emeklilik fonları berbat ola
cak. Sosyal sigorta ve emekli sandığı sistemleri zaten dar
be yemişlerdi. Sıra evlerinizde. Bundan önceki uyarımızı 
9 Eylül 2001 tarihinde yapmıştık; fotoğraf bugün daha 
kötü.’”̂

Nitekim bir ekonomik analist olan Jim Grifîin, 
aynı anlama gelen bir yorum yapmıştır:

“1997 yılındaki problem, başkalarının problemiydi ve 
bizim pantolonumuza kan sı ç̂ramıştı; ancak şimdi kendi 
bileklerimizden kan kaybediyoruz. Bu krizin kökleri 
ABD'de. 1929 benzeri bir krizin yaşanması olasılığı çok 
da uzak değildir.”^

Diğer taraftan dünyanın en büyük para speküla
törü George Soros, krizden önce; ‘Dünyanın genel an
lamda çift dipli bir ekonomik krize gireceği ve önümüzde
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ki yıllarda doların üçte bir ora
nında değer kaybedeceği, ABD  
ekonomisinde ve buna bağlı 
olarak dünya ekonomisin de bir 
krize doğru girildiğine’ dikkat 
çekmiştir.®

1997 global ekonomik 
krizinden’ sonra en güvenilir 
ülke kabul edildiğinden dola
yı 1.5 trilyon dolarlık yatırım 
portföyü, Uzak Doğu, Güney 
Amerika ve AB ekonomisin
den çıkarak ABD’ye yönel
mişti; böylelikle ABD ekono
misi bu krizden ciddi bir şe
kilde etkilenmemişti. Oysa 
şimdi Jim Griffin’in deyişi ile 
‘ABD kendi bileklerinden  
lean kaybetmeye' başlamıştı.
Bundan dolayı uluslararası pi
yasalarda dolanan 41 trilyon 
dolarlık sermaye daha güven
li limanlar aramak üzere ABD’den kaçmaya başlamış
tır. Alman Dresdner Investmen Trust şirketi genel 
müdürü Wolfram Gerdes; “Artık ABD’nin yatırım için 
en iyi yer olmadığı hakkında ortak bir görüş hakim” diye
rek iş dünyasının psikolojisini dile getirmiştir.^

Gerçekten de ABD ekonomisinin içine girdiği bu 
kriz, Bush dönemi ile ortaya aniden çıkan bir kriz 
midir; yoksa tarihsel bir arka planı var mıdır? Hiçbir 
sosyal hadise, bir merdiven basamağındaki ani deği
şim gibi birden bire ortaya çıkmaz, çıkamaz. Büyük 
değişimlerin daima bir arka planı vardır. Büyük deği
şimler; zaman içinde oluşan bir birikimin ürünüdür. 
Belli bazı olayların katalizör rolü oynaması bunu de
ğiştirmez. Katalizörler uygun ortamlarda fonksiyon 
icra ederler. Dolayısıyla Bush yönetimiyle patlak ve
ren krizde. Bush yörıetiminin bir etkisi olabilir. A n
cak bu kadar kısa zamanda, bu denli dev şirketlerin, 
ani bir şekilde iflasa sürüklenmesi mümkün değildir.
O nedenle bunun bir arka planı olmalıdır.

Ekonomistler, bu krizin köklerinin ABD ekonomisi
nin 20-25 yıl öncesine kadar uzandığını ifade etmektedir
ler.^ Bu da yaklaşık olarak soğuk savaşın bittiği döne
min hemen arkasına tekabül etmektedir. ‘2015 yılı
na doğru trendler’ adlı CIA raporunda; “ABD eko
nomisi sürekli bir düşüşe maruz kalacak. Yeni küresel 
ekonominin en önemh itici gücü olan ABD ekonomisin
de büyük ticaret açıklan ve düşük iç tasarruflar nedeniy
le büyüme beklentilerine olan güvensizlik geri kalan ülke

ler içinde son derece zararlı 
ekonomik ve politik sonuçlara 
yol açabilir. Dünyanın en bü
yük pazarının daralması ile 
önemli ticari partnerleri de sı
kıntıya düşebilir ve finanssal pi
yasalar derin istikrarsızlıklarla 
karşı l<arşıya ]<alabilir”^̂  dene
rek, ABD ekonomisindeki 
düşüşün devam edeceği be
lirtilmektedir. Ayrıca aynı 
raporun ‘Dört Alternatif 
Küresel Ç elecek Senaryosu* 
başlıklı kısmında, her dört 
senaryo incelendikten sonra; 
“Her dört senaryoda da, 
ABD ’nin küresel etkisi azalı
yor” ifadeleriyle, ABD’nin 
gelecek dünyada imparator
luk tahtının sallanacağına 
dikkat çekilmektedir.

Bu raporun 11 eylül 2001 
tarihinden yaklaşık bir yıl önce yani aralık 2000’de 
yayınlandığını göz önüne alırsak; Raporun, ABD et
kin çevrelerini, bir şeyler yapmaya yönlendirmek ve
ya ikna etmek için hazırlandığı söylenebilir.

11 Eylül’tin Yeniden Okunması:
Yeni Bir Soğuk Savaş Dönemi

ABD ekonomisinin bu çöküşünü göz önüne alarak
11 Eylül’e ve 11 Eylül sonrası gelişmelere baktığımız 
zaman şunu görmekteyiz: ABD kendi kendini vura
rak yeni bir soğuk savaş dönemini başlatmış ve geri
lim ortamından yararlanarak savaş sanayiini ve ona 
ilişkin tüm sektörleri canlandırmayı hedeflemiş ol
maktadır. Başkalarının kanları üzerinden ABD eko
nomisini kurtarma girişimidir bu. Bu, kapitalizmin 
doğasında var olan temel bir dürtüdür. Bu olguya; 
Woodrow Wilson, 1. Cihan Savaşının bitiminden 
bir yıl sonra, “Söyleyin, modem dünyadaki savaşın ger
çek nedeninin endüstriyel ve ticari rekabet olduğunu bil
meyen herhangi bir erkek, ]<adın ve hatta çocuk var mı
dır?” diye sorarak dikkat çekmek istemiştiri^. Bunun
la birlikte II. Cihan Savaşı önlenememiştir.

Olayların daha iyi okunabilmesi için ABD’deki 
bir iç soruna dikkat edilmesi gerekir. Demokratlar, 
özellikle Clinton döneminde, bilişim sektörüne ağır
lık vermişlerdir. Bu dönem içerisinde bu sektör saye
sinde ABD, Japonya ve AB gibi sanayileşmiş ülkele
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re üstünlüğünü kabul ettir- 
miştir. Klasik sanayi denen 
enerji, otomotiv, savunma 
sektörleri Clinton dönemi- 
nin kendilerine destek ver- 
medikleri, bunun için de 
dünya piyasalarında rekabet 
güçlerini kaybettikleri inan- 
cındalar. Bu nedenle de se- 
çimlerde Cumhuriyetçileri 
desteklemişlerdir. Seçimi 
Cumhuriyetçilerin kazanma
sı ile enerji, savaş ve otomo
tiv sanayi sektörü; devlet im
kanları aracılığıyla kaybet
tiklerini geri alma gibi tutum 
içerisine girmiştir. Bu nokta
da dikkat edilmesi gereken 
bir başka boyutta bu gün yö
netimde bukmanların Bush 
ve çevresinin enerji ve savaş 
sanayii sektörü ile olan ilişki
leridir. Başkan Bush, Beyaz Saray’a gelmeden önce 
Texas’taki Harken Petrol Şirketi’nin; yardımcısı 
Dick Cheney ise Halliburton petrol şirketinin başın
da bulunuyorlardı.6’9 n  Eylül’le beraber tüm enerji 
havzalarının bulunduğu bir coğrafyanın terörün ba
rındığı bir alan gibi gösterilmesi, herhalde bir tesadüf 
olmasa gerekir. Terör örgütleri ile savaşı; ülkelerle 
savaş ya da ülkelerin işgaline dönüştürmek, enerji 
sektörü yanında acaba hangi sektörlerin işine gel
mektedir? Dick Cheney’in daha önce başında bulun
duğu enerji şirketi olan Halliburton şirketine bağlı 
KBR firmasının, askeri alanda gıda sektöründen in
şaat sektörüne kadar bir çok alanda her türlü ihaleyi 
alması ve hiçbir maliyet tahminine dayanmadan or
duyla 10 yıllık bir lojistik destek sözleşmesi yapması 
ve ABD’nin petrol ve enerji devleri ile ortaklık ku
ran Locheed Martin, Boeing, Raytheon gibi savun
ma mütehhitlerinin bugünkü yönetimin arkasında 
olmalarıi^, olayların arkasındaki niyetleri ve güçleri 
açığa çıkarmak için yeterli ip uçlarını vermektedir.

Bugün dünyanın içine çekilmek istendiği yeni so
ğuk savaş, bir boyutu ile, ABD’deki iç siyasal tercih
lerin uluslararası şirketler üzerindeki etkilerinden 
kaynaklanmaktadır. 11 Eylül’de vurulan ikiz kulele
rin sanal ticaret, bilişim ve iletişim sektörünü temsil 
ettiğini göz önüne alırsak; klasik sanayi devlerinin 
bir göz dağı verme operasyonu olduğunu niçin dü
şünmeyelim? Eski şirket başkanlarının da içinde ak-
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tif rol aldığı büyük bir sat
ranç oyunu. Nitekim Clin
ton döneminde ‘bilgi çağı’; 
Bush döneminde de ‘önce 
güvenlik’ sloganının öne çe
kilmesi; ABD içindeki iç çe
kişmede baskın olan tarafın 
kimliğini ortaya koymakta
dır. Bunlar aynı zamanda 
uluslararası arenadaki reka
betin alanlarını da işaretle
mektedir.

Soğuk savaş döneminde 
ABD’nin askeri ve ekono
mik yapısı; mevcut gerilime 
göre şekillendiğinden askeri 
harcamalar, ABD ekonomi
sinde önemli bir yer tutmuş
tur. Soğuk savaşın son bul
ması ile başlayan dönemde, 
gerilim esasına göre şekillen
miş ve de anlamlanmış, başta 

NATO olmak üzere, bütün bir sistem, gerilimin or
tadan kalkışı ile birlikte gereksizleşmiş ve de anlam- 
sızlaşmıştır. Bu ise, ABD sisteminin üzerine inşa edil
diği uluslararası dev kuruluşların iflası demektir. Bu
nun için ABD merkezli uluslar arası dev şirketlerin yaşa
yabilmesi için yeni bir gerilim ortamına ihtiyaç vardır. 11 
Eylülle haşlatılan sürece bu açıdan da bakılmalıdır.

Diğer taraftan lüks ve israfa dayalı, aşırı sınıf
sal ayırımın gizliden gizliye varlığını koruduğu, 
zenginle fakir arasında aşırı bir uçurumun yaşan
dığı, her türlü değer sisteminin çözüldüğü ve an- 
lamsızlaştığı, ^bireyselciliğin^ temel bir düşünce ve 
yaşam tarzı halini aldığı bir ülke halkının uyanma- 
sı ve kendine gelmesi için bir şoka ihtiyacı yok mu
dur sizce? 11 EylüVe bir dk bu açıdan bakm ak ge
rekm ez rni?

ABD Sistemi Kan, Gözyaşı ve Sömürü 
Üzerine İnşa Edilmiştir

II. Cihan Savaşı sonlanırken Başkan Roosevelt, 
ABD’nin güvenlik ve refahını garantileyecek politi
kalar ve kurumların tespit edilmesi görevini Dışişle
ri Bakanlığına vermiştir. Dışişleri Bakanlığı ise iste
nen politikaları, üç ana noktada yoğunlaştırmıştır:
1. Birleşmiş milletlerin kurulması. 2, Bretton W o
ods dünya mali kurumlarının inşası, 3. Yeterli pet
rol stoklarının temini. Söz konusu kummlar, ABD
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güvenliği ve refahı için kumlurken; gerekli petrol 
kaynağı için başkan Roosevelt, Şubat 1945 yılında 
Süveyş kanalında bir ABD savaş gemisinde Kral Ab- 
dül Aziz Suud ile ‘Suudi petrolüne ayrıcalıklı erişim kar
şılığında Kralın ABD tarafından korunmasını’ sağlayan
özel gizli bir anlaşma yapmıştır^ .̂

Bu noktada, 1961 yılında Kennedy’nin hazırlat
tığı raporu(Kennedy’nin bilim adamlarına sorduğu 
‘Ben Amerikan halkının refahını yükseltmek ve aynı za
manda moralini daima yüksek tutabilmek için ne gibi ted
birler almalıyım’ sorusu üzerine 1.5 yılda hazırlanmış 
800 sayfalık rapor) değerlendirmemizde fayda var- 
dıri5: “Amerikanın refah seviyesini yükseltebilmesi için 
üretim ve tüketim şartlarının devamlı surette incelenme
si lazımdır. Bunun için de Amerika’nın her on senede bir 
harbe girmesi gerekmektedir.”

Bu rapordan çıkan sonuç Amerikan halkının re
fah seviyesi, dökülen kanın seviyesi ile bağlantılıdır. 
Amerikalı ne kadar kan dökerse, refah seviyesi o ka
dar yükselecektir. Amerikan sistemi bu temel varsa
yım etrafında şekillendiğinden Kennedy’den günü
müze kadar ABD sürekli gerilim çıkarmış ve savaşın 
içinde olmuştur.

Niçin Müslümanlar Düşman Olarak Seçildi?

Sovyetlerin çöküşü ile birlikte NATO konseptinde 
yapılan değişiklikle; düşmanın rengi Kırmızı’danYc' 
şiPe dönüştürülmüştür. Aslında bu dolaylı olarak ye
ni düşmanın kim olacağı ve yeni gerilim alanlarının 
nereler olacağı konusunda bir ilk işaretti.

Teorik bazda başlatılan konsept değişikliğinin 
pratiğe yansıması/yansıtılması, Bosna’dan balkanlara 
kadar uzanan "Müslüman ve Hıristiyan dünyanın ara 
kesitlerinde fiili çatışmaların meydana gelmesi yada 
getirilmesi ile olmuştur. NATO öncülüğünde müda
hale yapılması ile varlık nedenini kaybeden NA- 
TO’ya yeni bir anlam yüklenmiştir. Bosna’dan Bal
kanlara kadar uzanan koridorda Müslümanlar mağ
dur edilmiş olmasına karşılık; usta bir manevra ile İs
lam coğrafyasının dışındaki bir dünyaya, yeni düşma
nın İslam olduğu, düşük yoğunluklu bir propaganda 
ile gösterilmeye çalışılmıştır. Daha sonraki dönemler
de; Afganistan, Keşmir, Doğu Türkistan, Sudan, Ye
men ve Irak gibi Müslümanların sıcak çatışma içinde 
bulunduğu mekanlar hep gündemde tutularak yeni 
düşman daha da belirginleştirilmek istenmiştir. Bu 
açıdan baktığımızda 11 Eylül; yeni soğuk savaş döne
minin başladığının ve yeni düşmanın da Müslüman
lar olduğunun resmi ilanından başka bir şey değildir.

Yeni düşman niçin Müslümanlar seçilmiştir? Bu 
soru ayrı bir yazı konusu olmakla beraber, burada ba
zı ana noktaları hatırlatmakta fayda vardır.

Her şeyden önce Müslümanlar; inançtan gere
ği lüks, israf ve tüketime dayanan Batı tarzı yaşam  
biçimine karşıdırlar. Bireyci değil toplumcudurlar. 
Komşu ve cemaatin, Müslüman'ın yaşamında ayn  
bir yeri ve hukuku vardır. Akrabalık bağları kuv
vetlidir ve korunması dini bir sorumluluk alanıdır. 
Aile ve çocuk kutsaldır ve korunmalıdır. Dede, Ni
ne, anne, baba ve çocuklar arasındaki bağlar kopa- 
rılamaz^ Kadın ulvi bir varlık olup m etalaştmla- 
maz» Fuhşun her çeşidine karşı toplumu korumak 
görevidir, Müslüman zulme ve her türlü haksızlığa 
karşı çıkm ak zorunda ve sorumluluğundadır. Her 
türlü alkol ve uyuşturucuya karşıdır. Bütün bun
lar Müslüman'ın, dini inancının sonucu yerine ge
tirmesi gereken sorumluluklarıdır.

Bugün Müslümanlar; kendi ülkelerinde Batı türü 
hayat tarzına, Batı’nın işbirlikçisi yerli yönetimlere 
ve batının bizzat kendisine karşı çıkmaktadırlar.

Muhtemeldir ki Bush bu noktaları göz önüne ala
rak (Müslümanları düşman olarak gösterirken öne 
çektiği en temel olgu olarak) **Bunlar bizim yaşam  
tarzımıza karşıdır,** demiştir.

Tarihsel bir arka plan olarak İslam dünyası; Batı ile 
Emeviler’den Osmanlı împaratorluğu’nun sonuna ka- 
darki bir süreçte devamlı bir hesaplaşma içinde olmuş
tur. Müslümanlar 1800 yılların hep baskın unsur ol
muşlardır. Dalgalar halinde gelen haçlı seferlerine kar
şı galibiyetler kazanmışlardır. Batı’nın şuur altında 
yüzyılların mağlubiyetinin oluşturduğu bir korku ve 
düşmanlık yatmaktadır. İşte Bush bu noktadan hare
ketle yeni başlayan savaşı, bir haçlı seferi olarak ta
nımlamıştır. Böylelikle de ittifak edeceği cepheyi ge
nişletmek ve asıl niyetini gizlemek istemiştir.

Bu gün ABD ve Batı tarafından tam olarak kont
rol edilemeyen bölgeler, genellikle, Müslümanların 
yaşadığı bölgelerdir. Afganistan-Ozbekistan-Türk- 
menistan- Tacikistan-Kafkaslar Hattıj Iran-Irak-Su- 
riye-Lübnan-Filistin-Yemen-Sudan Hattı, Afrika 
Akdeniz Sahilleri, Adriyatik-Balkan Hattı, Afganis- 
tan-Pakistan-Malezya-Endonezya Hattı. Tüm bu 
hatlarda Müslümanların direnişi devam etmektedir. 
Buralarda yürütülen direnişler, Batı yanlısı yönetim
leri zora sokmakta ve değişime zorlamaktadır.

ABD ve Batı için bütün bunlardan daha önemli
si; İslam coğrafyasının çok zengin enerji, su, maden 
kaynakları ile stratejik ulaşım yollarına sahip olmuş 
olmasıdır.
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Bu açıdan, 11 Temmuz -Ağustos 2001’de Bush, 
Cheney ve enerji lobisinin ABD’nin yeni enerji po
litikalarını belirleyip raporlandırdıkları gizli toplan
tıları değerlendirmeliyiz. Hazırlanan bu gizli raporda, 
dünya enerji kaynakları, bunların pazara nakli ve 
bunların ABD şirketlerince paylaşımının nasıl ola
cağı karar altına alınmıştır. Bu rapora göre dünya al
tı bölgeye ayrılmıştıri^;
1. Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi A ra
bistan, K atar ve genel olarak Ortadoğu.
2 . Hazar bölgesi, Hindistan ve Qiiney Asya.
3 . Nijerya, Nijerya bağlantılı Nijer Deltası, Batı 
Afrika Boru Hattı.
4 . Qüneydoğu Asya. A çe, Borneo Adası, Burma, 
Spratly adası. Doğu Timor.
5. Çad ve Kamerun boru hattı.
6. Brezilya, Venezüella ve Kolombiya.
ABD’nin küresel hakimiyet savaşı için çizdiği, enerji 
havzalarını ve ulaşımdaki kritik geçişleri esas alan bu 
gizli dünya haritasına baktığımızda ‘Brezilya »Venezü
ella ve Kolombiya enerji havzası’ hariç diğer 5 havza 
doğrudan veya dolaylı İslam coğrafyası ile alakalıdır. 
Beyaz Saray’da yapılan gizli toplantılardan yaklaşık 
bir ay sonra 11 Eylül olayının olması ve arkasından 
tüm İslam coğrafyasını tehlikeli bölge ilan edilmesi 
ve düşmanın da Müslümanlar olarak belirlenmesi; bir 
tesadüf müdür? Bush yönetiminin 11 Eylül’den bir ay 
önce enerji havzalarının paylaşımına ilişkin yaptığı 
toplantıları arkasından 11 Eylül’ün patlak vermiş ol
masının bir de bu açıdan bakmak gerekir.

Bugün 11 Eylül bahane edilerek dünyadaki bu 
enerji havzaları; ABD-İngiltere-İsrail tarafından iş
gal edilip paylaşılmaya çalışılmaktadır. ABD’nin çö
ken ekonomisi, emperyalist sistemlerin temelinde 
var olan savaş olgusuna dayanarak, yeniden diriltil- 
meye çalışılmaktadır. ABD, imparatorluğu’nun çök
tüğünün kimse farkına varmadan, 2025 yılında tüm 
enerji havzalarına sahip olmaya çalışmaktadır. Gele
cek 25 yıl içerisinde kendisine rakip olabilecek Rus
ya, Çin, AB, Hindistan ve Japonya gibi ülkeleri 
enerji ambargosu ile dize getirmeyi planlamakta ve 
tüm dünya insanlığına büyük bir tuzak hazırlamakta
dır. ABD'îngiltere-İsrail şeytan hattı; bu ülkelerin, 
Müslümanlarla sorunları olduğunu göz önüne alarak 
Müslümanları tehlikeli düşman ilan edip rakipleri
nin de imkanlarından yararlanarak, kendi stratejik 
hedefi olan enerji, su, maden havzalarını ve ulaşım 
yollarmı kontrol altına almak istemektedir. İşte İrak 
savaşına bu açıdan bakmadıkça gerçeğe ulaşmamız 
mümkün değildir.

İrak Savaşı Ortadoğu Petrollerini 
Kontrol Etme ve İsrail’in Güvenliğini 

Sağlama Savaşıdır

Yukarıda ifade ettiğimiz İran-Irak-Suriye-Lübnan-Fi- 
listin-Yemen-Sudan Hattı, bugün ABD-İngiltere-İsra- 
il tarafından kontrol edilememektedir. Bu hat, Doğu 
Akdeniz, Kızıldeniz, Basra körfezi ve Hint okyanusu 
üzerinde etkilidir. Hazar petrollerinin en kısa mesafe
de büyük denizlere ulaşma yolu üzerindedir. Akdeniz’i, 
Afganistan ve Ortadoğu petrollerine ulaştıracak bir 
hattır ve kontrol dışıdır. Bu bölgede Iran, tüm çevre 
ülkelerle, özellikle, Müslüman coğrafya ile ilişkilerini 
düzeltmiştir. İran-Suudi ve İran- Türkiye yakınlaşma
sı çok ciddi tehlike olarak görülmektedir. Bu yakınlaş
malar sürdükçe İsrail'in güvenliği tehlikeye düşecektir. 
İsrail’in güvenliğini sağlamak ve Ortadoğu’da Filis
tin'in yanında yeni bir cephe açmak ABD-İngiltere- 
İsrail üçlüsü için stratejik bir hedeftir. Irak üzerinden 
başlatılacak bir savaş, bir taraftan Ortadoğu enerji 
havzasına daha kalıcı bir şekilde yerleşmeyi ve Irak'ın 
parçalanmasını sağlayacaktır. Bölgede bir Kürdistan 
Devleti’nin kurulması hedeflenmektedir. Böylelikle 
İsrail için yeni bir ortak elde edilirken Türkiye ve İra
n’ın da gelecekte parçalanabilmesi için gerekli zemin 
hazırlanmak istenmektedir.. İran, Türkiye ve Suud 
parçalanarak, kurulacak kukla devletlerle Ortadoğu 
haritasının yeniden çizilmesi amaçlanıyor.

Afganistan operasyonu ile ABD-Irigiltere-İsrail 
dünyadaki 6 enerji havzasından biri olan Hazar Böl
gesi, Hindistan ve Güney Asya’ya şimdilik gelip yer
leşmişlerdir. Endonezya'nın kontrol alanı içerisinde 
olan Malaka boğazını kontrol edebilmek için ABD, 
Ace’ye gelip yerleşmeyi planlamaktadır. Muhtemel
dir ki Irak’tan sonra enerji savaşları ile ilgili açılacak 
yeni cephe burası olacaktır.

Bunu kamufle edebilmek için ABD-İngiltere-İs- 
rail şeytan üçgeni, Irak'a müdahalenin Birleşmiş 
Milletler kararı ile olması için çok uğraşmaktadır. 
BM kararını kendileri için iyi bir kamuflaj olarak 
görmektedirler. BM kararı olmadan da müdahale et
mek kararındalar. Çünkü Irak ve Suudi Arabistan 
petrollerinin kontrolü demek, dünya ekonomisini 
kontrol etmek demektir. Nitekim Başkan danışman
larından William Seidman bunu açıklamakta bir sa
kınca g ö r m e m e k t e d i r  1 7 ; “İrak’ta Mac Arthur tarzı bir 
askeri yönetim kuracağız ve petrol kaynaklarını ele geçi
receğiz- Petrolü ele geçirdikten sonra çok şey değişecek^ 
Kimse bize karşı petrolü silah olarak kullanamayacak 
Askeri yönetim, Suudi Arabistan dahil, petrol üreten
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Arap ülkeleri üzerinde ki denetimimizi garanti alana ala
cak. Suudi Arabistan ve Irak ğhi iki büyük petrol kayna
ğını ele geçirip hu iki bölgede İslama gruplan yok ettikten 
sonra Amerika’nın dünya ekonomisini ele geçirmesi için 
çok önemli bir güç kazanacağız"

Son günlerde Suudi Arabistan'a karşı kampanya 
başlatılmasının sebebi de budur.

Sonuç

Bugün dünyanın tek süper gücü olan ABD, yanına 
İngiltere ve İsrail’i alarak dünya enerji, su ve maden 
havzalarını işgale kalkışmıştır. ABD gerek sosyal ya
pı gerekse ekonomik yapı olarak bir çözülmenin içe
risine girmiştir. ABD; güç elinde iken enerji havza
larının kontrolünü ele geçirerek, gelecekte kendisine 
rakip olabilecek güçleri enerji silahı ile vurmak iste
mektedir. Ayrıca ülke içerisinde meydana gelen so
runlardan dolayı da, dikkatleri dışarı çevirebilmek 
için, küresel bazda gerilimi artırmayı stratejik bir he
def olarak seçmiştir. Bu nedenle 11 Eylül’ü tezgahla
yarak yeni soğuk savaş dönemini başlatmıştır. Bu sa
yede Afganistan'ı şimdilik işgal etmiştir. Irak ve En
donezya’ya yerleşmek için komplolar düzenlemekte
dir. Birleşmiş Milletlere baskı uygulayarak karar çı
kartmaya çalışmaktadır. Fransa’nın direnmesine kar
şılık, Fransız gemisine kamufle edilmiş bir saldırı ile 
cevap vermiştir. Eiıdonezya'daki bombalama eylemi
nin arkasında da ABD’nin var olduğu kabul edil
mektedir.

Buna benzer pervasız tavırlarından dolayı ABD 
yalnızlığa itilmektedir. Gerçekte ABD kendi kendi
sini kuşatmaktadır. Daha da önemlisi dünyada başta 
İslam dünyası olmak üzere büyük bir ABD düşmanlı
ğı yayılmaktadır.

ABD’nin bugün İslam dünyasında giriştiği istila 
hareketi, İslam dünyasının başında bulunan Ameri
kancı yönetimleri zor durumda bırakmıştır. Yıllarca 
ABD’ye hizmet etmenin bugün karşılığı, bugün bir 
kenara terk edilmek olmuştur. Bu İslam dünyasında 
ki Amerikancı cephenin parçalanmasını beraberin
de getirmiştir. Her geçen gün parçalanma daha da 
genişleyecektir. Gelecekte İslam coğrafyasında çok 
büyük değişimler olacaktır. Halk Amerikancı yöne
timleri tasfiye edecektir.

Amerika’nın giriştiği bu istila hareketi, İslam 
dünyasında çok ciddi bir arınmaya neden olacaktır. 
Öldürmek istediği çocuğu kendi sarayında büyüterek 
kendi sonunu hazırlayan Firavun gibi; İslam dünya
sında giriştiği bu istila hareketi ile ABD’de, gelece

ğin dünyasını inşa edecek yepyeni bir kadronun or
taya çıkmasına sebep olacaktır;

“Nihayet Firavun’un ailesi, onu(Musa’yı) ileride bil
meksizin kendileri için bir düşman ve üzüntü konusu ol
sun diye sahipsiz görüp aldılar. Gerçekte Firavun da, 
Hâmân da ve askerleri de bir yanılgı içindeydi. Fira
vun’un kansı dedi ki: ‘Benim için de, senin için de bir 
göz bebeği; onu öldürmeyin; umulur ki bize yararı doku
nur ya da onu evlat ediniriz.’ Oysa onlar başlarına gele
ceklerinin şuurunda değillerdi.” (28 Kasas 8,9)

İslam coğrafyasında bu zulüm ortamında ortaya 
çıkacak yeni bir kadro, ABD-İngiltere-İsrail üçlüsü
nün cebir ve şiddetle kurmak istedikleri sömürü dü
zenini yıkacak; tüm insanlık için geçerli huzur, mut
luluk, saadet ve adalet eksenli yeni bir düzen kura
caklardır: “Gerçek şu ki. Firavun yeryüzünde büyük
lenmiş ve oranın halkını birtakım parçalara ayınp böl
müştü; onlardan bir bölümünü güçten düşürüyor,erkek 
çocuklarını boğazlayıp kadınlarını diri bırakıyordu. Çün
kü o, bozgunculardandı. Biz ise, yeryüzünde güçten dü
şürülenlere lütuf ta bulunmak, onları önderler yapmak ve 
mirasçılar kılmak istiyoruz- Ve istiyoruz ki onlan yeryü
zünde iktidar sahipleri olarak yerleşik kılalım. Firavun’a, 
Haman’a ve askerlerine, onlardan sakınmakta oldukları 
şeyi gösterelim” (28 Kasas 4-6) m
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AMERİKAN İMPARATORLUĞU YA DA 
YENİ KÜRESEL MAFYA DÜZENİ

ÎBRAHÎM KARAGÜL

I rak'a saldırı hazırlıklarını, Kuzey Irak'ı nelerin 
beklediğini, Afganistan'a yönelik müdahalenin 
asıl gerekçelerini, Filistin'i yeniden yapılandır

ma planının ne olduğunu, Ortadoğu'dan Güneydoğu 
Asya'ya uzanan kuşak üzerindeki enerji projelerini, 
"küresel terör harekatı"nın aslında neleri gizlediğini, 
"şer ekseni" listesini ve bu listeye bundan sonra han
gi ülkelerin ekleneceğini, Guantanamo esir kampı
nın dünyaya neleri gösterdiğini. Mezar-1 Şerifte bin
lerce esirin kitleler halinde kurşuna dizilip toplu me
zarlara gömülesiyle insanlığın hangi değerlerini kay
bettiğini, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden muaf 
•tutularak soykırım yapma yetkisi tanınan ABD'nin 
yürüttüğü küresel istila savaşını ve bu savaşın Orta
doğu, Orta Asya ve Güneydoğu Asya cephelerinde 
nelerin yaşandığını veya Sadam Hüseyin sonrası 
Irak’ta kurulacağı iddia edilen Amerikan askeri yö
netiminin uluslararası ilişkilerde ne tür bir geleneği 
ve güvensizliği başlatacağını anlamak için Bush- 
Cheney yönetiminin 20 Eylül’de yayınladığı yeni 
"Ulusal Qiivenlik Stratejisi^ne göz atmak yeterli.

Baştan sona, Amerika’nın küresel hegemonyası
nın, karşı konulmaz askeri gücünün, diplomatik-siya- 
si ve askeri liderliğinin. Amerikan halkının özgürlü
ğü, güvenliği ve zenginliği için askeri gücün en etkin 
yöntem olarak kullanılacağının, Latin Amerika’dan 
Orta Asya’ya, Afrika ve Ortadoğu’dan Güney Asya ve 
Güneydoğu Asya’ya kadar Amerikan ulusal çıkarları 
için yeryüzünün toptan denetim altına alınacağının, 
ekonomik, siyasi ve kültürel hakimiyetin askeri güçle 
kurulup ayakta tutulacağının, demokrasi/özgürlük gibi 
kavramların Amerikan çıkarlarıyla örtüştüğü ölçüde 
meşru kabul edileceğinin. Amerikan iç politikası ve 
ulusal çıkarları ile uluslararası ilişkilerin birbirini ta
mamlayıcı unsurları olarak görüldüğünün, bütün dün
yanın Beyaz Saray için bir ABD iç politika konusu

olarak görüldüğünün göstergesi olan yeni Ulusal Gü
venlik Stratejisi, Amerikan emperyalizmi önünde ar
tık hiç bir gücün kalmadığını deklare eden bir emper
yalist meydan okumadan başka bir şey değil.

En fazla “uluslararası terörizm”, “serbest ticaret”, 
“Dünya Ticaret Örgütü”, “Dünya Bankası”, “kitle 
imha silahları”, “korsan devletler”, “petrol bölgeleri
nin güvenliği”, rejim değişikliği ve “Amerika’nın 
dünya liderliği” gibi ifadelerin kullanıldığı yeni stra
tejide, üzerinde ısrarla durulan konu “yeni bir ulus- 
lararası düzen kurmak’* ya da ‘̂ uluslararası sistemi 
yeniden biçimlendirmek*^ Askeri, ekonomik ve tek
nolojik liderliğin tartışılmaz hedef oarak gösterildiği 
yeni strateji, devletlerin bağımsızlığını, egemenliği
ni, toplumların sosyal /külürel/ siyasi ve askeri açı
dan yeniden biçimlendirilmesini, inançlarının ve 
değerlerinin Amerikan değerleriyle test edilmesini 
ve örtüşmeyenlerin tasfiye edilmesini öngörüyor.

Amerika, bireylerden topluluklara, devletlerden 
bölgesel oluşumlara kadar her şeyin Beyaz Saray ta
rafından belirleneceğini, uluslararası hukukun ve 
uluslararası siyasi geleneğin yeniden tanzim edilece
ğini, uluslararası kurumların yeniden şekillendirile- 
ceğini, insanlığın ortak kaderinin ABD çıkarlarına 
bağımlı hale getirildiğini ve bütün bunların en belir
gin güvencesinin Amerikan askeri gücü olduğunu 
bütün dünyaya ilan ediyor.

Yeni Uluslararası Mafya Düzeni

ABD'nin İngiltere ve İsrail'le yürüttüğü yeni sömür
ge harekatının temel esaslarını ortaya koyan yeni 
strateji, uluslararası hukuku, uluslararası kurumlan 
ve yerleşik teamülleri çöpe atarak yepyeni bir "ulus
lararası mafya düzeni"nin kuruluşunun ilanından 
başka bir şey değil.
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Hitler'İn bile cesaret edemediği ölçüde bir gözü dön- 
müşlük örneği olan yeni strateji, Ameril<a'ya, istediği ül
keyi istediği zaman bombalama, işgal etme, istediği reji
mi yıkıp istedi^ rejimi''kurma, ülkeleri parçalama, yeni 
devletler kurma, istediği.silahı kullanma, istediği ulusları 
yüceltip istemediklerini yok etme ve istediği kadar insan 
öldürme hakkı tanıyor.

Yeni bir uluslararası düzen kurma adına, muhalif 
olan her ülkenin ekonomik, siyasi ve askeri olarak 
baskı altına alınması, tecrit edilmesi, fakirleştirilme
si, yetmezse askeri müdahale ile dize getirilmesi he-, 
defleniyor. Kontrol altına alınamayan veya bağımsız 
inisiyatif geliştiren her ülke tehdit olarak görülüyor.

Yeni stratejide, Amerikan çıkarlarına zarar vere
cek şekilde bir tehdidin varolması ya da ortaya çı
kabileceğine dair işaret alınması halinde derhal as
keri m üdahale öngörülüyor. ABD yörüngesine gir
meyen her ülkenin silahsızlandırılması, ordusunu 
güçlendirmesi, özellikle de nükleer, kimyasal veya 
biyolojik silah gücüne sahip olmaması gerekiyor. 
"Öngörülebilir tehdidin ortadan kaldırılması" şek
linde formüle edilen prensibe göre, bugün ABD'ye 
muhalif olan, ABD çıkarlarını değil kendi çıkarları
nı önceleyen, kaynaklarını yağmalatmayan, ABD 
denetimine girmeyi reddeden, İsrail'i sevmeyen, sö
mürge olmayı kabul etmeyen veya gelecekte bunları 
yapma ihtimali olan her ülkeye karşı askeri ^üç kul
lanılacak. "Amerika için tehdit olan veya olma po
tansiyeli taşıyan ülke", "korsan devlet", "terörist 
devlet" nitelemeleri ile, "ABD-İngiltere-İsrail üçlü- 
sü"nün askeri ve ekonomik zorbalığına karşı olan her 
ülke, devlet veya toplum saldırıya maruz kalacak. 
''Şer ekseni" ilan edilen ülkeler şimdilik öncelikli
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hedef. Süreç ilerledikçe listeye başka ülkelerin de ka
tılacağını göreceğiz. Bunlar olurken uluslararası hu
kukun, Birleşmiş Milletler kararlarının veya hedef 
alınacak ülkelerin rejimlerinin niteliğinin hiçbir 
önemi olmayacak.

Ulusal Füze Savunma Sistemi, Amerikan 
Üslerini Koruyacak

Dünya silahsızlandırılırken Amerika ve “yakın müt
tefikleri” askeri açıdan güçlendirilecek. Buna göre, 
Ortadoğu’da, Orta Asya’da, Latin Amerika’da ve Af
rika’da ABD müttefiki olan otoriter yönetimler, dik
tatörler askeri açıdan güçlendirilecek ve ayakta tutu
lacak. Yine bu ilkeye göre, Pakistan, İran veya bir 
başka Müslüman ülkenin savunma amcıyla dahi olsa 
nükleer güce erişmesi engellenecek. Bugün Irak’ı si
lahsızlandıran Amerika, yarın bağımsız inisiyatif ge
liştirme işaretleri verecek Türkiye veya bir başka ül
keyi aynı statüye sokabilecek ve silahsızlandıracak. 
Bunu başarmak için de doğal olarak Ameirkan aske
ri gücü devreye girecek.

Amerika ve yakın müttefikleri ise askeri gücünü 
artıracak. Mesela nükleer güce sahip olan İsrail, 
ABD silah teknolojisi ile çok daha güçlendirilecek 
ve bölgesel jandarmalık yapacak. Bugüne kadar 100 
milyar dolar harcanan Ulusal Füze Savunma Siste- 
mi’ne yönelik yatırımlar artırılacak. “Amerika ve 
müttefiklerini korsan devletlerden gelecek füze sal
dırısına karşı korumak** gibi büyük bir yalanla sür
dürülen bu çalışma, bütün dünyayı ABD nükleer gü
cünün denetimi altına almayı planlıyor. Washing- 
ton’ın hedef aldığı ülkelerin büyük çoğunluğu, bu tür



silahları bölgesel savunma amacıyla üretmeye çalışı- 
yor. Bu nedenle ki, ürettikleri füzelerin hemen he
men tamamı kısa menzilli füzeler. Küresel saldırı teh
didi niyetiyle buna girişmedikleri için uzun menzilli 
füzeler geliştirmiyorlar. Oysa ABD, füze savunma sis
temini kendisini veya müttefiklerini koruma ama
cıyla kurmuyor. Burada korunmak istenen dünya ge- 
nelinp yayılmış Amerikan askeri üsleri ve askerleri... 
Füze sistemi ABD askeri üslerinin bulunduğu bölge
leri koruyacak. Kısa menzilli füzelere sahip olan ül
keler bu üsler için tehdit olabilecekleri gerekçesiyle 
hedef gösteriliyor. Oysa proje tamamlandığında he
men her Amerikan askeri üssü birer nükleer üs hali
ne gelecek ve bütün bölgeler bu üslerdeki nükleer 
güçle denetim altında tutulacak. Amerikan halkı da, 
dünya da kandırılıyor.

“Terörle mücadele” adı altında California Üni- 
versitesi’ne bağlı birimlerde küçük çaplı nükleer si
lahların üretildiği, bu silahların bir çok bölgede kul
lanılabileceği belirtiliyor. ABD Başkanı George 
Bush da, 11 Eylül’den hemen sonra “terörle mücade
le” için nükleer silahların bile kullanılabileceğini or
taya koyan açıklamalar yapmıştı. Washington’da 
"küresel Haçlı Savaşı*' sarhoşluğu ile dünyanı kor
kunç bir kaosun eşiğine getiren “çılgınlar” Amerikan 
tarihinin en büyük savunma bütçesini yaparken 
dünyanın geri kalanını hızla silahsızlandırıyorlar.

ABD'nin yaklaşık 300 askeri üssünden 70'ten faz
lası ülke dışında. Amerikan kara, hava ve deniz kuv
vetlerinin Avrupa'da 109-134 bin, Asya ve Pasifik'te 
90 bin personeli görev yapıyor. Körfez'de ise 23 bin 
personel bulunuyor, ancak bu sayı sürekli artıyor. 
Mesela Basra Körfezi’ndeki asker sayısı bir anda 50- 
100 bine hatta savaş durumunda 500 bine çıkarılabi
liyor. Orta Asya’da veya Pasifik’te de öyle. ABD'nin 
sürekli olarak yurt dışında görev yapan, rotasyonla 
hareket eden ve beklenmedik durumlarda operas
yonlara katılan birlikleri var. Normal koşullarda ül
ke dışındaki Amerikan askeri sayısı yaklaşık 235 bin. 
Rotasyon ve bazı özel durumlarda bu sayı daha da ar
tabiliyor. Birliklerin yüzde 44'ünü Amerikan Kara 
Kuvvetleri, yüzde 30'unu Hava Kuvvetleri, yüzde 
26'sını ise Deniz Kuvvetleri oluşturuyor. Ancak bü
tün bunlar resmi rakamlar. Gerçek rakamlar bunla
rın çok üstünde. Yeni savunma bütçesi dünyanın bir 
çok bölgesinde Amerikan askeri gücünün artırılma
sını, askeri teknolojinin yenilenmesini, yeni nesil si
lahların, savaş uçaklarının, savaş gemilerinin veya 
füzelerin üretilmesini öngörüyor.

Çirkin ve Kaba Sömürgeciliğin Dönüşü 
ve “Sömürge Valisi”

Yeni Güvenlik Stratejisi’nin en tehlikeli maddelerin
den biri de sömürgeciliği en kaba ve çirkin haliyle, 16. 
Veya 17. yüzyıla özgü istila ve sömürge yönetimi poli
tikasını 21. yüzyıla taşımasıdır. Afganistan’da bizzat 
CIA bünyesinde çalışan Hamid Karzai ve ekibini ik
tidara taşıyan ABD, artık ülke yönetimlerini değişti
rirken dolaylı yöntemler kullanma değil, doğrudan li
der veya hükümet atama yoluna gidiyor. Özellikle 
Irak için öngörülen ve büyük tartışmalara neden olan 
**sömürge valisi'* atanması ve 2. Dünya Savaşı sonra
sında Almanya ve Japonya’ya uygulanan yöntemlerin 
tekrar günümüze taşınması, insanlık için utanç verici. 
Şimdilik Irak için öngörülen sömürge yönetimi, yarın 
ABD’nin küresel hegemonya savaşının hedefi olan 
başka ülkeler için de uygulanacak. İlk akla gelen ülke
ler ise Suudi Arabistan, Lübnan ve daha uzun vadede 
îran...

New York Times gazetesi, 11 Ekim sayısında Be
yaz Saray’ın, Saddam Hüseyin’in devrilmesinin ar
dından Irak’ta ABD’nin askeri yönetimini kurmayı 
planladığını yazdı. Sözkonusu habere göre ABD’nin 
planı, Saddam Hüseyin’in ardından Irak’ta askeri 
hükümet kurmayı ve başına da Körfez’deki Ameri
kan birliklerinin komutanı General Tommy 
Franks’i getirmeyi öngörüyor. Savaş sonrası Japon- 
yayı yöneten General Mac Arthur gibi Franks de 
Bağdat’a yerleşecek, Irak Amerikan askeri tarafından 
yönetilecek ve Suudi Arabistan’dan sonra Ortado
ğu’nun ikinci büyük petrol kaynağı ele geçirilecek. 
Plana göre, Iraklı liderler savaş suçlarıyla yargılana
cak ve bunun ardından seçimle sivil yönetime geçi
lecek. Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni reddeden 
ve resmen savaş suçu işleme imtiyazını eline geçiren 
Amerika, kendine muhalif liderleri ve kadrosunu sa
vaş suçuyla yargılayacak! Planı ABD yönetiminin 
Irak’ta uzun süreli işgale hazırladığının belirtisi ola
rak yorumlayan New York Times, bu süre boyunca 
petrol rezervlerini de ABD’nin kontrol edeceğine 
dikkat çekti. Gazete, bu planının 1945 yıllında II. 
Dünya Savaşı’ndan sonra Japonya’nın ve Alman
ya’nın yönetilmesi planlan örnek alınarak hazırlan
dığını yazdı. Plan, ABD Başkan Yardımcısı Dick 
Cheney, Savunma Bakanı Donald Rumsfeld ve Sa
vunma Bakan Yardımcısı Poul Wolfowitz tarafın
dan hazırlandı.

Amerika’yı “Üçüncü Dünya Savaşı”na sürükle
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yen yönetimdeki ‘şahinler- in bu üç önemli ismi, aynı 
zamanda İsrail Başbakanı Ariel Şaron’la birlikte 
‘̂FilistinH yeniden yapılandırma planı'^nı, önce 
Irak sonra da bütün Ortadoğu’da rejim değişimi pro
jesini, yakın tehlikenin ortadan kaldırılması gibi pa
ranoyak bir zihin ürünü yeni Ulusal Güvenlik Stra
tejisini hazırlayan kişiler. Bu isimler, aynı zamanda, 
küresel savaşın esas amacını oluşturan ancak “terör
le mücadele” kamuflajı ile gizlenen yeni enerji poli' 
tikasını hazırlayan, bu projeye göre dünyayı altı böl
geye ayırıp bütün petrol ve doğalgaz kaynaklarına el 
koymayı planlayan kişiler. Yani Amerika’yı yöneten 
gerçek iradeyi temsil ediyorlar.

Irak’a saldırmaya hazırlanan ve amacının “Irak 
halkını özgürleştirmek” olduğu yalanlarını yayan 
Amerika’da, beş ABD başkanına ekonomik danış
manlık yapan William Seidman’ın şu sözleri, 
ABD’nin Irak üzerindeki gerçek niyetlerini ortaya 
koyuyor: *^Irak*ta MacArthur tarzı bir askeri yöne
tim kuracağız ve petrol kaynaklarını gele geçirece^ 
ğiẑ  Petrolü ele geçirdikten sonra çok şey değişê - 
cek . Kimse bize karşı petrolü silah olarak kullana
m ayacak, A skeri yönetim, Suudi Arabistan dahil, 
petrol üreten Arap ülkeleri üzerindeki denetimimi' 
zi garanti altına alacak. Suudi Arabistan ve Irak  
gibi iki büyük petrol kaynağını ele geçirip bu iki 
bölgede İslamcı grupları yok ettikten sonra Ameri- 
karnın dünya ekonomisini ele geçirmesi için çok 
önemli bir güç kazanacağız»^*

Yeni Stratejinin İlk Deneme Alanları

Latin Amerika, Orta Afrika, Ortadoğu, Orta Asya 
ve Güneydoğu Asya'nın petrol ve doğal gaz kaynak
ları, bu kaynakları pazarlara ulaştıracak koridorlar, 
ABD'nin askeri gücünün yerleştirileceği bölgeler ve 
stratejik su yolları göz önüne alınarak hazırlanan ye
ni strateji, ABD hegemonyasının önündeki bütün 
engelleri ortadan kaldırmayı hedefliydr. 11 Eylül sal
dırılarından sonra stratejinin ilk örneği Afganis
tan'da kendini gösterdi. Hazar çevresi - Orta Asya ve 
Güney Asya'yı kapsayan bu 'cephe'de Afganistan 
harekatı sadece bir başlangıç. Bölgede etnik çatışma
ların, sınır tartışmalarının ve kaynak savaşlarının 
çok daha büyük bunalımlara yol açacağını göreceğiz.

Yeni stratejinin ikinci örneği Filistin'de uygula
nıyor. "Filistin'i yeniden yapılandırma planı” Yaser 
Arafat'ı, Hamas ve İslami Cihad gibi İslamcı güçleri 
ve Filistinli direnişçi güçleri tasfiye ederek, ABD ve

İsrail'e tabi yeni bir Filistin yönetimi kurmayı amaç
lıyor. ABD'İsrail ve Ürdün'ün birlikte yürüttüğü 
proje çerçevesinde kurulan komite, Filistin için yeni 
liderler belirliyor. Buna göre, artık bağımsız Filistin 
Devleti'nden söz edilmeyecek. Filistinlilerin gelece
ği, tıpkı Kürtler gibi, Irak'ın parçalanmasıyla şekille
necek.

Yeni Güvenlik Stratejisi'nin bir unsuru olarak 
"rejim değişikliği" politikasının en açık örneğini 
Irak'ta göreceğiz. ABD-İngiltere ve İsrail'in Irak'a 
yönelik savaş kampanyasının hukuki gerekçesi yok. 
Tek argüman rejim değişikliği. Bu gerekçe uluslara
rası hukuka göre meşru değil ancak ABD'nin yeni 
güvenlik stratejisine uygun. ABD, Güvenlik Konse
yi onay versin ya da vermesin Irak harekatını bir şe
kilde gerçekleştirecek. Böylece hem İran ve Suriye'yi 
kuşatacak hem de geleceğin enerji kavşakları olan 
Kızıldeniz, Doğu Akdeniz ve Basra Körfezi'ndeki 
denetimini sağlamlaştıracak.

Almanya ve Fransa’nın öncülüğünde Rusya ve 
Çin’in Irak harekatına bu derece karşı çıkmalarının 
nedeni de bu. Uluslararası tepkilerin şiddetini artır
ması nedeniyle, saldırı için BM Güvenlik Konse- 
yi’nden onay alma yoluna gitmek zorunda kalan, an
cak önceden hiç de böyle bir niyeti olmayan Ameri
ka, İngiltere ile birlikte Konsey’e sunduğu ve **Irak*a 
ağır şartlar yükleyip kabul etmezse derhal savaş 
ilan edilmesini öngören” karar tasarısı şiddetli tepki 
alınca bu tasarıyı yumuşatmak zorunda kaldı. Ancak 
özellikle Almanya’nın desteğiyle Fransa, ardından da 
Rusya yeni tasarıyı da kabul etmediler. Avrupa, Rus
ya ve Çin, ABD’nin yeni tasarısının bir tuzak olduğu 
kanaatine vardı. BM Güvelik Konseyi’nin küresel 
hegemonya savaşı veren ABD-İniglitere ile bunu diz
ginlemeye çalışan Avrupa, Rusya ve Çin arasında 
şiddetli bir kavga yaşandı. Bu kavga önümüzdeki 
günlerde ve yıllarda daha da şiddetlenebilir. Ameri
ka’nın yeni küresel projelerinden kaygı duyan muha
lif blok, ortak bir tavır belirlemeye çalışıyor. Bunu 
başarıp başaramayacaklarını zaman gösterecek, an
cak muhalif blokun direnişi insanlığın ortak kaderi 
için oldukça önemli.

Bush Schröder’î Neden Kutlamadı?

ABD’ye karşı isyan bayrağını ilk çeken Almanya ol
du. Başbakan Gerhard Schröder “BM  kararı olsun 
ya da olmasın Irak operasyonuna karşıyız» Ne sava- 
şa gireriz ne de mali destek veririz** dedi. Bush yö
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netiminin şimşeklerini üzerine çeken bu sözler, Al
man kamuoyunun gerçek iradesini yansıtıyordu ye 
Schröder seçimi bu sözler sayesinde kazanıp yeniden 
Başbakan oldu. Almanya’nm tavrı ve Schröder’in ye
niden başbakan olması ABD’nin planlarına aslında 
büyük darbe vurdu. Bush, Schröder’i yeniden seçil
mesinden ve Başbakan olmasından dolayı kutlamadı 
bile. Bu tavır bütün dünyanın dikkatini Amerika-Al- 
manya gerginliği üzerine çekti. Almanya bununla da 
kalmadı ve Güvelik Konseyi’nde veto hakkı bulunan 
daimi üye Fransa’yı destekleyip yönlendirdi ve Gü
venlik Konseyi’nde Amerika’nın karşısına dikti. 
Schröder ve Jacques Chirac bir hafta içinde iki kez 
biraya gelip Irak konusunda ortak tavır belirlediler ve 
saldırıya karşı olduklarını açıkça deklare ettiler. Rus
ya ve Çin de bundan destek aldı. Hatta ABD’nin 
stratejik müttefiki Türkiye bile, Kuzey Irak’la ilgili 
güvenlik kaygılarının yanısıra bu muhalif söylemden 
de destek alarak Irak konusunda ayak diremeye baş
ladı. Bu, her yönüyle Amerika’ya bağımlı hale getiri
len Türkiye için önemli bir irade gösterisi oldu. At
lantik’in iki yakasında ciddi bir gerilime neden olan 
gelişme, Avrupa’nın Saddam Hüseyin sevdasından 
kaynaklanmıyor. Avrupa, ABD’nin İngiltere ile bir
likte yeni bir uluslararası düzen inşa etmesinden, 
yeryüzünün kaynaklarını denetim altına almasından, 
“terörle savaş” söyleminin istismar edip bu söylemi 
Amerika’nın hegemonik amaçları için bir araç haline 
getirmesinden, yeni Amerikan yüzyılının Avrupa’yı 
kuşatmasından ve Kıta Avrupası’na hapsetmesinden 
korkuyor. Bu korku, Avrupa Birliği’nin öncü ülkele
rini İslam dünyasına, özellikle de Ortadoğu’ya yöne
lik ABD’den bağımsız politikalar geliştirmek zorunda 
bırakıyor. Eğer ABD, dünyanın ikinci büyük petrol 
rezervine sahip Irak'ta kendi kurarsa, hem ihtiyaçla
rını karşılaması kolaylaşacak, hem de 21. yüzyılın sü
per gücü olmaya aday gösterilen Çin ve AB gibi güç
lü bir rakibin enerji ihtiyacı açısından kendisine ba
ğımlı hale gelmesini sağlayacak.

Yeni Strateji Türkiye İçin 
Ne Anlam İfade Ediyor?

Yeni güvenlik stratejisi ve buna bağlı olarak yürütü
len küresel savaşın Ortadoğu cephesi için öngörü
lenler sadece ABD’nin düşman olarak gördüğü ülke
leri değil, müttefiklerini de tehdit eder bir hal almak 
üzere. Harekat sonrası Ortadoğu'da geleneksel güç 
dengelerinin büyük sarsıntı geçireceği, bir çok bölge

de haritaların değişeceği düşünülüyor. Savaş sonrası̂  
için Irak’ta ABD askeri yönetiminin kurulmasının 
dışında başta tezler de var.

Senaryolara göre Irak üçe bölünecek. Kuzeyde 
kurulacak Kürt Devleti'nin Türkiye İran ve Suri
ye'deki Kürtleri harekete geçirmeyeceğine dair bu ül
kelere güvence verilecek. Şiilerin bulunduğu Güney 
Irak Kuveyt'le birleştirilecek. Sünnilerin yaşadığı 
Orta Irak ise Ürdün'le birleştirilip Amman merkezli 
yeni bir Haşimi Krallığı kurulacak. Bu fikrin mimar
ları da yine ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney ile 
Savunma Bakan Yardımcısı Poul Wolfowitz. Cheney 
ve Wolfowitz, yeni Haşimi Krallığı ile Suudi Arabis
tan'ı dengelemeyi planlıyor. İsrail'in ve Ürdün'ün de 
içinde olduğu bu plan, İsrail'i Filistin probleminden 
kurtarmayı amaçlıyor.

ABD ve İngiltere hem Kuzey’deki petrol alanları
nı sıkı denetim altına alacak hem de Kuveyt'le bir
leştirilecek Güney'e tam anlamıyla yerleşecek. 
ABD'nin bölgedeki askeri müdahaleleri için ana üs 
olarak kullanılacak olan Kuzey Irak'm, Türkiye, İran 
ve Suriye'yi derinden etkileyeceği ve uzun yıllar sü
recek ciddi bir kriz bölgesi olacağı belirtiliyor. Plan
lar Irak’ın petrol kaynaklarının durumu göz ününe 
alınarak şekillendiriliyor. ABD yönetimi hu ayın so
nunda Iraklı muhaliflerle Irak petrol ve doğal gaz 
kaynaklarının geleceği için pazarlığa oturacak. Bu 
pazarlığın seyrine göre Irak planları netleşecek.

Türkiye’nin Kuzey Irak’la ilgili endişelerini gider
mek için bağımsız Kürt Devleti kurulmayacağı ga
rantisinin yanı sıra, savaş sırasında ve sonrasında 
Irak’ın yönetiminde Türkiye’ye de pay verileceği id
diaları ortaya atılıyor. Ancak bu iddialar Türkiye’yi 
ikna etmeye yetmeyebilir. Zira Türkiye, bu garanti
lerin Kürt Devleti hedefini ortadan kaldırmayacağı
nı, belki biraz erteleyeceğini ancak daha güçlü bir 
hedef haline getireceğini düşünüyor.

Amerikan Washington Post gazeteci, Türki
ye'nin, Irak savaşındaki rolünü ABD ile müzakere 
ettiğini ve askeri operasyon durumunda Kuzey Irak'a 
binlerce asker daha gönderebileceğini yazdı. Gazete, 
"ABD ve Türkiye, Türkiye'nin komşusu Irak ile bir sa
vaşta oynayabileceği rol konusunda müzakerelere kilide- 
nirken, asileri operasyon, Türkiye'nin Kuzey Irak'a bin
lerce asker göndermesine yol açabilir" ifadesini kullan
dı. ABD'nin Ortadoğu'daki operasyonlarından so
rumlu Merkez Karargahı Komutanı Tommy 
Franks’in Ankara’da her şeyi konuştuğunu belirten 
gazete ayrıca, ABD yönetiminin, savaş durumunda,
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mülteci akışını ve savaş esirlerini kontrol etmesini 
Türkiye'den isteyebileceğini, yani kurulacak esir 
kamplarının yönetiminin Türkiye’ye yükleneceğine 
işaret etti. Tıpkı Afganistan’da olduğu gibi, Irak’ta 
da Türkiye’ye bir kaç milyon dolar karşılığında yine 
taşeron rolü verilecek. Bu tür basit ve dönemsel mis
yonların Türkiye için uzun vadede derin stratejik 
kayıplara yol açacağı muhakkak.

İsrail Başbakanı Ariel Şaron’un parçalanmış 
Irak’la ilgili planlamalar için eski generallerden ve is
tihbaratçılardan oluşan gizli bir kabine kurması, yine 
İsrail’in eski İstihbarat Başkanının Bıish yönetimi 
tarafından Saddam sonrası için Irak koordinatörü 
olarak atanması, Musul ve Kerkük petrollerinin 
geleceğine yönelik planlamaların yapılması, bölgede 
ABD'İngiltere'İsrail kontrolünde bir Kürt DeV' 
letfne  doğru adım atıldığına işaret ediyor. Her ne 
kadar Kuzey Irak’ta etkin şekilde yer alıyorsa da Tür
kiye, Musul ve Kerkük’e ve enerji kaynaklarına yak
laştırılmayacak bile. Zira Irak harekatının arkasında 
zaten petrol var: Irak petrollerinin tam denetime alın
ması, Ortadoğu ve Orta Asya enerji kaynaklarının or
tak denetim mekanizmasına bağlanması, 2 1 . Yüzyılın 
enerji kavşakları Basra Körfezi ve Doğu Akdeniz ile 
Basra Körfezi’nden Kızıldeniz’e kadar olan bölgenin 
**ıslah edilmesi*^ amaçlanıyor. Irak’ta bağımsız Kürt 
Devleti’nin kurulmasını, Musul ve Kerkük gibi petrol 
bölgelerinin Kürtler’in eline geçmesini casus belli 
(savaş sebebi) sayacağını açıklayan ve bölgeye yöne
lik baskılarını artıran Türkiye’ye Irak Kürdistan Yurt
severler Birliği lideri Celal Talabani’den cevap geldi. 
Daha önce, ABD’nin Musul ve Kerkük petrollerinin 
Kürtler’e verileceği konusunda kendilerine güvence 
verdiğini açıklayan Talabani, ABD'nin, Irak'ı vur
ması halinde, komşu ülkelerin Irak'a müdahalesini de 
engelleyeceğini söyledi. Talabani, "ABD, Irak'a sal
dırması halinde, bölgedeki komşu ülkelerin İrak'a müda
halesini engelleyeceği konusunda bize güvence verdi ve 
bölgedeki Kürderin özgürlüklerinin güvence altına 
alınacağını belirtti'' dedi.

Iraklı muhalifler, Saddam döneminde yapılan 
petrol anlaşmalarının iptal edileceğini ve Amerika 
ile yeni anlaşmaların yapılacağını açıkladı. Irak 
Ulusal Kongresi sözcüsü Şerif Ali bin El-Hüseyin, 
Saddam Hüseyin’in devrilmesinden sonra kurulacak 
yeni hükümetin petrol anlaşmalarını gözden 
geçireceğini, ve Amerikan şirketlerine öncelik 
tanıyacağını söyledi.

S. Arabistan, Suriye ve İran Kuşatılıyor

Irak harekatı ile ilgili plânlamalarda Ortadoğu’da 
çok daha ağır sonuçlara yol açacak hedefler var: İrsuı, 
Suriye ve Suudi Arabistan’ı kuşatma altına almak. 
Ortadoğu’da petrole dayalı siyasal güç dengelerini 
sarsacak ve asıl harita değişikliklerine yol açacak 
aşama bu dönemde belirginleşecek. Afganistan’a, 
Pakistan’a, Orta Asya ülkelerine ve Gürcistan’a as
keri olarak yerleşen, Hazar enerji kaynakları üzerin
deki pazarlıkları yönlendiren, Basra Körfezi’ndeki as
keri gücünü Güney Irak’ta kurulacak Kuveyt eksen
li uydu devletle zirveye çıkaracak olan ve Türkiye ile 
stratejik ortak olan ABD, İran’ı çepeçevre kuşatmış 
durumda.

^Türkiyc'İsrail eksenlinin temel amaçlarından 
biri olan *^Suriye*nin köşeye sıkıştırılması*^ poli
tikası da sonuca ulaşıyor. ABD’ye karşı bölgesel 
muhalefetin üslerinden Suriye, Irak’a yerleşecek 
olan ABD, müttefikleri Ürdün ve İsrail ile kuşatılmış 
olacak. Irak’ın parçalanması ve söz konusu senar
yoların uygulanması halinde Şam yönetiminin tek 
çıkış yolu ABD ve İsrail’in stratejik ortağı olan Tür
kiye ile işbirliği içine girmek.

Üçüncü ülke ise S. Arabistan. ABD askeri gücü 
tarafından çepeçevre kuşatılan S. Arabistan, par
çalanan Irak’ta Ürdün ile birlikte kurulacak yarı 
Amerikan yönetimi yeni Haşimi Moruxr§isi ile 
denetim  altında tu tu lacak, bu ülkenin petrol 
piyasasındaki hakim konumu ve Arap dünyasındaki 
etkisi Haşimiler eliyle kırılacak. Bunların ötesinde 
ABD’nin bölgedeki planlarına karşı inisiyatif geliş
tirme potansiyeli taşıyan bu üç ülkenin birbirleriyle 
dayanışması da böylece sağlanacak. B asra Kör- 
fezi*nden Doğu Akdeniz^e uzanan m uhalif hat 
denetim altına alınacak ve İsrail’in etkinliği Basra 
Körfezi’ne kadar uzanacak.

Amerika’nın yeni Güvenlik Stratejisi, küresel 
Amerikan imparatorluğunun temel ilkelerini ortaya 
koyuyor. 11 Eylül’den çok önceleri hazırlanan ancak
11 Eylül saldırıları sonrasında eyleme geçirilen küre
sel savaş, kendini Orta Amerika’dan Güneydoğu As
ya’ya kadar yayılmış durumda. Önümüzdeki dönem
de dünyanın bir çok bölgesinde çok ciddi kriz böl
gelerinin ortaya çıktığını, kanlı çatışmaların patlak 
verdiğini, küresel istilaya kafa tutma eğilimi gösteren 
bütün ülkelerin ya doğrudan hedef alınacağını ya da 
“terörizm”le yüzleştirilerek ABD’nin safına katıl
maya zorlanacağını göreceğiz. ■
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SAVAŞ IRAK YOLUNDA 
YANLIŞ HESAP BAĞDAT’I VURACAK

SEFER TURAN

Bir grup Türk gazeteciyle birlikte Amman' Bağ- 
dat arasındaki yaklaşık bin kilometrelik kara 
yolunu kat ederek ulaştık Irak'm başkenti 

Bağdat'a...
Bağdat'a giden tek gazeteci grubu biz.değildik el

bette. Dünyanın değişik ülkelerinden, Japonya'dan 
Polonya'ya yüzlerce gazeteci vardı Bağdat'ta...

Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in görev süresi- 
nin 7 yıl daha uzatılması için yapılacak referandu
mun Amerika’nın Irak'a yönelik tehditlerinin tır
mandığı bir döneme rastgelmesi dünya basının Irak'a 
olan ilgisini artırmıştı. Bağdat'ta ilk dikkatimi çeken 
şey referandum hazırlıkları çerçevesinde ana cadde
lere ve yabancı basın mensuplarının uğrak yerlerine 
asılmış pankartlar oldu. Daha doğrusu pankartlarda
ki yazılar...

“Saddam'ın Irak'ı na Hoşgeldiniz’’

Öncelikle pankartların bir çoğunda "Saddam'm 
Irak'ma hoş geldiniz” yazılıydı. Kentin değişik yerle
rinde karşımıza çıktı bu ifade... İkinci olarak pan
kartlardaki Filistin vurgusu.. Bunun biraz daha üze
rinde durmak gerekiyor. Şöyle ki... Amerika'nın 
Irak'a yönelik saldırı tehditlerinin arttığı son günler
de, Irak yönetiminin altını çizmeye gayret ettiği bir 
konu var: Filistin meselesi'^le Irak meselesinin aynı 
düzlemde ele alınmasını sağlamak. Yani Irak yöneti
mi, Amerika' nın Irak'a saldırmasıyla Amerika’nın 
her türlü desteğini esirgemediği İsrail'in Filistin'e sal
dırması arasında bir paralellik kuruyor. Arap ülkele
ri yönetimlerinin Washington'a yakınlığından dola
yı da, Bağdat Arap yönetimlerine hitap etmekten 
çok Arap halklarına seslenmeyi yeğliyor. Bunun için 
de sürekli Filistin konusunu gündeme getiriyor. Hat

ta geçtiğimiz aylarda Gazze'de Filistinli şehitlerin ai
lelerine Saddam Hüseyin'in para yardımı yaptığı ha
berini, uluslararası tüm haber ajansları geçmişti. Re
ferandum için asılan pankartların çoğunda da yine 
Filistinle ilgili mesajlar vardı. İşte birkaç pankart: 
"Saddam Hüseyin'e evet, Kudüs' e evet" "Saddam Hü
seyin'e evet, Kudüs'ün kurtuluşuna evet" "Saddam Hü
seyin'e evet, Kudüs Ordusuna evet" "Referandum siyo- 
nist ve emperyalist düşmanlara en büyük yanıttır"

Bu arada Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in, ar
kasında Kudüs'ün sembolü olan Kubbetüssahra ve 
Mescid-i Aksa fotoğraflarının bulunduğu posterleri
nin Bağdat'ın dört köşesini donatmış olduğunu gör
dük. Bu arada yabancı basın mensupları olarak bizle- 
ri. Irak parlamentosunun olağanüstü bir oturumuna 
götürdüler. Gündemde sadece Kudüs vardı.

Üçüncü olarak referandumun Amerika'ya mey
dan okumak olarak değerlendirilmesi.. Iraklı yetki
lilerin açıklamalarına, İrak basınında yer alan bilgi 
ve makalelere baktığımız zaman bunu açıkça göre
biliyorduk. Bundan dolayı da referanduma katılım 
oranını ve sonucunu önemsiyorlardı. İraklılar, 
elinde var olduğu iddia edilen kitle imha silahları
nın denetlenmesi için uluslararası denetçilerin ül
keye giriş yapmalarını, istedikleri yerleri denetle
melerini kabul etmişti. Hatta bu konuda Amerika 
ile tek anlaşmazlık noktası olan başkanlık sarayla
rının da denetçilere açılmasını kabul edince, Ame
rika'nın elinde Irak'a saldırması için hiçbir gerek
çesi kalmamıştı. Ama Amerika başkanı Bush 
Irak'in attığı hiçbir adımdan ikna olmuyordu. Bun
dan dolayı da Irak Devlet Başkan Yardımcısı Taha 
Yasin Ramazan "Şu anda gelinen nokta da sorun, si
lah denetçilerinin çalışması ve kitle imha silahlarının de
netlenmesi sorunu olmaktan çıktı. Mesele Amerika’nın
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dünyaya egemen olması meselesi haline geldi” açıkla
masını yapmıştı.

Yüzde Yüzlük Referandum

15 Ekim Salı günü yapılan referandumu Türk basın 
mensupları olarak Kerkük'te izledik. Petrol zengin- 
likleri nedeniyle Irak'm en önemli kentlerinden 
olan Kerkük'ün nüfusunun büyük bir kısmı Arap ve 
Türkmen. Kürtler de yaşıyor burada... Oy kullanma 
işlemi Irak'a özgü şartlar altında geçti. Halk açıktan 
oy kullandı. Oy pusulalarına herkesin gözü önünde 
"evet" yazıldı ve sandığa atıldı. "Hayır" diyen bir tek 
kişiye rastlamadık. Kimisi de kanıyla "evet" yazarak 
oy kullanıyordu. (Ertesi gün Irak televizyonu ülke 
genelinde binlerce kişinin kanıyla "evet" yazdığını 
duyurmuştu.) Kiminle konuştuysak şu sözleri işittik: 
“Saddam bizim babamız, kardeşimiz, her şeyimiz. Onun 
için Saddam’a evet diyoruz."

Türkmenlerle konuştuğumuz bir diğer konu ise 
Irak Kürdistan parlamentosunun Kerkük'ü başkent 
ilan etmesi meselesi. Kerkük'te herkes şiddetle karşı 
çıkıyor buna. Irak'ın toprak bütünlüğünü savunan 
Kerküklüler "parçalanmaya hayır" dediler. Kerkük, 
küçük bir kent... Yüksek binaların bulunmadığı ve 
bizim güneydoğuyu andıran bir yapısı var. Sokaklar
dan Türkçe müzik sesleri yükseliyor. Kasetçilerde en 
popüler sanatçı tartışmasız İbrahim Tatlıses... Hatta 
bir kasetçi Tatlıses'in posterini Saddam Hüseyin'le 
aynı hizada asmış dükkanına... Referandumun yapıl

dığı akşam Bağdat'a döndüğü
müzde gazeteciler olarak so
nuçlar üzerinde tahmin yürüt
meye çalıştık. 1995’de yapı
lan referandum yüzde 99,96 
olarak çıkmıştı. Bu referandu
mun daha farklı çıkması gere
kiyordu. Çünkü Amerika'ya 
meydan okuma olarak değer
lendiriliyordu. Basın mensup
larının karargahı sayılan Ba
sın Merkezinde Iraklı bir ga
zeteci "kaç tahmin ediyorsun?” 
diye sordu. "Yüzde 99,99" de
dim.. "Hayır" dedi.. "Yüzde 
yüz olacak"II Referandumun 
sonuçları ertesi gün Irak'ın 
ikinci ismi Devrim Komuta 
Konseyi Başkan Yardım cısı 

İzzet İbrahim tarafından açıklandı. İzzet İbrahim seç
menin tamamının sandık başına gittiğini ve tama
mının Saddam Hüseyin'e evet dediğini açıkladı. Ya
ni Sonuç : Yüzde yüz evet... Bir tek kişi dahi hayır 
dememişti. Iraklı meslektaşım haklı çıkmıştı!

Bağdat yönetimi, yabancı gazetecileri Ameri
ka’nın kitle imha silahları üretildiğini iddia ettiği bir 
tesise götürdü. Bağdat yakınlarındaki tesisin adı Fırat 
Araştırma Merkezi... Merkezin giriş kapısında büyük 
bir poster.. Saddam Hüseyin ve arkasında Kudüs... 
Yüzlerce yabancı gazeteci tesisi dolaştık. Birkaç tane 
oda ve her odada bir iki tane bilgisayar. Merkezin so
rumlusu General Sadi, "Burada elektronik araştırmalar 
yapılır. Asla üretim yapılmaz " diye konuştu. Görüntü
de hiçbir şey yoktu. Birkaç tane bilgisayarla kitle im
ha silahları üretmek her halde akıl kârı değildi. Za
ten daha öncede Uluslararası denetçiler burasını de 
netlemişlerdi.

Irak Halkı Perişan

Bağdat halkı kelimenin tam anlamıyla perişan.. Bir 
devlet memurunun aldığı maaş 5- 10 dolar arasında 
değişiyor. Yıllardır süre gelen ekonomik ambargo ge
çim standartlarını oldukça aşağılara çekmiş. Ama ki
minle konuştuysak "artık alışuk" diyorlardı. Sokakta 
ticari olarak az da olsa bir hareketlilik var. İnsanlar 
günlük maişetlerini temin edecek kadar alış veriş ya
pıyorlar. Mansure diye bir mahalle Bağdat'ın yaşa
dıklarının çarpıcı bir örneği... Meydana dökülmüş
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kullanılmış ev eşyaları satıcıya çıkarılmış. Paraya ih
tiyacı olan mobilyasını, nesi varsa pazara sunmuş.

"Amerika ne :jaînan vuracak"? sorusu bugünlerde 
İraklıları en çok meşgul eden soru. Kimse Irak vuru
lacak mı vurulmayacak mı bunu tartışmıyor. 
Amerika’nın ne zaman vuracağını tartışıyor. Konuş
tuğumuz kişiler de gazeteci olmamız hasebiyle bu so
ruyu bize yöneltiyorlar. Tabii ki sorunun yanıtı şim
dilik Bush'un kafasında.. Aslında Bush'un kafasında 
olan ve bunu da açıkça ifade ettiği tek şey var, o da 
Saddam'ın gitmesi. Yani Irak rejiminin değişmesi. 
Bağdat'ta herkes Amerika’nın saldırısını konuşuyor 
da Saddam'm gitmesini kimse konuşmuyor! Belki de 
temel soru ve bölge ülkelerini, gözlemcileri ve belki 
de Ameri ka'nın kendisini bile kara kara düşünmeye 
sevkeden temel soru da bu olsu gerek: Savaş sonrası 
nasıl bir tablo ortaya çıkar? Bölgenin haritası değişir 
mi? Bu zor Sorunun yanıtı şu olsa gerek: Her türlü 
sürpriz açık. Bunun için zannedersem herkesi ürkü
ten nokta da bu olsa gerek. Kimse saldırı sonrası için 
bir tahmin yürütemiyor. Daha doğrusu her tahminin 
bir alternatifi var gibi. Bu konuda kafa yormak, muh
temel senaryolar üzerinde kafa yormaktan öte gitmi
yor. Öncelikle herkesin bildiği bir gerçek var: Ame
rika şu ana kadar Irak'a saldırı konusımda arzuladığı 
uluslararası desteği bulamadı. Açıktan destek veren 
iki ülke var: İsrail ve Ingiltere. Avrupa çekinceli, 
Arap ülkeleri şimdilik karşı çıkıyor. Çünkü geçen ay

larda Filistin'de yaşananlardan dolayı İsrail’e ve 
Amerika’ya karşı müthiş bir tepki var kamuoyunda... 
İran Amerika'yı istemiyor. Çünkü bir sonraki adımın 
kendine yönelik olduğunu düşünüyor. Türkiye'de 
başbakan Ecevit defalarca söyledi "savaşa karşıyız" 
diye! Ama işin ilginç yanı Amerika bölgede hiçbir 
ülkeye "Irak'a saldıralım mı, saldırmayalım mı" diye 
sormuyor.

Dolayısıyla bölgedeki gelişmeyi şöyle özetleyebi
liriz: Amerika saldıracak ve her kes buna göre pozisyon 
almaya çalışıyor! Bence asıl sorulması gereken soru ise 
saldırı sonrasında Irak'ın içinde yaşanacaklar! Varsa
yalım ki Saddam gitti: Ya sonra? Irak nüfus yapısı iti
bariyle Şiiler, Sünniler, Araplar, Kürtler, Türkmen- 
ler ve diğer azınlıklardan oluşuyor. Yıllardan beri ik
tidarda Baas Partisi bulunuyor. Yani asker. Şiiler nü
fus olarak fazla ve etkili. Ama Şiiler Amerika' ya gü
venmiyor. Çünkü Körfez Savaşı’nda Amerika Sad
dam' ın Şii ayaklanmasını kanlı biçimde bastırmasına 
izin vermişti. Kürtler kuzeyde kendi oluşumlarıyla 
meşgul. Geriye şöyle bir ihtimal kalıyor. Muhteme
len ordudan bir subay yönetimin başına geçirilir! Ve 
bu kişide aranan bir tek şart var: Amerikan yanlısı 
olması! Kuzey’in Irak’tan ayrılması konusu ise şimdi
lik kağıt üzerinde gibi. Çünkü her ne kadar Kürtler 
parlamentoyu toplasalar ve bağımsız bir devlet olma 
yönünde ilerleseler de bölge ülkelerinden büytik tep
kiler geleceği kesin.‘îran, Türkiye ve Suriye Kürtle-
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rin bağımsız devlet olmasını istemiyor. Kürtler de 
bunun farkında... Dolayısıyla saldırı sonrasında hari' 
tada ne gibi değişiklik yaşanır bu bilinmez. Ama bu 
konu mahfillerde konuşulan konuların başında. Hat
ta Ürdün Prensi ve eski Kral Hüseyin'in kardeşi 
Prens Haşan'm Londra'da İrak muhalefeti toplantısı
na katılması muhtemel bir saldırı sonrasında Prens 
Haşan'm Irak ta kurulacak Haşimi krallığının başına 
geçeceği senaryosunu gündeme getirmişti. Haritanın 
değişip değişmeyeceği, değişirse nasıl değişeceği ko
nusunda ahkam kesmek için henüz erken olduğunu 
düşünüyorum. Çünkü gelişmeler sürprizlere açık.

Kürtler, ‘‘Kuzey İttifakı” Olur mu?

K. Irak'taki Kürtlerin olası bir savaşta önemli rol oy
nayacakları kesin gibi. Kürt grupların Amerika ile 
yakın temas halinde oldukları bilinen bir gerçek. Bu
rada gündeme gelen soru şu: Kürtler, Afganistan'daki 
Kuzey İttifakı rolünü Irak için oynar mı i' Bunun olabil
mesi için Irak'a karadan harekat olması gerekli. Ama 
ilk planda Amerika’nın Irak'ı havadan vuracağı 
muhakkak gibi. Hava harekatından sonra kara hare
katının başlaması bölgede ciddi sorunlar doğurabilir. 
Yani bölge haritası değişebilir. Bölgenin haritasının 
değişmesi için şimdilik bölge ülkeleri tarafından red
dedilen bir durum. Özellikle Irakl’ı çevreleyen ülke
ler tarafından: İran, Türkiye ve Suriye. Arap ülkele
ri de bu işe pek sıcak bakmıyor. Diğer taraftan Tali- 
ban yönetimi ile Saddam Hüseyin yönetimi arasında 
da bir benzerlik kurmak zor. Çünkü Irak bölgenin en 
güçlü ordularından birine sahipti. Üstelik Amerika 
Irak'ın elinde kitle imha silahları olduğunu iddia edi
yor. Doğruluğu ispatlanmamış bu iddia, ya doğru çı
kar da Saddam o silahları kullanırsa? Yani Amerika 
destekli Kürtlerin Irak yönetimini devirmek için 
Bağdat'a doğru yürüyüşe geçmeleri zor bir ihtimal 
olarak görünüyor. Böyle bir yürüyüşe Türkiye'nin de 
sessiz kalması elbetti düşünülemez. Her ne kadar 
Amerika, müttefiki olan Türkiye'yi K. Irak'taki geliş
meler konusunda sakinleştirmeye çalışıyorsa da Tür
kiye’nin ileride bağımsız bir Kürt devleti oluşmasına 
yönelik gelişmelerden rahatsız olacağı kesin. 
Hele hele Kürt yönetiminin başkent ilan ettiği Ker
kük'ü sınırları içine dahil etmesini düşünmek bile is
temiyor Türkiye! Geriye Kürtlerin önünde bir seçe
nek kalıyor. Daha otonom bir yönetim elde edebil
mek. Bu da şimdilik kimsenin itiraz edemeyeceği bir 
durum gibi görünüyor. Olası bir saldırıda Türki

ye'nin savaşa müdahil olması, daha açık bir 
ifadeyle K. Irak'a girmesi ise ekonomik açıdan Tür 
kiye' yi oldukça zora sokacak bir durum. Sadece Eko 
nomik açıdan değil dünya ülkelerine izahı da zor olur 
bu durumun. Georgetown Üniversitesi Türkiye 
Araştırmalar Kürsüsü başkanı Sabri Sayar bu konuda 
Türkiye’yi açıkça uyarıyor. Sayar, Türkiye'nin AB ye 
girmeye aday bir ülke olduğunu hatırlatarak şöyle 
diyor: "İrak içerisinde kurulacak federal bir Kürt bölge
sinden korkacak bir şeyi yok Türkiye'nin. Türkiye'nin 
askeri bir maceraya girip hak'a  asker göndermesi çok pa
halıya mal olur. Uluslararası toplum tarafından kınanır, 
Amerikan kamuoyunun tepkisini toplar. Ve Avrupa Bir
liğine üyelik yolunu tıkar." Üstelik bölge ülkelerinin 
de böylesi bir harekata sıcak bakacağını kimse söyle
yemez.

Peki ya Irak Halkı!
Irak halkının başına örülmek istenen bütün bu 

çoraplardan haberi olduğunu sanmıyorum. Daha 
doğrusu çok kötü şeyler olacağını düşünüyor ama bu
nun ne olacağını bir türlü kestiremiyor. Kestiremeyi- 
şinin temel nedeni de içinde yaşadığı ekonomik zor
luklar... Yıllardır devam eden ambargonun getirdiği 
yaşam koşullar! halkı tamamen perişan etmiş durum
da. Dünyanın Suudi Arabistan'dan sonra en büyük 
petrol rezervinin bulunduğu bir ülkede bir devlet 
memurunun 5 - 1 0  dolar maaş aldığını düşünmek bil
miyorum nasıl bir şey! Bağdat'ın ana caddelerinden 
birindeki esnaftan biriyle konuşuyorum... Anlatıyor: 
"Bizim petrolümüz var. Petrol bizde ucuz! (burada şunu 
hatırlatayım. Bindiğimiz jeep şoförü, depoyu doldurdu 
ve 170 litre benzine 2 dolar ödeme yaptığını söylemişti!) 
Bizim petrolümüz Türkiye'nin ekonomisini düzeltmeye 
kafi."

Aslında söylenen sözün doğru olduğuna ben de 
inanıyorum. Normal şartlar altında Irak’la yapılacak 
bir ticaret Türk ekonomisini içinde bulunduğu sıkın
tıdan çıkarabilir. Ama benim veya Iraklı o satıcının 
inanması ve söylemesi, bir şey ifade etmiyor. 
Halkın en perişan olduğu alanlardan biri de sağlık 
sektörü. Maddi imkansızlıklar özellikle çocukları

• vurmuş. UNICEF'in bir raporuna göre İrak'ta her 8 
çocuktan biri 5 yaşına varmadan ölüyor! Nedeni ise 
gıda yetersizliği. Yaşayabilen çocukların büyük bir 
kısmı ise ishale yakalanıyor! Raporda bir de uyarı 
var: Yeni bir savaş, daha büyük felaketler getirir. 
Bağdat'tan ayrılırken arkamızda geleceğe umutla 
bakamayan, karamsar, ekonomik sıkıntılar içinde 
ezilmiş bir halk bıraktık... ■

38 Ümran-Kasım -2002



E R İ N  A N A L I Z

♦ •

SÖMÜRGECİLİK, PSİKİYATRI 
VE FRANTZ FANON
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avaş devam ediyor. Ve daha, sömürgeciliğin, 
halkımızın sinesinde açtığı onulmaz yaralarını 
iyileştirmeye çalışacağımız uzun yıllar var 

önümüzde.. însanlarm gerçekten özgürleşmelerine engel 
olmaya çalışan emperyalizm her yerde, beyinlerimizden 
ve topraklarımızdan atmak zorunda olduğumuz hastalık 
mikroplarını saçmaktadır... Sömürgecilik, sistemli olarak 
kendi dışındakileri yadsıdığı, reddettiği için yanılgı içine 
‘düşürülen insanı sürekli olarak kendi kendisine ben ger
çekte kimim sorusunu sormaya zorlar... Avrupa’nın re
fah ve ilerlemesi zencilerin, Arapların, Hintlilerin ve sa
rı ırkların ölü vücutları ve akıttıkları ter üzerine inşa edil
miştir. Bunu artık görmezden gelmeye niyetimiz yok... 
Haydi arkadaşlar! Yolumuzu değiştirmenin zamanıdır. 
İçine gömüldüğümüz hu karanlığı yırtıp çıkmamız gereki
yor. Düşlerimizi, hatıl inançlarımızı ve geçmişteki kan 
bağına dayak yakınlıklarımızı terketmek zorundayız. 
Karşılaştığı yerde, dünyanın dört bir yanında bulunduğu 
yerde öldürdüğü insanları anlata anlata bitiremeyen şu 
Avrupa’nın kuyruğunu bırakalım.”

Frantz Fanon, Yeryüzünün Lanetlileri

Sömürgeciliğin, politik tahakkümün ve ırkçılığm 
psikolojisi üzerine yazanlar Frantz Fanon’un eserleri
ne sıklıkla atıfta bulunurlar. Dilimize üç kitabı ve bir 
biyografisi kazandırılmış olmasına rağmen, Fanon’un 
ülkemiz psikiyatri ve psikoloji çevrelerinde yeterince 
tartışılmamış olması ilginçtir. Martinik’te doğan, tıp 
ve psikiyatri eğitimini Fransa’da tamamlayan ve psi- 
kiyatrist olarak Cezayir’de çalışmaya başlayan Fanon 
(1925'1961) kısa sürede Fransa’nın bölgedeki ko- 
lonyal projesine karşı çıkan bir devrimci kimliği 
edinmiş ve Yeryüzünün Lanetlileri, Siyah Deri / 
Beyaz Maske gibi çığır açan kitaplarıyla Avrupa-

merkezci psikoloji anlayışını, köle-efendi diyalektiği
ni ve tahakkümün psikolojik arkaplanını sorgulamış- 
tır. Fanon, Freud ve Jung düşüncesindeki etnosant- 
rik unsurlara dikkat çekmiş, kolonizatörlerin psika
naliz ve psikiyatriyi sömürgeleştirme işlemine daya
nak kılmasına karşı durmuştur. Politik eylemci kim
liği daha belirgin olmakla birlikte, Fanon’un psiki
yatri ve psikolojiye bazı özgün katkılarda bulunduğu 
bugün genel bir kabul görmektedir. Gerek sosyal psi
kiyatri, gerekse de kültürel psikiyatri Fanon'un dü
şünce ve eylem adamı kimliğinden yansıyan bazı iz
ler taşımaktadırlar. Fanon'un politik psikiyatri ola
rak tanımlayabileceğimiz bir yönelişin de öncüsü ol
duğu söylenebilir. Cezayir bağımsızlık savaşında, 
Fransız vatandaşı olmasına karşın Cezayirli direnişçi
lerin safında yer alan, politik baskı ve şiddetin yıldır
dığı mazlumların / ezilenlerin sözcülüğüne soyunan 
bu sıradışı psikiyatrist. Bu yazıda, biyografisi ve gö
rüşleriyle ele alınacaktır.

Frantz Fanon : Kısa Bir Biyografi

Frantz Fanon Martinik'in başkenti Fort-de-Fran- 
ce'da 20 Temmuz 1925'te, asırlar önce buraya Afri
ka'dan getirilen kölelerin soyundan gelen ve Fransız 
asimilasyon politikalarından etkilenmiş, orta sınıf 
bir siyah ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Anne
si küçük bir dükkan işletiyordu, babası ise gümrük 
müfettişiydi. Frantz'm öğretmenlerinden birisi sol 
politikayla meşgul olan bağımsızlık yanlısı genç şair 
ve entelektüel Aime Cesaire'ydi. Ancak bu dönem
de Frantz kendisini tamamıyla Fransız hissediyor ve 
1943'te “anavatan” Fransa'yı savunmak üzere de Ga- 
ulle'ün Hür Fransız Kuvvetleri'ne katılmakta bir be
is görmüyordu. Bir Fransız vatandaşı olarak kimliğini
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sorgulamaya hiç lüzum görmüyordu, zira onlara “me
deniyeti bahşeden beyaz insanlarla” çoktan özdeşleş- 
mişti. 1944 yılmda Martinik'ten ayrıldı ve Kuzey Af
rika'da kısa bir eğitimden sonra İsviçre cephesinde 
savaşa katıldı. Burada yaralanan Fanon'a cesaret ni
şanı verilecektir. Kendisine nişanı veren dönemin 
komutanının yıllar sonra Cezayir Bağımsızlık Sava- 
şı'nı bastırmak amacıyla görevlendirilmesi de tarihin 
tuhaf bir cilvesi olsa gerektir. Savaş bitince Marti- 
nik'e döner ve Aime Cesaire'nin seçim kampanya
sında etkin bir biçimde görev alır. 1946 yılında 
Lyons'ta tıp okumak amacıyla Fransa'ya döner. Bu 
dönem zarfında yalnızca tıpla değil edebiyat ve felse
feyle de ilgilenir. Merleau-Ponty'nin derslerine de
vam eder, pek çok edebiyat ve felsefe adamının ki
taplarını okur, öğrenci siyasetiyle ilgilenir. Bu dö
nemde Tam-Tam adlı bir öğrenci dergisi çıkarır. Tıp 
çalışmalarının dördüncü yılında psikiyatriye yönelir. 
Lyons'ta o dönemde psikanaliz ve sosyal psikiyatri
nin adı bile geçmez, bölüm başkanı organikçi ekolün 
önde gelen bir temsilcisi ve bir psikoşirürji meraklı
sıdır. Fanon Siyah Deri /  Beyaz M aske başlıklı ilk 
kitabını psikiyatri asistanıyken yazmış ve bu ilk kita
bıyla ırkçılığı tartışmaya açmıştır. “Radyomu açtı
ğımda Zencilerin Amerika'da linç edildiğini duyuyo
rum” diye yazar, “anlaşılan birileri bize yalan söyle
miş: Meğer Hitler ölmemiş.” Bu kitabını bitirme tezi 
olarak sunmak istediyse de isteği bölüm başkanı tara
fından geri çevrilir ve Friedrich ataksisi üzerine bir 
tezle 1951 yılında tıp eğitimini tamamlar. 1952'de 
yayınlanan bu kitap kişisel hikayesini damıttığı, 
Fransa'da bizzat tecrübe ettiği ırkçılığı teşrih masası
na yatırdığı, Sartre, Adler, Hegel ve Lacan'dan etki
ler taşıyan bir eserdir. Bütün Martinik'li çocuklar gi
bi Fanon da okulda atalarının mavi gözlü sarı saçlı

Gaul'ler olduğuna inandırılarak yetiştirilmişti. Fa- 
non Martinik'li siyah ailelerin pek çoğunda görülen 
zenci düşmanlığının beyaz kültürel stereotiplerin iç
selleştir ilmesiyle ortaya çıktığını yazar. Siyah adamın 
beyaz olma arzusunu obsesyonel nevroza benzetir ve 
aşağılık duygusunun olumlu bir benlik imgesini en
gellediğini söyler. Bu durum Aime Cesaire gibi ente
lektüeller 1930'larda zenciliklerini gururla savun
maya başlayana dek sürecektir. Ancak Fanon'a göre 
zenciliğin kutsanması onu yaratan durumu anlama
mızı sağlamamaktadır. Sartre'ın anti-semitizmin kö
kenleri konusundaki tezlerini uyarlayarak, aşağı zen
ciyi yaratanın sömürge ırkçısı olduğunu söyler. Fa- 
non'un mesleki anlamda şekillendiği yıllar dağlık bir 
bölgede yer alan Saint-Alban kliniğinde geçirdiği 
yıllardır. Saint-Alban savaş yıllarında bir direniş 
merkezi olmasının ötesinde duvarların olmadığı, kıt
lık zamanında bir tek hastanın bile açlık nedeniyle 
hayatını yitirmediği sıradışı bir kurumdur. Bu kuru
ma ve Fanon'un meslekî gelişimine rengini veren 
Tosquelles adında, Franko Ispanya'sından Fransa'ya 
iltica etmiş bir Katalan psikiyatrdır. Tosquelles Fa
non'a hastalarını dinlemeyi, toplantıları idare etme
yi, psikanalizi hasta değerlendirmelerinde kullanma
yı öğretir. Saint-Alban'da yürütülen kurumsal teda
vi psikanalitik ve fenomenolojik geleneklere yasla
nan ama ilaç ve elektroşok tedavisini de kullanan 
eklektik bir uygulamadır. Psikiyatri uzmanlığını al
dıktan sonra bir süre Fransa'da geçici bir görevde ça
lışır ve daha sonra Cezayir'in Blida şehrindeki psiki
yatri hastanesine şef olarak atanır. Burada, istifa et
tiği 1956 yılına dek çok hareketli bir mesleki hayatı 
olur : Bu kalabalık hastanede pek çok reform yapar, 
yanısıra araştırmalar yürütür, makaleler yayınlar. Bu 
esnada siyah politikada da öne çıkan bir isim olmaya 
başlamışsa da temel ilgisi Cezayir Bağımsızlık Savaşı 
üzerinde yoğunlaşır. Kısa bir süre sonra Cezayir Kur
tuluş Cephesi ile temasa geçer. Yaralı savaşçılar giz
lice hastanede tedavi edilir. Kliniğinde hem işkence 
kurbanlarıyla hem de Fransız ordusunun edilgenleş
tirme politikasının asli bir unsuru haline gelen işken
ce uygulayıcılarıyla uğraşmaktadır. 1956'da yaşadık
ları ve gördükleri tahammülü aşan boyutlara ulaşın
ca istifa eder. Fransız yerleşimcilerin Cezayir köyleri
ne girerek rastgele insan öldürdükleri ve “fare avı” 
olarak isimlendirdikleri vandalizm hastaneye de gir
miştir. Bazı hastane çalışanları tutuklanmış, kimisi 
işkenceden geçirilmiş, kimi de sonsuza dek yok edil
miştir. Çalışma arkadaşlarından bir hekim ağır bir iş
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kenceden geçirildikten sonra ölmesi için bir domuz 
çiftliğine bırakılmıştır mesela. Bakana yazdığı istifa 
mektubunda “eğer psikiyatri insanın yaşadığı çevre
ye yabancılaşmasını azaltmaya yönelik bir teknikse” 
der, “Cezayir'deki Fransız politikası Arap nüfusu bü- 
tünüyle yabancılaştırmış ve onları mutlak bir deper- 
sonalizasyon (kişiliksizleştirme) içinde yaşamaya 
mahkum etmiştir”. Cezayir'i iki gün içinde terk et
mesi istenir. Artık o kendi deyimiyle “Ne bir Marti- 
nik'li, ne de bir Fransız; sadece Cezayirlidir”. Ceza
yir'den sürülmesinin ardından Tunus'a geçer ve bu
rada ülkenin ilk gündüz hastanesini kurar. Bu arada 
politik etkinliğine yoğun bir biçimde devam etmek
tedir, Cezayir Direnişi ve El-Mücahid dergilerinin edi
törlüğünü yürütür. Cezayir Kurtuluş Cephesi'nin söz
cülüğünü yapar. Kendisine iki kez suikast girişiminde 
bulunulursa da bunları ufak yaralarla atlatır. Geçici 
Cezayir, hükümeti adına Afrika ülkeleriyle ilişkileri 
yürütür, bu esnada pek çok Afrika lideriyle tanışır. 
Aralık I960'da lösemi olduğunu öğrenir. Ancak has
tane çalışmalarını ve bağımsızlık hareketi yandaşları 
için eğitimciliği sürdürür. 1961 Nisan'ında başyapıtı 
ya da politik vasiyetnamesi sayılabilecek ünlü eseri 
Yeryüzünün Lanetlileri'ni yazmaya başlar. Bu eser
de, Cezayir'deki gibi bütün seçenekler tüketildiğin
de, sömürgecilere yönelik şiddetin meşrulaşacağını 
öne sürer. Yeryüzünün lanetlileri-kırların topraksız 
köylüleri ve kenar mahallelerin mülksüzleri- yeni bir 
insan ve yeni bir hümanizmin doğmasına izin vere
cek yegane kuvvet olarak görülür. Bu eserinde Fanon

sömürgeciliğin ve işkencenin yol açtığı psikiyatrik 
hastalıkları ayrıntılı bir biçimde tartışır. Yeryüzünün 
Lanetlileri, zamana ve ölüme karşı amansız bir yarış
la yazılmıştır. Bu arada sağlığı iyiden iyiye bozulmuş
tur. Tedavi amacıyla Rusya'ya götürülürse de Rus 
doktorlar ona lösemi tedavisi konusunda daha uz
man bir kuruluşa başvurmasını önerirler. ABD'de 
Ulusal Sağlık Enstitüsü'ne götürülür. Tedaviye he
men başlanmaz, bir hafta bir otel odasında bekletilir. 
Kliniğe yattığı zaman hayatından ümit kesilmiştir ar
tık. Kasım ayının sonlarında kitabının basılı örneği
ni görme imkanı bulur. Hasta yatağında hala kitap 
taslakları üzerinde çalışmaktadır. Washington'da te
davisine başlandıktan bir süre sonra, 6 Aralık 
1961'de yalnız başına hayata veda eder. Ölüm habe
ri Paris'e ulaşır ulaşmaz, polis, Yeryüzünün Lanetli' 
leri başlıklı kitabını insanları baştan çıkardığı gerek
çesiyle toplatır. ABD'ye gitmeden önce Cezayir top
rağına gömülmeyi vasiyet etmiştir ve bu vasiyete 
uyularak Cezayir'de, mücadele arkadaşlarının yanına 
defnedilir. Cezayir, 1962 Temmuz'unda bağımsızlı
ğına kavuşur.

Kuzey Afrika Sendromu

Frantz Fanon’un 1952 tarihli “Kuzey Afrika Sendro' 
mu” başlıklı makalesi, adından dolayı ilk elde bir 
Kuzey Afrika hastalığının klinik tanımını çağrıştırır
sa da, daha ziyade Fransız tıp çalışanlarının Kuzey 
Afrikalı hastalara karşı takındıkları ırkçı tutumu kı
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nayan bir polemiktir. Bu ırkçı tutum Profesör Porot 
tarafından ilk kez 1918’de “Müslüman Psikiyatrisi 
Üzerine Notlar’’ başlıklı makalesinde dile getirilmiş' 
tir. Yerel nüfusa karşı mütehakkim bir edayla şöyle 
yazar Porot: “Biçimsiz bir ilkel insanlar kütlesi, çoğu 
zaman cahil ve ahmak, bizim düşünce biçimimize ve 
tepkilerimize çok uzak, bizim ahlaki tutumlarımızın 
hiçbirini kavramış değil, en basit sosyal, ekonomik, 
siyasi ilgilerimizi dahi anlayamaz”, Cezayirlinin psi' 
kopatolojisi hakkında yazarken Porot onu bir yalan
cı, hırsız, ahmak, tembel, histerik ve dürtüsel biçim
de homisidal olarak tanımlar. Cezayirli, bir Avrupa- 
lı çocuğun bile sahip ol
duğu merak ve sorgula
madan yoksun infantil 
bir kişidir ve “Kuzey Af
rika yerlisinin üst ve 
kortikal işlevleri geliş
memiştir, bu ilkel yara
tığın temelde bitkisel ve
içgüdüsel hayatı diense- ------------------------------------
falonu tarafından yön
lendirilir”. Porot’nun bilimsel ırkçılığı Cezayir’de ku
rumlaştırılmış ve kırk yıl hüküm sürmüştür. Porot ve 
öğrencileri Cezayirlinin ve özelde müslümanların 
doğuştan aşağılık olduğu görüşünü yaymışlardır. Bu 
tutum Fanon tarafından şiddetle kmanır. Kuzey Af
rikalı hastaların gerçekte birer yalancı oldukları 
önermesine itiraz eder. Ona göre Kuzey Afrikalı has
taların gerçek bir hastalığı vardır ama sorulan soruya 
verilecek doğru cevabı bilmedikleri için huzursuzlan- 
makta ve baş yada mide ağrılarından yakınmaktadır
lar. Aslında Cezayirli bir emniyetsizlik girdabına 
düştüğü için, bir ülkesi olmadığı için, duygu ve et
kinlikleri hep tehdit altında olduğu için “ölümü her 
gün yaşamaktadır”. Tıp çalışanlarının Kuzey Afrika
lı hastayı itmelerinin temelinde, gerçek iletişimi tı
kayan kültürel önyargıları ve özellikle de agresyonla- 
rı vardır. Kuzey Afrikalı hastaların şikayetlerinin 
müphemliği ve gezici nitelikte olması etiyolojik ve 
tanısal işlemleri geçersizleştirmekte, kültüre yabancı 
ve muhatabına yukarıdan bakan hekimlerde hastalı
ğın gerçekliğini sorgulamaya yol açmaktadır. Fanon, 
“Kuzey Afrika Sendromu” başlıklı makalesini psiki
yatri asistanı olduğu yıllarda kaleme almıştı, bu da 
onun ırkçılık ve tahakkümle uzun zamandır ilgilen
mekte olduğunu ve çalışma yeri olarak Cezayir’i seç
mesinin tesadüf olmadığını gösterir. Bu makale top
lumda ve tıp kurumu içinde yerleşik olan ırkçılığı

Fanon yazdığı istifa mektubunda “Ceza
yir'deki Fransız politikası Arap nüfusu bü
tünüyle yabancılaştırmış ve onları mutlak 
bir depersonalizasyon (kişiliksizleştirme) 
içinde yaşamaya mahkum etmiştir” der-

şiddetle eleştirir. Bunun yanında ezilen, baskı gören 
insanların derin ruhsal/varoluşsal buhranına, gezici 
belirtilerine işaret eder. Tıp mesleği bu'hastaları an
layamamakla kalmamış, üstüne üstlük ırkçı önerme
lerle bu hastaları tahkir de etmiştir. Makale Fa- 
non’un kendi kendisine sıklıkla sorduğu ve insanlı- 

'ğın temel meselesi olduğunu düşündüğü bir soruyla 
başlar : **Yaptığım ya da yapmadığım şeyler için in
san gerçekliğinin güçten düşmesine bir katkım ol
du mu? İçimdeki insanı hep istedim ve onu açığa 
çıkarabildim  mi?̂ * İngiliz koloni psikiyatrı Carot- 
hers’in Dünya Sağlık Örgütü için yazdığı bir monog-

rafta Afrikalıyı “b e
yinsiz Avrupalı’’ ola
rak tanımlaması da 
Fanon’u çileden çıka
rır. Carothers’a göre 
Afrikalıda serebral 
korteks işlevsel olarak 
yoktur, “postmortem

---------------------------------— “ beyin incelemeleri
göstermektedir ki Af

rikalının korteksinde sekse ayrılan yer beyazlarınkin- 
den çok fazla, öte yandan bilişsel işlevlere ayrılan yer 
ise çok azdır”. Fanon bu ırkçı söyleme Cezayir baş
kaldırısının “bir halkı beyinsizleştirme teşebbüsünün 
mantıklı bir sonucu” olduğunu söyleyerek şiirsel bir 
karşılık verecektir.

Köle-Efendi Diyalektiği

Avrupa’nın toprak ve emek hırsı; kıtaların işgal 
edilmesi, milyonların kökleştirilmesi, şiddetin boy 
göstermesi ve yerkürenin her köşesinde geride kur
banlar bırakmasıyla sonuçlanmıştır. Barut, İncil, al
kol ve Avrupa-merkezci psikoloji bu tarihi mülk 
edinme ve büyüklenme misyonunun taşıyıcıları ol
muştur. Bu hırs, Fanon’un tabiriyle yarılmış, ikiye 
bölünmüş bir dünya yaratmıştır ve bu iki dünyanın 
sakinleri de farklı “tür”lerdir: Efendiler ve köleler, 
sömürgeleştirenler ve sömürgeleştirilenler, burjuva 
ve işçiler. Zaman içinde toprakların işgali ruhların 
işgaline dönüşmüştür. Hegel efendi-köle paradig
masının ayrıntılarını Zihnin Fenomenolojisi başlık
lı eserinde vermektedir. Marx’tan Sartre’a kadar 
pek çok-düşünür bu paradigmada Avrupa’yı anla
mak, eleştirmek ve dönüştürmek için gerekli fikirle
ri bulmuşlardır. Hegel, insanın kendi bilincine an
cak bir başkası tarafından tanınmakla varacağını
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ileri sürer. Tanınma arzusu engellendiğinde bir ça- 
tışma, bir mücadele doğar. Karşısmdakini tanımak 
ihtiyacı duymaksızın tanınan efendi, muhatabı ta
rafından tanınmadan onu tanıyan da köle olur. 
Efendi yalnızca tanınma arzusunu gidermez, köleyi 
kendi iradesinin bir oyuncağı da kılmış olur, o artık 
efendinin ihtiyaçlarını giderecek uygun bir vasıta
dır. Kojeve’nin Hegel yorumu bu paradigmayı daha 
iyi anlamamızı sağlamaktadır. Tanınma arzusu, öte
kinin sizin değerlerinizi kendi değerleriymiş gibi 
onaylaması, bütün insanların temelde toplumsal 
varlıklar olduğunu söyler bize. Tanınma ancak öte
kinin mevcudiyeti ve 
onunla yüzleşmekle 
mümkündür. Öteki ta
rafından tanınmak biri
nin özdeğerini, kimliği
ni hatta insanlığını te- 
yid eder: “Ancak başka
sı /  öteki tarafından ta
nınmakladır ki insan 
hem kendisi hem de
başkaları için gerçekte insan olur”. Köle ve efendi 
arasındaki mücadele ölümüne bir savaştır, eğer iki 
taraf da hayatını riske eder ve ölürse hiçbiri tanın
mayacaktır, bir taraf ölürse diğeri yine tanınmaya
caktır. O halde köle-efendi diyalektiğinin yürümesi 
için bir tarafın tehlikeyi göze alarak tanınana dek 
savaşması, beri yanda diğerinin ölüm korkusuyla 
muarızına boyun eğmesi gerekir. Tanınan ve tanı
mayan efendi, tanıyan ve tanınmayan köle olacak
tır. İlki, fethet veya öl derken İkincisi boyun eğ ve ha
yatta kal ilkesini benimser. Kolonyalizmin psikoloji
si üzerine yazan Octave Mannoni de sömürgeciliğin 
köken ye dinamiğinde iki ruhsal karmaşanın yattı
ğını söylemektedir: Aşağılık ve bağımlılık karmaşa
ları. Ona göre her halk sömürgeleştirilemez, bir 
halk eğer yoğun bir bağımlılık duygusundan muzda- 
ripse ve yalnız bırakılmaya, terk edilmeye taham
mülü yoksa sömürgeciliğe ihtiyaç duyar. Öte yanda 
Avrupalı da kollektif bilinçdışında güçlü bir biçim
de aşağılık duygusu ve misantropi (insan nefreti) ta
şımaktadır, ilki temel bir yetersizlik daygusunu, 
İkincisi ise insanoğluna karşı temel bir güvensizliği 
ve ondan duyulan nefreti ifade etmektedir. Misant
ropi dünyayı tümüyle insandan boşaltmayı arzula
maktadır. Hırçın Kız, Robinson Crusoe ve Gülli- 
ver’in Seyahatleri gibi klasik eserlerdeki ana karak
terleri incelediğinde Mannoni şunu görür: Kaybol

Fanon’a göre beyaz adam kendisini tanrı 
ilan ederek üstünlük karmaşasına hapsol- 
muştu, siyah adam da beyaz olmak konu
sunda duyduğu yoğun istekle aşağılık kar
maşasından muzdaripti.

muş, sürülmüş, gemisi batmış Avrupalılar vardıkları 
kıyıda doğalarının ve kültürlerinin üstünlüğü sonu
cunda hakimiyeti ele geçirir, yerlilere boyun eğdi
rirler. Bu uzak diyarlardaki yerliler yarı insarv, insa- 
naltı, kolayca kullanılan, tekamül etmemiş ahmak 
yaratıklar olarak resmedilirler. Bu eserlerin Avrupa
lılarca çekici bulunmasının nedenleri içlerindeki 
bir arzuya karşılık gelmeleri, ortak ihtiyaçları gider
meleri olmuştur. Bu eserlerde Avrupa psikolojisin
de sessiz sedasız varlığını sürdüren duygu, düşüıjce 
ve düşlemler hayali karakterlere yansıtılmıştır. 
Mannoni’ye göre aşağılık ve misantropi özellikleri

1572 yılından beri 
Avrupalının ruhun
da hüküm sürmekte
dir ve Avrupalının 
ruhu kolonyalizm 
başlamadan önce de 
kolonyalizme hazır
dır. İnsandan yoğun 
bir nefret sebebiyle
dir ki pek çok Avru- 

palı okyanuslarda adalar bulmak için ülkelerini terk 
etmişlerdir. Fanon Siyah Deri /  Beyaz M aske  baş
lıklı eserinde “Zenci ve Hegel” başlığı altında He- 
gel’in efendi-köle diyalektiğini özetler ve bu para
digmayı günümüzdeki beyazlarla siyahların ilişkisi
ne uyarlar. Fanon için kölelik ve kolonyalizm tecrü
beleri acil önem arz etmektedir, zira işkenceden ge
çirilen ve kişilikleri darmadağın edilen insanları, 
Cezayir’de bizzat görmüş, onlarla hemhal olmuştur. 
Kurbanla özdeşleşir zira kendisi de kölelerin torun
larından biridir, ülkesi hala sömürgecilerin elinde
dir ve nihayet onun için ezilenler kardeşi, bacısı, 
ana babasıdır. Fanon karşılıklı tanımanın insan ha
yatı ve ilişkisi için elzem olduğunu söyler. Karşılıklı 
tanıma olmaksızın bir 'kimlik, özdeğer, saygınlık 
olamaz. Bu imkandan mahrum bırakılan kişiler la
netli bir hizmetkarlığın ve nesneliğin zindanına 
hapşolurlar. Böylesi durumlarda bir “yaban sava- 
şım”dan ve muhtemelen “ölüm nöbetleri”nden baş
ka bir yol yoktur insani ve özgürleştirici tepkinin. 
“Ben sadece burada ve şimdinin şeyleştiriciliğine 
tutsak olamam. Ben başka bir yer ve başka şeyler 
içinim aynı zamanda. Hayatın dışında birşeyin izini 
sürdüğüm için muhalefetimin dikkate alınmasını is
tiyorum, şu ana dek hep daha insani bir dünya için, 
karşılıklı tanımanın hükümferma olduğu bir dünya 
için savaştım, savaşıyorum. Beni tanımak isteme
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“Ben derisi kara adam sadece şunu istiyo
rum: Hiçbir araç insana hakim olmasın. 
İnsanın insana kulluğu son bulsun. Yani 
ne ben başkasmm kulu olayım, ne de ben 
başkasını kulluğa zorlayayım.”

yen kişi bana karşı çıkmaktadır. Yaban bir savaşım
la,' ölüm nöbetlerini, o kaçınılmaz bozgunu kabul 
etmeye hazırım, bununla imkansızın da mümkün 
olduğunu kabul etmiş oluyorum” diye yazar. Bütün 
çabalarına rağmen ırkçı Fransa’da karşılıklı tanıma 
arzusu engellenecektir ve bu engellenme bir ruhsal 
/ varoluşsal buhranla neticelenecektir. Beyaz ve 
narsisistik olan öteki sadece tanınmayı değil tapı- 
nılmayı da beklemektedir. Aynı zamanda siyah in- 
sanın insanlığını bile teslim etmekte mütereddittir. 
Fanon ‘ölüm nöbetleri’ ifadesiyle o yıllarda bir ey
lem programını değil, bir inanmışlığı dile getiriyor
du ve aklın akılsızlığa 
galip geleceğini .düşü
nüyordu. Fanon’a göre 
beyaz adam kendisini 
tanrı ilan ederek üs
tünlük karmaşasına 
hapsolmuştu, siyah 
adam da beyaz olmak 
konusunda duyduğu 
yoğun istekle aşağılık
karmaşasından muzdaripti. Ona göre siyah insanın 
tutsaklığı “sürekli avcı olmayı düşleyen hir av” ol
masından kaynaklanıyordu. Şöyle yazar : “Şimdi 
efendilerinin oturduğu posta mı kurulacak kölelik
ten kurtulan zenci? Yılda bir kere salonda dans et
melerine izin verilen uşaklar gibi, tutunacak şeyler 
arıyor kendine öyle mi? Hayır, kölelikten kurtul
makla efendi olunmaz. Kölelerin olmadığı yerde 
efendi de yoktur çünkü.” Fanon, Mannoni’nin bir 
halkın sömürgeleştirilmesi için bağımlılık karmaşa
sından muzdarip olması gerektiği düşüncesini sahte 
psikanalitik ve Avrupa-merkezci bir varsayım ola
rak değerlendirmekteydi. Mannoni sömürgecilerin 
ruh hali üzerine yazdıklarında bazı içgörüler kazan
dırıyordu ama 'sömürgeleştirilmiş halkların hala in- 
fantil bir gelişme evresinde olduğunu söylemesi ve 
bu halkların Avrupa tahakkümünü gönül rızasıyla 
kabullendiklerini iddia etmesi isabetli teşhisler de
ğildi. Bağımlılık karmaşası kolonyalizmin bir sebebi 
değil bir sonucu olarak da görülebilirdi, üstelik bu 
psikolojik izah sömürgeciliğin ardındaki ekonomik 
ve politik çıkarları gözden kaçırıyordu. ‘Bilimsel 
nesnellik bana yasak’ diye yazıyordu Fanon, “çün
kü o yabancılaşmış, o nörotik kişi benim kardeşim, 
bacım, babamdır.. Ben derisi kara adam sadece şu
nu istiyorum: Hiçbir araç insana hakim olmasın. İn
sanın insana kulluğu son bulsun. Yani ne ben baş

kasının kulu olayım, ne de ben başkasını kulluğa 
zorlayayım. Nerede olursa olsun, hangi görünüş 
içinde olursa olsun insanı sevmeme ve onu keşfet
meme izin verilsin... Son duam da §u; Ey ruhum, 
hep soru soran bir ruh olarak kal kaldığın yerde!”

Fanon ve Avrupa-merkezci Psikoloji

Fanon’un yaşadığı yıllarda başat psikolojinin temel 
varsayımı, tek insan gerçekliğinin Avrupa-merkez- 
li, orta sınıf ve nihayet erkek olduğudur. Bu kültür, 
sınıf ve cinsiyet bağımlı gerçekliğin evrensel bir ge

çerlilik taşıdığı düşü
nülmektedir. Bir azın
lığın psikolojisi şeyleş- 
tirilmekte ve bütün 
insanlığın psikolojisi 
olarak takdim edil
mektedir. Bu düşünce
ye göre bu azınlık için 
doğru, yararlı ve tipik 
olan şey diğer toplu

luklar için de öyle olmalıdır. Fanon zihinsel mace
rasının başından itibaren psikanalizi eleştirme yü
rekliliğini göstermiştir. “Görülecektir ki” diye ya
zar, “siyah adamın yabancılaşması sadece bireysel 
bir sorun değildir. Filojeni ve ontojeni yanında sos- 
yojeni de durmaktadır.” Sosyojenetik ilkeyi vurgu
layarak Fanon, Freud’un ontojenetik indirgemecili- 
ğini ve Jung’un filojenetik spekülasyonlarını red
detmektedir. Aynı zamanda sınıfa ve kültüre bağlı 
çatışmaların insanların kaç(ın)amayacağı hastalık
lara irca edilmesine, insan bireyinin bir dizi içgüdü
den ibaret sayılmasına veya kültürün sadece iyi bir 
şekilde örgütlenmiş bir represyon mekanizması ola
rak görülmesine itiraz eder. Ancak psikanalize en 
keskin karşı çıkışı Oedipus karmaşasını reddetme- 
siyledir. Şöyle yazar : “Çoğu zaman unutulmaktadır 
ki nevro? insan gerçekliğinin temel bir unsuru de
ğildir. Beğenin ya da beğenmeyin, Oedipus karma
şasına zenciler arasında neredeyse hiç rastlanmaz. 
Kolaylıkla iddia edebilirim ki Fransız Antilleri’nde- 
ki evlerin yüzde 97 ’sinde bir tek Oedipus karmaşa
sı bile göremezsiniz. Bu yetersizliğimizden dolayı 
kendimizi yürekten tebrik etmemiz gerekir”. Oedi
pus karmaşasına saldırmakla Fanon görünürde Av
rupa’nın ahlaki çöküşüne, kültürel görececilik ve 
etnosantrizme işaret eder ama daha derin bir sevi
yede, Fanon’un bu karmaşayı reddetmesinin teme-
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Unde kültüre karşı devrimci bir bakışın yattığı gö
rülecektir. Fanon Oedipus karmaşasına karşı çıkışı 
onun insan psikolojisini asıl toplumsal ve tarihi ko
ordinatlarına yerleştirme yolundaki kararlılığını 
ifade eder. Freud’un nevrozun bütün kültürlerin ka
çınılmaz bir sonucu ve insanlık durumuna içkin ol
duğu önermesini kabul edilemez bulur. Fanon’a gö
re nevroz verili bir kültürün ifadesidir: “Her nevroz, 
her anormal görünüm..kültürel durumun bir ifade
sidir.” Fanon Siyah D eri, Beyaz M aske’de Jung’un 
görüşlerinden sıklıkla yararlanırsa da onun “evren- 
selci” psikoloji anlayışıyla arasına mesafe koyar. 
Her beyazın içinde do
laşan bir yabani / bir 
zenci, her egoda bir 
karanlık/ bir gölge ol
duğunu söyleyen Jung 
aynı yapıyı medenileş
memiş toplumlarda da 
gördüğünü söyler. Öte 
yanda Fanon, “Jung’un 
kendisini kandırdığını
düşünüyorum” diye yazar, “bildiği tüm halklar, Ari- 
zoha’nın Pueblo kızılderilileri olsun Kenya’nın zen
cileri olsun, beyaz adamla az ya da çok travmatik 
bir temas yaşamışlardır”. Fanon kolektif bilinçdışı- 
nın oluşumunda evrimden ziyade kültürün rolüne 
işaret eder. “Jung kollektif bilinçdışını kalıtımla ak
tarılan beyin maddesine yerleştirmektedir. Bence 
kollektif bilinçdışı bir grubun önyargı, mit ve toplu 
tutumlarından ibarettir”. Fanon, bugünden bakıl
dığında açıkça ırkçı olarak nitelenebilecek yazıları
nı görmediği için Jung’a biraz merhametli davran
mış görünüyor. Freud ve Jung’a nispetle Adler, Fa- 
non’un psikolojik bakış açısına daha yakındır. Ad- 
ler’in işçi sınıfından bir ailenin çocuğu olması ve 
gençliğindeki aktif siyasi tutumu Fanon’un Adler’e 
duyduğu yakınlıkta rol oynamış olabilir. Zenci ve 
Adler başlığı altında bir bölümün yer aldığı Siyah 
Deri, Beyaz M aske’de  şöyle yazar: “Adleryen oku
lun sonuçlarına bağlı kalırsak, Zenci’nin tarihsel 
olarak hissettiği aşağılık duygusuna karşı bir protes
to arayışı içinde olduğunu söyleyebiliriz. Tüm dö
nemlerde Zenci daha aşağıda olduğu için, buna üs
tünlük karmaşasıyla tepki vermeyi dener”. Freud, 
Jung ve Adler için ekonomik ve kültürel tahakkü
mün sonuçlarıyla uğraşmak kişisel, sınıfsal, kültürel 
ve ırksal nedenlerle anlamsızdı. Hastaları nisbeten 
istikrarlı sosyokültürel çevrelerden geliyordu ve ko-

Avrupa’da “siyah adam kötülüğün simge
sidir”. Beyazlar için siyahlar her türlü aşa
ğılığı simgeler: “İşkenceci siyahtır, Şey
tan siyahtır, ister bedensel isterse ahlâkî 
olsun birisi kirliyse siyahtır.
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lonyalizmin vahşi hamleleriyle sarsılmamışlardı. 
Fanon’sa toplumsal kökeni ve kişisel mizacı itiba
riyle bu üç deha ruhbilimcinin göremediklerini gö
rebilecek bir üstünlüğe sahipti: Kendisi bir kolon
yal özne olmuş, kolonyalizmin Cezayir’de neler 
yaptığına ilk elden tanıklık etmişti. Bireyin aşırı 
güçlü ve baskıcı bir sosyal yapıda kendisini güçsüz, 
çaresiz ve yalıtılmış bir nesne olarak hissettiğini 
öne süren ontojeni ve artık geri döndürülemez geç
mişin içine gömülü bir lanete insanın direnmesinin 
imkansızlığına işaret eden filojeni, Fanon için ye
terli değildir. O insanı yeni bir biçimde anlamanın

zaruretine işaret ede
rek sosyojeniyi öne 
sürer, yabancılaşma
nın temel nedeni ön
celikle sosyoekono
miktir, ikinci olarak 
da sosyal eşitsizlik ve 
şiddetin içselleştiril-

________________________  mesi. O halde etkili
olabilmek için yaban

cılaşmaya bu iki düzeyde de müdahale edilmelidir. 
Ontojeniden sosyojeniye kayış Fanon’un radikal 
psikolojisinin temelini ve ^^yeryüzünün lanetlile' 
ri” için uygun terapi biçimini oluştumr.

İrkçılığ ın  Psikanalizi

Kötülüğün sembolizmini tartışırken Ricoeur, Batılı 
Yahudi-Hristiyan geleneğinde kötülüğün temiz ol
madığı düşünülen şeyle simgelendiğini söyler. “Av
rupa’da” der Fanon, “siyah adam kötülüğün simge
sidir”. Beyazlar için siyahlar her türlü aşağılığı sim
geler; “İşkenceci siyahtır. Şeytan siyahtır, gölgeden 
dem vurulur, ister bedensel isterse ahlâkî olsun bi
risi kirliyse siyahtır. Eğer hepsini bir araya getirsey- 
dik siyah adamı günahla bir tutan ifadelerin ne ka
dar da çok olduğunu görmek bizi hayrete düşürür
dü. îster simgesel isterse somut anlamıyla olsun 
Avrupa’da siyah adam karakterin kötü tarafına kar
şılık gelir. Bu anlaşılmadıkça ‘siyah sorunu’nu anla
mak da mümkün olmayacaktır.” Kısaca şunu söy
ler Fanon : “En düşük değerlerin arketipi Zenci ta
rafından temsil edilir”. Avrupa medeniyeti siyah 
dünya ile, o yabanilerle temas kurduğunda herkes 
Zenci’nin kötülüğü konusunda hemfikir olmuştu 
ona göre. Aslında yapılan beyazların kendi içlerin
deki kötülüğü siyahlara yansıtmasından ibarettir.
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Böylece beyaz kendisinde kabul edemediği, kötü ve 
aşağılık bulduğu herşeyi siyaha yansıtarak rahatlar. 
“Avrupa’da Zenci bir işleve sahiptir: Düşük duygu
ları, basit temayülleri, ruhun karanlık tarafını sim
gelemek” diye yazar Fanon, “Homo occidentalism  
(Batı insanı’nm) kollektif bilinçdışında Zenci -ya 
da siyah renk- kötülüğü, günahı, lanetlenmişliği, 
ölümü, savaşı, kıtlığı simgeler.” Beyaz adam içinde
kileri dışarı boca ettiğinde bütün bu simgesel değer
leri siyah adama yapıştırır. Afrikalıyı “lobotomize 
olmuş (beyni alınmış) Avrupalı ve bazı bakımlar
dan geleneksel psikopata benzer” olarak tanımla
yan Britanyalı koloni psikiyatrı Carothers ile Fa
non arasındaki tartışma (ilki İkincisine hiç cevap 
ver-e-mese de) bugün ‘”ırkçılık ve psikiyatri” hak- 
kındaki tartışmaların temelini oluşturur. Carothers 
ve benzerlerinin kaba ırkçılığının bilim kılıfı altın
da sunulması Fanon’un, aklın önünde sonunda sö
mürge yönetimlerinin günlük suistimallerine galip 
geleceğine dair itimadını sarstı. Farkına vardı ki 
her türlü bilimsel kanıt aslında sömürgecinin hü
kümranlığını sürdürmesi için toplanmaktadır. Açık 
bir tiksinti duygusuyla şöyle yazar : “Tarihin benim 
için derledikleri ilk bölümünde, yamyamlığın kuru
luşunu gözümün içine sokarcasına açık seçik anlat
tılar. Kromozomlarımın yamyamlığı temsil eden 
birkaç daha ince ya da daha kalın gen içermesi bek
leniyordu. Cinsiyet geçişinden sonra bilginler şim
di ırksal geçişi fark ettiler. Ne utanç verici bir bi
lim!” Fanon daha sonra bilimsel ırkçılığın değişik 
dönemlerde benimsediği değişik taktikleri iriceledi. 
Siyah adamın insanlığının olumsuzlanması daha 
örtük ve gizli ifadelerle gerçekleşiyordu artık. Önce 
kültürün ba2i insan gruplan için söz konusu olma
dığı söylenmişti. Daha sonra koşullar değişti, bir 
kültürler hiyerarşisi öne sürüldü ve Afrika kültürü 
en alt sıraya yerleştirildi, en son olarak da kültürel 
görececilik kavramı tarihsel gereksinimleri karşıla
mak amacıyla yürürlüğe sokuldu. Her iddia Faııon’a 
göre tahakkümün toplumsal/tarihsel bir anını tem
sil ediyordu. Fanon, Prospero ve Caliban : Sömür' 
geciliğin Psikolojisi başlıklı kitabında sömürgecili
ği psikanalitik bir bakış açısıyla ele alan Octave 
Mannoni’yi de eleştirmiştir. Daha önce de görüşle
rine değindiğimiz Mannoni kolonyal durumun bir 
karşılıklı yanlış anlamadan ibaret olduğunu söyler. 
Bu açık ve paylaşılan yanlış anlamanın gerisinde 
ona göre asıl ve bilinçdışı olan bir tamamlayıcılık 
gizlidir. Avrupalı “aşağılık kompleksi” hakimiyet

kurma ve pederane bir yönetme ihtiyacı doğurur. 
Afrikalı ise “bağımlılık kompleksi”ndan muzdarip- 
tir ki bu da onu koruyup idare edecek besleyici bir 
erk, bir yetke ihtiyacı doğurur. Bu bağımlılık kar
maşasının AvrupalInın gelişinden önce de var ol
duğunu düşünür Mannoni, ona kalırsa Afrikalı 
uzun süre bu koruyup kollayıcı babayı beklemiştir. 
Kolonyal tahakkümle Afrikalı bir itminana kavuş
muştur. Afrikalı hiç büyümek istemeyen bir çocuk
tur, Fransız sömürgeciliğinden kurtulma çabaları 
bile infantil çatışmaları çözme yolunda gösterilen 
yararsız çabalardır. Psikanalitik bir dille Mannoni, 
Afrikalının kendi Oedipus karmaşasından kurtul
ma “onuruna” sahip olamadığını yazmaktadır. Fa
non sakin ve nazik bir biçimde Mannoni’nin ırkçı
lığını ve psikolojik indirgemeciliğini açığa vurur. 
Ona göre Mannoni Afrikalının geleneksel misafir
perverliğini bağımlılıkla karıştırmaktadır. Kıtaya 
ayak basan yabancıları ilk elde büyük bir hoşgörüy
le karşılamıştır yerliler, oysa sömürgeciler kendile
rini en nazik biçimde karşılayan bu insanların iyi 
niyetini süistimal etmişlerdir. O halde Mannoni 
sömürgeciliğin kurbanını suçlamış olmaktadır. Fa- 
non’a göre ırkçılığın Avrupa toplumlarında ekono
mik, yapısal ve kültürel bir temeli vardır. Bir top
lumda ırkçılık varsa o toplumun bütün bireyleri 
bundan az ya da çok etkilenirler. Sömürgecilik ön
den var olan karmaşaların birbirini bütünleyecek 
şekilde birleşmesi değil, ekonomik tamahkarlığın 
ateşlediği ve üstün silahlarla mümkün olan bir eko
nomik ve kültürel boyun eğdirmedir. Sömürgecilik 
ezilenlerin temel hayat yapılarını tersyüz eder, yer
li kültür ve ekonomi yurtsuzlaşır. Yerli boyun eğ
mekle artık tanımsız, kendini tanımlayabilen bir 
varlık olmaktan çıkar ve ruhsal dengeleri alt üst 
olur. O halde Mannoni sebeple sonucu birbirine 
karıştırmış olmaktadır, bağımlılık kolonyalizmin 
bir sebebi değil olsa olsa sonuçlarından biridir. Fa
non psikanalitik kuramın tek başına kolonyal du
rumu açıklayamayacağına inanmıştır. “Burada Fre- 
ud’un buluşlarına yer yok” der, Mannoni’nin Oedi
pus karmaşası ve ilk sahne varsayımlarını kolonyal 
duruma uygulama .çabalarını yakışıksız bulur. Mala
gasy rüyalarını Freudyen simgeciliği bire bir uygula
yarak bir tüfeği penise eşleyen Mannoni’ye rüyala
rı doğru toplumsal tarihsel bağlamına oturtmadıkça 
onların gerçek anlamını kavrayamayacağımızı ha
tırlatır ve bir tüfeğin bazen ölümcül bir gerçeği, ya
ni tüfeğin ta kendisini işaret ettiğini söyler.
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Kolonyal Tıp

Fanon sömürge deneyimi içinde Batı tıbbınm nasıl 
bir tahakküm aracına dönüştüğünü fark etti. Bir sö
mürge toplumunda Batı tıbbı kendi toprağında taşı
dığı anlamdan çok farklı bir anlama bürünür. Önce
liği ağrıyı dindirmek gibi görünse de kendisi sömür
geci yağmanın bir parçasıdır, zavallı yerlileri iyileşti
receğini öne süren doktor, tıpkı günahkarları ce
hennem ateşinden kurtarmayı görev edinen misyo
nerlere benzer. Bazen doktor misyoner de olabilir, 
kimileyin de askeri doktor kimliğiyle ortaya çıkar. 
O halde sömürge insanının doktorun tedavisini, ev 
ziyaretlerini, çevre sağlığıyla ilgili düzenlemelerini 
kendi vücudunun, ailesinin ve toplumunun bütün
lüğüne yönelik ihlaller olarak algılamasına şaşma
malıdır. Sömürge insanı farkındadır ki doktor, polis 
ve öğretmen iç içe geçmiştir. Cezayir bağımsızlık sa
vaşında hekimlerin sıklıkla sır tutma ilkesini çiğne
diklerini haber verir Fanon. Polise yaralının ismini 
ve adresini hemen verirler, birisi işkenceyle can 
vermişse ölümün doğal yollarla olduğuna dair düz
mece raporlar hemen devreye sokulur. Kendileri de 
sömürge ajanı olan bazı doktorlar açık bir biçimde 
işkenceciye dönüşmüşlerdir Cezayir Bağımsızlık Sa- 
vaşı’nda. Sorgulanan bilincini kaybetmesine neden 
olan bir ilaçla verilen “doğruluk serumu” ve elekt
roşok, sıklıkla Fransız hekimler tarafından sorguda 
kullanılmıştır. Doktorlar sorgulanan kişiyi işkence
ye hazırlamak için işbirliği yapmışlardır. Fanon ya
zıyor : “Çeşitli işkence merkezlerine bağlı diğer dok
torlar, her seanstan sonra, işkence göreni iyileştir
meye ve yeni seanslarla hazır duruma getirmeye ça
lışırlar. Burada mühim olan, esirin sıfırı tüketip iş
kencecileri yalnız bırakmaması yani hayatta kalma
sıdır. Cezayirliyi, hayat ile ölüm arasında bir yerde 
tutmak için, işkence öncesi, işkence ve sonrasında 
ona bol bol kalp ilacı, yüksek miktarda vitamin ve
rilir. Doktor on defa müdahale eder, esiri on defa iş
kenceciler sürüsü önüne bırakır”. Sonuç ya ölü bir 
mahkum ya da parçalanmış bir kişiliktir. “Aylar sü
ren işkenceden sonra mahkum adını, nerede doğdu
ğunu söylemek bile istemez” der Fanon, “her soru 
öncelikle işkenceci-işkence gören kişi ilişkisinin yi
nelenmesi olarak yaşanır”. Savaş yıllarında Fransız 
yetkililerin en temel ilaçları, tetanoz aşısını bile 
halka vermediğini yazar: “Bugün bize, sayısız Ceza
yir ailesi, tetanoz zehirinin etkisiyle günden güne 
gözlerinin önünde felçleşen, bir ara iki büklüm

olan, sonra tekrar kötürümleşen yaralının, yavaş 
ama korkunç ölümünü anlatabilir.”

Sosyal Özgürleşme İç in  Psikiyatri

Fanon’un Blida-Joinville hastanesinde giriştiği re
form onun psikiyatriyi bir özgürleştirme pratiği ola
rak algıladığını gösterir. Hastaneye klinik şefi olarak 
varır varmaz zincirleri ve tespit gömleklerini kaldırır, 
hastaların özgür bir biçimde dış ortama çıkabilecek
lerini müjdeler. Değişik komiteler kurarak hasta, 
hemşire ve doktorların katılımıyla sosyal etkinlikler 
düzenler. Bu etkinlikleri Müslüman hastaları da içe
recek şekilde genişletmek ister ama bu çabası başarı
sızlıkla sonuçlanır. Fanon Avrupalı hastalar için işe 
yarayan sosyal terapinin Müslüman hastalarda so
nuçsuz kalması üzerine meslektaşı Azoulay ile birlik
te bir makale yazar. Antropolojik ve sosyolojik bir 
bakış açısıyla bu başarısızlığın nedenleri üzerine dü
şünürler. Geleneksel Cezayir toplumu aile ağı etra
fında örgütlenmektedir ve yapısı itibariyle teokratik 
ve gerontokratiktir, bu temel yapılar sömürgeleşmey
le birlikte aşınmakta ve radikal bir dönüşüme uğra
maktadır. Önceleri ortak mülkiyette olan toprak hız
la el değiştirmekte ve büyük arazi sahiplerinin eline 
geçmektedir. Ciddi bir topraksız köylü nüfus oluş
makta ve bu da göçmen hayat tarzını yok ederek, şe
hirlere göçü hızlandırmaktadır. Şehirlerin etrafında 
oluşan gecekondu mahallelerinde ‘lümpen proleter’ 
bir sınıf boyvermektedir. Bu değişen toplumda kuru
lu kültürel normlar da değişmiştir: Derinlemesine 
yerleşmiş adet ve gelenekler varlığını zayıf da olsa 
sürdürmektedirler. Fanon ve Azoulay yüzyüze sözel 
iletişim kurulamamasının Cezayirli hastaların grup 
terapilerinde isteksiz davranmalarının önemli ne
denlerinden birisi olduğunu düşünürler. Sosyal işlev
lerin müslüman hastalara hitap etmemesini de sosyal 
işlevin ailevi ya da dini ortamda olmadıkça anlamsız 
bulunmasına bağlarlar. Bu kültürel tecrübeden sonra 
hastanede bir Mağrip kahvehanesi kurulmuş, müslü- 
manların dini bayramları bir şenlik havasında kut
lanmaya başlamış, bir geleneksel hikaye anlatıcısı 
getirilmiş ve böylece, sosyal etkinliklere müslüman- 
ların katılımı da sağlanmıştır. Bütün bu uygulamalar 
bugünden bakıldığında basit görünebilir ama psiki
yatrideki hakim bakışın ırkçı bir öz taşıdığı, Afrikalı
nın “beyinsiz Avrupalı” olarak düşünüldüğü, “sadece 
önbeyniyle yönetilen bitkisel ve içgüdüsel bir varlık 
sürdüğü”nün yaygın kabul gördüğü bir iklimde, Fa-
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non’un yaptıkları devrimci bir sıçrama mahiyetir\de' 
dir. 1950’li yıllarda Fransa’da gündüz hastanesi kav
ramı hiç bilinmiyor ve uygulanıniyorken Fanon’un 
gündüz hastanelerini düşünmüş olması da ilginçtir. 
Tunus’ta kurduğu “nöropsikiyatrik gündüz hastane
si” Fanon’un gözünde doktor-hasta ilişkisindeki eşit
liği sağlamanın bir örneğini oluşturacaktır. “Burada 
doktor-hasta ilişkisine her iki tarafın da serbestçe gi
receği bir zemin yaratmak istiyoruz” der. Fanon öz
gürlüğü akıl hastalığın anlaşılmasında elzem olarak 
görür. Gündüz hastanesindeki hasta özgürlüğünü ha
yata geçirmeyi öğrenmektedir. Tunus’taki bu gündüz 
hastanesi hizmete girdiğinde dünyada yirmi gündüz 
hastanesi vardı ve az gelişmiş ülkelerin hiçbirinde bu 
uygulama hayata geçirilmemişti. “Kurumsal terapiyle 
donmuş kurumlar, katı ve kesin kurallar, hızla stere- 
otipikleşen şemalar yarattığımızı unutmamalıyız” di
yordu, “bu yeni toplumda icat yoktur, yaratıcı bir de
vingenliğin izine rastlanmaz, yenilik mumla aranır. 
Kurum Mauss’un tabiriyle bir kadavra kuruluştur. 
Üstelik bu sahte toplumun atıl karakteri, katı me
kansal kısıtlılığı, hareketlerin sınırlanması ve hadi 
saklamayalım süregiden hapsedilme yaşantısı, bura
daki sosyoterapinin iyileştirici ve rehabilite edici de
ğerini kısıtlamaktadır. Bu yüzden bugün inanıyoruz 
ki sosyoterapi için gerçek ortam toplumun ta kendi
sidir”. Fanon hastalara hastaneye yatışın zorlayıcı 
havasından kurtulmaları için azami özgürlüğün veril
mesi gerektiği düşüncesindedir. Onun Blida hastane
sinden istifa mektubu onun psikiyatrideki devrimci 
ve insancıl yönelimini bütün batlarıyla ortaya koy
maktadır: “Eğer psikiyatri insanın artık çevresine bir 
yabancı olmamasını mümkün kılan bir tıp tekniği 
ise, bunu söylemek üzerime bir borçtur ki sömürge
leştirilen insan ve hasta, yurdunda zaten sürekli bir 
yabancı durumundadır ve mutlak bir depersonalizas- 
yon halinde yaşamaktadır... Bir sosyal yapının işlevi 
insanın ihtiyaçlarını karşılayacak kurumlar inşa et
mektir. Üyelerini ümitsiz çözümlere iten bir toplum 
yaşamayan, değiştirilmesi gereken bit toplumdur. 
Bunu söylemek yurttaşın görevidir. Ne meslek ahla
kı, ne sınıf dayanışması, ne aile çıkarları bunun önü
ne geçebilir. Hiçbir sözüm ona milli kandırmaca ak
lın isteklerine galip gelemez.” Kariyerinin başlangı
cında Fanon’un akıl hastalarını zincirlerinden çöz
mek kadar, ezilen/baskı altına alınan halkları da öz
gürleştirmeyi kendisine bir ülkü edindiği biliniyor. 
Bir psikiyatrist olması ona bir dereceye kadar ülküle
rini hayata geçirme imkanı vermiştir. Cezayir bağım

sızlık savaşında hayatını ortaya koyacak kadar aktif 
bir görev üstlenen Fanon’un politik eylemci / dev
rimci doğasıyla gerçek psikiyatriyi hayata geçirmek 
yolunda verdiği uğraş, aynı adanmışlıktan beslenen 
iki durumdur. Psikiyatrik eserleri hem teorik hem de 
pratik düzlemde bir öncünün mührünü taşır. Yarım 
asır öncesinden, bugün kültürel psikiyatri olarak yay
gınlık kazanan düşünceleri tartışmış, hayata geçir
meye gayret etmiştir. Sömürgeciliğin mahkumlarını 
köleliğin zindanından azad etme yolundaki soylu yü
rüyüşüne, sosyal psikiyatriyi hakim psikiyatrik söyle
me kabul ettirme yolundaki kararlı savaşımına başla
yalı çok olmamıştı ki lösemiyle, ironik bir biçimde 
Washington’da hayatını kaybetti. 1961’de 36 yaşın
da ölümünden birkaç gün önce şu satırları yazmıştır: 
“Size söylemek istediğim ölümün her z^man bizim' 
le, hep yarn başımızda olduğudur, önemli olan on  ̂
dan ne zaman kaçıp kurtulacağımız değil, inandığı
mız fikirler için elimizden gelenin azamisini yapıp 
yapmadığımızdır,.. Eğer en başta bir amacın hiz' 
m etkârı değilsek, halkın, adalet ve özgürlüğün sev-' 
dalışı değilsek yeryüzünde bir hiçiz demektir**, m
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B A Ş Ö R T Ü S Ü  “ Ç Ö Z Ü L E C E K ” M İ ?

‘‘BAŞLINIZDAKİ “ORTU”LERI ÇOZUN!

ABDURRAHMAN EMJROĞLU

T ̂ ürkiye tarihinde başörtüsü sorunu hiç bir 
seçimde bu kadar gündeme gelmedi; açık
çası bu denli siyasi istismara konu olmadı. 

Parti liderleri ya da sözcüleri, Kasım seçimine beş ka- 
la, Türkiye insanının büyük çoğunluğunun zaten 
öteden beri anlamsız ve saçma bulduğu, eleştirdiği 
veya karşı çıktığı başörtüsü yasağına son verecekle
rine dair bol keseden vaadlerde bulundular, beyanat
lar verdiler; kısaca “başörtüsü üzerinden siyaset^* 
yaptılar.

Ülke gündeminin son 5-6 yılına damgasını vuran 
başörtüsü yasağı hâlâ devam ederken, örneğin İs
tanbul Kadıköy İmam-Hatip Lisesi’nde en can yakı
cı biçimde sürerken; bu yasağın uygulayıcıları olan 
mevcut iktidar partileri başta olmak üzere hemen he
men bütün siyasîler bu ortak yaraya parmak bastılar 
ve soruna ilişkin doğrudan ya da dolaylı mesajlar 
verme gereği duydular: Kimileri iktidara geldiklerin
de ilk işlerinin bu sorunu çözmek olduğunu açıkladı, 
kimi “4 Kasım sabahı başörtülülerin serbestçe okullarına 
girebileceği” vaadinde bulundu; hatta hızını alamayıp 
“bütün okullara Kur’ân-ı Kerim dersi koyacaklarım” 
söyledi, kimi de "Avrupa Birliği’ne giden yol Üsküdar 
Îmam-Hatip Kız Lisesi’nin (sanki kızların ayrı 
okuduğu, bu isimde bir imam hatip okulu varmış gi
bi) önünden geçiyor” diyerek attı tuttu.

Başörtüsü yasağı konusunda iktidarda oldukları 
üç küsur yıl boyunca kıllarını bile kıpırdatmayan ve 
hatta yasağın uygulayıcıları konumunda olan koalis
yon partilerinin ve bu konuda şimdiye dek seslerini 
yükseltemeyen muhalefet partilerinin seçim arifesin
de birden bire aslan kesilmeleri doğrusu ‘anlaşılır* 
bir durumdu.

Yıllardır binlerce öğrenciyi mağdur eden, onbin- 
lerce veliyi ve yakınlarını ciddi sıkıntılara sokan,

yüzbinlerce, milyonlarca duyarlı vicdanı kanatan 
böylesi insanlık dışı bir uygulamanın uzun süredir 
inatla ve ısrarla sürdürülmesine göz yuman veya bu 
konuyu görmezden gelen, çözümü için ciddi hiç bir 
girişimde bulunmayan siyaset esnafının 3 Kasım 
seçimleri öncesindeki bu tutumu, ‘‘istismar** kavra
mından başka ne ile açıklanabilirdi? İstismar, lügat
lerde sömürme, faydalanma, iyi niyeti kötüye kullanma, 
menfaat sağlama şeklinde açıklanır. Eğer işin içinde 
salt oy kaygusuyla insanların hissiyatından faydalan
ma, ona hitab ederek bir menfaat sağlama ya da ba
şörtüsü konusunda duyarlı çoğunluğa şirin görünme 
gibi bir iyi niyeti kötüye kullanm a  durumu 
sözkonusu değilse, yani bütün bu beyanların ve vaat
lerin arkasında samimiyetle durulacaksa, 4 Kasım iti
bariyle harekete geçmemek için hiç bir neden 
kalmamaktadır.

Seçimden sonra ister iktidar olsunlar, ister mu
halefette kalsınlar, siyasilerin samimiyet ve dürüst
lüklerinin en belirgin ölçüsü  başörtüsü yasağı ko
nusundaki tutumları olacaktır. Aslında başörtüsü  
sorunu sadece siyasilerin değil, ülke meselelerine 
ilişkin görüş beyan eden her aydının, yazarın, fikir 
adamının da özgürlükler ve insan hakları konusun
daki samimiyetini, tutarlılığını ve duyarlılığını öl
çen bir turnusol kağıdı olacaktır.

Halkının tamamına yakını “Müslüman” olan bir 
ülkede Kur’an-ı Kerim’in bir emri ve dinin bir gere
ği olarak örtülen başörtüsünün şu veya bu gerek
çelerle yasaklanması doğrusu yaman bir çelişkidir ve 
bunun “içerimdeki izahının ne kadar ikna edici olup 
olmadığı bir tarafa; dış dünyaya, izahını yapabilmek; 
İslâm dünyastna, doğuya, batı’ya, ‘uygar dünya’ya, 
kendi halkıyla yıllardır cedelleşiyor olmanın mantı
ğını açıklayabilmek hiç de kolay değildir.
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Başörtüsü yasağını şimdiye dek elverişli bir **psi- 
kolojik m ücadele aracı” olarak gören etkin odaklar, 
sistem için bir *Hehlike” ve *‘tehdit” olarak algıla' 
dıkları dini duyarlılığa sahip kesimleri ‘ t̂e’dîb et
mek” amacıyla bu tür yasakçı uygulamaları bundan 
sonra da sürdürmek istiyor olabilirler. Bu anlamda 
halkın büyük çoğunluğunurı böylesi akıl ve mantık 
dışı bir uygulamayı tasvip etmemesini -yapılan an- 
ketlerde halkın % 7 0 '8 0 ’inin başörtü yasağını 
onaylamadığı anlaşılıyor- ve hatta bu konudaki tep- 
kişini bir biçimde seçimlere yansıtmasını da önemse- 
meyebilirler. Ancak, IMF - ABD -- AB denkleminde 
sıkışıp kalan ve krizden krize yuvarlanan Türki
ye’nin, Ortadoğu’da haritaların yeniden çizilmekte 
olduğu bir süreçte hem iç bütünlüğünü koruma hem 
de dış baskılara karşı direnme noktasında her zaman
kinden çok daha fazla duyarlı olmak zorunda 
olduğunu da artık görmelidirler. Bu duyarlılık ise, 
halkı canından bezdiren ekonomik ve sosyal sorun
ları çözümleme gayretinin yanında bir takım anlam
sız yasaklara ve kısıtlamalara da son vererek yöneti
cilerle halk arasındaki gerilimi asgariye indirmeyi de 
gerektirir.

Kısaca; devlet acilen halkıyla barışmak zorunda
dır.

Halkla barışmanın yolu *^îslâmla harışmak^tan, 
İslâm’la barışmanın ilk adımı da %aşörtüsü yasağı^ 
na son vermek^ten geçmektedir.

Yönetici elit, halkının inancına, dini hayatına,

giyim-kuşamına tepeden inme yöntemlerle müdaha
le etme takıntısından  artık vazgeçmeli, “yasakçı” 
alışkanlıklarını terk ederek halkını rahat bırakmalı
dır. Hâlâ çağdaşlaşmanın / modernleşmenin **kadı- 
nın örtülerinden kurtulması^ndan geçtiğine inanan 
‘örümcekleşmiş kafalar’ın da, dinleri öyle emrettiği 
için başlarını örten kız çocuklarının başörtülerini çı
karmak için uğraşmak yerine kendilerini sorgula
yarak değişmelerinin ve koşalarındaki ve gönül
lerindeki kapkara ‘^örtü^leri yırtıp atmalarının 
zamanı geçiyor bile.

3 Kasım seçimleri öncesinde -niyetleri ve gerek
çeleri ne olursa olsun- siyasi partilerin ‘̂başörtü so
rununu çözme” konusunda ortaya koydukları ortak 
tavır ve konsensüs, 4 Kasım itibariyle harekete geç
mek için bir kalkış noktası olabilir.

Şimdi, 4 Kasım sabahı şekillenecek olan siyasal 
iradeden beklenen şudur:

Seçim öncesinde oluşan bu konsensüsten hare
ketle herkese verdikleri sözleri, yaptıkları vaatleri 
hatırlatarak başörtüsü sorunu konusunda ^ ôrtak bir 
irade” ortaya koymalarını sağlamak ve bu sorunu da
ha fazla kangren haline gelmeden çözümlemek.

Eğer bu başarılırsa, son yıllarda iyiden iyiye güven 
kaybeden *^siyaset” mekanizması da “rüşdünü isbat 
etmiş” olacaktır.

Rüşd de bayan milletvekilinin başörtüsünü Mec- 
lis’te **çöz'e-rek” isbatlanmıyor! ■
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DİRENİŞİN METAFİZİĞİ YA DA 
“GÖRÜNMEZLİK MAKAMI” OLARAK 

BAŞÖRTÜSÜ

DJLAVER DEMİRAĞ

B u ülkede entellektüel sıfatını hakedenlerin 
pek az, lâkin kendine aydın sıfatını yakıştıran 
ama onun bile içini dolduramayanın pek faz- 

la olduğunu düşünenlerdenim. Aydın dendiğinde 
doğal olarak aklıma Aydınlanma’dan yola çıkan, 
onun ekseninde toplumu bilginin ışığı ile aydınla
tanları anlıyorum. Lâkin aydınlanmacı bilgi her za
man bir dürüstlük öngörür. Yani kamuoyu olarak ka
bul edilen kitleye aklın yücelerinden sızan bilgi her 
daim doğruyu ve gerçeği içerir. Yoksa bizdeki gibi ay
dın olmanın bile namusundan yoksun olup siyasal 
otoritenin yalanlarını meşrulaştıranlar aydın değil
dir. Onlar olsa olsa beye kölelik yapan bilgi serfleri- 
dir. Haliyle aydın dendiğinde maoculann fikirlerini 
hiç bir şekilde kabullenmediği halde sadece onların 
sözlerinin kısıtlanmasını vicdanen kabullenemeyen, 
aydın namusuna sığdıramayan, bundan dolayı da si
yasal iktidara hiç bir tahakkümü kabullenmeyeceği
ni, onların yanında yer alarak gösteren Sartre gibi ki
şilikler geliyor. Bu listeye Foucault’yu, Baudrillard’ı 
da ekleyebiliriz. Nuray Mert, Ömer Laçiner, Murat 
Belge de yukarıda saydığım muadilleri kadar aktivist 
bir tavır sergilemeseler de aydın sıfatını hakedenler 
arasında sayılabilir. Bu listeye hiç bir kemalistin gir
meyişi ise onların birer bilgi serfi olarak iş görmelerin- 
dendir. Bunlar dalkavuk bile sayılamazlar, çünkü 
dalkavuk bile iltifat ederken aynı zamanda ince esp
riler ile ısırarak “iktidarın yüzüne hakikati haykırır”; 
bunlar bu nedenle yani iktidar karşısında emir ilişki
si içinde olan memurlar olduğundan dalkavuk bile 
sayılamazlar.

Bizde aydın olmanın bir özelliği de her konuda 
kendine ahkam kesme hakkını tanımaktır. Bu temsil 
hakkını kendilerinde görmelerinden doğuyor. Anar
şist vicdanını her daim muhafaza edenlerden oldu
ğumdan, bu temsil ilişkisinde her zaman ezen, karşı

sındakini reşit olarak görmeyen sinsi bir otoritenin 
silutini görürüm. Bu nedenle de temsile asla inan
mam ve her daim sadece kendi adıma konuşur/yaza
rım. Kimi konular vardır ki konuşmak yerine sus
mak, konuşanlara söz hakkını devreden bir tavır içe
rir. Bana göre başörtüsü de bu tür konulardandı. Bir 
kadın olmadığımdan, ötesi bir başörtülü kadın inan
cı ile gündelik pratik arasında nasıl bir parçalanma 
yaşar bunu ruhumun derinliklerinde hissetmediğim
den (Bu konuda bu hislere yönelik okuduğum en iyi 
eser de “Mızraksız İlmihal” adlı eser olmuştur. Çün
kü o. eserde -yazarı bir erkek olmakla birlikte sanırım 
kadınları en iyi anlayan bir erkek olduğundan- bir 
başörtülü genç kızın yaşadığı parçalanma ve bundan 
doğan trajedi anlatılmış ve ben bunun günlerce etki
sinden kurtulamamıştım) bu meselede yazmayı ya da 
konuşmayan bir birey olmayı tercih etrniştim. Di’li 
geçmiş zaman kipi kullanıyorum, çünkü yaşananlar 
artık, susanı vicdanen inciteceğinden bu konuda 
kendi tavrımı yansıtmak ihtiyacını ilk ve son kez his
settim. Ancak yine de yazılanlar hiç kimseyi, hele bu 
zulmün öznesi konumundaki kadınları “temsil et
mek” veya onlar adına konuşmak gibi bir iktidar tav
rını hiç içermiyor. Sadece vicdanı incinen bir okur 
yazar, bir bilgi meraklısı olarak bu konudan kendim
ce yaptığım çıkarımları dillendirerek, ortaya ken
dimce bir tavır koymak istiyorum. Bu çıkarımların 
doğru olması gibi bir iddiam olmadığı gibi, özellikle 
kadınlar cenahından gelecek her türlü itirazdan da 
büyük bir kıvanç duyacağımı şimdiden belirtmek ih
tiyacı hissediyorum. Yazımın bir “özne” tavrını içer
mediğini, dahası “okur” olarak nesne konumuna in- 
dirgenenlerin de sonuna kadar “özne” olmalarını 
cân-ı yürekten arzulayanlardanım. Kaldı ki yazmak 
benim için bir iç dökmek, hasbihal etmek dışında 
empatik ve dayanışmacı bir tavırdır. Yazılarımla dış
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lananlann, horgörülenlerin yanında olmak benim 
için en önemli gerekçedir. Bu “narsistik” ve kendini 
istemeden de olsa “özne”leştiren “uyarılar”dan sonra 
meseleye dönebiliriz.

Bir M itin  Yapı-Bozumu:

Batılı Beden ve Ö rtüdek i D ireniş

NeO'liberal “beyaz türklerin” aşağılayıcı ve bence 
basbayağı bir neo-faşizm içeren sınıfsal ırkçılıkları bir 
yana, başörtüsü konusunda mağdurlar ile dayanışma 
ihtiyacını hisseden bir avuç sol ya da klasik liberal 
aydın dışında başörtüsü konusunda kadınlar yalnız
lar. Özellikle sol kesim ve feministler nezdinde ba
şörtülü kadınlar erkek tahakkümünü kabul etmiş ita
atkar bedenler, özne olmak bir yana tam bir nesne 
olarak düşünülüyor. Bunun nedeni ise büyük oranda 
Islami kesimin başörtüsünü kadının erkeksi nefsin 
tecavüzkar bakışlarından korunmasına dayandırma
sı. Hal böyle anlaşılınca da kadın erkeğin kabarmış 
şehvetindan kendini ancak başörtüsü takarak kurta
ran pasif bir cinsel nesne olarak konumlandırılmış 
oluyor. Gelenekçi İslam’ın akıl yürütmesi daima bu 
tür kestirme zahiriliklere dayandığından daha ötesi 
Zat-ı Ilahi’nin başörtüsü ile sadece kadınlara hitap 
ettiğini düşündüklerinden meseleyi böyle ele almala
rı olağan. Mesele bir kez böyle konumlandırıldıktan 
sonra, feministlerin ve sosyalistlerin başörtülü kadını 
ezilen biri olarak görüp, başörtüsünü sadece ezilme
nin simgesi olarak değerlendirmeleri de olağanlaşı
yor. Yani İslamcıların bu eksik anlayış nedeni ile her 
iki kesime kızmaya da hiç hakları yok diye düşünü
yorum. Çünkü mesele sadece bu boyuta indirgenip, 
kestirme bir zahiri sığlıkla ele alınmış. Burada âyetle
rin incelikli yorumlanması meselesi üzerinde durma
yacağım, sadece başörtüsünün erdem ile olan ilişkisi
nin vahyin kapsamındaki genişliğin sadece sınırlı bir 
düzeyini oluşturduğu kanısında olduğumu vurgulaya
yım. Ancak bunun ötesinde her iki seküler bakışın 
da sonuçta modern beden mitinden yola çıkan or
yantalist bir miyopluktan kendini kurtaramadığını 
da söylemek zorundayım. Dolayısıyla gerçek bir mo
dernist anlayış ile bu miti yapı bozumuna uğratma
dıkça meselenin anlaşılmaktan uzak kalacağını be
lirtmeliyim. Her şeyden evvel İslamcı kadınlar için 
başörtüsü bir kulluk tercihi; dolayısıyla kulluk kavra
mını algılayamayan bir zihnin kadınların neden ba
şörtüsü taktıklarını anlamakta zorlanacaklarını düşü
nüyorum. Yani dini değil de, seküler bir düzlemden

başörtüsü konusu yorumlanırsa her zaman anlaşıl
maktan uzak kalacaktır. Çünkü sonuçta başörtüsü 
her ne kadar sosyal ve siyasi bir yan anlam demeti 
içerse de, son tahlilde dînî bir tavırdır. Tevhid kavra
mı ve bu kavramla yakından ilgili olan kulluk konu
su seküler bir anlayış ile açıklığa kavuşamaz. Dolayı
sıyla tüm iyi niyetli anlayışlara karşın modern benli
ğin özneyi her daim özgürlüğe mahkum olarak gören 
anlayışı ile bu konuda bir mesafe katetmek mümkün 
değil. Ötesi feminist ve sosyalist düşünceden bu ko
nuda gelen itirazlar, kendi anlayışları ile çelişiyor. 
Çünkü madem insanlar “özerk ve özgür” bir “özne” 
ve tercihleri, seçimleri kendilerini bir tasarım olarak 
yapmak esasına dayanıyor, öyleyse müslüman kadın
lar “neyi seçiyorlar ise odur” diyerek kendilerini bir 
“tasarım” olarak koyuyorlar. O zaman da onlara dü
şen bu tercihe saygı duymak, ötesi bunu şekillendi
ren zihniyet dünyasını anlamak olmalıdır. Diğer hal
ler ya “vekaleten düşünmek” biçiminde ortaya çıkan 
bir post-modern sinisizm, ya da temsiliyet içeren üst- 
tenci ve jakoben bir tavırdır. Belki klasik sol bir 
mantık içinde başörtülü kadınların “bir yanlış bi
linç” içerisinde oldukları ve “ideolojik bir çarpıtma” 
hali yaşadıkları iddia edilebilir, ama o zaman da yan
lış bilinç karşısında saf ve akılcı bir bilinç ve iletişim 
olup olmadığı tartışma götürür. Her neyse ideoloji 
tartışmaları bu yazının konusu değil. Sanırım sorun 
iki farklı zihniyet dünyasının iki farklı öznellik ve be
den anlayışı taşımalarından kaynaklanıyor. Batılı be
den özerk ve özgür özne anlayışından doğuyor, buna 
karşılık müslüman zihniyet dünyası öznelliği kulluk 
üzerinden kurarak itaatkar beden anlayışını kuruyor. 
Öyleyse bu iki farklı beden algısı üzerinde durmak 
gerekiyor.

Batılı beden ya da kapitalizm, özne kavramı etra
fında bir özgürlük anlayışı kuruyor. Modem zihniye
te göre insan “Varlığı özden önce gelen” yani kendi 
kendini oluşturan bir varlık. O doğanın bir tasarımı 
ya da projesi. Dolayısıyla doğadan gelen bedeni de, 
kendini aşan aşkın bir kaynaktan değil zamanın sü
reci olarak kimyasal tepkimeler sonucu oluştuğun
dan, bedeni üzerinde doğanın dışında tasarruf hakkı 
kendine aittir. Kuşku yok ki modern bakışın önce in
sanı aşkınlık kaynağından kopartması, sonra da be
deni üzerindeki tasarruf hakkını özne olarak bireye 
vemesi ile kapitalist mülkiyet anlayışı ve emek değer 
kavramının oluşu arasında çok yakın ilişkiler mev
cuttur denilebilir. Birey özne olarak bedeni üzerinde
ki tasarruf hakkı kendine ait olmalıydı ki, bedeninin
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emeği de “serbest”(!) sözleşmelerin konusu olsun. 
Yani beden üzerindeki tasarruf hakkı ile kapitalist 
mülkiyet arasında yakın ilişkiler olmasının ötesinde 
bir sömürü tuzağı da olduğu, bunu meşrulaştırmaya 
yönelik kimi çabalar içerisinde şekillendiği de bir 
gerçek. Günümüzde ise beden tüketim toplumu tara
fından sömürgeleştirilen bir nesne. İnsan bir kez kut' 
saldan soyulup seküler iktidarların kodladığı bir nes
ne olunca, iktidar tekniklerinin uygulama sahasında 
da dönüştü. Burada makale sınırları içerisinde kal
mak zorunda olduğumdan Foucault’nun önce disipli- 
ner daha sonra da uysallaştırılan beden kuramına de
ğinemiyorum. Ama sonuçta bedenin bir iktidar yor
damı olarak Deluzien bir kavram ile “kodlandığı” ve 
son hali ile bir tüketim objesine dönüştüğü de inkar 
edilemez bir gerçek. Bunu sağlayan en önemli şey ise 
özneleşen beden. Yani insanın kutsaldan soyulması 
onu özgürleştirmek bir yana daha büyük bir tutsaklı
ğın çeşitli demir kafeslerinin nesnesi kıldı. Kadın 
için de aynı durum sözkonusu. Modem dişi beden 
bugün bir arzu nesnesi ve tüketime kışkırtan bir ob
je. Bütün bunlar geniş kapsamlı bir çalışmanın konu
su olduğundan kısaca geçmek durumundayım.

Buna karşın müslüman öznellik bambaşka bir 
düzlemden kurulur. İslam için özne olmak teslimi
yetteki hürriyet gibi modem zihin için paradoksal bir 
durum içerir. Modem zihniyet için insan bir “ken
dinde şey” olduğundan ve varoluşu hiçbir “hakikate” 
dayanmazken, İslâm için insan “insan ötesi” bir kay
naktan fışkıran bir “ilahi tasan” ya da “proje”dir. İn
san “kendi babına bırakılm am ış”, ilahi müdahaleye 
her an açık olacak bir biçimde “dizayn” edilmiştir. O 
“AllaWtan gelip yine O na dönecek” bir “kul”dur. 
Teslimiyet ise kulluk vasfının en önemli göstergesi
dir. O “A llah’ı bilm ek” ve ona teslim olarak varlık 
ötesine dönüşecek bir “koza”dır. Tüm mülk Allah’a 
ait olduğundan ve insan Allah tarafından yaratıldı
ğından Allah insanın efendisi (Rab) olarak onun 
üzerinde tasarruf kudretine sahiptir ve tüm mülk gi
bi insanın da “mülkü” Allah’a aittir. Dolayısıyla 
onun varlık amacı “kul” olmak, kendi iradesini Al
lah’a teslim etmek olduğundan, onun rızası hilafına 
“kendini gerçekleştirmek” kulluk vasfına ters düş
mek olacaktır. Beden bir emanet olarak “üfürülmüş” 
olan Ruh’un kabıdır. Varlığı kendisine ait olmadı
ğından tasarruf hakkı da kendine ait değildir. Beden 
insana Allah tarafından verilen “emanet”tir ve o 
emanete kötü davranmak, o emaneti O’nun rızası hi
lafına olacak bir biçimde kullanmak ise emanete hıya

net olarak görülür.
însan için en büyük hürriyet ve özgürlük **kul” 

olmaktır. Kulluk basit bir kölelik gibi algılanır ama 
böyle değildir. İslam için kölelik(ubûdiyet), yalnız 
yaratıcı olan ve bundan dolayı onun için en doğruyu 
bilen Allah’adır. İnsan “tam insan” yahut “gerçek in
san” olmak, tam bir özgürlüğe kavuşup aktif bir güç 
olmak için önce “edilgen ve pasif’ bir “nesne” gibi 
olmalıdır. Çünkü İlahi mesaj ancak sükun bulmuş bir 
Kalp’te tecelli eder. Tüm bunlar kendi dışında anla- 
şılamayacağından modern bakış için başörtülü bir 
kadının ancak başörtüsü ile gerçek bir özgürlüğe ka
vuştuğunu düşünmek anlaşılmaz bir şeydir. Oysa 
müslüman “öznellik” “nesne” likten, asıl hürriyet, 
“köle” olmaktan geçer. Dolayısıyla müslüman kadın 
için başörtüsü bir kulluk nişanesi olarak en büyük hür
riyetin gösterenidir. O Rıza-ı İlahi’ye uyarak “özne” 
olmuştur. Müslüman kadın kendini erkeğin bakışla
rından saklamak için değil, kul olm ak ve böylece 
hür olmak için örtünür. Ancak onun “örtülere bü
rünmesinde” daha derin anlamlar vardır ki buna da
ha sonra kısaca değineceğim. Müslüman kadın tıpkı 
müslüman erkek gibi “kul” oldukça “hür” olur, “nes- 
ne”leştikçe “ö;̂ ne”leşir. Çünkü tam bir kul olmak in
san için Hakk’ın tecellilerine mazhar olmak’tır. Bu 
ise bir Müslüman için en büyük ödüldür. Kısaca, 
Müslüman için Allah’ın rıza ve istemlerine uymak, 
kendi iradesini O’nunkine tâbî kılmaktan geçer. Bu 
nedenle bir müslüman kadına bunun dışında davra
narak "açılarak” özgürleşmesini teklif etmek beşeri
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otoritelere tabi olarak köle olmayı teklif etmektir. Da
hası bir müslüman için ilahi atmosferin dışında kal
mak, bir balığın suyun dışında kalması gibi “boğucu” 
ve “hayatiyetten” yoksun kalmaktır. Dolayısıyla kâ
mil bir müslüman için beden süslenip püslenip sunu
lacak bir nesne değil, bir sırrul sır’dır.

Varhğm Dönüşümleri:
Tesettürdeki Kurbiyet Yahut Sembolizm

Buraya kadar konunun beşeri boyutlarma kısmen de 
olsa temas etmeye çalıştım. Hiç kuşku yok ki bu ko
nuya dair pek çok felsefi yan anlam üretilebilir ve 
buna ilişkin de zengin bir kavramsallaştırma potansi
yeli mevcut; ancak bir makale sınırları içerisinde bu 
konunun zahiri boyutlarma ilişkin bu kadar değini 
yeterli olacaktır sanırım. Ancak dinden söz ediyor
sak ontolojik ve metafizik etkileşimlerden söz ediyo
ruz demektir. Dolaysıyla tesettür konusunu gelip ge
lip sadece erkeklerin bakışından gizlenmeye bağla
mak bir din olarak Islâm’m metafizik boyutlarını ha
sır altı etmektir. Dolaysıyla konunun derinine girme
den önce hayli zengin felsefi içerimlere açık olan ba
kış kavramsallaştırmasına bir nebze de olsa ben de 
değinmek istiyorüm. Modem medeniyet insanı n e f  
sânı yanlarıyla tanımladığından nefsânî olan şeyleri 
hep öne çıkarmıştır. Bu nedenle kapitalizm modern 
uygarlık ekseninde bir “bakış odaklı”, bir “göz odak
lı” uygarlık tarzı geliştirdi. Bu nedenle modem kadın 
için bakışların odağında olmak, beğeni toplamak 
herşeyden önemli. Ancak bu kendini “öteki” üzerin
den kuran, bu yolla kendini var eden ve “başkalığa” 
muhtaç olan zayıf ve eksik bir bilinç inşa eder. Böy- 
lece kadının İnsanî “oluş” hali bastırılarak, kişiliği 
değil “dişiliği” öne çıkarılır. Kuşkusuz İslâm’ın da 
“dişilik” üzerinde duran ve kadını dişi olarak kodla
yan bir anlayış ürettiği söylenebilir, ama İslam için 
kadın arketip dişilik yahut ontolojik dişilik olan Hav
va’nın bir simgesidir.

İslam bir Kctip medeniyeti olarak gö  ̂ değil söz 
odaklı bir medeniyettir ve merkezî organ da göz değil 
kalp’tki Dolayısıyla kadın kendini erkek üzerinden 
kuran bir eksik bilinç olarak değil, tam insanın bir mo
deli olarak yine kendi üzerinden kurar; tesettür de bu 
kendiliğinden bilincin işareti olarak ortaya çıkar. 
Ancak bu, tesettürün sadece bir boyutudur. Bu da
ima akılda tutulmalı.

Tesettürün metafizik anlamları üzerinde dumr- 
ken merkezi kavramlarımız tecelli, tenzil, urûc ve per

de olacak. Tesettürün sembolik anlamalarını bu mer
kezi kavramlar etrafında anlamdırabileceğimizi düşü
nüyorum.

İslam metafiziği açısından insan aslında saf bir 
Ruh’tur. O İlahi nefesin üfürülmesi ile hayat bulmuş 
bir diridir. Ancak insanın tamlaşması için madde ile 
test edilmesi gerektiğinden, insan bir tenzil yaşayarak 
letâfetten kesâfete doğru bir “düşüş” yaşamıştır. Bu 
düşüş esnasında İlahi hatırat “unutulmuş”, her mer
tebede bir üst mertebenin hakikati “per<ie”lenmiştir. 
Bu anlamda beden de bir perdedir. Ve dünyanın, le
tafetten kesâfete doğru yaşanan bir yoğunlaşmanın, 
ağırlık kazanmanın yeri olarak tecrübe etmektedir. 
Tesettür herşeyden önce ruhaniyetten maddeye doğ
ru yaşanan tenzilin bir simgesi olduğu gibi aynı za
manda kesafetten letafete, maddiyyattan ruhaniyete 
doğru yaşanacak urücun yani yükselişin de simgesi
dir. Dünyada toprakla karışarak bir hayvan olmuştur; 
ancak beden perdelerini yırtarak insan'i kamiVe dö
nüşerek yeniden letâfete bürünecektir. Bu anlamda 
örtü bir çift anlamlılık yüklenerek hem tenzili hem 
urûcu, hem maddiyyâtı hem ruhaniyeti temsil eder. 
Ve de hem maddi benlik olarak nefsin, hem de ruha
ni benlik olarak insan-ı JcamiVin temsilidir. Perdenin 

_ bir anlamı da Nûr’un perdeler tarafında gizlenmesi
dir. Burada örtü tecelligâh  kavramı ile irtibatlanır ve 
cemal aynasında parlayan dişiliğin gizlenmesini sim
geler. Hasılı kelam özet bir ifade ile başörtüsü her za
man bir takım sırları ifşa eden bir arketiptir. Ve dişi
liğin en has “en hakiki” sembolüdür. Yani arketip 
olarak dişiliğin. Öte yandan Havva Anamız ile 
Adem Babamızın yasak ağacın meyvelerini yemesi 
ile insanlaşmaları neticesi örtünme olgusu gündeme 
geldiğinden tesettür bu dramanın bir simgesi olarak 
bu olayın bir hatırasıdır da. Kuşkusuz bu konu ile il
gili çok şey söylemek mümkün; çünkü örtü kavramın 
içerdiği zengin simgesellik dar bir makaleye sığmaya
cak kadar yüklü. Fakat her halükârda başörtüsü kur- 
hiyetin yani ilahi yakınlığın temsilidir. Ve onunla ir- 
tibatlanarak ele alınmalıdır.

Özetle; bu işaret bir kulluk nişanesi olarak her za
man bir yücelişi ifade ettiği gibi, aynı zamanda tüke
tim toplumu tarafından ele geçirilerek evcilleştiril
meye karşı da direnişi temsil ediyor. Ona yönelik 
yürütülen bu “hayasızca akının” nedeni de onun İs
lâm’ın dönüştürülemeyişinin en has simgesi olması.
O “ilahi görünmezliğin" temsili olarak küresel dec- 
caliyete karşı bir metafizik direniş.
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RAMAZAN: “YOĞUNLAŞTIRILMIŞ 
BİR İSLÂMİ HAYAT”

Açıkoturum 

Katılanlar: Abdullah YILDIZ, M. Engin NOYAN 

Yöneten: Yusuf KAPLAN

“Kur’ân Ayı”

Yusuf Kaplan: İsterseniz, şöyle bir soruyla başlaya- 
lım. Engin Bey, Ramazan sizin için ne anlam ifade 
ediyor? Daha doğrusu, bir Müslüman için Ramazan 
n̂ e anlam ifade etmeli?

Engin Noyan: Ramazan, Müslüman için bir tek 
anlam ifade etmeli. Bu anlamı zaten Cenâb-ı Allah 
(c.c.) Kur’ân-ı Kerim’de tarif etmiş. Benim için de on- 
dan başka anlam ifade edemez. Ona yeterince bir an- 
lam yüklemişse 
Din’in Sahibi, be
nim ona ilave bir 
anlam yüklememe 
gerek yok. Bu çok 
büyük bir edepsiz
lik olur. Onun 
yüklediği anlam; 
söylediği şey şu: bu 
m übarek ayda 
Kurbân nazil ol
du. Bu ne demek
tir? Gayet basit bir 
şey. Madem ki bu 
ayda Kur’ân nazil 
oldu; nasıl ki, bir 
çocuğun doğum gününü kutluyoruz; o halde Kur’ân 
geldi, Kur’ân’ı kutlamamız lazım.

Kur’ân nasıl kutlanır? Kur*ân*la ilişkileri yeni' 
den gözden geçirerek kutlanır; Kur^ân’la tazelene
rek. Kur’ân’la ilişkiyi yeniden gözden geçirmeyi şu

anlamda söylüyorum: Şimdi, bizim kullandığımız za
man kipleri içinde ilginç bir zaman kipi var: Di’li 
geçmiş zaman kipi. Adam diyor ki, ‘‘Ben Kur ân aku
dum” . Ben bu adama diyorum ki “sen yalan söylüyor
sun!” “Nasıl yalan söylüyorum?” diyor; “okudum diyo
rum sana; sen bir Müslüman olarak beyan üzerine kabul 
etmiyor musun her şeyi?” Bak, diyorum; sen şu anda 
kendi kendini ele veriyorsun. Çünkü Kur’ân okuyan 
bir insanın di’li geçmiş zaman kipini kullanması 
mümkün değil. “Ben Kur’ân okuyorum” der; geniş za

man kipini kulla
nır. Bu Kitap  
okunup biten bir 
kitap değil ki! Bu 
Kitab’ın tabiatı 
buna aykırı; yapısı 
farklı bir kere, za
ten bırakamıyor
sun ki! Nâs sûre
siyle bitiyor, tek
rar başlıyor. Sonra 
ister istemez oraya 
taşıyor seni; iste
mesen de götürü
yor seni zaten ora
ya. Başka yolu 

yok. “Tolstoy’u okuduk bitti” der gibi, “Nâs’la bitti, 
çok şükür”; haa bu değil!..

Müslüman’daki bu *^okudum*  ̂ anlayışı, ona sanal 
bir özgüven getiriyor; “ben Kur’ân’ı biliyorum” özgü
venini getiriyor. Hayır! Kur’ân bu anlamda bilinme'

Um ran • Kasım • 2002 55



RAMAZAN: İNSAN-İNŞASI MEVSİMİ

sİ hiten  bir kitap değildir. Kur’ân’la olan ilişkimizi 
her dem yeniden gözden geçirme imkanma sahip oh 
mamız gerekir. Gündelik hayatın akışı içinde bunu 
yapamayabiliriz. İşte Ramazan bize bu vesileyi getiri' 
yor. Ramazan Kurbân ayıdır benim için; bütün M üs- 
lümanlar için, ümmeti Muhammed için de budur, 
Kur’ân ayıdır. Onun dışında diğer anlamlar kültürler 
tarafından yüklenmiş anlamlardır. Zararı yok, kulla  ̂
nılabilir; iyi tarafı da olabilir bazı kültürel şeylerin, 
ama Ramazan Kurbân ayıdır.

Kur’ân ayıyla orucun bütünleştirilmesi de çok il
ginç bir şey. Yani Cenâb'i Allah (c.c.) Ramazan’a 
sadece “Kur’ân’ın nazil olduğu ay” demekle bırakmı
yor; bu aya orucu getiriyor, hasrediyor. Demek ki 
Kur’ân’la ilişki kurmakla oruç arasında çok yakın bir 
bağlantı var. Oruç tutarak Kur’ân’la ilişkimizi daha 
iyi yerine getiriyoruz. Ama, şu anda biz bunu böyle 
mi yapıyoruz? O ayrı bir konu. Kur’ân’ı okumayı sa
dece, işte Ramazan’ın ilk gününden başlayıp son gü
nüne kadar süren bir hatim ile mi noktalandırıyoruz? 
Yahu kardeşim, hatim edemeyiver, ziyanı yok bitire- 
meyiver Kur’ân’ı, ama hiç olmazsa en azından beş al
tı tane sûresi iızerinde fikir saliibi ol. Meselâ Yunus 
sûresi dediği zaman zihninde somut bir şey çağrışsın: 
Bu sûre neyi anlatıyor? Benimle ilişkisi ne? Bunurı 
için önemli bir vesile olduğunu düşünüyorum Rama
zan’ın. Tâbir-i âmiyâne ile, Müslüman’ın motoru sı
fırlaması, rektifiye etmesi, daha nazik bir ifadeyle re
habilitasyon denebilir.

Kaplan: Abdullah hocam, siz Ramazan’ın kav
ramsal çerçevesinden de hareketle Kur’ân ayı hak
kında neler söyleyeceksiniz?

Ramazan; “Güz Yağmuru”

Abdullah Yıldız: Söze, Ramazan’ın kelime anlamın
dan başlamak istiyorum -Elmalılı tefsirinden hare
ketle-: Birincisi; “Şehr-i Ramazan” yani Ramazan ayı 
“Şehr^uUah”tır, “Allah’ın ayıdır”. Bu isimlendirme
yi Kur’ân’ın bu ayda indirilmesiyle alâkalandırabili- 
riz. Allah Teâlâ bu ayı kendisine, kendi kitabına has 
kılıyor. îkinci olarak bu kavramın “Ramazî”den tü
rediği söylenir ki, yazın o yakıcı ve kavurucu sıcakla
rının, toz-toprağının ve kir-pasının ardından mevsim 
sonunda ortalığı temizleyip serinleten güz yağmuru 
anlamına gelir. Ramazan da o güz yağmuru gibi iman 
edenlerin günahlarını yıkayıp kalplerini temizler.

Noyan: Aman Allah’ım, ne güzel!
Yıldız: O yağmur, taşı-toprağı yıkıyor, ağaçları, 

bitkileri temizliyor; her şeyi pırıl pırıl hale getiriyor. 
Hava bile berrak ve tertemiz; yağmur sonrasındaki o 
temiz ve güzel havayı düşünün. Toprak canlanıyor, 
kıpırdıyor; yeryüzü yeniden tazelenip yeşeriyor. İşte 
Ramazan müminde böyle bir canlanmayı, böyle bir 
dirilişi, böyle bir yenilenişi, kendine gelmeyi, arın
mayı, tertemiz olmayı sağlayan bir süreci başlatıyor. 
Yani siz bir ay içinde tuttuğunuz oruçla nefsinizi sı
nayarak, Kur’ân’ı sürekli tefekkür ve tezekkür ede
rek, düşünerek, kendi yaşantınızın Kur’ân’la sağla
masını yaparak, artılarınızı ve eksilerinizi hesap ede
rek, iyiliklerinizi çoğaltıp yanlışlarınızı düzelterek, 
günahlarınızdan vazgeçerek, davranışlarınızı ıslah 
ederek, ıslah-ı nefs ederek Ramazan’da kendinizi ye
niliyorsunuz, rehabilite ediyorsunuz, -Engin Bey’in 
tabiriyle- rektifiye ediyorsunuz.

Kaplan: Yani o zaman. Ramazan için bir ‘̂ varo
luş mevsimi*’ diyebilir miyiz? Varlığının farkına va
rış mevsimi... İnsanın, doğanın, Allah’ın ve bunlar 
arasındaki ilişkilerin, etkileşimin hayat kazanması 
yani...

Yıldız: Evet, tam anlamıyla yeniden hayat bul
ma, yeniden var oluş, diriliş... Allah Teâlâ bir çok 
âyette meâlen, **Biz yağmur göndererek, ölümün^- 
den sonra toprağı yeniden diriltiriz** buyurur. Tıpkı 
böyle bir diriliş; işte Ramazj bunu ifade ediyor.

Üçüncü olarak üzerinde durmamız gereken kav
ram ise ^^Ramaz**... O da, kavurucu çöl sıcağında gü
neşin hararetiyle ısınan taşların neredeyse kor haline 
gelmesi. Böylesine şiddetli biçimde ısınan yerlere de 
**Ramzâ** deniyor; hani yalınayak bastığınız zaman 
ayağınızı müthiş biçimde yakacak kadar ısınan taşa 
toprağa bu isim veriliyor. îşte bir başka görüş de Ra
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mazan’ın bu kavramdan türediği istikametinde. Şim
di, Ramazan’da sabalıtan akşama kadar aç-susuz ka
larak -Kerbela’da susuz kalmak tabirinin içerdiği an
lamda susuz kalarak- yanıyorsunuz, adeta kavruluyor
sunuz ya, işte onu çağrıştıran bir boyutu var bu yoru
mun. Yani oruç tutarak sabır imtihanından geçiyor
sunuz; sabır cenderesinden, ateş çemberinden geçi
yorsunuz adeta.

Noyan: Ve o ateş bir sene boyu devam ediyor.

Kur’ân’la Yenilenmek

Yıldız; Elbette. Ve dolayısıyla o yenilenme hayatını
za yeni bir ivme kazandırıyor; yeni bir anlam yüklü
yor. Kendinize yeni bir rota çiziyorsunuz; hayata ye
niden başlıyorsunuz. İşte, tam da burada itikaf kav
ramı ve ibadeti çıkıyor karşımıza. Peygamber aleyhis- 
selâm başka herhangi bir ayda veya herhangi bir za
manda değil de Ramazan ayında, Kur’ân ayı olan Ra
mazan içerisinde çekiliyor mescide ve yaklaşık on 
gün itikâfa giriyor. Her şeyle ilişiğini kesip ibadete 
dalıyor; Kur’ân’ı yeni baştan okuyup tefekkür ediyor, 
düşünüyor. Ümmetine örneklik oluşturacak biçimde 
iç dünyasını arındırarak, kendisini yenileyerek bunu 
bize de tavsiye ediyor. Ashabı da böyle yapıyor. Bir 
yıl boyunca, geçen Ramazan’dan bu Ramazan’a ka
dar ne yaptım, ne ettim; neleri doğru yaptım neleri 
eksik yaptım?..

Kaplan: Yani tam bir hayat muhasebesi.
Yıldız: Evet, bir başka ifade ile nefis m uhasebesi 

yapıyor. Adeta geçmiş yılın ve yılların muhasebesin
den hareketle yeni bir plan ve proje çiziyor kendisi
ne; hayatını yeni baştan planlıyor. Ve bu yeni bir 
planla canlı ve dinamik bir şekilde, Allah’a kul olma 
noktasında daha bir azimli ve kararlı, iradesi daha da 
çelikleşmiş bir şahsiyet olarak yeniden doğuyor. Iti- 
kaf bize bunu sağlıyor.

Kaplan: Sevgili Ömer, senin itikâf konusunda 
söyleyeceğin şeyler olmalı. Bildiğim kadarıyla bu ko
nuda ilginç bir deneyimin de var...

Ömer Miraç Yaman: Estağfirullah. Hatırlayabil
diğim kadarıyla, itikâfın anlamı durmak, sakinleşmek, 
hatta çakılmak; yani bulunduğu yere çakılıp kalmak... 
Durup düşünmek ve tefekkür etmek... Allah Rasû- 
lü’nün tavsiyelerinden şunu anlıyoruz: İtikafta bu
lunduğunuz on günde, durup düşünürken mutlaka 
bir hayat muhasebesi yapın; yaşantınızı Kur’ân’la 
karşılaştırın ve bu karşılaştırmayı yaptıktan sonra ye
ni bir heyecanla ve imanla hayata yeniden başla

yın... Şimdi, biliyorsunuz Allah Rasûlü Mescid-i Ne- 
bevî’de giriyor itikafa ve orada çadır kuruyor. Tek 
başına kalıyor; ashabından bazıları ile birlikte itikâfa 
girdiği de söyleniyor. Ve mümkün mertebe on gün 
süresini koruyor. Ve on gün süresinde dışarıdan hiç 
kimseyle konuşmuyor. Sadece yemekleri geliyor ve 
gidiyor. Öğrendiğim ilginç bir şey var; Allah Rasûlü 
çadıra girerken çok hüzünlü ve durgun giriyor, ama 
çıkarken mutlu ve huzurlu bir yüz ifadesiyle çıkıyor. 
Yani sanki bir odaya giriyorsunuz ve tepeden tırnağa 
yenileniyorsunuz. Motor yenileniyor, çıkıyorsunuz 
ve hayata taptaze başlıyorsunuz.

Acizâne ben hacda iken itikafı ve ümmet bilinci
ni birlikte yaşadım: Bir kere Mescid-i Haram’a geldi
ğinizde ilk sahne şu: Kabe'yi görür görmez bir anda 
gözlerden yaşlar ooşanıyor. O an herkes titriyoı; za
ten... Sonra tavaiınızı tamamlayıp Hz. İbrahim’in ya
nında Makam-ı İbrahim’de namaz kılmak için sabır
sızlanıyorsunuz. Ve hacda, gidenler bilirler, ümmet 
bilinci gerçekten doruğa çıkıyor. Kur’ân okurken, in
sanlarla sohbet ederken, farklı ırktan insanlarla yan 
yana omuz omuza dururken ümmet olduğunuzu his
sediyor ve yaşıyorsunuz. Gerçekten durup düşünü
yorsunuz, yaşıyorsunuz o havayı ve yanmızda kardeş
leriniz var. Aslında hac bir durup düşünme yeri... 
Çok ilginç... Yani ben itikâfı ona benzetiyorum... 
Ben hacda iken tek başıma girmiştim itikafa ve be
nim için gerçekten çok harika bir olaydı. Çok genç 
yaşta hacca gitmiş ve itikafa girmiştim; dört-beş gün
lük bir itikâf... Allah Rasûlü’nün itikâfını ve haccını 
düşünmüştüm... Gerçekten, o durup düşünme anı, 
muhasebe anı müthiş bir şey... Yeni bir hayat planı
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çiziyorsunuz... Ve ben itikâftan çıktığımda çok mut' 
luydum, çok sakindim. Sözünü ettiğiniz iki şeyi de 
yaşamıştım; hem yanıyordum hem de serinlemiştim. 
Hem kor olmuştum, hem de belki günahlarıma tev- 
be ettiğim için hafiflemiş, serinlemiştim...

Kaplan; Abdullah Hocam, tekrar size dönersek: 
Ramazan bir sabır imtihanı, bir irade sınavı demiş- 
tiniz. Burada oruçla sabır arasında bir ilişki var mı? 
Konuyu biraz açar mısınız?

Sabırla ve Namazla Yardım Dilemek

Yıldız: Şimdi, Kur’ân- Kerim’de Bakara sûresinin 45 
ve 153. âyetlerinde, “Ey îman edenler, sabırla ve 
nam azla Allah^tan
yardım dileyin^* buyru
lur. Tabii, buradaki sa
bır kelimesi oruç ola
rak da tefsir edilmiştir.
Çünkü oruç hâzâ bir 
sabır işidir, yani sabırla 
oruç arasında yakın bir 
ilişki var; bir bakıma
oruç bir sabır deneyimi, sabır pratiği. Namaz nasıl bir 
tevhîd eylemiyse oruç ibadeti de hem tevhîd hem de 
sabır eylemidir. Sırf Allah rızası için yapılan bir iba
det olarak sabrı gerektiren, sabrı içeren bir eylemdir. 
Sabır elbette çok daha genel bir kavram, oruç ise 
sabrın bir cüzü, bir uygulaması. Tam bir ay boyunca 
siz, kendi isteğinizle, kendi nefsinizde dünyanın aç 
insanlarının yaşadığı tecrübeyi bizzat yaşıyorsunuz ve 
onu yaşadığınız için de infak duygularınız, yardımlaş
ma duygularınız harekete geçiyor; acıma duygularınız 
kabarıyor. Oruç tutan insanın yüreği yufkalaşıyor, 
inceliyor, yumuşuyor; daha çok acıyor, daha çok ba
ğışlıyor ve bağış yapıyor.

Dolayısıyla, sabırla oruç, sabırla Ramazan, sabırla 
namaz arasında doğrudan bir ilişki var. Şimdi, **sabır' 
la ve namazla A llahsan  yardım dileyin*^ ifadesine 
dönersek; namaz da aynı zamanda bir sabır işidir. Bir 
ömür boyu hiç aksatmadan, iyi gününüzde kötü günü
nüzde, yaz ayında kış ayında, soğukta sıcakta, meşgu
liyette boşlukta, yolculukta ve normal zamanda na
maza devam etmek, namazı dosdoğru kılmak ve onu 
dış etkenlerden korumak da elbette bir sabır işidir. 
Ama oruç tam bir sabır ve irade sınavı. Imsaktan ifta
ra kadar aç kalıyorsunuz, bir ay boyunca. Dahası, sa
dece midenizi boş tutmakla yetinmiyorsunuz; gözünü
zü sakınıyorsunuz, nefsinizi gemliyorsunuz, kulağınızı

Nefsin ve bedenin bize hükmettiği bir za- 
man dilimini yıkarak, biz ona hük
mediyoruz, Burada bir varoluş espirisi var. 
Oruç duyularımızın farkına vardırarak, im- 
kanlarını ve zaaflarını keşfettiriyor bize.

koruyorsunuz, ağzınıza ve dilinize hükmetmeye çalışı
yorsunuz, ki en zor olan şeylerden biri de budur yani...

Kaplan: Nefsin ve bedenin bize hükmettiği bir 
zaman dilimini yıkarak, biz kendimiz ona hükmet
meye başlıyoruz. Yani burada çok önemli bir şey var; 
bir varoluş espirisi var. Yani oruç duyularımızın far
kına vardırarak, imkanlarını ve zaaflarını keşfettiri
yor bize. Olağanüstü bir şey bu; müthiş bir şey!

Yıldız: Evet, gerçekten müthiş bir şey! Siz, Ra
mazanla, oruçla kendinizi yeniden keşfediyorsunuz. 
Burada bir şeyin altını tekrar çizmek istiyorum: Oruç 
sanıldığı gibi, sadece mideyi sabahtan akşama boş bı
rakmaktan ibaret değil. Rasûlüllah’ın bir hadisinde 
buyurduğu üzere -Allah korusun-, "Nice oruç tutan-

________________________  lar vardır ki onların
oruçları açlıktan iba
rettir; nice namaz k ı
lanlar da vardır ki on- 
ların namazdan n a
sipleri yorgunluk ve 
zahmetten ibarettir/* 
İşte Ramazan bize, 
böyle açlıktan ibaret 

bir oruç değil de, ve yine yorgunluktan ibaret bir na
maz değil de, müminin tamamen kendisine hükmet
tiği, kendi nefsine, kendi bedenine, diline, gözüne, 
kulağına her şeyine hakim olduğu bir oruç tutma ve 
dosdoğru namaz kılarak özgürleştiği bir ibadet ortamı 
sunuyor.

Noyan: Aslında kulluk, özgür olmanın tek şartı; 
başka bir şey yok. Beni çok düşündüren bir konudur 
bu. Niye mutlak kudret, bizim O’na kulluk etmemiz 
konusunda bu kadar ısrar ediyor; ihtiyacı mı var bu
na? Yani, yâ Rabbi Sen zaten mutlak kudretsin! Ne
den kendine kulluk etmemizi istiyorsun?! Ben şuna 
yüzde yüz inanıyorum; buna iman etmişim: Diyorum 
ki orada bir ayrıntı var: **Yalnız bana kulluk edin!** 
Çünkü siz, sadece bana kulluk ederseniz, başka kul
luklardan kurtulursunuz! Hâ, işte o zaman özgür 
olursunuz!

“Tek Başına Müslümanlık Olmaz”

Kaplan: Şimdi burada çok ilginç bir şey yakaladınız. 
Ayeti kerimeyi hatırlarsak; ^^Yalnız sana kulluk 
eder ve yalnız senden yardım dileriz*** Burada ente
resan bir .şey var; yani o eylemi, kulluk eylemini ve 
yardım isteme eylemini yapan biziz. Orada biz özne 
konumundayız.

58 Umrdn • Kasım • 2002



RAMAZAN I ROPORTAJ

Noyan: Evet, orada zamir birden bire değişiyor; 
"B it” diyor birden bire. Yani “iyyâke abüdü” demi
yor, "iyyâke na^büdü** (Biz kulluk ederiz) diyor. 
Şimdi başm ciddi belâda! Sadece kendi adma değil, 
kendi adına söz vermiyorsun; sen başkasmdan da so- 
rumlusun. Emr-i bi’l-marûf, nehy-i ani’l- münker! 
Hep beraber yapacaksm bu işi. Tek başma Müslü
man olunmuyor. Diğer tüm inanç sistemlerini, söz
gelimi Hıristiyanlığı tek başına çok güzel yaşayabilir 
insan. Çekilirsin manastırın bir hücresine, baba gibi 
Hıristiyan olursun. Budist’sen çekilirsin bir mağara
ya, 45 sene Budistlik yaparsın orada. Ama tek başına 
Müslüman olunmuyor. Beraber olacaksın, başka şan
sın yok. Kur’ân “namaz kılın, zekât verin” diyor. Na
mazı tek başına kıldın 
diyelim, zekâtı kime ve
receksin? En azından 
bir' kişi daha lazım; 
mecbursun iki kişi ol
maya yani. Cenab-ı Al
lah, beraber olmayı 
Kur’ân’da ısrarla vurgu
luyor. Bakın bu ayet — --------------------------------
çok anlamlı; “sabırla ve
namazla yardım dileyin”, ama devamı var. Çok 
önemli bir şey bu. Cenabı Allah -tabiri âmiyâne ile- 
bize oyun yapmıyor. Diyor ki; “bu kolay bir iş değil
dir.” Evet, “çok zor -kebîr- iştir” diyor. Yani bu, sade
ce haşyet içinde, huşû içinde, o azametin karşısında 
kendi konumunu tanımlayarak, onun farkına vara
rak bunu yapan insanlar için kolaydır; onun dışında
ki insanlar için zordur diyor. Bu çok önemli.

Yıldız: Elbette. Ayette geçen **le-kebîratün** ifa
desi çok anlamlı: Evet, bu kesinlikle çok büyük bir 
iştir, zor ve ağır bir iştir; ama huşû içinde namaz kı
lan ve sırf Allah için oruç tutanlar için böyle değil
dir. Sonra âyet devam ediyor: "Allah zorluklara 
karşı sabredenlerle beraberdir.** Ardından, “onlar 
Rablerine mülaki olacaklarının, kavuşacaklarının bi
lincindedirler ve sonunda O’na rücû edeceklerine, 
döneceklerine inanmaktadırlar.” Dolayısıyla sonun
da Allah’a döneceğinin bilincinde olanlar, hem 
iman ve ibadetlerinde sabır ve ısrar ederler hem de 
başlarına gelen sıkıntılara, ezalara, cefalara,’ yapılan 
psikolojik baskılara, zulümlere, ambargolara, mahru
miyetlere karşı daha kolay direnç gösterir. Şimdi, 
“sabırla ve namazla Allah’tan yardım dileyin” âyetini 
bu açıdan anlamlandırmaya çalışırsak, şöyle düşüne
biliriz: Özellikle bu ayda sabır deneyiminden, sabır

imtihanından geçin; oruçla, namazla, itikafla, infak- 
la bedeninize ve malınıza hükmederek sabrı bizatihi 
eylem haline dönüştürün. Zaten bir ömür boyu sabır
la ve ısrarla ikâme ve idâme ettiğiniz namazınıza da 
Ramazan’da daha bir anlam katın; hatta buna bir de 
teravihi ilave edin!

Zamanda Yolculuk

Kaplan: Şöyle de denebilir mi? Ramazan aynı za
manda bir yoğunlaşma mevsimi...

Noyan: Çok önemli bir şey söylüyorsun! Şimdi, 
ben internet kullanmaya başladığımda anladım bu
nu; hani çok büyük metinleri internette sıkıştırıyor

sun ya, işte Ramazan

Hani çok büyük metinleri internette sıkış
tırıyorsun ya, işte Ramazan sıkıştırılmış bir 
İslâm hayatı, yani pek çok şey oraya yo
ğunlaştırılıyor. Sonra bir ayda yaptığını bir 
yıla, bir ömre yayıyorsun.

sıkıştırılmış bir İslâm 
hayatı, yani pek çok 
şey oraya yoğunlaştırı
lıyor. Sonra bir ayda 
yaptığını bir yıla, bir 
ömre yayıyorsun. As
lında Ramazan’da bir 
aylık oruç temrini ya
pıyorsun; istersen 

ömür boyu oruç tut, ama oruç tutmanın ruhunu bü
tün bir ömre yay. Kur’ân’la ilişkini ömrün boyunca 
sürekli tut. Ömrün boyunca belli zamanlarını itikafa 
ayır; sadece Ramazan’da yapmak zorunda değilsin, 
teheccüde kalk, işte o da bir itikaftır; orada da dün
yadan izolesin, başka hiç bir şey yok. Sıkıştırılmış bir 
îslâm hayatı, bunu bir kez daha önüne seriyor. Ra
mazan’da yoğun bir şekilde yaşıyorsun bu hayatı, on
dan sonra bunu bütün ömrüne yaymaya başlıyorsun.

Kaplan: Aslında burada enteresan bir şekilde zct' 
manda yolculuk yapıyoruz: Zamanı değiştiriyoruz; 
zamana müdahale edip zamanı durduruyoruz, farklı 
bir zamana geçiyoruz, kozmik bir geçiş yapıyoruz. Ay
nı anda farklı zamanları yaşamak, ne güzel, ne müt
hiş bir şey!

Noyan; Tabi biz beşeriz, o yüzden beşeri ifadeler 
kullanmak zorundayız. Düşünüyorum da. Cenabı Al
lah daha ne yapsın? Sana sistemi anlatıyor, ne yapa
cağını söylüyor, kendi projesini açıklıyor, bu projeye 
seni ortak ediyor, seni davet ediyor. Sürekli dikkati
mi çeken bir husustur bu; hep kuluyla işbirliği istiyor, 
bazen çok abartılı ifadeler kullanıyor. **Yok mu bana  
borç veren?** diyor. Allah Allah! ‘Ben kim oluyorum 
Ya Rabbi, sana borç vereceğim?’ deme şansına sahip 
değilsin!.. Yani -hâşâ- Allah’ın yardıma mı ihtiyacı
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var, ama kendi öyle buyuruyor; “Bana yardım et” di
yor. Dehşet bir şey bu, bütün projesine seni ortak et- 
miş, onun için de irade ve akılla donatmış, nasıl ya
pılacağını modellendirmiş. Eee, artık biraz da sen bir 
şeyler yap be kardeşim! Yani bu kadar basit bir iş. 
Onu düşündüm.

Şimdi, en başta söylediğiniz bir şey vardı. Çok 
önemli bu. Evet, insan hicri 15. yüzyılın ilk çeyreğin
de bir bulanıklığa, tıkanıklığa girdiğini görüyor, artık 
aşamıyor bazı şeyleri, bir bunalımın içine giriyor. Ve 
bunu aşmak için muhtelif çözüm yolları üretmeye ça
lışıyor insanlar. Diyelim ki, Abdullah bir psikolog ol
sa, Yusuf bir antropolog olsa, ben bir sosyolog olsam, 
başkalarını da işin içine katsak; ve biz insan neslinin 
kendini tazelemesi için nasıl bir proje geliştirelim di
ye kafa patlatsak, adına Ramazan  denen böyle bir 
hadiseyi mümkün değil kurgulayamayız; aklımıza 
gelmez böyle bir şeyi kurgulamak. Yılın çok belli bir 
dönemini, yoğunlaştırılmış bir kendini yenileme, 
tazeleme operasyonu olarak kurgulamak; biz bunu 
akıl edemeyiz. Peki, bu hazır sunulmuş bir sistem. 
Bütün yapacağımız, mevcut sisteme işlerlik kazandır
mak, harekete geçiriTiek, hepsi bu! Bunu yaptığımız
da iş o zaman çok kolaylaşıyor. Hayat çok kolaylaşı
yor.

Kaplan: Burada şöyle bir şey var; bizim gerçeklik 
algımızla başka kültürleri mesela Batı kültürünü kar
şılaştırdığımız zaman çok önemli bir farklılık ortaya 
çıkıyor. Özellikle seküler Ba
tı kültüründe her şey sadece 
fizik gerçeklik eksene alına
rak tanımlanıyor. Zaman sa
dece hura ve şimdiden iba
ret. Buranın ve şimdinin 
ötesinde zaman algıları hep 
izafi. Dolayısıyla fizikötesi de 
fizik algılarına, kavramları
na, kavrayışlarına göre ta
nımlanıyor. Yani burada bir 
tahrif var, bir yıkım var as
lında, yani bu bir şiddet; in
san ilişkilerinde, toplum iliş
kilerinde şiddet. Bizdeki ger
çeklik algısı ise tamamen 
farklı ve burada üç boyut var.
Ramazan’da bu üç boyut ay
nı anda devreye giriyor. Bi
rincisi aynel yakın  dediğimiz 
şey; fiilen, aynen, fenomeno-

lojik olarak tecrübe ediyor. İkincisi ilmel yakîn; öğ
reniyoruz, hayatın hakikatini öğreniyoruz, kendi ha
kikatimizi öğreniyoruz. Üçüncüsü de hakkal yakîn  
boyutu var; yani bir mevsimde bir anda, gerçeklik 
anlamında aynı anda tecrübe ediyoruz. Şimdi bunun 
aynı zamanda başka yansımaları da var. Meselâ, 
oruçlu iken iftardan bir saat, yarım saat önceki hali
mizi düşünün; zamanı ve mekanı, farklı haleti rûhi- 
yeleri çok değişik şekillerde tecrübe ediyoruz. Başka 
zaman tecrübe edemeyeceğimiz şeyleri o an tecrübe 
ediyoruz; o an yaşıyoruz. Yani şunu söylemek istiyo
rum: Burada çok enteresan, olağanüstüsü bir iletişim 
sistemi var; gerçekten insanı silkeleyen bir iletişim 
sistemi. Bir taraftan insanın kendisiyle iletişimi var, 
diğer insanlarla ve toplumla iletişimi var; öbür taraf
tan da Allahu Teâlâ ile iletişimi var. Ve hayatın ger
çekleriyle karşı karşıya geliyorsunuz. Aynı anda insa
nın bütün duygularının, duyargalarının, hassasiyetle
rinin devreye girdiği bir özgürleşme ânı...

Noyan: Batı lisanlarında zaman için genellikle 
tek kelime var; time. Arapça’da böyle değil. Asr var, 
dehr var... D ehr dediği zaman mutlak zamandan 
bahsediyor. Şimdi biz Ramazan’daki yaşadığımız ha
diselerle mutlak zamanla ilişkiye geçiyoruz, dehrie 
ilişkiye geçiyoruz. Orucu açmadan önceki iftar zama
nı... Askerlikte en zor zaman nedir, bilir misiniz? As
kere yeni giden gençler hep bunu der; ‘abi askerlik 
bitmez!’ Hayır, askerlik biter de, o terhis kağıdını al

ma,-o kışladan çıkma süreci 
var ya; o beş saat var ya, o on 
sekiz ayın 29 katı, o bitmez 
bir türlü, o bitmez!.. Şimdi, 
Ramazan’da oruç tutarsın; 
sabah gayet iyisin, her şey 
normal, iftara yaklaştığında 
ise zaman uzamaya başlar. 
Bir türlü o ezan saati gelmez, 
bitmişsin yorulmuşsun; tam 
burada mutlakla ilişki kuru
yorsun; yoğunlaştırma, sıkış
tırma işte bu; tabi sabır da 
burada devreye giriyor. Ce
nabı Allah bu dinin adını İs
lâm koymasaydı, - bunu çok 
düşündüm- acaba ne koyar
dı? Herhalde başka bir isim 
koyardı, mutlaka: Ben inanı
yorum ki Cenabı Allah bu 
dinin adını Tevhîd  koyardı;
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çünkü bu dinin ekseni bu. Yani her an ve son anda 
sapma tehlikesi var. Benim her gün ettiğim dua oduı: 
Ya Rabbi son nefesimde imansız gitmeyeyim; ne olur 
son nefesimde şaşu'mayayım...

“Ramazan’la Pusulayı Yeniden Düzeltiyoruz”

Yıldız: Evet, çünkü kalpler her an dönebilir, inkıla' 
ba uğrayabilir; ayaklar kayabilir. Bu yüzden hep şu 
duayı tekrarlamak lazım: “Yâ mukallibe’l-kulûb, seb- 
bit kalbı ‘alâ dînike: Ey kalpleri evirip-çeviren(Alla' 
hım), benim kalbimi Senin dînin üzere sâbıt kili”

Noyan: Bu duâyı kimin söylediği çok önemli; 
kim söylüyor?

Yıldız; Allah Rasûlü.
Noyan: Yani ey mübârek, senin böyle bir şey söy- 

lemeye ihtiyacın mı var? Sen niye bunu söylüyor- 
sun!? Ama en büyük tehlikenin farkında olan o, biz 
bilmiyoruz tehlikenin ne kadar korkunç olduğunu. 
Zemin kaygan, ânında kayar. Bak, seçtiği kelime çok 
müthiş, sabit kıV* diyor. Yani kıyamda durmak bu' 
dur; dağlar gibi çakılmak. Dikkat edin, seccadenin 
en çok yıpranan yeri neresidir? Secde yeri midir, 
ayak yeri midir? Bir dikkat edin. Çok namaz kılman 
seccadelerde ayak yeri çok yıpranmıştır.

Yıldız: Alimler, namazda dimdik ayakta durmayı, 
dağların yeryüzüne çakılarak arzı sabit kılmasına 
benzetmişler; bu aynı zamanda namaz kılanın tevhîd 
üzere sabit kalması demek- 
tir. Yine bir açılım olması 
bakımından söylüyorum: Al- 
lahu Teâla neden bize şu du
ayı emrediyor Kur’ân’da?
“Y a R abbi, bizi hidayete er
dirdikten sonra kalplerimizi 
kaydırm a.”

Noyan: Demek ki var 
böyle bir tehlike. Şimdi, pu
sula niye kuzeyi gösteriyor?
Sünnetullah gereği. Manye
tik alan var; ki biliniyor, 
dünyanın çekirdeği demir, 
bu yüzden ibre hep kuzeyi 
gösteriyor; pusulayı nereye 
koyarsak koyalım kuzeyi gös
teriyor. Ne zaman kuzeyi 
göstermiyor? Herhangi bir 
dış alan  bunu etkilediği za
man! Bunun için ilk günler-
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den beri gemiciler çok kafa yordular bu işe; çünkü 
kuzeye gidiyorum diye güneye gidiyor. Sonunda pu
sulayı muhafaza altına aldılar. Dış etkilerden koru
yunca doğruyu gösteriyor. Mutlak olarak. İnsan da 
öyle; Allah’a gider, başka çaresi yok. Çünkü program 
öyle! Şimdi, ben bir konferansta bu programı şöyle 
anlattım: Dedim ki, bak Cenabı Allah’ın sana yazdı
ğı programın adı şu: search for Rabb; Rabbi ara  prog
ramı. Altında 157 milyon... tane madde var; go to 
money, go to bilmem ne; bir tanesi de diyor ki, go to 
Allah. O madde yanıp yanıp sönüyor; oklar orayı 
gösteriyor. Şimdi eğer go to Allah'a tıklamazsan başka 
bir Rabb koyarsın onun yerine; rabb koymama şan
sın yok, çünkü programın bu. Bütün mesele Rabbi 
doğru tayin etmek, Rabbü’l-Alemin’i oraya oturt
mak. Yani rabbin Allah’tır!.. Go to Allah, işte buraya 
tıkla!... Şimdi pusula burada şaşırıyor; manyetik 
alanlar bozuyor ve pusula bazen şaşırıyor; güneybatı
yı göstermeye başlıyor; sen sanıyorsun ki bu hala ku
zeyi gösteriyor; kayıyor zemin. Ama bu pusulayı her 
an yeniden düzeltmek mümkün. Nasıl düzeltirsin? 
De manyetize edersin. O zaman pusula yine tak diye 
doğru yeri gösterir. îşte Ramazan bu! Namaz bu! Her 
gün beş vakit kıl, rotayı düzelt. Hocam "TevKid Ey
lemi** diyor, kitabında; tevhîd eylemi... Başka nasıl 
düzeltirsin rotayı?

Kaplan: Baudrillard’ın geliştirdiği bir kavram 
var; simülasyon kavramı. Bu açıdan baktığımızda, 

Ramazan’a özgü bir şeyle 
karşılaşıyoruz: Hem ontolo- 
jik olarak bunu yaşıyoruz, 
hem epistemolojik olarak 
hem de fenomenolojik ola
rak; çok enteresan bir şey. 
Burada Ramazan resmen si- 
mülasyonlara -yapaylıklara- 
hayır diyor. Ya Müslümansın 
ya değilsin! Bunu da dinen 
fenomenolojik olarak göster
mek zorundasın. Nedir o? Ya 
oruç tutacaksın ya tutmaya
caksın. ‘Hem tutarım, hem 
tutmam, tutabilirim, tuta
mam’ yok. Onun lamı cimi 
yok. Sabit...

1 Noyan: Bir de kelime oyunu 
yaparlar(Kur’ân bunu anla
tır; onların söyledikleri çok 
hoşunuza gider, diye.
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Güzel lâflar ederler): “Her şey siyah-beyaz mı? Gri 
tonlar ne oluyor?” Müthiş bir entelektüel oyun bu. 
Ama bu din “yemez” bunu! Neden gri? Her rengin 
tonları var, ama nerde? İki tane alan var: Kur’ân’m 
ve sünnetin çizdiği bir daire var; kenarlan keskin; ga- 
yet net ve berrak. Bu alanm içerisinde kırmızınm 37 
bin çeşit tonu var; yeşilin 46 bin tonu var. Ama bu 
dairenin içi ile dışı arasında siyah ve beyaz kesinliği 
var. Azıcık Müslüman olm ak diye bir şey yok. Yani, 
beyazın içerisinde her türlü renk tonu var. Kimi ma
vinin tonlarına gidiyor, kimi yeşilin tonlarına gidi
yor, kimi morun tonlarına gidiyor; ama o alanın içe
risinde. Ramazan bunu bize tekrar hatırlatıyor. Evet 
siyah-beyaz ayrımı var. Ya buradasın ya oradasın; ge
ceyi gündüzden ayıran nokta. Hani güzel bir hikaye 
var: Bir âlim ve talebeleri imsak meselesini konuşu
yorlar: Karanlık ve aydınlık ne zaman başlıyor, bunu 
tayin nasıl tayin edelim? Talebeler önce kendi arala
rında tartışıyorlar: Bir tanesi diyor ki talebelerin; ‘bir 
keçiyi koyundan ayırt edebildiğin zaman anla ki ar
tık karanlık bitmiş, gün başlamıştır’. Öbürü diyor ki; 
‘hayır, bu doğru olmaz, çünkü hayvan hareketli, sa
bit bir şey bulsak; incir ağacını zeytin ağacından ayırt 
edebildiğin zaman karanlık bitmiş aydınlık başlamış
tır’. Böyle tartışıp dururken âlim geliyor. ‘Ne yaptı
nız?’ ‘İşte bunu, bunu konuştuk.’ ‘Hepinizin görüşle
ri çok güzel, doğru ama bir eksiklik var’ diyor. ‘Bakın 
eğer kafanızı kaldırıp da sağmızdaki solunuzdaki ada
mın yüzüne baktığınızda bu benim kardeşim diye onu 
görebiliyorsan, karanlık bitmiş aydınlık başlamıştır’. 
Ölçü bu. Ramazan’dan daha mühim bir kriter olabi
lir mi bu kardeşlik için? Ramazan’da eğer kafanı kal
dırıp da yanındaki adamı hu benim kardeşim diye gör
müyorsan, boşuna aç kaldın! Ama kafanı kaldırdı
ğında bu benim kardeşim, diyorsan işte o zaman ay
dınlık başladı; aydınlık yayılmaya başladı etrafa. İster 
bunu mecazi anlamda ister fiziki bir anlamda aydın
lanma olarak al. Ramazan bize bunu veriyor. Rama
zan sonrasında İstanbul’da hiç ışık yakmasan bütün 
şehrin aydınlanması lazım, bütün müminler cam gi
bi parlıyor. Teravih’den ^onra kapatın ışıkları; bakın 
camiden böyle ışık seli çıkıyorsa dışarı iyi, yoksa bu 
teravih îslami aerobik olmuştur, işte o kadar.

Ramazan’da Duâ

Yıldız: Evet, çok güzel. Ben bir başka noktaya daha 
gelmek istiyorum; “sabırla ve namazla Allah’tan yar
dım dileyin” âyetiyle ilgili olarak: Burada bizim prati

ğimizle ilgili çok önemli bir şey var: Allah’tan yardım 
dilemek için de bir şeyler yapmanız lâzım, yüzünüzün 
olması lâzım. Bir kere duanız olmasa ne işe yararsi' 
nız^  ̂buyuruyor Cenâbı Hak. Eğer biz, huşû ve hudû 
içinde namaz kılarsak, sabrın en güzelini gösterir ve 
orucu bir sabır eylemi olarak algılayıp tutarsak, nama
zı bir tevhîd eylemi olarak ikâme etmek ve teravihle
ri de ona ilave etmek suretiyle kılarsak istemeye yüzü
müz olur. Bu süreci böyle tamamlar ve Kur’ân ayı olan 
Ramazan’da -itikaf yaparak ya da başka türlü- 
Kur’ân’la kendimizi arındırarak yenilersek, o zaman 
elimizi Allah’a açıp yalvarır, yakarır, dua eder, tazar- 
ruda bulunursak, işte o zaman Allahu Teâlâ duamıza 
icabet eder. Yoksa dilinizin ucuyla söylediğiniz şey 
duâ değildir. Yürekten, o arınmış kalbinizle, temizlen
miş gönlünüzle yaptığınız bir duayı Allah dikkate alır.

Noyan: Bütün peygamberlerin böyle örnek du- 
âları var. Medyen halkına gönderilen Şuayb aleyhis- 
selâm, işin içinden çıkamaz hale geldiği zaman ne di
yor: “Rabbim hükmü sen ver. Ben bunlara anlatamı
yorum; en hayırlı hükmü veren sensin, ne yapacak
san yap.” İşte ondan kork; müminin duâsından kork. 
Mümin canı yanıp da bütün kalbiyle dua ettiği za
man Cenabı Allah o duâya bir icâbet ediyor. “Rab
bim, çaresizim, yok, yapamam artık” dedi ve pat, 
Medyen silindi ortadan.

Yıldız: Nûh peygamber niye beddua etti? Okudu
ğum zaman o ayeti, şaşırdım; çünkü baktım, hiçbir 
peygamber beddua etmemiş. Bir tek o “Ya Rabbi, kah
ret bunları!” diyor. Ama niye?! Tam dokuzyüz yıl uğ
raşıyor, didiniyor, çabalıyor, anlatıyor; sadece bir avuç 
insan îman ediyor. Kavmi inatla küfürde, isyanda, zu
lümde ısrar ediyor. Nûh' sûresinde, Nûh Peygamber 
ellerini açıp yakarıyor: “Ya Rabbi, açık anlattım, gizli 
anlattım, topluca anlattım, tek tek anlattım, yok 
inanmadılar; kimi örtülerini başlarına çekti, kimi ku
laklarını tıkadı; tepki gösterdiler, reddettiler.” Sonun
da diyor ki "Onlardan geriye hiçbir şey bırakma!** 
Onun için **Filistin*de Nûh*un Bedduasını Haykır
mak” diye yazdım önceki sayıda. Ne yapsın Filistinli
ler; son çâre Nuh’un bedduasını haykıracaklar.

Böyle canlı ve dinamik duâlara, bedduâlara ihti
yacımız var bizim. Duâ ve bedduâlarımıza icâbet bu- 
yurulması için de çok ciddi çabalar ortaya koymalı
yız. inşallah Ramazan bunun vesilesi olur.

Noyan: Herkes bir taş, bir kerpiç koyuyor; kendi
ni inşâ ediyor; bu taşlar Beytullah’ı inşa ediyor. Böy
le olacağız, böyle yapacağız inşaallah. Önce kerpici 
doğru yapacağız ahi; suyunu doğru vereceğiz, cıvık
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laştırmayacağız, samanını doğru koyacağız, çamuru
nu doğnı koyacağız, dengeyi sağlayacağız. Herkes 
kendini inşa edecek, kendi kerpicini inşa eden her 
bir mümin Beytullah’ın taşı oluyor işte.

Ramazan ve Televizyon Dili

Kaplan: Engin Bey, bunlar bana; sizinle, size özgü bir 
başka konuyu daha konuşmak istiyordum: Sizin Tür- 
kiye’de geliştirdiğiniz bir dil var aslında; televizyon 
dili. Televizyon batıda icad edilmiş ama sonuçta bir 
şekilde imkânlarını keşfettiğiniz zaman, kullanabili
yorsunuz. İşte Afrika’da adamlar sözlü kültürden ge
liyorlar ama olağanüstü bir sinema icad ettiler; Iran 
da öyle, Çin de öyle; çok farklı kültürlere sahip ol
malarına rağmen. Londra’da bir kitap almıştım; bir 
ara Afrika müziğine ilgi duyuyordum. Afrika müziği
nin dili enteresan. Kitapta bir bölüm vardı; şaşırdım, 
ben o kadarını bilmiyordum açıkçası. Batıda kullanı
lan enstrümanların %85’i Müslümanlardan geçmiş. 
Yani her sanat formu, ifade biçimi sonuçta dönüştü
rülebilir, kendinize mal edilebilir, bu mümkün. Yol
larını araştırdığımız zaman, formatladığımız zaman, 
kendimize özgü şekillerde, kendi gerçeklik kavrayışı
mıza, insan kavrayışımıza, kendi dünya tasavvuru
muza uygun hale getirdiğimiz zaman kullanabiliriz. 
Şimdi buradan yola çıkarak sizin televizyonda özel
likle Ramazan’larda geliştirdiğiniz dile gelebiliriz. Ve 
insan inşasında bu imkanı...

Noyan: Tabi, Ramazan müthiş bir dinamik, için
de yaşanılan günle irtibatlı. Şimdi mesela, pazar ya 
da pazartesi geceleri galiba, emin değilim, televiz
yonda aşağı yukarı her kanalda çok ilginç bir ‘tefsir 
programı’ var. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum; futbol 
“tefsiri” yapıyorlar; kocaman kocaman adamlar. Ben 
anlamıyorum ama onların bildiklerini varsayıyorum. 
Edaları en azından bana öyle geliyor. Oturuyorlar 
saatlerce tefsir yapıyorlar. Yani mesela bir futbolcu
nun yaptığı bir hareketi döndüre döndüre konuşu
yorlar; biri diyor ki ‘bizim mezhebe göre bu ofsayt de
ğil’. Öbürü diyor ki, ‘efendim biz şu mezhepteniz, biz 
bunu ofsayt kabul ederiz’ diyor.

Yıldız: Filan oyuncunun yaptığı ‘futbol nassına’ 
uygun mu değil mi?!

Noyan: ‘İcma-i ümmet’ var mı bu konuda yok 
mu?! Bunları konuşuyorlar. Şimdi ben bunları seyre
derken hep zihnirnde bunu bir ‘Kur’ân programı’ ola
rak canlandırıyorum; oraya trans-poze ediyorum. 
Şimdi, ortada muhteşem bir kitabımız var bizim.

Sünneti Rasûlüllah aslanlar gibi duruyor ortada. Gö
zümün önüne geliyor; âlimler oturuyor, aynı futbolu 
müzakere eder gibi konuşuyorlar; bugünün içinde 
konuşuyorlar; yaşanan hayatı tahlil ediyorlar. Biz bu 
Kur’âni ilkeyi, şu sünneti bugün nasıl ihyâ ederiz? 
Dün bir delikanlı sordu, kıyafet konusunda; ‘siz niçin 
böyle giyiniyorsunuz?’ filan. Sonra şöyle dedi; ‘Rasû- 
lü Ekrem bugün olsaydı, benim üstümdeki eşofmanı 
giymezdi.’ Dedim ki, hayır, giyerdi; gel beraber tahli
lini edelim: Senin eşofmanının üstünde ne yazıyor? 
*Nike* yazıyor. Rasûlü Ekrem (s.) sana sorardı. Derdi 
ki, “Bu ne demek?” Sen de derdin ki, ‘yâ Rasûlallah, 
burada nike yazıyor’. “Ne demek nıke” diye sorardı. 
Sen de bu işi bilen biri olarak, derdin ki ‘yâ Rasûlal
lah, bu Yunanlıların zafer tanrıçasının adıdır.’ Ger
çekten öyle. Yunanlıların zafer tanrıçasının adı. O 
zaman ne derdi Rasûlü Ekrem, “Oğlum şu nike yazısı
nı çıkar, onu simgeleyen işareti de çıkar, eşofmanı 
giy’ derdi. Çünkü bu güzel değil, ama eşofman güzel. 
Giy derdi. Ha, derdi, demezdi; biz konuşalım bunları 
yahu, hiç konuşmuyoruz. Bir sünneti ihya etmeyi ko
nuşmuyoruz. Bir âyeti bugün nasıl anlayacağımızı, 
hayatın pratiğine nasıl aktaracağımızı konuşmuyo
ruz.

Yıldız: Yani Kur’ân’ı nasıl yaşarız?
Noyan: Evet, çünkü bu kitap yaşanmak mecburi

yetinde olan bir kitap; başka çaresi yok bunun. Yani 
bu kitap soyut bir yerde durmaz, bu hayatın pratiği 
ile iç içe olan bir kitap. Bizim bunları konuşmamız 
lazım. Zamanımızı da böyle kullanmamız gerekiyor. 
Ama biz ne yapıyoruz, sözgelimi Ramazan program
larında, işte âdet yerini bulsun diye bir aşrı şerîf oku
yoruz, yine âdet yerini bulsun diye bu aşrı şerîfin mi
nik bir Türkçe meallendirmesini yapıyoruz; ondan 
sonra misafirleriniz geliyor: ‘Sizin çocukluğunuzdaki 
Ramazanlar nasıldık’yi sormaya başlıyor. Niye *bugün 
nasıl yaşıyorsun?' diye sormuyor Ramazan’ı?!

Kaplan: Hangi psikoloji ile peki!?
Noyan: Nostalji psikolojisi sorduruyor insana bu

nu. Halbuki biz Ramazan’ı bugün yaşayacağız. Günün 
gerçekliği içerisinde yaşayacağımız bir fiiliyattır, bir 
eylemdir yani. Burada varolma şeklidir. Ama Rama- 
zan’da televizyonlarımızdaki genel problem bu. Aslın
da biz Müslümanca bakıp Müslümanca düşünmediği
miz için Müslümanca bir şeyler yapamıyoruz. Bir şey
leri yeşile boyuyoruz sadece. Sadece daha edepli ko
nuşuyoruz, ama sonuç olarak aynı şey. Kİç{kitsch) çı
kıyor ortaya; kiç tabi bizim başımızdaki en büyük so
runlardan biri; mesela bizim seccadelerimiz kiç, cami
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Ramazan’da eğer kafanı kaldırıp da yanın
daki adamı hu benim kardeşim diye görmü" 
yorsan, boşuna aç kaldın! Ama kafanı kal
dırdığında hu henim kardeşim  ̂ diyorsan işte 
o zaman aydınlık yayılmaya başladı etrafa.

lerimiz hiç. Peki nedir bu? Kitsch; bir zamanlar belki 
sanatsal bir değer ifade edip ama artık asırla olan bağ
lantısını kaybettikten sonra gittikçe bozulmaya, yoz- 
laşmaya başlayan bir tür süsleme, bir tür abartı. Yani 
mesela gelin arabasının önüne oturtulan telli, duvak
lı, bilmem ne’li bebek var ya, o Iciç’tir işte.

Kaplan: Arabesk veya.
Noyan: Arabesk yani. Gidiyorsun camilere bir 

bakıyorsun; cami süsten boğulmuş. Müslüman oraya 
dolduğu zaman cami birden bire nefes almaya başlı
yor. Abi, bizimki ha bire süslüyor püslüyor orayı; onu 
oraya takıyor, bunu buraya; kötü de yapıyorsun be 
kardeşim; üstelik yeni bir şey de yapmıyorsun. Yeni 
bir şey yap!..

Yıldız: Eğer cami
ye hayatiyet kazandıra
caksan, ihya edeceksen 
mümini inşâ et; cema
ati doldur, namazı *tev- 
hîd eylemi^ yap, cu- 
ma’yı ^'Cuma”, camiyi 
‘'cami" yap! Mescidi 
ihya etmek budur.

Noyan: Camiyi müminle dolduramadığı için bo
yayla dolduruyor içini.

Kaplan: Burada aslında çok önemli bir yere gel
dik. Özellikle bu işin öncülüğünü de yapmış biri ola
rak sizinle bunu çok uzun zamandır konuşmak iste
dim. Ama demek ki şimdi nasipmiş. Şimdi, bizim bil
diğimiz insanlık tarihinde iki tür kültür formu var: 
Yazılı kültür, sözlü kültür. Yazılı kültür son derece 
rasyonalleştirici, monolojik; ürettiği iletişim araçla
rında ve sistemlerinde de araya bir vasıta girdiriyor. 
Ve o vasıtayla birlikte de kendi göstergelerini, kendi 
bilimsel düzenini oluşturuyor. Yani oradaki iletişim 
sistemi aslında bir tür iletişimsizlik üreten bir sistem. 
Yani sonuçta öyle bir noktaya geliyor ki, insanın ha
yatın merkezine yerleştiği bir dünyada, insanlar bu 
araçları amaç haline getiriyor, dplayısıyla aracın 
amaç haline geldiği bir iletişim sistemi üretiliyor.

Noyan: Önemli bir şey söyledin. Doğru; bizim bil
diğimiz insanlık tarihinde iki tür kültür var; bir yazılı 
kültür, bir de sözlü kültür. İslâm buna üçüncü alterna
tifi getiriyor. İslâm’daki yaşanan kültür. Yani sözle 
yazı zaten var da, bu kültürü yaşıyor, aktif olarak yaşı
yor. Bütün mesele burada. İslâm’ın tek farkı da bu.

“Kapılar ve Köprüler”

Kaplan: Çok güzel. Burada paradigma ortaya çıkıyor

zaten. Ama ben asıl burada sizin televizyonda yaptı
ğınız televizyonun dilini dönüştürme meselesine gele
cektim. Yani, sonuçta insanlar şu ya da bu şekilde de 
olsa televizyonu bir kontrol ve manipülasyon aracı 
olarak kullanıyorlar. Bunu önleyemiyorsun. O araca 
anlam yüklediğin zaman, enstrümantelleştirdiğin za
man, aracı amaç haline dönüştürüyorsun. Aklın 
araçsallaştırılması dediğimiz şey de bu. Yani o zaman 
geliştirdiğiniz bütün çember zaten insanı devreden 
çıkarıyor. Veya o araçları kontrol eden insanlar bir 
şekilde diğer insanları o araçlar vasıtasıyla bir şekil
de kontrol ediyorlar. Burada son derece simülatif - 
son derece yapay- bir güç üretimi var. İnsanları aca

yip bir şekilde kontrol 
ediyorlar. Dolayısıyla 
araya bir vasıta girmiş 
oluyor. Yani sunucu, 
verici kendini özne ye
rine koyuyor, karşısın
daki muhatabı da, izle
yiciyi, tüketiciyi de 
nesne haline koyuyor; 
kendisi sürekli tanım

lıyor bir şeyler veriyor. Sözlü kültürde öyle değil, öz- 
ne-nesne ilişkisi yok; sözlü kültürde özne özneye, yüz 
yüze konuşuyoruz.

Noyan: Nasıl çözdük bunu televizyonda söyleye
yim mi? Benim programları seyrettiğiniz zaman tele
vizyonda bir şey dikkatinizi çekecek; Benim prog
ramlarımdaki kamera kadrajı televizyon kadrajı değil 
sinema kadrajıdır. Televizyon kadrajının bir kelle 
boşluğu var. Ben mümkün olduğu kadar çok yakın 
planda çalışıyorum. Ve rica ediyorum programı çe
ken yönetmenlere: Ne olur? Bakın, bir insanın kati
yen numara yapamayacağı bir tek uzvu var: Qözü. 
Her türlü uzvunla numara yaparsın ama gözünle ya
pamazsın. Ne olur, yakın plan verin ki beni, insanlar 
ne söylediğimi görsün; hakkı söylüyor muyum yoksa 
söylemiyor muyum? Onu görsün; kendi görsün. Bunu 
söyleyince, bunu uygulayınca ne oldu biliyor musun? 
Size çok ilginç bir şey aktarayım: Urfa’da bir gün yü
rüyorum, sokakta; ‘selâmünaleyküm ağam benim ta
nıyor musun?’ diye sokuldu biri. Dedim ‘kusura bak
ma, tanımıyorum.’ ‘Niye tanımıyorsun beni? Ya de
di, biz şenle konuştuk’ dedi. ‘Nerede konuştuk?’ de
dim. Dedi, ‘ben programa telefon açtım’!.. O kadar 
birebir beraberiz ki adamla, aynı mekandayız zanne
diyorum.

Kaplan: Araç ortadan kalkıyor...
Noyan: Bana sitem ediyor. ‘Ben diyor, görüyo
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Ramazan’ın ‘‘ramazî”den türediği söylenir 
ki, yazın o yakıcı ve kavurucu sıcaklarının, 
toz-toprağının ve kir-pasınm ardından 
mevsim sonunda ortalığı temizleyip serin
leten güz yağmuru anlamına gelir.

rum sizi’!.. İşte bu, medyanın Müslümanca bir kulla- 
nımıdır. Biz böyle kullanırız. Yani aracı kaldıralım 
aradan; daha farklı bir format düşünelim. İnsanlara 
nasıl yaklaşırız? Yine döner planları bir kenara bıraka- 
lım. Bire bir insan ilişkisini ■ konuşmaya başlayalım. 
Bizimkisi düşünülmüş bir şey değil, sadece kendili
ğinden ortaya çıkmış bir iletişim formu. Tek kaygı 
burada samimiyetin birebir aktarılma endişesiydi. 
Bunu yapabilmek adına oluşan format, insanlarla bir 
ilişkiyi oluşturmak.

Kaplan Programın adı da ona uygundu, icad et
meye çalıştığınız dile: Kapılar ve Köprüler.

Noyan; İllâ da bir şey anlatmak değil, köprünün 
insanı olmak; yani o 
çok önemli bir mesele.
Yanlış yapıyorsan da 
yanlış yap. Görüyorsun 
çünkü. Üzülüyorsan da 
üzül yani, kekeliyorsan 
da kekele. ‘Özür dile
rim’ de; ‘bunu kastet- 
memiştim, başka bir 
şey kastetmek istemiş
tim’ de, de. Biraz normalleşmemiz lazım. Ekranların 
karşısında, kameraların karşısında, insanlarda böyle 
müthiş bir kasılma, gerilme, bir acayipleşme oluyor 
yani. Dışarıda rastladığın zaman insanlar daha rahat 
oluyor. Yani illâ da kimseye bir şeyi beğendirmek zo
runda değiliz, yaranmak zorunda değiliz. Biz sadece 
orada bir şeyleri paylaşma adına varız; doğruları ko- 
nuşabilme gayreti içindeyiz. Doğruları birinin vaaz 
etmesi değil. O doğruyu, yaşadığı doğruyu paylaşma
sı, hayat tecrübesini paylaşması, -eksik olsun, ne ola
cak, yanlış olsun- o mücahede, o kendini ortaya ko- 
yuş şekli, çok önemli.

Kaplan: Bir de aynı zamanda normal kullanılış 
biçiminden çok daha farklı bir düzey yaklaşımı. Yani 
aynı anda İnsan bir şekilde bütünleşiyor.

Noyan: Kendini görüyor. ‘Ben de aynı şeyleri dü
şünüyordum zaten’ diyor. Seni görüyor ya orada; ağ
lıyorsun, gülüyorsun, bir şeyler oluyor. Hakikaten 
ben de böyleyim diyor. Bana ‘Engin amca’ diye hitap 
ediyor çocuklar. Kimse ‘Engin bey’ demiyor, ‘Engin 
abi’ diyor, ‘Engin amca’ diyor. Yani aileden biriyim 
ben. Ama ben de öyle hissediyorum kendimi ve öy
leyim. Yani “miş” gibi yapmıyorum; “miş” değilim; 
adamın evine giriyorum...

Yıldız: Son Ramazan hariç, ondan önceki Ra-
mazan’larda, zatı aliniz ailemizden biri idi ve iftarı si
zinle birlikte açıyorduk. Beraber yiyorduk, içiyorduk;

birlikte heyecanlanıyorduk. Kur’ân’ı beraber okuyor, 
düşünüyorduk. Müthiş bir şeydi bu.

Noyan; Rahmet tecelli ediyor. Yani orada öyle, 
oluyor; hakikaten öyle oluyor. Hakikaten o Kur’ân’ı 
okursan bir kıymeti var. Hakikaten orada orucu açı
yorsan bir kıymeti var. Orucunu açıyormuş gibi ya
pıyorsan değil. Hakikaten o zaman güzel oluyor. Sı
cak oluyor. Yani Cenabı Allah’ın rahmeti tecelli 
ediyor. Hep bunu tavsiye ediyorum: Kur’ân’ı konu
şun; âyet konuşun; konuştuğunuz konuların merke
zinde bu olsun. O zaman müthiş bir şey olacak; etra
fınızda böyle bir rahmet havuzu oluşmaya başlaya
cak; böyle içinde yüzüyorsun. Rahmet sanki çevre

nizde hâlelenecek; ar
kan, sağın solun rah
met... Bak ilişki nasıl 
değişiyor?

Kur’ân’ı Yaşamak

Yaman: Ashab öyle 
yapıyordu: İçlerinde
bir sıkıntı oluştuğunda, 

zihinleri dağıldığında ‘hadi gelin, beraber Allah’ın 
kitabını okuyalım, konuşalım da toparlanalım, iman 
edelim, yeniden iman edelim’...

Noyan: Gelin hep beraber gidelim; şu imanımızı 
düzeltelim. Mümin miyiz mümin değil miyiz? Ashab 
söylüyor, âyet söylüyor.

Yıldız: “Ey îman edenler, iman ediniz” diyor; bir
daha iman ediniz, ima.nınızı tazeleyiniz.

Noyan: Doyamazsın ki iman tazelemeye! İnsan 
doymaz ki! Ne büyük bir davettir, ne büyük bir ikaz
dır bu. İmanı her dakika, tazelemek, ne demektir ya
hu! Biz bir kere iman ettik, iş bitti!? Olmaz!

Yıldız: Kur’ân’ın her satırında yeniden iman
ediyorsun aslında.

Noyan: Ne güzel anlattın! Beytullah’ı gördüğün 
zaman da öyle; Ömer ne güzel anlattı! Köşeyi dön
dük ya böyle; kapıdan içeri girdik, sütunun arkasın
dan böyle bir içeri baktık: Aha orada duruyor! Val
lahi duruyor. Orada: “eşhedü en-lâ ilâhe illallah ve 
eşhedü enne muhammeden abdühü ve rasûlüh”! Bu 
Allah’ın dini; bu da Allah’ın evidir; kesin, bir kere 
daha iman ediyorum.

Yıldız: Gerçekten o ân müthiş ve eşsiz bir ân
dır!

Noyan: Çünkü o ân mutlak kudreti orada görü
yorsun. Düşünüyorum da; ben çok büyük bir kudret 
sahibi olsaydım, kendi evim olarak tanımladığım
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yeri nasıl yapardım? 300 katlı gökdelen çakardım 
oraya! Üstelik böyle yerden bir karış havada duran, 
etrafında da... Ama Beytuüah yalın, düz, hiçbir te- 
ferruatı olmayan bir yapı. Kudret budur işte! Kud
rette gösteriş olmaz. Vallahi bu Allah’ın dinidir; 
vallahi bu da Allah’ın evidir, işte ^Beytullah^ böyle 
olur.

Kaplan: Peki, Engin Bey, Ramazan’a girerken si- 
zin Türk televizyonları hakkında gerek format bazın
da, gerek dil bazında, gerekse söylem bazında söyle
mek istediğiniz şeyler var mı?

Noyan: Benim bu anlamda söyleyecek bir şeyim 
yok; şu anlamda söylüyorum: Bir kere biz Müslüman 
olarak nasıl bakıyoruz hadiseye? Onu içlerine sin
dirmeleri lazımdır kanaatindeyim. Orada bir eksik
liğimiz var bizim. Yani şunu demek istiyorum: Bir 
kere Müslümanın hayatının merkezi Allah rızasın- 
dadır. Bunun simgesi nedir? Bunun simgesi Beytul- 
lah mıdır? Müslümanın hayatının merkezi kıble mi
dir? O zaman evini kıbleye göre döşer. Sen evinde 
en çok namaz kılıyorsun, ozaman namaz kılacak 
alanın geniş olsun. Hiç bir koltuğun iskemlenin ye
rini kıbleye göre koyma. Şu koltuğu kenara itmek 
zorunda kalma. Açık olsun o alan. Televizyon prog
ramı da böyle olmalı. Allah rızası odaklı olmalı. 
Güzel şeyleri konuştuğumuz; Kur’ân penceresinden 
baktığımız, tevhîd odaklı olmalı. İnsanlar kendileri 
üretecekler bunları. Ha, düşünecek; benim yaptı
ğım bu programda, söylediğim bu sözde, bu anlattı
ğımda A llah rızası ne kadar var ne kadar yok? Ha
kikaten ben Allah rızasını mı güdüyorum burada, 
yoksa başka bir şey mi yapıyorum? Allah rızasını gü
düyorsan, evet oluyor. Eğer gütmüyorsan iş yamul- 
maya başlıyor. Durduğumuz yer önemli bizim için; 
nerede duruyorus? Buradan bakacağız; bu mübarek 
Kur’ân’ın içinden bakacağız. Kur’ân’ın ortasında 
duracağız; önüm, arkam, sağım, solum âyet... Evet, 
âyet havuzunda yüzeceksin ya da duracaksın, ora
dan baktığın zaman doğru yeri göreceksin. Ama biz 
Kur’ân’ı çok ihmal ediyoruz; onu İncil haline falan 
getirdik. Yani bu kitap açık açık söylüyor: “Ben sa
na rehberim” diyor. O zaman onu rehberliğinde ya
şa! Kur’ân’ın yaşanması, hayatın pratiğine aktarıl
ması lâzım ve bunun sürekli olması lâzım. Gıda gibi 
bir şey.

Yıldız: Yani, “yaşayan Kurbân’' olmak lazım. Hz. 
Rasul’ün ahlakını soruyorlar Ayşe validemize; diyor 
ki ^^Kur â̂n ahlakındır.

Noyan: Model o olduğuna göre... Nasıl ki, bir gı
da aldığın zaman bu gıda vücudunun içinde dönüşü

me uğruyor; proteinlere ayrışıyor, vitaminlere ayrışı
yor, Kur’ân da bizim zihnimizde vücudumuzda, pro
teinlere ve vitaminlere ayrışıp hayatın pratiğine yan
sımalı; bütün hücreleriniz Kur’ân olmalı.

Yıldız: Bu ifadeleriniz bana rükû’da Allah Rasu- 
lü’nün yaptığı bir duayı hatırlattı: Tam da rükû’un 
rûhunu tanımlayan bir duâ: "Ey Allahım, hen Senin 
için rükû ettim, Sana iman ettim ve Sana teslim oh  
dum. Benim kulağım, gözüm, özüm/beynim, ka' 
mm, etim, kemiğim, iliğim Sana huşû etti.** Yani 
her şeyimle, bütün hücrelerim ve zerrelerimle Sana 
teslim oldum, huşû ettim...

“Kıyâmet Var; Var Kıyâm et” !

Noyan: Muhammed Esed, -daha Müslüman değil- 
Dımeşk’te bir namaz seyrediyor. Tabi namaz seyret
mek çok güzel bir şeydir...

Kaplan: Benim de çok dikkatimi çekmiştir; tu
ristler özellikle seyreder...

Noyan: Çok güzel bir şey bu, doyum olmaz tadı
na. Ne muhteşem bir şey. Belli ki küçük bir cemaat. 
Esed, namazdan sonra imamla konuşuyor. Yaşlı bir 
adam, dişleri falan dökülmüş, gariban biri. ‘Ey imam 
diyor, bu çok güzel bir şey; böyle hepiniz aynı anda 
huşû içinde eğildiniz, secdeye vardınız, çok etkili, 
ama bir şeyi çok merak ediyorum; bütün bunları yap
maya ne gerek var ki?’ diyor. Yani, ben şöyle oturdu
ğum yerde Allah’ı zikretsem, kalbimde onunla bü- 
tünleşsem, bu olmaz mı diyor. İmamın verdiği cevap 
ilginç. Besbelli ki sıradan bir adamcağız, ama o mü
min insanın verdiği cevaba bak; diyor ki: ‘Baba, be
nim bedenimi de yaratan Allah ruhumu üfleyen de 
Allah; ben ruhumla ibadet ediyorum da, bedenimle 
niye etmeyeyim?’ Daha ne söylesin? Şu güzelliğe bak! 
Evet aynen öyle! Allah aşkına, biri otursun da dinî 
ritüelleri bir incelesin; namazdan daha şanlısı, şeref
lisi, estetiği güzeli, anlamlısı, doğrusu var mı? Varsa 
ben bugün değiştiririm. O ibadeti yaparım. Bir tane
si çıksın göstersin bana, yapmayanın iki gözü kör ol
sun! Yok, yok, yok. O kadar mükemmel, o kadar 
doğru ki her şeyi ile; namazda Kur’ân okuyorsun, na
mazda huzura geliyorsun.

Hadi son söz: Kıyamet var! Var kıyâm et!
Yıldız: Kıyâmet var, var kıyâm et! Hârika!
Kaplan: Bunun üzerine başka bir söze gerek yok... 

Teşekkürler...

66 Ümran • Kasım • 2002



------

DİNİ ALLAH’A HAS KILMAK

MUSTAFA AYDIN

M übarek Ramazan ayında dini yoğunluğu 
daha fazla olan işler yapmak gerektiği dü- 
şünülür. Gerçi aşağıda da bahsedileceği 

üzere, diğer bütün beşeri olgulardan soyutlanmış bir 
dindarlık olamaz. Din bir kere Allahla has kılındık- 

, tan sonra, ekonomik, sosyal, siyasal, bütün olaylar 
onun projeksiyonunda bir biçimde dini hale gelirler. 
Şüphesiz bu, dini gerçekten Allah’a has kılabilmeye 
bağlıdır. Bununla birlikte sırf dini faaliyetlerin yo- 
ğunlaştığı yerler, zamanlar ve eylemler yok değildir; 
Ramazan  ve oruç, bunun belirgin örnekleridir. Biz 
de bu ortama uygun düşmek kaygısı içinde modem 
çağda dinin bazı sorunlarına, daha doğrusu biçimsel 
kalışına değinmek ve mümin için asıl gerekli olan, 
Dini Allah’a  has kılabilm ek  üzerinde kısaca durmak
istiyoruz.

M odem  Çağlarda D in

İçinde bulunduğumuz modem çağlarda hemen bü- 
tün dinlerde bir gelişme yaşanmıştır. 19. yüzyılda po
zitivizmin “din çağının geçtiği ve insanlığın din ile ilişki
sinin bir bakiye sorunu olduğuna" ilişkin varsayımının 
aksine insanlar din ile sanki yeniden tanışıyorlar ve 
böylece dinler esaslı biçimde bir yükseliş trendi ya
şıyor. Birilerinin fundamentalizm, dinin siyasallaşması 
ve benzeri kavramlarla anlatmak istediği şey de bu- 
dur.

Bu yükseliş, bilindiği gibi değişik şekillerde yo- 
mmlanmış, farklı biçimlerde açıklanmaya çalışıl
mıştır. Bu açılımı bazıları olağan tarihsel bir peri- 
yodla, bazıları sayısal ve özellikle farazi bir konjonk
türle, bazıları modemizme gösterilen bir tepkisellik
le açıklamaya çalışmışlardı. Hatta daha kaba laikçi 
bir mantığa göre dinlerin gelişmesi bir hortlamadır,

bir ölünün problemli dirilişidir. Bazı sosyal bilimci
lere göre dinlerde görülen hareketlilik bir yanılsa
madır, canlanan şey modern çağın tipik somnu 
olan etnisite çıkışlarıdır ve daha etkin olabilmek 
için dini bir paravan olarak kullanmaktadır. Dinin, 
kapitalist üretim ve tüketim sürecine müdahale 
edebileceğini düşünen çevreler ise onun gelişmesin
den esaslı bir kaygı duymaktadırlar. ABD’nin yüzyı
lı aşkın bir zamandır, doğrudan siyasal hiçbir talebi 
bulunmayan fundamentalizmle mücadelesini ancak 
bu çerçevede değerlendirebiliriz. Ancak küresel 
kültürün ontolojik güven bunalımını da bu işin içi
ne katmalıyız.

Şüphesiz sırf politik değil, bazı sosyal laik kesim
ler de dini gelişmelerden rahatsızlık duymaktadırlar. 
Bunlar dinin, kendilerinin hayat tarzlarına müda
hale edeceği endişesini taşımaktadırlar. Ne var ki 
müdahaleciliğe karşı olma temel esprisine kendileri 
bağlı kalmamakta, muhayyel bir tehlike adına kendi
leri başkalarının hayat tarzına müdahalelerde bulun
maktadırlar.

Şüphesiz burada anlatılmak istenen şey, modem 
çağlarda din ile bağlantılı her türlü gelişmenin olum
lu olduğu, toz pembe bir dünyanın ortaya çıktığı de
ğildir. Özellikle zamanımızdaki dini gelişmeler, din 
karşıtlarının kısmen de olsa kaygılarına denk düşen 
somnlara sahip bulunmaktadır. İşin gerçeği bu süreç 
bizzat dinin kendileri için de önemli sorunlar doğur
maktadır ki bunlardan bir kaçı şöyle sıralanabilir:

Bir kere dini gelişmeler modem kültüre karşı bir 
tepki niteliği taşıyorsa da ortaya çıkan dini yorumlar 
genelde modern kültürün izlerini taşımaktadır. Yani 
bu yorumlar din kadar modem kültürü yansıtmakta
dır ve hangisini öncelediği tartışmaya açıktır. Bu ol
gu mestûre moda örneğinde olduğu gibi örtünme te
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mel esprisini taşımakla İslami, ama giyinen kişiyi da- 
ha bir görünür kılmakla modem kabulün gerçekleş
mesini sağlamaktadır.

Burada herhangi bir tartışmaya girmeksizin dene- 
bilir ki bir modern tavır vardır: İçkin olma zihinde 
kurma, görünür kılma, etiketleme, bu tavrın en 
önemli özellikleridir. Gerçekten de modern kültür 
aşkmiıkların izole edilip her şeyin bir biçimde içkin- 
leştirildiği bir kültürdür; ahlak, sanat, devlet ve ben
zeri her türlü beşeri olgu yine kendi içindeki bir öğe
ye indirgenerek açıklanmaya çalışılır. Ama bu sekü- 
1er mantık hep bir kısır döngüyü de beraberinde ge
tirir. Nesnel/güncel dünyada bir şeylere denk düştü
ğü kabul edilir. Mesela her haliyle ondan yarar sağ
landığına ilişkin bir iddia böylesi bir mantığa daya
nır. Din açısından bakıldığında içkinleştirme onun 
en basit algılanış biçimidir.

Modem tavrın bir diğer özelliği görünür kılmak
tır. Burada dış görünüş bir hayli önemlidir. Gösteriş
çi olmak, göze hitap etmek esastır. Halbuki dine yak
laşımın en olumsuz şekillerinden birisi burada kendi
ni gösterir. Din, derûnî bir yaşam biçimidir. Kendi 
doğal ve kaçınılmaz dışlaşmasının dışında, özel ola
rak gösterişçilik dinin temel esprisiyle çelişir ve bu 
tutum (riyâ-gösteriş) bizzat din tarafından reddedilir. 
Ne yazık ki modern kültürün bu görünürlüğü, dini 
algılayış ve yaşayış biçimlerini de önemli çapta etki
lemiş gözükmektedir.

Görünürlüğe bağlı olan bir diğer özellik etiketle- 
yiciliğidiT. Bilindiği gibi etiket dışsal bir olaydır. Dı
şarıda taşınan, varlığı ne denli tanıtırsa tanıtsın 
onun özüne ilişkin olmayan, takdiri nitelikte bir şey
dir. Modem çağların en önemli sorunlarından birisi 
haline gelen kimlik sorunu da sonuç itibariyle bir 
etiketlem e  sorunudur. Nasıl ki bir malın üzerindeki 
etiket dışarıdan birisi tarafından iliştirilmiş ve malın 
özüne ilişkin bir şey değilse sosyal kimlikler de yeri
ne göre başkaları tarafından (icat edilip) iliştirilmiş 
şeylerdir. İşin gerçeği yüzyıllarca insanların dine iliş
kin modern anlamda bir kimlik sorunu olmadı. Ya
ni din insanın bir dış görünüş sorunu değildi, içiyle 
dışıyla her şeyiydi. Yani dinin kimlik haline dönüş
mesi modern bir diktedir, ve dindarlığın deruniliğin- 
den pek çok şey alıp götürmüştür.

Modern kültürün önemli niteliklerinden bir di
ğeri zihinde kurma, dolayısıyla salt bilgiye yönelt
medir. Aslında bütün yüksek tipli dinler az ya da çok 
hilme üstüne kuruludur. Özellikle İslam, ‘*oku *̂ em
riyle başlar, bir kitap üstüne kuruludur. Sonuç olarak

bilmenin apayrı bir önemi ve anlamı vardır. Ancak 
unutulmamalıdır ki, zihinsel olarak yeniden kurmak, 
birbirinden farklı şeylerdir. Modern tavrın bilgiselli- 
ği orada duran bir gerçeği kavramak yerine istenen  
türde zihinde yeniden inşa etmeye dayanır. Buradan 
da bir eylem  ve söylem  ikilemi doğmuştur.

Söylem, belli kavram ve teorileri de ihtiva eden, 
sosyal, politik, siyasi içerikli bir sözel birikimdir. Söy
lem bilimsel olmadığı gibi bir pratik de değildir. Esa
sen söylem, bir düşünce ve inanışın, ne kadar siste- 
matize edilirse edilsin pratiğe dökülmemiş biçimidir. 
Söylemin en sakıncalı tarafı da eylemin yerini de 
doldurmasıdır.

Gerçekten de günümüzde taşıdığı “îslami kimliği” 
hararetle savunan pek çok insan, söylemde deyim 
yerendiyse göz kamaştırırken, eylem  yönünden (İsla
mi pratikler bakımından) büyük bir fukaralığı yaşa
maktadır. Öyle ki Kur’an ve sünnetteki apaçık emir 
ve yasaklara yan çizilebilmekte, sosyal psikolojik ola
rak İslami bir söyleme sahip olmayı yeterli görebil
mektedir. Yaşamada nefse ağır gelen, konjonktürde 
zorlanılan ilkeler ise zihinde yeniden bir inşa ile is
tenilen şekle dökülebilmektedir.

Gerçi İslam’da bilgi anlamında bir söylemin öne
mi yok değildir. Ancak bu bilgi iman  ve eylemle pa- 
ralelleştirilmiştir. İman bilgi ve eylemi, eylem imanı 
ve ameli geliştirmekte karşılıklı olarak birbirlerini 
tam ve anlamlı kılmaktadırlar.

Esasen amel, bilgi, estetik gibi insani olgular uzun 
zaman dinin potasında aynı insan üzerinde birleşi- 
yorlardı. Modern kültür içkin (bireyci ve çokçu özel
liklerine bağlı olarak) bunları birbirinden koparmış, 
salt bilişsel, sırf inançsal ve eylemsel bir dindarlık ti
pi ortaya çıkarmıştır. Burada özellikle belirtmeliyiz ki 
günümüzde modem kültürün de etkisiyle, meydana 
gelen en önemli gelişmelerden birisi, insani olguları 
birbirinden koparıp onların her birini apayrı kom
partımanlara yerleştirmiş olmasıdır. Bu gelişmeler
den olumsuz etkilenen olgulardan birisi şüphesiz in
san bütünlüğünü sağlayıcı bir mekanizma olan din 
olmuştur. Bu süreçte din, öncelikle manevi-ruhani 
olarak nitelenen özel bir bölmenin işi telakki edil
miş, sonra da hayata dökülmek istendiğinde bütünle 
ilişkiye getirilmeden kompartımanlardan birisinin 
işiymiş gibi algılanmıştır. Buna göre mesela din bir 
inanç olayıdır. Onun diğer bir kamusal alanla doğm- 
dan ilgisi olamaz. Halbuki din özel bir bölmenin sa
hibi değildir. Tüm alanlara; yerine göre bilgi, yerine 
göre bir eylem biçimi, yerine göre estetik ve benzeri
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mahiyet arz eden bir projeksiyon sistemidir. Daha sa
deleştirerek söylemek gerekirse, kişinin nihai siyasal 
kanaati dini inançlarının ötesinde olamaz. Sözgelimi 
dinin siyasete ilişkin bir şey söylemesi ile olup biten- 
leri inancın sağladığı bir perspektifle değerlendirme
si farklı şeylerdir ve asıl olan İkincisidir.

Dini yaşamak; bilm ek, inanmak ve eylemek bü- 
tünlüğiidür. Söz konusu bütünlüğü kuran, sahip ol
duğumuz inanç sistemi dinimizdir ve sürecin tevhidi 
çizgide hep yeniden kurulması gerekmektedir.

Şüphesiz İslami mümin kişilik, imanın projeksi
yonunda her yerde kendini gösterir, böylece tüm 
davranışlar bir bütünlük arz eder. Söz konusu bütün
lük, İslam’ı, tevhidi çizgide anlamaya ve hayata ge
çirmeye bağlıdır. Burada unutulmamalıdır ki, mümi
ne yakışır hayat sadece Müslüman kimliği taşıyıver- 
mekle gerçekleşmez. Her İnsanın onu kendince iradi 
olarak inşa etmesi gerekmektedir. Yani hakiki Müs
lümanlık, kendiliğinden bir iş değil, iradi olarak bir 
gerçekleştirimdir. Bir başka deyişle Allah’ın bizden 
istediği Müslümanlık atadan kalıtım yoluyla geçen 
bir beşeri olgu olmadığı gibi, etkisi hangi düzeyde bu
lunursa bulunsun,'her haliyle edilgen sosyal/kültürel 
bir olgu da değildir. Allah’ın bizden istediği Müslü
manlık, her haliyle "Allahla has kılınmış** bir din
darlıktır. Kur’ân-ı Kerim’de dini Allah’a has kılmak, 
**hanîf* anahtar kavramı ile ve Hz. İbrahim üzerinde 
gösterilmektedir. Modem çağlarda kurgusal olmayan 
bir İslam anlayışını bu Kur’ânî kavram etrafında kı
saca açıklamaya çalışalım.

Dini Allah’a Has Kılmak

Kur’ân-ı Kerîm’de hanîf kavramı 8 yerde geçmekte
dir. Beyyine sûresinin 5. ayetinde “Ehl-i Kitab’a da 
ancak Allah’a ibadet etmeleri, dini yalnızca ona has kd- 
maları, namazı dosdoğru kılıp annmaları için (zekat) 
vermeleri emredilmiştir. îşte doğru din (hakiki müminlik) 
budur” buyurulmaktadır. Bu din, Hz. İbrahim’in üze
rinde olduğu Hanîf Din’dir.

Bakara sûresinin 135. ayetinde ise “O (ehl-i kitab 
ola)nlar ‘Yahudi ve Hıristiyan olun ki doğru yolu bulası
nız’ derler. De ki: ‘hayır, asıl doğru yol, şirk bulaşmayan 
İbrahim’in dini hanifliktir.” buyurulur. Burada Kur’ân 
bir klişe dindarlığa karşı savaş açar, hanif olmayı 
öğütler. Sözlükte doğru hedefe yönelmek demek olan 
haniflik, Allah’a halisane bağlanıp inanan, dosdoğru 
olan, basit bir dindar kimliğinden öte Müslüman ol
maktır..

Şüphesiz Kur’ân öncelikle kurumsallaşmış bir Ki- 
lise-Havra dindarlığını eleştiriyor. Ancak aşağıdaki 
ayetlerden de anlaşılacağı üzere Allah’a has kılın
mamış bir “etiket Müslümanlığı” da buna dahildir. 
Çünkü hanif olamamak bu yüzeyselliğin bir ifade
sidir.

Al'i İmran sûresinin 67. ayeti İbrahim’in hanif- 
liğinin özel olarak altını çizer: ‘*0  dosdoğru bir Müs- 
lümandı** der. Daha başka yerlerde bu dosdoğru 
Müslümanlığın ölçüleri verilir. Mesela Nisa 
sûresinin 125. ayetinde “Hanif olan İbrahim’in dinine 
uyandan khn dini daha iyi olabilir?” sorusu yöneltildik
ten sonra daha iyi bir dindarlık, “iyilik yapıcı olarak 
yüzünü Allah’a yönelten (veya varlığını Allah’a teslim 
eden) kimse” olarak tanımlanır. Buna göre gerçek 
müminliğin temel vasfı, iç duygularıyla varlığını Al
lah’a adayıp dışarıya karşı iyilik saçmaktır.

Aslında Kur’an’a göre hakiki bir Müslümanlıktan 
başka bir şey olmayan Haniflik, Allah’ın insanı ken
disi üzerine yarattığı “bir tabiattır** (Nahi / 123) İn
san yüzünü gerçekten Allah’a yönelttiği zaman, tabi
atına uygun bir harekette bulunmuş olur. Çünkü ins 
ve cin Allah’a ibadet için yaratılmışlardır. Allah’a 
has kılınması gerekli din, değişmeyen bu fıtrat üzer
ine kurulmuştur.

Örnek verirken Hz. İbrahim, samimi bir dindar
lığın ölçülerini de vermiş, ne yapılırsa dinin Allah’a 
has kılınabileceğini de göstermişti. O, bir keresinde 
şöyle demişti: “Ben yüzümü, hiçbir şirk koşmak- 
sızın, gökleri ve yeri var eden Allah*a çevirdim** 
{En’am /69). Bu, şirkten uzak, Allah’a katıksız bir 
yöneliştir.

Ayetlerden anlaşılacağı üzere hanîf olarak dini 
Allah’a has kılmak, yalnızca Allah’a inanmak değil, 
katışıksız şirk koşmadan inanmak, bütün varlığıy
la yönelmek; sıradan bir bağlılık değil, samimiyetle 
itaat etm ek, onu özünde duymak, eylemlerinde 
yaşamak, bilgisinde hissetmektir.

Buna göre günümüzde Müslümanlığımızın genel
de yaygın hale gelmiş biçimiyle dışlaşmış bir etiket, 
zihinsel bir kurgu olmaması gerektiğinde şüphe yok
tur. Olunması gerekli müminliğin ölçeklerini ise 
Kur’ân vermektedir. Bunun hayatımızda nasıl biçim
leneceği sorunu o ölçekleri içselleştirebilme 
çabamıza bağlıdır. Unutulmamalıdır ki, Allah’ın is
tediği müminlik, kültürel mirasla ele edilen bir şey 
değil, herkesin kendi seviyesinde de olsa iradi olarak 
yeniden inşa edebildiğin bir şeydir. ■
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MUSTAFA TEKİN

R amazan kavramı tüm sosyal, ekop.omik, kül- 
türel içerimleriyle birlikte giderek toplum 
hayatındaki etkilerini genişleten bir anlam 

dünyası olarak dikkat çekmektedir. Bu bağlamda, 
toplumun “Ramazan” kavramını algılayışında “oruç” 
parantezi dışında kültürel, sosyal ve ekonomik ekle
meler, geniş anlamda Ramazan’ın zihinsel ve pratik 
düzlemdeki inşa edilişinde tezahür etmektedir. Bu, 
bir yandan “gelenek”, diğer yandan dinsel içerikli 
çerçevenin Ramazan formatındaki arkaplanını tar- 
tışmayı gerektirmekte ve bu hem toplumsal hafıza
nın hem de bir kalkış noktası olarak dinin, Rama- 
zan’a kattığı tonların ve içiçe geçen süreçlerin altını 
çizmektedir. Ramazan’ı konu edinen bu makaledeki 
tartışmamızda “gelenek”, “din”, “toplumsal hafıza” 
kavramları belirleyici öğeler olacaktır. Bir başka de
yişle, Ramazan kavramının tüm içerimleriyle birlik
te inşa edilişini “gelenek”, “din” ve “toplumsal hafı
za” ile bağlantıları içinde tartışmaya çalışacağız.

TürkiyeMe Geleneğin Serüveni

Sadece Ramazan ile ilgili olarak değil, tüm dini içe
rikli söylemlere özellikle 1980’lerden sonra, Türki
ye’de “gelenek” eleştirisinin hakim olduğu bir tartış
ma zemini oluştu. Nitekim 1980’lere kadar gelenek
sel temalarla içiçe geçerek algılanan İslam anlayışı
nın, 1980’li yıllarda yoğunluk kazanan liberal mo
dernizasyon politikaları ile de bağlantılı olarak, İs
lam ile gelenek kavramının birbirinden ayrışarak îs- 
lam-modemlik birlikteliğinin alanını genişleten bir 
îslam algılayışına bıraktığı gözlemlenebildi. Bu ayrış
ma, bir yandan gelenek eleştirisini keskinleştirip ge
nişletirken, toplumsal düzeyde gerçekleşen kimi dini 
içerikli ritüellerin sorgulanması ve “İslamilik” nokta
sından tartışılmasına da yol açmaktaydı. Diğer yan

dan mevlüt okutmaktan hatim indirmeye kadar bir 
çok ritüel, geleneksel din anlayışmın sınırlan içinde 
tanımlanarak alt-statü grupları, şehrin varoşları ile 
ilintilendirilmekte; daha sonra bu ilinti, İslam’ın sta
tüsünde belirleyici olacak bir tartışma konusu yapıl
maktaydı. Her ne kadar mevlüt okutmak, hatim in
dirmek gibi ritüeller sadece müslümanların alt-statü 
gruplarına has olmayıp, sosyo-ekonomik açıdan mer
kezde bulunan üst-statü gruplarının dinle bağlantıla- 
rmı tanımlayan bir çerçeve olmak gibi gerçekliği bu
lunsa da, son tahlilde, dini bilgi ve dindarlık düzeyi 
perspektifinden hiyerarşik sıralamanın alt katmanla
rına denk gelmekteydi. Diğer yandan, bu ritüellere 
“gelenek” bağlamında eğitimli kimselerce karşı çıkıl
masının bilinçaltında, sosyo-ekonomik açıdan üst 
düzeyde bulunan grupların dinle bağlantılarının ve 
dindarlık düzeylerinin nihai sınırını oluşturması gibi 
bir sebep de vardır. Paradoksal bir görünüm arz eden 
bu durum, kimi zaman toplumsal yapıda kırılmaları 
sonuçlayacak bir aşındırma düzeyine kadar varabil- 
miştir. Öyle ki, bazan “gelenekseP’e itiraz, dini boyu
tun da farkında olmadan kaybedilmesi ya da geniş 
halk katmanlarının dinle bağlantı noktalarının sem
bolik temsili hüviyetinde olan ritüellerin eleştirisi ile 
bir hassasiyet aşınması da kendisini göstermiştir.

Fakat, daha sonraki süreçte Türkiye’deki dini 
söylemler, farklı ideolojik katmanların kendi getto
larından çıkıp sosyal hayat içindeki etkileşimlerin 
belirleyiciliği ve bireysel hayat ve özgürlük tartışma
larının arttığı oranda gelenekle ilgili içeriklerinde 
bir dönüşüm yaşadılar. Bu, aynı zamanda postmoder- 
nizm ve buna bağlı olarak gündelik hayatın öne çı
karılması tartışmalarıyla senkronik bir döneme denk 
gelmektedir. Postmodernitenin “yerel”i öne çıkaran 
vurgusu ile bunun geleneksel İslam toplumlannda 
tam karşılığı olmasa da ilintilendirilebilecek gelene
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ğe yapılan olumlu vurguyla örtüşmesi bu bağlamda 
gözlemlenebildi. Her ne kadar, postmodemitedeki 
“yerel”liğin İslam ile hiyerarşik düzlemde eşitlenme
si söz konusu ise de, bunun gelenekselin yoğunluğuy- 
la önplana çıkmasma servis sunduğu da ortadadır. 
Tam da geleneklerin yeniden keşfedilmeye başlandı- 
ğı bu dönem, günümüze kadar olan süreçte dini bağ
lantılarıyla hayatı yeniden inşa etmeye çabalamakta
dır. Toplumsal hafızanın hatırlayarak ve yeni bir for
mat kazandırarak inşa edici süreçte oynadığı etkin 
role de aynı zamanda işaret etmektedir.

Ramazan da özellikle bu sürece paralel olarak, 
gittikçe gelenekler bağlamında yoğunluğu artan yeni 
tanım, anlam ve çerçevelerin inşa edilişi bakımın
dan dikkat çekici bir nitelik kazanmaktadır. Geçmiş 
pratikleri yeniden insan hayatının deneyim alanına 
sokan çabalar, yukarıda zikrettiğimiz gelenek, din ve 
toplumsal hafıza anahtar kavramları etrafında tahlil 
edilmesi gereken bir önem kazanmaktadırlar. Çünkü 
Ramazan ayının estetik unsurlarını oluşturan ve boş
lukları dolduran geleneksel, oruç gibi dinsel ve bu 
ikisinin içiçe geçmiş ve süreklilik yönüne işaret eden 
zihinsel yönleri, bugün geldiğimiz noktada bir yan
dan İslam ile bağlantılar açısından diğer yandan İs
lam’ın konumlandırılış biçimi bakımından dikkat 
çekilmesi gereken unsurlardır. Diğer yandan Rama- 
zan’ı algılayış biçimi ve bu bağlamdaki dönüşümle
rin, global ölçekte yapılan İslam tanımları ve buna 
gösterilen reflekslerle son derece yakından bağlantı
larının altı çizilmelidir.

Dünya ölçeğinde İslam’ın temel dinamiklerinin 
bir kalkış noktası oluşturduğu veya İslam ile bağlan
tıları tartışılması gereken iki İslam tanımının sirkü
lasyonda olduğunu söylemek mümkündür. Bunlar; 
İslam’ın protestanik yorumu ile siyasallık ve şiddet 
gibi fazladan içerimlerinin olduğu varsayılan tanım. 
Çoğunlukla imaj inatif bir biçimde bazı islami imge
lerle aynı karede birleştirilen şiddet söylemi, İslam’ın 
otantikliğini tartışma konusu yapmakta; böylece ke
sin ve nihai biçimde İslam’ın protestanik yorumunu 
işaretlemektedir. Özellikle 11 Eylül olaylarının, glo
bal ölçekte İslam ve şiddet parantezinden okunması, 
İslam dünyasını protestanik İslam tanımına icbar 
eden bir manivela haline geiirmişe benzemektedir. 
Bu yorumun ne kadar işlerlik kazanacağı ve Türkiye 
özelinde geleneklerle ilişkisi kanaatimizce önem ka
zanmaktadır.

Gittikçe seküler bir parantezden tanımlanmaya 
çalışılan İslam’ın, tam da bu noktada, geleneklerle 
kuracağı ilişki ve denklem, aslında onun gelecekte

yapacağı açılımlarda da belirleyici olabilecektir. 
Çünkü İslam’ın protestanik yorumunun bu bağlam
da içselleştirilmesi ve başarı kazanması, paradoksal 
olarak bir yandan geleneğe olumlu roller yüklemesiy
le diğer yandan toplumsal belleği geleneklerden te
mizlemekle mümkün olabilecektir. Birincisi; .dini 
kültürleştirip gelenekleştirmeyi içkin bir anlam taşır
ken, İkincisi; geniş katmanların dinle bağlantı nok
talarını koparmaktadır. Bu bağlamda dinle gelenek 
arasındaki kurulması gereken denklem ciddi bir 
önem arzedecek ve İslam’ın gelecek dönemlerde ala
cağı şekilde belirleyici olacaktır. Tam da bu noktada, 
“Ramazan” ile ilgili daha önceki yazımızın son cüm
lesini hatırlamak ilginç olacaktır; “Bu açıdan kökle
ri çok derin tarihsel ve mekansal uzanımlara sahip 
olan Ramazan, gelenekleştiği oranda sağlamlaşacak, 
fakat geleneksel yönü yeniden ve sürekli sorgulandı
ğı oranda da salt geleneksel olmaktan kurtulacaktır.” 
(Tekin, 2001; 46) Gerçekte yazının temel problema- 
tiğini içeren ve Ramazan dışında çok geniş perspek
tifte sorunsallaştırılması gereken bu önerme, Rama
zan üzerinden geleneğin hangi İslam tanımına haya
tiyet verdiğini tartışmak için iyi bir zemin oluştur
maktadır. Zaten gelenek, din ve toplumsal hafıza gi
bi anahtar kavramların hem birbirleriyle ilişkileri, 
hem de niçin seçildiği bu noktada bir anlama kavuş
maktadır.

**Qelenek” kavramının modern ile karşıtlık için
de kazandığı anlam ve tanım, özellikle hızlı dönüşüm 
ve kırılmaların gözlemlenebildiği dönemlerde ayrış- 
tırıcı ve belirleyici bir nitelik kazanmaktadır. 1980 
sonrası dönem de, bu dönüşümün izlenebildiği yıllar 
olması nedeniyle geleneğin konumu ve anlaşılma
sında önemli bir zamansal aradır. Çünkü modernleş
me temayülünün daha “yoğun”, “açık” ve interaktif 
katılımla hızlandığı gözönüne alındığında bu daha 
iyi anlaşılmaktadır. Öte yandan, gerek İslamcıların 
gerekse modemistlerin niçin geleneği olumsuzlayıcı 
tavırlar içinde bulundukları sorusu, bu dönemin ge
nel çerçevesi dikkate alındığında sağlıklı cevaplar 
verilebilir. Özellikle 1990’lı yılların ikinci yarısından 
itibaren Türkiye’de daha sık olarak kullanıldığı dik
kat çeken postmodern kelimesi, günlük hayatın kimi 
içerimlerinde pastel renklerle çizgi halinde yer bula
bildi. Her ne kadar Türkiye postmodern bir ülke ta
nımlamasıyla örtüşmese bile, postmodemliğin içe
rimlerinde yer alan “yerellik” ve “gündelik hayatın 
öne çıkması”, “kelime oyunları (anything goes)” gibi 
özellikler Türkiye’nin düşünsel, kültürel ve pratik 
alanlarında yavaş yavaş yer ederken, “gelenek” ve bu
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bağlamda toplumsal hafıza yerellik, gündelik hayatm 
söyleme kışkırttığı bir parantez açmıştır.

Postmodemizm ve dolayısıyla ondan bağımsız ta- 
nımlanamayacak küreselleşme olguları, aynı zaman
da protestanik bir Islami yorumun inşa edilebileceği 
zemini sağlayacak söylemlere doğru temayülü de gös
termektedir. Bu, Türkiye’de “Islam’m ,protestanlaş- 
ması” gibi tartışmalarda geleneğin sağlıklı bir İslam 
algılayışında denklemin neresinde yer alacağı gibi 
bir- sorunsalı ortaya çıkarmaktadır. Kanaatimizce 
**geleneW* tam da bu noktada çok önemli bir rol ve 
“İslam’ın protestanik yorumu” ile “İslam’ın yeniden 
inşası” gibi iki farklı işlerliğe de servis sunacak po
tansiyeli içkin bir konum kazanmaktadır. Kısmen de 
gelenek ve İslam’ı okuma biçimi ile ilintili olan bu 
durum, son tahlilde, salt geleneksel hale gelmesiyle 
İslam’ın potansiyel talep ve iddia alanları dışında ta
nımlanarak yeni açılımların önünün tıkanması ile 
İslam’ın protestanik yorumuna servis sunacağı gibi, 
dinle bağlantıları dolaysız devam ettirmesi ile de bu 
çabaların önünde durabilir. İslam’ın protestanik yo
rumunun “önerisi olmayan İslam” içeriği ile salt ge- 
lenekselciliğin tanımladığı bir İslam’m bir çok ba
kımlardan örtüştüğü ortadadır. Öte yandan yabancı
laşmaya karşı geliştirilen gelenekten beslenen tavır
lar, bir yandan toplumsal hafızanın önemini arttırır
ken diğer yandan dinle bağlantıları içinde İslam’ın 
protestanik yorumuna karşı durabilecek açılım yap
ma imkanına dönüşebilmektedir. Bu duruşun gele
neğin özelde Türkiye’de büyük oranda sünnetlerden 
beslenen yapısından kaynaklandığını belirtmek ge
rekir. Sünnet, pratik refleksler oluşturması ve yüzyıl
lar içerisinde içselleştirilmesi ile düşünsel düzeyde bir 
sekülarizmin yapısal olarak belirleyici olmasının 
önünde durmaktadır.

Ramazan ve Gelenek

Buraya kadar genel olarak hatlarını ve sınırlarını çiz
meye çalıştığımız teorik çerçevede gelenek, din ve 
toplumsal hafıza arasındaki ilişkinin öneminin anla
şıldığını varsayarak ve global anlamda İslam’ın pro- 
testanik yorumu ile gelenek arasındaki ilişkinin çok 
uzanımlı boyutlarını başka bir yazıya bırakarak bu üç 
kavram arasındaki ilişkileri Ramazan üzerinden kısa
ca tartışmaya çalışacağım. Türkiye’deki dini hayat 
(bu kavramla ilgili rezervimizi saklı tutarak anlaşıl
ması açısından kullandığımızı belirtelim) göz önüne 
alındığında gelerieklerin bir ayrışma noktası oluştu- 
rabildiğini gözlemleyebilmekteyiz. Fakat bu ayrışma

nın yanı başında, özellikle son on yılda artan oran
da ve yoğunluk olarak Ramazan’da dinsel içerikleri 
muhafaza ederek (belki kimi zaman yoğunluğu düş
müş olabilir) bir çok geleneksel temaların yerleşme
ye başladığına şahit olduk. Bu ihyayı hızlandıran fak
törler olarak tarihle ilgili araştırmalar, modernizas
yon politikalarınm yabancılaşmayı arttırıcı biçimde 
abartılması sayılabilse de; son tahlilde, bunlarla da 
bağlantıları içinde toplumsal hafızaya da dikkat çek
mek gerekecektir.

Toplumun hafızası ve hatırlamasından söz etmek, 
“hafıza ve hatırlama”ya dair imkan ve zaafların da 
kullandığımız kavramsallaştırmada içkin olduğunu 
belirtmek demektir. Hafızanın ancak yaşananlarla 
ilişkisi göz önüne alındığında, din ve gelenekle top
lumsal hafıza arasındaki ilişkinin iç sürekliliğiyle be
raber bugün toplumumuzda oynadığı/oynayacağı rol 
önem kazanmaktadır. Connerton’un da belirttiği gi
bi, “toplumsal bellek dediğimiz şey; en iyi biçimde 
tarihin yeniden kurulması (rekonstrüksiyon) olarak 
adlandırılabilecek, çok daha özgün pratikten farklı 
olmakla birlikte tarihi yeniden kurma pratiği önem
li noktalarda toplumsal grupların belleğinin biçimle
nişine önemli katkılar sağlayabilir.” (Connerton, 
1999; 25-27) Dolayısıyla, bugünün inşasında top
lumsal belleğin ye onun içerimlerinin her zaman 
önemli katkılarını hesaba katmak gerekecektir. Her
hangi bir hızlı dönüşümün yaşandığı süreçte toplum
sal belleği silmeye yönelik çabalar, toplumsal düz
lemde gelenek ve dinle bağlantılarına yönelik biçim
de tezahür etmektedir. İşte tam da bu noktada, dün
ya ölçeğinde özellikle müsteşriklerin başlattıkları ha
dislerin sahihliği sorunu, keskin bir gelenek eleştiri
ciliği, İslam’ın protestanik yorumu gibi tartışmaların 
iç sürekliliği çerçevesinde düşünüldüğünde, toplum
sal bellekte yaptığı tahribatın altını çizmek gerek
mektedir.

Bugün Ramazan ayında, Ramazan çadırları, gele
neksel gösteri oyunları, kandil simitleri. Ramazan pi
deleri, hurma, mahyalar gibi Ramazan’a mahsuslu- 
ğuyla öne çıkan unsurlar. Ramazan özelinde dinle 
bağlantı noktaları devam eden gelenekler olarak sa
yılabilir. Bu geleneklerin ortak noktalarına odaklan
dığımızda, iki referans çizgisini parantez içine alabi
liriz. Bunlar; “din” ve "Osmanlı”dır. Modem za
manlarda, belirli zaman ve mekana inhisar ettirme 
çabalarının konusu olan din, eşyaya nüfuzu ile insan 
algılayışında alanını hep geniş tutmuştur. Çevremiz
deki eşya ve nesnelerin materyalist algılayışın öte
sinde bir yandan bireysel hikayelerimizde yer ettiği
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Önem, toplumsal algılayışımızda kazandığı anlam ço
ğunlukla eşyanın kendi özgül ağırlığını aşan metafi- 
zik bir tanım kazanır ve bu tanım yaygınlığı ölçüsün' 
de toplumun bakışında temel perspektif haline gele
bilir. Dolayısıyla dinin bu yoğunluk ve nüfuzu göz
den kaçırıldığında, bir çok bireysel ve toplumsal ola
yı anlamlandırmak mümkün olmaz. Sözgelimi; Ra
mazan çadırlarının, kandil simitlerinin dinsel çağrı
şımları kuvvetlidir. Şüphesiz bunlardan bir kısmının 
bizzat dinsel bir içeriği bulunmamakla birlikte, tarih
sel süreçte kazandığı sosyolojik anlam dinle bağlan
tılarını deşifre etmektedir. Yine, yukarıda zikrettiği
miz geleneklerin köken olarak Osmanlı ortak payda
sı altında toplanması, bir yandan geleneklerin bugün 
toplumsal bellekte işgal ettiği konumu, diğer yandan 
dinsel bağı vurgulamaktadır. Şüphesiz “Osmanlı” ke
limesinin bizzat kendisi bile ilk elden dini olanın ve 
dinsel sembollerin yoğun olduğu bir portreyi bize 
çağrıştırmaktadır.

Tüm bu anlatılanlardan yola çıkarak, bir gele
nekçilik ya da geleneğin tekrar ihyası çerçevelerinde 
tanımlanacak bir zihinsel inşa yapıldığı zannedilme- 
melidir. Ancak dinle bağlantılarının güçlü olduğu 
oranda geleneklerin ve toplumsal hafızanın dindar
lık düzeyinin arttırılması, dini bilincin yenilenmesi, 
dinle bağlantı noktalarının alanının genişletilmesi, 
İslam’ın protestanik yommunun sebep olacağı sapma 
ve savrulmalara karşı durulması bağlamında bir im
kana dönüşeceğine dikkat çekilmek istenmektedir.

Din ve Gelenek

Tam da bu noktada İslam ve gelenek ilişkisine kısa
ca değinmek gerekmektedir. Kur’an-ı Kerim’de gele
neksel temalar söz konusu olduğunda ortaya çıkan 
pratikteki olumsuz yaklaşımlar, İslam ile gelenek de
ğil, İslam ile gelenekçilik arasındaki olumsuzluğu ta
nımlamakta; dolayısıyla ilk elden gelenek ile gele
nekçilik arasında operasyonel bir ayrım yapmamızı 
zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda, Kur’an-ı Kerim’in 
geleneklere yaklaşımında bir olumsuzluk söz konusu 
olmadığı gibi, “tevhid” kavramı gelenek parantezin
de tanım bulan Kur’an’ın temellerinden birisidir. 
Çünkü, Hz.Adem (A S)’a kadar geri giden tarihsel 
bir uzanıma sahiptir. Diğer yandan Kur’an-ı Kerim’in 
İbrahimi geleneğe vurguları, bir düşünce ya da prati
ğin gelenekleşebildiği oranda kalıcılığını arttırıcı ol
duğuna işaret etmektedir. Bu noktada gerek müşrik
lerin gerekse Kur’an-ı Kerim’in Hz.İbrahim (A S)’a 
atıflarına dikkat çekmek gerekmektedir. Nitekim

müşriklerin paganizme dayalı kendi yaşam biçimleri
ne Hz.İbrahim’i referans göstermeleri karşısında 
Kur’an-ı Kerim, referans kaynaklarının doğru fakat 
onun konusu bilginin yanlışlığını dile getirmektedir. 
“O müşriklerden değildi.” (3/Al-i İmran, 67) Yine 
“biz dini, doktrinler ve prensiplerden örülmüş bir 
inanç manzumesi şeklinde anlarsak, gelenek, bu 
inanç manzumesinin tarihi ve toplumsal açılımıdır. 
İslam açısından meseleye bakıldığında, eğer biz 
Kur’an ve Sünnet’e yani vahyin değişmez norm ve 
prensiplerine din dersek, gelenek bu norm ve pren
siplerin kültürel açılımında hadis, fıkıh, kelam, tefsir 
ve İslam felsefesi gibi ilmi disiplinler veya şiir, kıssa, 
kervansaray, cami gibi sanat eserleri olarak kendini 
ifade eder.” (Aslan, 1996; 201-202)

Fakat Kur’an-ı Kerim, geleneksel olarak tevarüs 
etmiş bir fenomen üzerinde bilinçli bir düşünüşe ça
ğırır. Nitekim müşriklerin pagan yaşam biçimine ge
leneği referans göstermeleri karşısında, Kur’an-ı Ke
rim bımun sorgulanmasını önermektedir. (2/Bakara, 
170) Böylece gelenek ve gelenekselle ilgili olarak İs
lam, seçmeci bir tavrı benimserken, çoğu Hz.Pey- 
gamber’in (SAV) sünnetlerinde ortaya çıkan gele
neklerin sürdürücüsü olmuştur. Sürmeti, Hz.Peygam
ber ve ashabının uygulamalarında vahyin hayata 
yansıması, uygulama .olarak ferdi ve sosyal hayatta 
yer alması şeklinde tanımlarsak bu “anlayış ve uygu
lama” doğrultusunda olmayan, bunlara ters düşen 
anlayış ve uygulamalar sünnetten sapıştır, sapmış ge
lenektir. (Karaman, 1996; 30) “Diğer taraftan, 
Kur’an-ı Kerim’de “maruf’ diye adlandırılan şey, ce
miyetin geleneklerinde, göreneklerinde, örf ve adet
lerinde bulunan, Kur’an ve Sünnet’te bulunan, 
Kur’an ve Sünnet’te olumlu kabul edilen, aynen bı
rakılan veya kendilerine karşı hükümler bulunma
yan unsurlardır.” (Fayda, 1996; 20) Dolayısıyla gele
neksel olana karşı geliştirilen itiraz, bizzat geleneği 
de kapsayacak biçimde genişlediğinde bu, giderek di
nin de pratikteki işlerliğini sorunlu hale getirebil
mektedir. Çünkü “özellikle hangi türden olursa ol
sun, gelenek daime neşv ü nema bulduğu sosyal çev
renin geçmişinde yaşanmış olan, dinin veya dinlerin 
derin izlerini üzerinde taşır.” (Bulaç, 1996; 249) 

Baştan beri, geleneğin din ve toplumsal hafıza 
bağlamında inşa edilişi ve işlerliğine dair çizdiğimiz 
teorik çerçeveden yola çıkarak Ramazan fenomeni
nin Türkiye’de inşa ediliş biçimini çözmemiz müm
kündür. Gelenek parantezinden ortaya çıkan ikircik
li tutum. Ramazan söz konusu olduğunda Teravih 
namazları, bizzat oruç ibadetinin kendisi, ibadet bo
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yutunun dışında estetik ve toplumsal unsurlar üze
rinde kendisini hissettirmektedir. Çünkü Rama- 
zan’ın salt dini sınırlar içindeki tanımının zaman za
man genişleyen geleneksel içerikli tanımlara itiraz 
ettiği Türkiye özelinde gözlemlenebikn bir realite 
olarak dikkat çekmektedir. Bilhassa Ramazan’ın 
Türkiye’de ağırlıklı olarak, son yıllarda gelenek ala- 
nını genişleten inşa biçimini ve bunun içselleştiril
mesi bir başka gözlem konusunu oluşturmaktadır.

Ramazanca Geleneksel Çizgiler

Belirtmeliyiz ki, Ramazan olgusunun ana gövdesini 
oluşturan oruç ibadetinin Kur’an-ı Kerim’deki refe
ranslarından birisi de gelenektir. Çünkü Kur’an, oru
cun farziyyetini bildiren ilgili ayette, ''sizden önceki' 
lere farz kılındığı g ib i...’* (2/Bakara, 183) ifadesiyle 
bu noktaya dikkat çekmektedir. Halk katmanlarının 
çoğunluk itibarıyla oruca bir ibadet bilinciyle yaklaş
makla birlikte, gerek oruç ibadetinin diğer ibadetler
den oran olarak daha fazla yerine getirilmesi, gerek 
orucun çağrıştırdıkları, gerekse sünnetin tavsiyeleri
ne paralel oruç ibadetinin diğer aylarda genişleyen 
alanı bir gelenek vurgusunu da beraberinde getir
mektedir. Özellikle üç aylar ve diğer önemli günler
de oruç tutanların, geleneksel islami duyarlılığa sa
hip toplum katmanlarında öne çıkmasının bu bağ
lamda altı çizilmelidir. Gözlemleyebildiğimiz kada
rıyla bu tür oruçların (nafile), sürekliliği gelenekler 
ile sağlamlaşmaktadır. Halk katmanlarının tuttukla
rı bu oruçları “sevap” kavramı içinde izahları, dini 
bir referansa işaret etmekle birlikte, “sevap” kavra
mının tanımı yapıçözümüne uğratıldığında, “dede, 
nene, hoca, anne” gibi bir çizgiyle karşılaşmamız söz 
konusudur.

Bu bağlamda Kurban m ukabeleleri de, Rama- 
zan’a özgülüğüyle ortaya çıkan bir başka fenomendir. 
Kur’an mukabelelerinde ilk elden ve önemle vurgu
lanması gereken; bu olgunun cinsiyet ile bağlantısı
dır. Bir başka deyişle, Kur’an mukabelelerinin şehrin 
merkezinden periferisine kadar genişleyen bir alanda 
kadınlar tarafından kendi aralarında gruplar oluştu
rarak bilhassa camilerde icra edildiği Ramazan’da 
dikkati çeken en önemli fenomenlerden birisini 
oluşturmaktadır. Sadece bu mukabelelerde değil, ge
nel anlamda Kur’an okumalarında 1980’lerden baş
layarak oluşan tartışmaların “Kur’an’ın anlaşılması” 
üzerinde odaklanması bu noktada hatırlanmalıdır. 
Bu bağlamda, kimi zaman Kur’an’ın anlaşılmadan 
okunmasının anlamsızlığını öne süren argümanlar

bulunmaktaydı ve bu argümanlar 1980’li yıllarda 
başlayan “İslamlaşma” sürecinin bir tezahürü olarak 
ortaya çıkmaktaydı. “Anlama” noktasında haklı ge
rekçeleri de içinde barındıran bu argümanın bu ka
dar ileri götürülen yanlışlığı; geniş halk katmanların
da yaygınlık bulan bu mukabelelerin bir “imkan”dan 
çok “sapma” biçiminde değerlendirilmesiydi.

Ramazan’ın inşa edilişinde geleneğin rolünü, za
man ve mekan açısmdan farklı farklı incelemek de 
elimize bazı doneler verebilecektir. Bilindiği gibi, 
modern dönemle birlikte zaman niceliksel olarak bö- 
lümlenmesi, daha önceki sabah, öğle, ikindi, akşam, 
yatsı gibi zaman aralıkları arasındaki farkların ve bu 
bağlamda oluşan bilincin aşınmasına yol açmıştır. 
Bir başka deyişle, “modem takvim ve zaman ölçüle
ri, gündelik hayata frenklerin “punktualite” dediği 
bir kesinlik ve dakiklik duygusu getirdiğinden beri 
bize has olan ‘vasati’ zaman mefhumu kaybolup git
miştir.” (Alkan, 1997; 34) Ramazan, bu geleneksel 
zaman algılayışının hala korunduğu bir dönemi tem
sil etmekle, aslında önemli bir işlev görmektedir. Ni
tekim sahur, iftar, teravih gibi Ramazan takviminin 
ortodoksisini oluşturan vakitler, ciddi anlamda ken
dilerine uymaya zorlayıcılık özelliğine sahiptirler. Bu 
çerçevede, Ramazan ayında gündelik yaşam yeniden 
biçimlendirilerek, zaman niceliksel olmaktan çok 
anlam kazanan bir “an”a dönüşmektedir. Burada za
man öğelerinin çağrıştırdığı dinsel içerim, bireysel ve 
toplumsal hayatta insanı kuşatıcı ve içten yakalayıcı 
bir çerçevede belirmektedir.

Yine Ramazanla birlikte özellikle şehirlerde, me
kanların geleneksel formlarda yeniden biçimlenişi 
dikkat çekmektedir. Kökleri Osmanlı’ya kadar giden 
bazı geleneklerin canlandırılması da bilhassa son yıl
larda gözlemlenebilen bir başka fenomen olmuştur. 
Bu bağlamda geleneksel Osmanlı kıyafetleri, sahur 
ve iftar vaktinde çalınan davullar, Ramazan’ı gele
nek perspektifinde de bir görsel şölene dönüştürmek
tedir. Bu, aynı zamanda kadim hikmeti de taşıdığı 
oranda bilinç ve ruh yükselişine eşlik edecektir. Bu 
noktada Armağan’ın şehir için söylediğini biz de ge
lenek için söyleyebiliriz; “Tarihi şehirlerin (gelenek
lerin M.T.) yeniden canlandırılmasının yolu, kendi 
dillerini bulmalarına, geçmişte eriştikleri bilgeliği 
hatırlamalarına ve geleceği bu bilgeliğin çizdiği “pa- 
radigma”dan yola çıkarak oluşturmalarına bağlı ola
caktır.” (Armağan, 1997; 62)

Ramazan’ın dinsel içerimleri başat olsa bile, yıllar 
içerisinde geleneksel temaları da ağır basan bir çer
çevede inşa edilişi, Ramazan ile ilgili bir çok feno
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menler tartışma konusu olduğunda gözlemlenebile
cektir. 1980’li yıllarda başlayan ve her alanda teza
hür eden keskin modernizasyon süreci, geleneklerin 
kurtulunması gereken bir ayak bağı olarak görülmesi 
anlayışının yaygınlaşmasını hızlandırmıştır. O yıllar
dan bu yana, Islami düşünceyi bütün içerimleriyle 
birlikte sağlıklı bir düşünsel inşanın konusu kılma
yan aktörlerin, toplumun kendisini o çerçevede ta
nımladığı sınırları aşan bir pratik karşısında, çok iyi 
tanıdığı geleneklere sığınması tabii bir süreç olmak
la birlikte gelenekçilik biçiminde tezahür edebil
mektedir. Çünkü “gelenekçilik eğilim ve düşüncele
ri, her toplumda, özellikle köklü ve hızlı sosyal değiş
melerin ve değiştirmelerin yaşandığı zamanlarda or
taya çıkmaktadır.” (Er, 1990; 90) Bununla birlikte, 
geleneklerin içerdikleri şeyler oldukça farklı olmakla 
beraber, tipik olarak toplumsal bir grubun ortak mi
rasının parçası olarak görülen bazı kültür unsurlarına 
işaret etmesi (Armağan, 1990; 88) açısından önem 
taşımaktadır. Çoğu zaman dinle bağlantılarını kur
makta bile zorlanılan bazı fenomenlerin gelenek 
bağlamında sahiplenilmesi ve anlam haritasının 
önemli bir yerini işgal etmesi, bu sayede mümkün 
olabilmiştir. Bu bağlamda, “gelenekten bahsedilir
ken, sosyal gelişmenin bir aşaması olmaktan öte, 
önemli bir oranda sosyal yaşamın bir boyutu olarak 
bahsedilmesi” (Asad, 2001; 118) daha gerçekçe gibi 
görünmektedir.

Gelenek, bizzat hayatın içinden ve tecrübelerden 
oluşmuş dinamik bir yapıyı temsil etmektedir. Bu ay
nı zamanda hayatı kolaylaştıran bir unsurdur. Zira 
nerede, ne zaman, nasıl hareket edeceğimizin bir 
özeti mesabesinde olan gelenek, karşılaştığımız yeni 
olaylar karşısında yeni tavırlar belirlemek için geçi
receğimiz süreyi bize kazandırmaktadır. (Sezgin, 
1996; 196) Bu perspektiften bakıldığında, “moder
nist reçetelerin etkide bulunduğu dönemde moder
nist ve gelenekçi kutuplar arasında yaşanan gerili
min izlerini en yoğun şekilde yaşayan İslam dünyası 
da bugün (yaşanan gerçeklik) ile dün (tarihi olan) 
arasındaki ilişkiyi yeniden yorumlayarak bu iki za
man diliminin devamı olan yarını (geleceği) inşa et
mek zorundadır. Bu açıdan geleneği yeniden yorum
lama sürecinin önemi yeniden tanımlanmalıdır.” 
(Davutoğlu, 1996; 108)

Buraya kadar gelenek bağlamında işlerliğini de
vam ettiren pratikleri toplumun anlam haritaları açı
sından açımlamaya çalıştık. Tekrar belirtelim ki bu 
yazı, gelenekçi ve modernist kutuplaşmasını daha da 
keskinleştirmek ve taraf olmak ya da gelenekçi ve

modernist tavır arasında bir uzlaşma yapmak niyetin
de değildir. Temel tartışma konusu yaptığı din ve ge
lenek ilişkisini Ramazan üzerinden ve alanını daha 
da genişleterek gündeme getirmek; geleneği veri ola
rak kabul etmeden İslam dünyasında imkana dönüş
mesinin anlam ve önemini vurgulayarak tartışma 
alanına sokmak istenmiştir. Bu, toplumda var olan 
sosyal, ekonomik, kültürel açıdan oluşan katmanlar 
arasındaki iletişimsizliği giderecek bir zemin olması 
nedeniyle de önem taşımaktadır. ■
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H•o§ geldin ya Ramazan! “Cennet kapılarım 
açan, Cehennem kapılarını kapatan, şeytanları 
zincire vurduran"’'̂ Ramazan, hoş geldin!

''Günahlarımıza kalkan”'̂ olan, “inanarak ve karalı
ğını sadece Allah’tan bekleyerek oruç tutulduğu zaman, 
geçmiş günahları da bağışlatan’'̂  Ramazan, hoş geldin!

İnsanlığa hayatı dosdoğru ve en güzel kılmanın 
ölçülerini sunan, kendisine bağlananları, yanlış 
inançların ve hayat tarzlarının bataklığında çaresiz 
bırakmayan, gereksiz şeylerle oyalamayan, gerçekle 
hayali birbirine karıştırmayan, “esenlik yurdunun” tek 
rehberi^, karanlık dünyaların “ışığı”̂ , “dosdoğru gidi
şatın” yegâne tutamağı^ Kur’an’ın insanlığa verildiği 
kutlu ay, hoş geldin!

“Fitneler, karanlık geceler gibi üzerimize çöktüğü za
man tek sığınağımız”'̂ olan ve benliğimizde, ailemizde, 
çevremizde, toplumumuzda, dünyamızda esen fırtı- 
nalar nedeniyle “ne olacak bu gidişat”, “ne olacak sonu
muz” diyerek çaresiz ve şaşkın bir halde gezinirken, 
hemen yanı başımızda bulduğumuz o Kur’an ki; doğ
ruları gösteren bir “öğüt” ,̂ yanlışlıkları açığa vuran 
bir “açıklama” ,̂ isabetli anlay ı̂şlar için “feyiz kayna- 
ğı” °̂, yanlışı doğrudan ayırıp^ı insanları aldanışlar- 
dan kurtaran bir uyarıcı olarak geldi. O, her şeyi or
taya koyan açıklığı^  ̂ ile hiç bir zaman akılları zorla
maz, zihinleri karıştırmaz. Çünkü o, herhangi birisi
nin değil, her şeyi yaratıp her şeye hükmeden ve her 
şeyi hakkıyla bilen yüce Allah’ın kitabıdır. Kutlu el
çisinin tanımlamasıyla o, bizden öncekilerin haber
lerini, bizden sonrakilerin durumlarını ve bizim ara
mızda geçen olayların çözümlerini gösterendir. Hak 
ile batılı ayırt eder. Onu terk eden helak olur. Onun 
dışında hidayet arayan dalalete düşer. Zira o, Mev
lâ’nın sapasağlam ipidir, dosdoğru gidişatın tek reh
beridir. O öyle bir kitaptır ki, kendisine bağlanan ar

zular sapıtmaz, kendisiyle konuşan diller yanılmaz, 
üstünlüğü hiç bir zaman sona ermez. Onunla hükme
den isabetli ve adil davranır. Ona çağıran dosdoğru 
bir yola çağırmış olur^ .̂

Ancak ne var ki, sadece yaşayanlar için gönderil
miş olani4 bu kitabı, ölülere okunacak duaların kay
nağına dönüştürenler bulunabiliyor. Onlar, sanki bu 
durumlarıyla, sorumluluklarını bilmemek ve görme
mek veya hiç de doğru olmayan gidişatlarının ger
çekleriyle yüz yüze gelmemek ister gibiler. Onu, “es
kilerin masallarını anlatan bir hikaye kitabı”^̂  gibi oku
yanlarla her an karşılaşmak mümkün. Yine onu, süs
lü kutuların, el uzatılıp alınmayan rafların, duvarlar
da asılı işlemeli örtülerin içerisinde “terk edip”^̂ , 
kendi kafalarından uydurdukları “kutsiyet” zırhları
nın içerisine hapsedenler çok uzağımızda değil. İçin
de yaşadığımız zamanda ve şu dünyada kurtuluşunun 
çaresi, hastalıklarının reçetesi, umutlarının teminatı, 
en doğru bilgilerin kaynağı, dosdoğru yolun rehberi 
elinde olduğu halde, yanlışa sürüklenmeye devam 
eden ve böylelikle tepesi üzeri “ateşe” doğru yuvarla
nanları bulmak hiç zor değil. Daha da önemlisi ve 
korkuncu, bu olumsuz durumlarla ve özelliklerle bi
zim de ilgimizin bulunması ihtimalidir. Farkında ola
lım veya olmayalım, biz de en sağlam ve doğru reh
berini elinde tutan, fakat keyfine göre gidenlerden 
veya böyle birisine dönüştüğünü fark etmeden ken
disini hayalleriyle ve gerçekten uzak umutlarıyla 
avutanlardan birisi olabiliriz.

Çünkü;
Sadece ve sadece Allah’a kul olup, Allah’tan baş

ka her şeye ve herkese karşı özgür olmamızı sağlayan 
imanımızı sarsacak ve bilincimizi zayıflatacak, so
rumluluklarımızı unutturacak bir çok olumsuz şart
larda ve durumlarda yaşıyoruz. Kötülükler, olumsuz

76 Ümran • Kasım • 2002



H O  S û  E  I - D İH 
Y  JH H K' I 
Rf-ıMFıZı^N

DİRİLİŞ MEVSİMİ / ERTUNÇ

luklar, ahlâksızlıklar ve daha niceleri etrafımızda do- 
laşıyor ve her an bizi kıskacına almak için harekete 
geçmeyi bekliyor. Zira, istemesek, lanetler okusak, 
kahredip reddetsek bile, hile ve aldatma temeli tize' 
rinde varolmuş toplumsal yapıların, siyasal, ekono- 
mik, ideolojik sistemlerin içerisinde veya kıyısında 
varlığımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Eğer kendi içimi- 
ze döner, kendi benliğimizi hesaba çekersek, vicda- 
nımıza kabul ettiremediğimiz, aklımıza onaylatama- 
dığımız, bilgilerimizle uyum sağlamayan ancak bir şe
kilde' meşru görmeye veya göstemıeye çalıştığımız 
bazı yanlışlarımızı, aksaklıkları veya istikametimizde 
gerçekleşen sapmaları tespit etmemiz pek de zor ol
mayabilir.

Bir şekilde kendimizi üzerinde bulduğumuz ve 
"esenlik yurduna” '̂̂  uzanan “dosdoğru yorun  bir yol
cusu iken, karşımıza dikilen insan veya cin şeytanla
rının baştan çıkarıcı davetlerine kapılıp yolumuzu 
değiştirerek “ateş”inin odunlarını toplayanlardan bi
risi olmamız hiç de uzağımızda duran bir ihtimal de

ğil-
Akıp giden ve peşinden bizi de sürükleyen günü

birlik avuntuların, arzuların, beklentilerin aldatıcılı
ğında, varlık gayemizi teşkil eden ve ebedî mutlulu
ğa ulaşmamızı sağlayacak imanımızı ve gereklerini 
ihmal edip, bizi bekleyen ebedî azabı önemsemeyen 
veya fark etmeyenlerden olmamız ihtimal dahilinde
dir.

Küfür, şirk bataklığına düşmüş kimseleri gördük
çe, ahlâksızlığı olanca hayasızlığıyla savunanlarla 
karşılaştıkça, sadece inanmış olmakla kurtulabilece

ğimizi^®, yaptıklarımızdan sorumlu o l m a y a c a ğ ı m ı z ı  

düşünmeye ve zannetmeye başlama ihtimali müm
kündür.

Üstünlüğün Allah’ta olduğunu '̂ ;̂ işlerin gidişatı
nı ve sonucunu Allah’ın belirlediğini, onun, insanlar 
için dosdoğru ve en güzel hayat tarzı olan dinini bü
tün inançlara, ideolojilere, dinlere ve gidişatlara üs
tün kılacağınızı, müminlerin dostu^  ̂ ve yandaşı ol- 
d u ğ u n u ^ 3 ,  eğer gerçekten iman eden isek üstün ge
lenlerden olacağımızı ve bu nedenle gevşememizin, 
üzülmemizin gereksiz olduğunu24 bildiren, hatırlatan 
ve müjdeleyen Furkan’a sırtımızı dönerek, birilerin- 
den, birilerinin planlarından korkan; durumu konu
sunda şaşkın, garip ve perişan bir halde gezinenler
den birisi de biz olabiliriz.

Her şeyi yaratan ve yöneten, her şeyin evvelini 
ve ahirini belirleyen yüce Allah’ın yemin ederek “he
piniz hüsrandasınız" uyarısına kulaklarımızı tıkayarak; 
“ancak” diyerek istisna ettiği ve hüsrana uğrayacak
lardan ayırdığı “iman edip, salih işler yapıp, hakkı ve 
sabrı tavsiye edenlere”^̂  mensup olmak' gibi bir çaba
dan uzak kalabiliriz.

“Gö?: açıp kapayacak İmdar kısa”^̂ , değerlendiril
mediği zaman “oyun ve eğlenceden ibaret" '̂̂  dünya ha
yatını, sonu ebedî saadet veya azap olan bir imtiha
nın kazanıldığı veya kaybedildiği yer olmaktan çıka
rıp, varlığımızm gayesi haline getirmiş olabiliriz.

Yoksulluğumuzun dayanılmaz acısı veya zenginli
ğimizin baştan çıkaran etkileri ile hayallerimizin ve 
beklentilerimizin avuntusu içerisinde asıl sorumlu
luklarımıza gözlerimizi kapayabiliriz.
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Çalışma ve çabalarımızla ihtiyaçlarımızı karşılı- 
yor olmakla- yetinmeyip, tam bir aç gözlükle çalışıp 
biriktiren, biriktirdikçe daha fazlasını isteyenlere 
benzeyebiliriz. Böylelikle, edindiğimiz ve bitmesin- 
den korktuğumuz mallarımız, sona ermesinden endi
şe ettiğimiz imkanlarımız, kesintiye uğramasının sı
kıntılarını yaşadığımız menfaat bağlantılarımız, va
roluş gayemizi akıllarımızdan ve bilincimizden çekip 
alabilir.

A ç yatan komşularımız olduğu sürece imanımızı 
gözden geçirmemiz gerektiğini bildiren^», yaratılış 
sorumluluklarımızı hatırlatan uyanları duymayacak 
kadar sağırlaşmış ve duyarsızlaşmış birisi haline gele
biliriz.

“İnanan kullarıma söyle: Namazı kılsınlar; ne alış
verişin, ne de dostluğun olmadığı bir gün gelmeden önce, 
kendilerine verdiğimiz rızktan (Allah yolunda) gizli ve 
açık infak etsinW^^ ilahi emrini unutabilir, “Allah yo
lunda infak edin ve kendinizi elinizle tehlikeye atma- 
ym”^̂  uyarısına duyarsızlaşabilir, "Onlar ki bollukta ve 
darlıkta infak ederler, öfkelerini yutarlar, insanları affe
derler. Allah’ta güzel davrananları sever”̂ ,̂ onlara “bü
yük ecir vardır”̂ ,̂ “korku yoktur"^  ̂ müjdelerine uzak 
kalabilir veya uzak kalmışlardan olabiliriz.

Başkalarının sıkıntıları, açlıkları, hastalıkları, uğ
radıkları eziyetler ve mağduru oldukları dertler, bi
zim için bir filim senaryosundan daha fazla bir şey 
ifade etmeyecek kadar duyarlılığımızı kaybetmiş ve 
sadece ve her zaman “ben" diyenlerden birisi haline 
gelmiş olabiliriz.....

Ve daha niceleri.....
Biraz düşünürsek bulabileceğimiz yaratılış gaye

mize muhalif, imanımıza aykırı, dinimizle çatışan da
ha nice duyguların, inançların ve uygulamaların sa
hipleri haline gelebilir, geliyor veya gelmiş birisi ola
biliriz.

İşte böylesi olumsuz durum ve şartlar içerisindey
ken, her türlü bozulmaya, yozlaşmaya, tahrifata karşı 
bilinçlenmeyi ve bilgiyle donanmayı sağlayacak bir 
aya daha erişmiş bulunuyoruz. Bir kez daha, yönünü 
kaybetmiş bir çöl yolcusunun önüne çıkan vaha mi
sali kutlu bir aya kavuşmuş bulunuyoruz.

Kul olduğumuzu ve kulluğumuzun Allah’tan baş
kasına karşı üstünlük, güç ve kuvvet sağladığını ha
tırlatan; sorumluluklarımızı düşündüren, dosdoğru 
gidişatın rehberi olan Kur’an’ı tekrar ellerimize uza
tan, işlemez hale gelmiş olması muhtemel akıllarımı
zı, iş göremez hale gelmiş olabilecek bilinçlerimizi 
sarsıp kendine getiren Ramazan, hoş geldin!

Yaşadığımız yoksulluğumuzun, açlığımızın bir 
ibadete dönüşebileceğini; zenginliklerimizin, imkan
larımızın, mal ve mülklerimizin Allah’ın rızasını ka
zanmanın aracı olabileceğini hatırlatan; yoksulluk 
ve sıkıntılarımızı, çaresizlik ve sabırlarımızı, eksiklik 
ve güçsüzlüklerimizi “bedenimizin zekatı”̂  ̂kılan, tüm 
bunları “Rabb’imizin hoşnutluğuna"^^ vesile kılan Ra
mazan, hoş geldin!

Sabır ve şükür mevsimi; solup sararan bahçemizin 
bahar yağmuru, kutlu Ramazan, hoş geldin! ■
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H. VÎCDAN TEKİN

P sikolojik, sosyolojik ve ekonomik sonuçlan 
olmakla beraber aslolan tarafı ibadet olması 
hasebiyle oruçtan yola çıkarak mü’minin 

Rabbi ile yaptığı misakın ve yaratılış gayesinin gere- 
ği olan ibadetten söz etmek uygun olacaktır. Nihai 
hedefi Allah’ın dinini hayata hakim kılmak olan 
müslüman, teslim olandır. İbadet, bu teslimiyetin 
bazan icrâ bazan (oruçta olduğu gibi) ictinâb yoluyla 
ifade edilişi, aynı zamanda Yaratan karşısında tevazu 
ve edebin göstergesidir.

İbadette bilinç ve istekle yapılma şartı içkindir. 
O halde, bilinç ve istekle Allah rızası için yapılan 
her eylem (hatta eyleme geçmemiş bir niyet) bir iba
dettir. Her ibadet gibi oruçta da Allah’ın murad etti
ği ihlâs hatta ihsandır. (Allah’ı görüyormuşçasına kul
luk etmek) Aksi halde belli bir zaman dilimi içerisin
de salt bir aç kalış yalnızca aç kalıştan ibaret olarak 
kalır.

Uhrevi kurtuluş nefsi tezkiye etmekle mümkün
dür. Sınanmak üzere gönderildiği yeryüzünü yurt edi
nip, asli iki düşmanının (şeytan ve nefis) hevasına 
uyan insanoğlu dünyaya karşı mesafeli duruşu bozup, 
ona alabildiğine yaklaşmıştır (Denâ). Bu yakınlık 
onu faniliğini unutmaya götürmüştür.

Akıl merkezli bir hakikat tanımı yapılmış, insan 
da bu hakikatin merkezinde bir mevkiye konuşlandı
rılmıştır. Müslüman bu zihni kırılma yüzünden kul
luğu unutunca düşünce dünyası çelişki ve kopukluk
larla donatılmıştır. Bu zihin örgüsü içinde eşya, ona 
ismini veren yaratıcının rıza ve muradı hilafına kut
saldan arıtılmış, rasyonel bir anlamaya tabi tutul
muştur. Bugün bir kaos yaşadığını kabul eden insan
lık (ve müslümanlar) bunun sebebini gerçek konu
munu unutmasında, varlık hiyerarşisini bozmuş ol
masında, beden, akıl ve ruh disiplinini yitirmesinde

aramak durumundadır.
Bu nisyân, ihmâl yahut red  bütün insanlık ve 

müslümanların adaletten (eşyayı yerli yerine koyma 
ve öylece idrak etme) zulme (her şeyin yerini altüst 
etme) dönüşümlerini, zihinsel ve psikolojik bir dep
remi elleriyle tesis etmelerini sonuçladı.

Tabiat, manevi gerçekliğinden ve kutsaldan so
yulup, sadece işlevsel bir değere haiz ve maddi olarak 
algılanmaya başlanmıştır. İnsan da bu tabiat üzerin
de sınırsız serbestlikte bir faaliyet alanı vehmetti. 
Neticede “Allahsın kulu'* birbirinin kurdu ve kendi 
dışındaki mahlukatın da belalısı bir canavara dönüş
tü. Halbuki “Eşref-i Mahlukat” olabilmesi kendisini 
aşmasıyla; Rabbiyle, doğayla, mazisiyle sahih bir iler 
tişim kurmasıyla mümkün olacaktı.

Modem zaman ve mekan algılaması insanı kut
salla bağlamından koparan, yaratan ve dönüşün yine 
O’na olduğu Allah’a, O ’nun ilahi mesajına ve bu 
mesajı ileten rehberine kapayan, ufku dünya ile sı
nırlı “kapalı bir sistem”dir. Dünyaya hapsolmuşluk- 
tan kurtulmak, kendini gerçekleştirme ve kutsal ola
na yeniden açılmakla mümkün görülmektedir.

Müslümanın, Allah’ın razı olduğuna rıza göstere
meyecek bir hümanizme kayacak ölçüde dönüşüme 
maruz kalan zihin yapısı, tabiatın teknolojiyle, din 
ve geleneğe ait olanın ise bilimle tahrip edildiği bu 
yapıya yeniden mesafeli ve sağlam bir duruş kazan
mak zorundadır.

Küresel cinnetin eşiğindeki insanoğlu ve kapita
list tarikatın virdiyle ünsiyet tesis eden müslüman, 
hayatın anlam ve gayesini nereden gelip nereye git
mekte olduğunu durup düşünemeyecek boyutta te- 
kasürle meşgul görünmektedir. Dünya ile meşgul ol
ma hususunda itidal yitirilince daha fazla tüketmek 
için daha çok çalışmak suretiyle gitgide içeriksizleşen
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bir ömrü; dolayısıyla kendi kendini bitirme noktası- 
na gelinmiştir. Müslümanın kendisini “kul” olarak 
kavramayı unutması Allah’ın onu her şeye kul yap
masıyla sonuçlandı. Ramazan, müslümanda varlık, 
zaman ve mekan bağlamında bir bilinci uyandırabi
lecek güç ve misyona sahiptir. Tüm kurgulamaların 
ötesinde Ramazan, konumunu tespit ve kavrama im
kanı vermesi açısından müslümanın, inandığı şeyler
le ilişkilerinin bir sağlamasını yapma şansı sunmak
tadır.

Redüktif bir biçimde “oruç ayı” olarak değil, bü
tün çağrıştırdıklarıyla ele alındığı taktirde Ramazan 
İslam âlemine sınırsız imkanlar sunmaktadır: Rama
zan ilahi mesajın inmeye başladığı, içinde bin aydan 
daha hayırlısı olan Kadir Gecesi’ni barındıran bir ay
dır. Bu bağlamda mü’minler Kur’an ile kurdukları 
iletişim ve diyaloğu, Kur’an’ı anlama ve hayata ge
çirme noktasında hangi düzeyde olduklarını gözden 
geçirme mecburiyetlerini hatırlayabilirler.

Farz namazlara ilaveten kılınan teravihler, alışve
rişte bile iletişimi kalmayan müslümanları bir diyalo- 
ğa ulaştırmaktadır. Zekatlar daha yoğun olarak bu 
aya denk getirilmekte, Fıtır sadakası ve benzeri pra
tiklerle dayanışma başka zamanlardan daha fazla bu 
ayda göze çarpmaktadır.

Birlikte yapılan iftarlar, son dönemlerin iftar ça
dırları bir ölçüde bireysellikten sıyrılmayı sağlamak
tadır. Tüketim maddesi olarak algılanan şeyler yeni
den rızık olarak telakki edilmeye başlar. Sofradakiler 
artık kuru yiyecek ve içecekler değil nimetlerdir. İf
tar ve sahurda onların başka bir hüviyete adeta “Ma- 
ide” sofrasına dönüştüğü hissedilir.

Zaman boyutu düşünüldüğünde Ramazan müslü- 
manlara gerçekçi bir takvim sunmaktadır. Ramazan 
aymın başlama ve bitiminin takip edilmesine matuf 
bir hassasiyetle, imsak ve iftarın kollanması müslü- 
man için tam bir teyakkuz ve zaman bilincini gerek
li kılmaktadır. Aynı zamanda senenin her mevsimi
ne denk gelebilen yönüyle Ramazan, kullanılmakta 
olan takvimi kendisine tabi kılan bir hüviyet arz et
mektedir.

Ramazan, yukarıda bahsettiğimiz kapalı sistem 
içindeki müslümana senelik bir terapi hatta sürekli
lik kazandırmayı başarabilirse kaçış ve kurtuluş sağ
layabilecek imkanlar sunabilir. Yine Ramazan at
mosferi sekülerleşmeye en fazla direnme dinamiğine 
haiz olan zihin yapısının ancak İslam olduğunu bir 
kaz daha ortaya çıkarmaktadır. Batı’nın haz felsefesi 
karşısında İslam’ın “ölmeden önce ölme" şeklinde 
formüle edilebilecek yapısı, insan nefsinin hayvani
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tarafının akledene tabi kılınması şeklinde ortaya çık
maktadır.

Mü’minler belki Ramazan ikliminde yakalayabi
lecekleri bir solukla dünyayı yeniden kendilerine ta
nıtıldığı gibi gelip geçici, değersiz kılabilecek ve 
amaç olarak görmekten kurtulabileceklerdir. Bilinç
li bir oruçluluk mü’mini küfrün etiğine saplanmak, 
aklın hükümranlığına teslim olmaktan kurtaracak 
güce sahiptir. Böylece müslüman kendi dinamikleri
ne ve hedeflerine yönelebilir. Mesela; veren elin 
alan elden üstün olduğunu hatırlamakla tasadduk et
meyi biriktirmeye tercih edebilir.

Nihai hedef ahiret saadeti ve mükafatıdır. Kaldı 
ki dünyevi mutluluk bile hedeflenmiş olsa bunun, 
ihtiyaçları amaç edinmemek ve dünyayı değersiz gör
mekle mümkün olabileceği metaryalist bir düşünce
nin bile reddedemeyeceği bir gerçektir. Yalnız ha
ramlardan değil, helallerden de sakınmakla eda edi
len oruç, Allah’tan başka kimsenin bilemeyeceği bir 
haldir. Sırf bu yönüyle bakıldığında bile oruçluluk, 
dayatılan paradigmayı tamamen altüst edebilir.

Bazan kasıtlı olarak yalnız fonksiyonel biçimde 
ele alınmakta olsa da (midenin oruçla dinlendiril- 
mesi, disiplin alışkanlığının kazandırılması, zararlı 
alışkanlıkların bertaraf edilmesi, sosyal yardımlaşma 
ve dayanışma vurgusuyla) müslüman orucu içinde 
yaşadığı tecrübeyi dışına taşıyarak, dış dünya ile sağ
lıklı bir diyalog kurabileceği bir vesile kılabilir.

Ramazan ayında daha görünür hale gelen dini 
pratikler bir takım eleştirel yaklaşımları da berabe
rinde getirmektedir. Söylemlerden bir kısmı, dini 
olan-olmayan alanlar şeklinde hayatı bölen bir algı
layışa tepki mahiyetindedir. Bu yaklaşım “Ramazan 
dindarlığı”nı, bütün ömrün islami kodlarla değerlen
dirilip, müslümana yakışır biçimde yaşanması mec
buriyetini öngören bir hassasiyetle tehlikeli bulan 
bir nokta-i nazardan start almaktadır. Bu hassasiyet, 
kutsalla muayyen zamanlarda bağ kurmakla yetine
cek şekilde dündışı alanlar vehmeden bir zehaba ka
pılan müslüman zihin örgüsü düşünüldüğünde yadsı- 
namayacak bir kaygıyı barındırmaktadır.

Diğer bir yaklaşım Ramazan iklimiyle yeni açı
lımlar yakalanmasını mümkün gören bir yaklaşımdır. 
Bu algılayış Ramazan’ı bazan bir kamp, bazan yeni 
bir miladı başlatabilecek bir maya, taze kan, yeni ve 
güçlü bir soluk olma imkanı açısından önemsemek- 
tedir. Her iki yaklaşım da haklılık payı içermektedir. 
Ramazan ayında yoğunlaşan bir dindarlık tezahürü; 
bu zaman diliminin bilincinde değerlendirilmiş ol

masıyla olumlu, bu ayın dışındaki dönyevileşmeyi 
meşrulaştırma tehlikesini besleme açısından oldukça 
riskli ince bir çizgidedir. İş bütünüyle bilinç ve idrak
te düğümleniyor görünmektedir.

Mü’minler, oruç ibadetiyle hem içlerine hem de 
dışlarına doğru bir yolculuğa çıkarlar. Şeytan ve ne
fis angajmanıyla dünyanın yarattığı her cazibeye 
oruçlu bir meydan okuyuş, müslümana kendi potan
siyelini ve dinamiklerini keşfetme imkanı sunmak
tadır. Mü’min ontolojik yapısını, varlık hiyerarşisin
deki konumunu ve yerini yeniden hatırlayabilir. 
Hem Allah karşısında müstağni olmayıp aciz ve 
muhtaç olduğunu hem de dünyaya mahkum ol- 
madığmı idrak etmek ona özgürlük hissi verecektir. 
Böylelikle Rabbini bilme yolunda aşama kaydet
tirecek noktayı; yani kendini bilmeyi gerçekleş
tirebilir.

Ramazan ile değişen/dönüşen dünya düzeni 
(düzensizliği) ile kaybolan ahengi yakalama im
kanının farkına varmak, tamamen nisyana terk 
edilen anlamları hatırlamak, İslam’ın hangi kon
jonktür ve durumda olursa olsun söyleyeceği sözün 
asla bitmeyeceğine dair idraki tekrar tekrar tahkiye 
etmektedir.

Açlık yönü önplana çıkan oruçluluk hali, müs- 
lümanları bilinçle eda edilirse tam bir heslenmişlik 
haline götürebilir. Daha önceden ahde uyma 
hususunda aynı kaderi paylaşan müslümanlar, oruç 
tutmak suretiyle yine aynı serüveni paylaştığı kardeş
leriyle bağını tekrar idrak etmektedir. Ramazan 
mü’minin hem kardeşlerine hem diğer insanlara hem 
de bütün yaratılana karşı unuttuğu müsamahayı gün 
yüzüne çıkartabilir. Omç onlara eşyaya ve nihayette 
kendisine zulmedecek bir sapmadan alıkoyacak bir 
etiği öğütlemektedir: Dosdoğru olmak, adil, mer
hametli ve mütevazi olmak, kendi için arzuladığını 
müslüman kardeşi için de aynı ısrar ve samimiyetle 
istemek, elinden ve dilinden selamette olunmak, zul
mün karşısında mücadeleyi bırakmamak (zulüm her 
kime ve her neye yapılırsa yapılsın)v.s.

Müslümanın cahiliyeye ait ne varsa terk etme öz
lemiyle toplumsal bir dönüşüm için söyleyebilecek 
bir sözünün olabilmesi, sınavda kendini rneşgul eden 
şeytanla ve nefsiyle sürekli bir mücadeleyi, bilhassa 
kendisiyle yüzleşmeyi göze almasına bağlıdır. Vel
hasıl Ramazan ahiretteki hesaplaşma için kâr hane
sine bir şeyler geçirebilme açısından dünyadaki 
m uhasebe için elverişli bir iklim olarak değerlen
dirilebilir. ■
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K ıldığı beş vakit namazıyla günlük, Cuma na
mazı ile haftalık muhasebesini yaparak her 
anını, her gününü anlamlandırmaya gayret 

eden müminler, senelik değerlendirmeyi yapmak 
üzere maddi ve manevi ufuklarını aydınlatacak, ruh- 
lannı arındıracak, bütün bir seneyi bereketli, feyizli 
kılacak kutlu ve ulvi bir aya kavuşmanın mutluluğu
nu yaşamaktadır.

İster sevinçli, ister acılı, ister kederli, ister sıkın
tılı ve isterse ıstıraplı olsun günler, aylar, seneler su 
gibi akmakta, yel gibi esip geçmekte, şimşek gibi ça
kıp gitmektedir. Önümüz ölüm, son sevkıyatımız ve 
son karargahımız alemlerin Rabbi olan Allah’ın hu
zuru olduğuna göre ,̂ hayat ne kadar uzun olursa ol
sun ve nümayişli geçerse geçsin, tasavvur edilenden 
daha kısadır. Bu kısa hayatı amacına uygun olarak 
geçirmek ve harcamak mecburiyetindeyiz. Geçici ve 
fani olan ve bizlere bir nimet olarak sunulan hayatı 
anlamlı ve verimli kılmak için Rabbimizin bize lüt
fettiği mübarek Ramazan ayının her anını değerlen
dirmek, kıymetini bilmek, hatırını saymak görevi
mizdir.

Allah Teala, bazı vakitleri, bazı saatleri, bazı gün
leri, bazı geceleri, bazı ayları diğerlerinden üstün ve 
faziletli kılmıştır. Kur’an-ı Kerim’de Allah Teala, se
nenin her gününün, her saatini bir tutmamış, bazıla
rının daha faziletli olduğunu beyan etmiştir. Kur’anı 
Kerim’de, sabah vaktinin başlangıcı olan fecr, zilhic
cenin ilk on günü ,̂ kuşluk vakti^, cuma ve arafe gü- 
nü4, ikindi vakti ,̂ seher vakti^, kadir gecesi  ̂ ve ra
mazan ayı® açıkça zikredilerek bu zaman dilimlerinin 
önemine ve kıymetine işaret edilmiştir.

Allah Teala, gecenin üçte ikisinden sonraki üçte 
birlik zamanı yani seher vaktinin daha üstün kılmış
tır. Hafta içinde cuma gününü diğer günlerden daha

faziletli kılmıştır. Hatta Hz. Peygamber “Cuma günü 
içinde öyle bir saat vardır ki, kim o saatte duada bu
lunursa, Allah onun duasına icabet eder. Herhangi 
bir kötülükten korunmayı isterse Allah onu kötülük
ten korur”  ̂buyurmuştur. Sene içinde Hac aylarından 
olan zilhiccenin ilk on günü mübarek kılınmıştır. Yı
lın en faziletli günü sayılan Arafe günü bu on gün 
içinde bulunmaktadır. Çünkü ömrün muhasebesi sa
yılan haccın ilk rüknü, bu günde yapılmaktadır.

Aylar içerisinde de Ramazan ayı faziletli ve üstün 
kılınmıştır. Bu ayda, bütün insanlığa hidayet kayna
ğı olan, doğruyu eğriden, hakkı batıldan ayıran 
Kur’an-ı Kerim indirildi. Oruç bu ayda farz kılındı. 
Bu ay içerisinde ibadetler daha değerli kılındı. Oruç
lunun iftar ve seher vakti yapacağı duaların makbul 
olacağı ifade edilerek bu zaman dilimlerinin kıyme
tine işaret edildi. Ramazan ayının gecesi, gündüzü di
ğer gece ve gündüzlerden daha üstün kılındı.

Bu ay, müminlerin hasat mevsimi, salihlerin  
kazanç kapısı, hayırda yarışanların yarış aylarıdır, 
Müslümanlar, bu ayı, hasretle, aşkla, şevkle ve heye
canla beklerler. Ramazan’ın son on günü Ramaza- 
n’ın diğer günlerinden daha üstün kılınmıştır. Zira 
son on günü içerisinde Kadir gecesi bulunmaktadır 
ki, Allah o geceyi, bin aydan daha hayırlı kılmıştır.

Allah Teala’nın medhine layık olan bir ayın içe
risindeyiz. Kur’an-ı Kerim’de Ramazan ayından baş
ka Allah Teala’nın övgüsüne mazhar olmuş ve ismi 
açıkça zikredilmiş bir ay yoktur.

İnsanlara, hayatı ve varlık sebebini anlamlı kılan, 
hayatın ve insanlığın lezzetini tattırarak, onlara bir
çok faydalar temin edecek ve onları ebedi tehlikeler
den, kötülüklerden koruyacak ve temizleyecek olan 
oruç ibadeti ile başbaşayız. Gerek birey, gerekse top
lum açısından büyük bir ruh terbiyesini sağlayacak
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olan Ramazan ayını en güzel şekilde nasıl değerlen
direbiliriz?

O ruç: Kendin i Tutmak

Oruç anlamına gelen "savm, siyam”, sözlükte nefsi, 
meylettiği şeylerden alıkoymak yani kendini tutmak 
anlammdadır. Bu yemek, söz veya yürümek gibi şey
ler de olabilir. Mutlak olarak tutmak manasına da 
gelirli. Istılahi manası ise, nefsin en büyük istekleri 
olan yeme, içme ve cinsel ilişki gibi bilinen zaruri ih
tiyaçlardan, niyet ederek bütün, gün kendini alıkoy
maktır. Daha açık bir ifadeyle, mükellef (ehliyetli) 
bir insanın sabahın başlangıcından (imsak vaktin
den) güneşin batışına kadar (iftar), ibadet niyeti ile 
yemekten, içmekten ve cinsi ilişkiden nefsini alıkoy
masıdır.

Oruç, dinin en büyük esaslarından biridir. İnsa
na aşırı ve şiddetli bir şekilde kötülüğü emreden ve 
nefsin en alt derecelerinden olan nefs-i emmare, 
oruçla terbiye ve ıslah edilir. Oruç, bütün gün yiye
cek, içecek ve cinsi münasebet gibi istek ve arzular
dan nefsi alıkoyan kutsal bir ibadettir. Yukarıda be
lirttiğimiz gibi oruç, İslam’ın şartlarından biridir. 
Sevgili peygamberimiz bu konuda şöyle buyurmakta
dır: “İslam beş temel üzerine bina edilmiştir. Birinci
si, Allah’tan başka bir ilahın olmadığma ve Hz. Mu- 
hammed’in Allah’ın Rasulü olduğuna şahitlik et
mek. İkincisi, namaz kılmak. Üçüncüsü, zekat ver
mek. Dördüncüsü hacca gitmek. Beşincisi, Ramazan 
ayında oruç tutmuk.”î

Bu hadisin ifadesine göre, İslâm dini beş temel 
esas üzerine kurulmuştur. İslâm kelimesi, boyun eğ
mek, itaat etmek, teslim olıhak anlamlarına gelir. İs
lâm kelimesinden türeyen Müslüman kelimesi de 
boyun eğen, itaat eden teslim olan anlamındadır. 
Buna göre, “Müslümanım elhamdü lillah” demekle 
şeref ve izzet bulan herkesin, meşru bir mazereti ol
madığı taktirde İslam’ın bu rüknünü yerine getirme
si gerekir. Müslümanım dediği halde mazeretsiz oruç 
tutmayanlar, müslümanlık iddiasında samimi değil
lerdir. Çünkü mazeretsiz oruç tutmayanlar, İslam’ın 
yukarıda saydığımız temel şartlarından birini kendi 
elleriyle yıkmış olurlar.

yız. Ramazan **Ramiza” kelimesinden alınmıştır. 
Ramaz, güneşin hararetinden taşların son derece 
kızarmasıdır ki, pek kızgın bir yere de Rantja denir. 
Bu bakımdan Ramazan, “Ramza” kökünden yanmak 
manasına gelen “ramiza” fiilinin mastarıdır, Bu ta
rifi göz önüne alarak şunu söyleyebiliriz. Ramazan 
ayında oruç tutulurken çekilen sıkıntı, ıstırap, açlık 
ve susuzluk günahların yok olmasına, yanmasına, 
eriyip kaybolmasma vesile olmaktadır.

Ramazan ayı, Allah Teala’nın rahmeti ve orucun 
bereketi ile günahlardan temizlenme ayıdır. 
Mu minler, oruç sayesinde bu ayda sene boyu gönlü
nü, kalbini, zihnini, duygularını ve düşüncelerini 
kirleten günahlardan ve olumsuzluklardan temizlen
meye fırsat bulurlar. Ramazan’m aydınlık güneşi, 
orucun ışık huzmeleri ve Kur’an’ın nurlu pırıltıları, 
kalplerin üzerinde siyah benekler oluşturan günahla
rı, isyan kırıntılarını, zulüm artıklarını yakar ve izale 
eder.

Allah Teala’ya kulluk etmek için ömrünü tüket
meye çalışan mümin, zaman zaman kendisini kuşa
tan gaflet ve unutma illetine maruz kalmaktadır. 
Kendisine lütfedilen maddi ve manevi nimetlerin sa
hibini unutan veya unutma meyline giren mümin, 
Ramazan’ın gelişi ile muazzam bir diriliş ve irkilişle 
kendisine gelmekte, orucun verdiği feraset, basiret 
ve güçle nimetin hakiki sahibini düşünmektedir. 
Mü’min, oruç sayesinde bütün varlık aleminin rızkı
nı yaratan Allah’ın kudretini ve gücünü daha da iyi 
anlar. Allah Teala bütün insan cinsine ve hatta hay
vanlara rızkı sevdirmiştir. Hatta bütün varlıklar rız
kın peşinde dönüp dolaşmaktadır. Bir bakıma rızık 
onları hakimiyeti altına almıştır.

Oruç tutan insan, bu sayede rızkın kıymetini ve 
büyüklüğünü kolayca anlamakta ve bütün varlıkları 
doyuran, yediren içiren Allah’ın rububiyetini itiraf 
etmektedir. Oruç tutan insan, "Nice canlı var ki, 
rızkını (yanında) taşımıyor. Onlara da size de rızık 
veren  Allah’tır. O, her şeyi işitir ve b i l i r . İ l a h i  
mesajı ile kainattaki acziyetini idrak etmekte, Al
lah’ın lütfiı ve yardımı olmadan hayatını sürdüreme
yeceğini kabul etmektedir.

Binbir N imete B ir Şükür

Kızgın Taşta G ünah ların  Dağlanması

Orucun günahlardan temizleyen bir ibadet olduğunu 
Ramazan  kelimesinini taşıdığı manadan anlamakta

İnsanoğlu sayısız nimetlerle donatılmıştır. İnsan, ha
yatının her alanında ve her safhasında nimetlerle 
içiçedir. İnsanın nimetsiz geçen zamanı ve mekanı 
yoktur. Nefes alış verişinde bile iki nimeti aynı anda
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yaşamaktadır. Allah’ın lütuf ve keremi insanı öylesi' 
ne ihata etmiştir ki, her anını "şükran lilla/ı” (Al- 
lah’a şükürler olsun), ^^hamden lillah” (Allah’a 
hamdolsun) diyerek geçirse yine azdır. Allah Te- 
ala’nın verdiği nimetleri saymak, insan takatinin di- 
şındadır. Nitekim bu konuda rabbimiz şöyle buyur  ̂
maktadır; "O  size istediğiniz herşeyden verdi, Al
lahsın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız. Doğ
rusu insan çok zcdim, çok nankördür

Oruç, ilahi nimetlerin kıymetini bilmeyi, onları 
taktir etmeyi, onlara hürmeti öğretmektedir. Oruç 
sayesinde bu şuura eren müslümanlar, Allah yolunda 
infak ederek, fakir, yoksul ve kimsesiz insanlara yar
dımda bulunarak nimetin şükrünü eda etme yarışma 
girmektedirler. Zengin, fakir, kadın, erkek kim olur' 
sa olsun az veya çok sahip olduğu nimetin değerini 
oruçla kavrar ve Allah’a şükrederler.

Nefisler Terbiyesi

Her insanın, nefis terbiyesine ihtiyacı vardır. Zengin 
olsun fakir olsun, amir olsun memur olsun, kültürlü 
olsun, kültürsüz olsun, tahsilli olsun tahsilsiz olsun 
herkes nefis terbiyesinden müstağni kalamaz. Bu aıv 
lamda oruç, en sağlam, en köklü terbiye vasıtasıdır.

Oruç, nefsani arzuları ve hevesleri mağlup eder. 
Azgınlıktan, aşırılıktan, fenalıktan, kötülükten me- 
neder. Dünyanın adi lezzetlerini, makam ve yüksel
me davalarını küçük gösterir, hayatın lezzetini tatti' 
rır, kalbin Allah’a bağlılığını artırır, ona bir meleklik 
zevki ve saflığı bahşeder. İnsanları sıkıntıya koyan 
şehevi arzularına ve midelerine hakim olmayı öğre
tir. Oruç tutmayan insanlar, şehvetli arzularının 
önünde bir oyuncak gibi yuvarlanıp kıvrandıkları, 
akıl ve iradelerine sahip olmayarak gelişi güzel gü
nahlara sürüklendikleri halde, oruç tutanlar, tersine 
bunlara hakim olur. Kendilerini zaptetmesine ve 
nefsinin arzularını da ihtiyacına göre kullanmasını 
bilirler.

Her çeşit yiyecek, içecek ve gıdalarla beslenen, 
şehevi arzusundan ve midesinin keyfinden başka dü
şüncesi ve ideali olmayan bir insanın, nefsinin köle
si olmaktan başka çıkar yolu yoktur. Böyle kimsele
rin dummu, aşağıda anlamını sunacağımız ayette tas
vir edilen kimselerin durumuna benzemek olur ki, bir 
mümin asla böyle bir mevkiye düşmeyi asla istemez;

İnkar edenler ise (dünyadan) faydalanırlar, hay
vanların yediği gibi yerler, onların yeri ateştir

Oruç, insana sabrı öğretir ve dayanma gücünü

sağlar. Çeşitli zamanlarda ansızın gelebilecek fela
ketlere ve musibetlere karşı dik durmayı temin eder. 
Hz. Peygamberimizin şu hadisi bu konuda ne önem
li bir mesaj sunmaktadır: “Her şeyin zekatı vardır. 
Vücudun zekatı da oruçtur. Oruç sabrın yarısı- 
dır.”i9 cismen küçük fakat anlam ve mana bakımın
dan büyük bir kainatı andıran insan, Allalı Te- 
ala’nın kudretinin en fazla tezahür ettiği bir varlıktır. 
Çeşitli sırların, hikmetlerin ve manaların gizlendiği 
bu vücut alemin yaratıcısı olan Allah’a karşı şükrü 
eda etmenin yolu, oruç ibadetinden geçer.

Oruç tutmayan, sabretmesini bilmez, nefsini not' 
mal şekilde kullanma yollarını gözetmez. Hele refah 
içinde yaşayanlar, hiç oruç tutmazlarsa, bütün hürri
yetlerini şehevi arzularına kaptırırlar. Şunun bunun 
ırzına ve malına tecavüzden kendilerini alamazlar, 
haram helal seçmezler. Böyle şehvet esiri olanlar, o 
kadar sabırsız ve o kadar aç gözlü olurlar ki, bir gün 
aç kalmakla hemen ölüvereceğini zannederler. Bu 
zan! a da oruç zararlıymış gibi kabul ederler. Halbuki 
oruç, gerek fert ,ve gerekse toplum açısından büyük 
bir ruh terbiyesini içerir.^o

Ramazan Ayı İmdadımıza Yetişti

İnsan toplum içinde yaşayan bir varlıktır. Toplum 
içinde zenginler, fakirler, orta halliler, kıt kanaat ge
çinenler, her türlü imkana sahip olan ve olmayanlar 
içiçe yaşamaktadırlar. Bir taraftan mükellef sofralar
la oruç tutanlar, öbür tarafta suyunu, soğanını katık 
yaparak kuru ekmekle oruç tutanların varlığı da söz 
konusudur.

Şefkat ve merhameti sönmemiş veya külün altın
daki bir köz gibi örtülmüş zenginler, mülk ve mekan 
sahipleri, Ramazan ayının verdiği heyecan ve aşkla 
fakirlere yardım etmekte ve onların yaralarını sar
maktadırlar. Böyle bir faaliyet ve hareket toplumun 
dengesini ve güvenini, huzurunu ve sükununu temin 
etmektedir.

Fakirlik, yoksulluk ve şiddetli sıkıntı, toplumu 
kemiren bir urdur. Sosyal patlamaların, dalgalanma
ların en önemli sebepleri arasında fakirlik sorunu 
gelmektedir. Toplumda kin, nefret ve düşmanlığı 
körükleyen, besleyen, itimat ve güveni yok eden en 
önemli unsur fakirliktir. İstiklal ve hürriyetin sarsıl
masında ve belki de yok olmasında en büyük etken 
fakirliktir.2i

Bir kimsenin sahip olduğu servet ve nimetlerde, 
yaşadığı çevrenin büyük bir tesiri ve katkısı vardır.
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Eğer böyle bir muhitte yaşamamış olsaydı, bu servete 
belki de nail olmayacaktı. Ürettiği malı satacak ve 
tüketecek bir topluluk olmasaydı, nasıl üretiminin 
devam ettirip zengin olabilirdi. Bu açıdan servetin 
oluşmasında topluımm ve toplumu oluşturan fertle
rin doğrudan veya dolaylı olarak önemli bir katkısı ve 
desteği vardır. O halde cemiyeti oluşturan bireyler 
zenginiyle, fakiriyle, varlıklısı ve varlıksızı ile birbiri
ne nimet oldukları gibi birbirlerine muhtaçtırlar. 22

Zenginler ayrı bir dünyada zenginliklerine daha 
fazla zenginlik katma çabasında olur, fakirleri ve 
yoksulları unutur, “bana dokunmayan yılan bin yaşa- 
sm” mantığı ile hareket ederse o cemiyette huzur ve 
barışı sağlamak mümkün değildir. Atalarımızın “tok 
acın belinden anlamaz” dediği gibi, zenginler, varlık 
ve imkan sahipleri toplumdaki sorumluluğunu kav
ramazsa, o toplumun birliği ve dirliği de tehlikededir. 
Belki de şu sıralarda böyle bir ortamdan geçiyor top- 
lumumuz ve dünyamız. İşte tam bu ortamda Ramazan 
ayı imdadımıza yetişti. Zenginlerle fakirler kucaklaşı
yor, yardımlaşıyor, paylaşıyor ve toplum da bu saye
de dengesini buluyor. Ramazan ayı bu açıdan toplu
mun dirliğini, birliğini ve güvenini sağlıyor.

Ramazan ayında fakirlerin yapılan yardımlarla 
yüzü gülmekte, verilen iftar yemekleri ile çehreleri 
düzelmekte, tatlılaşan dillerle neşeleri artmakta, 
kendilerine verilen değerlerle insan olmanın şerefini

doya doya yaşamaktadırlar ki, bütün bunları oruç 
sağlamaktadır.

Orucun kıymetini ve Ramazan’ın hatırını sayan 
müslümanlar-durumlarına mütenasip bir şekilde bir 
fakire, bir yoksula, bir talebeye, bir akrabasına, bir 
komşusuna iftar yemeği vermenin koşusunu yapmak
tadırlar. Onları bu koşuya, bu yarışmaya ve bu faali
yete sevk eden ve teşvik eden. Peygamberimizin şu 
hadisidir; ‘̂B ir oruçluya iftar yemeği veren kimseye, 
oruç tutan kimse kadar sevap yazdır. Oruç tutan 
kimsenin sevabından da hiçbir şey eksilme?:. ”23

Yeri gelmişken şu önemli tespiti de yapmak mec
buriyetindeyiz. Fakirlerin ihmal edildiği, çağrılmadı
ğı, hesaba katılmadığı iftarlardan gereken sevabı 
beklemek zordur. Esas olan, çeşitli nimetlere ulaşa
mayan veya ulaşma imkanı bulamayan fakirlere, 
yoksullara ve kimsesizlere iftar yemeği vermektir. 
Mükellef sofralar hazırlayarak zenginlerin ve o ni
metlere ulaşmaktan aciz olmayan insanların çeşitli 
lüks otellere ve mekanlara çağrılarak verilen iftar ye
meğinin, yoksullara, fakirlere, öksüzlere ve kimsesiz
lere verilen iftar yemeği kadar manevi hazza ulaşma
sı mümkün değildir. Zira bu konuda Hz. Peygambe- 
rimiz’in şu mübarek sözleri, bu şekilde yapılan uygu
lamaların yanlış, haksız ve bereketsiz olduğunu açık
ça vurgulamaktadır. ‘̂ Kendisine zenginlerin çağrılıp 
da fakirlerin çağrılmadığı davet yemeği ne kötü ye
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m ektir,” '̂̂  îbn Mesud: “Davete sadece zenginler çağ
rılıp, fakirler geri bırakılırsa, böyle bir davete icabet
le emrolunmadık” demektedir. Davetlere sadece zen
ginleri çağırıp, fakirleri çağırmamak cahiliyye adetle
rinden dir.25

Oruç Allah’m Emrine Boyun Eğmektir

Yukarıda orucmı fonksiyonunu ve Ramaz&n ayının 
önemini anlamaya çalıştık. Elbette Ramazan ayı ve 
oruçla ilgili dile getirdiğimiz hususlar sadece bu- say
dıklarımızla sınırlı değildir. Merhum Elmalılı’nın be
lirttiği gibi orucun, bir takım ruhi ve bedeni faydala
rı; hayatın ve insanlığın tadını tattıran ve fakirlerin 
hallerini hissettiren, sosyal ve ahlaki yönden güzel 
menfaatleri bulunmaktadır. Bunların hepsi birer fay
da olup, farz oluşunun sebebi ve hikmeti değildir. 
Orucun farz oluşunun asıl hikmeti, Allah’ın emrine 
boyun eğerek kulluk zevkini tatmak; ruhu, riya eser
lerinden temizleyerek kuvvet ve ihlası arttırmak ve 
kendini bizzat Allah’ın korumasına teslim etmek 
için nefisle cihad etmektir.^^

Şüphesiz ibadetlerin çişitli hikmetleri, faydaları 
ve yararlara vardır. Allah Teala yararsız hiçbir şeyi 
kullarına emretmemiştir. Her bir ibadetin maddi ve 
manevi yönden sayılmayacak kadar menfaatleri var
dır. Ancak mümin sebep ve hikmetini aramadan ön
ce, Allah’ın farz kıldığı hükme teslimiyetini göster
mek mecburiyetindedir. Oruç da böyledir. Bir sürü 
hikmetini saymak, anlatmak, teşvik etmek açısından 
önemli olmakla birlikte asıl yapılması gereken tes
limiyettir. Allah Teala’nın rızasını elde etme O ’nun 
emrine teslim olmaktan geçer. Teslim olduktan son
ra gerisi su gibi akar gelir. Çünkü bir hadiste şöyle 
buyrulmaktadır: "O ruç, benim  içindir. Onun 
mükafatını an cak hen veririm/*^^

Bu konuyu peygamberimizin orucun değerini ve 
kıymetini bildiren mübarek sözü ile bitirmek is
tiyoruz. Abdullah b. Zübeyr’iiin anlattığına göre 
Resulullah (sav) Sa’d b. Muaz’ın yanında iftarını aç
tı. Yemekten sonra şöyle dua etti: **Yanınızda oruÇ' 
lular iftar açsın, yemeğinizi iyi kim seler yesin, 
m elekler size dua etsin,”^̂

Ne güzel, ne teşvik edici, ne beliğ, ne akıcı, ne 
bereketli ve feyizli bir dua. Bu duada verilen mesaja 
kulak vererek, oruçlu bir yoksula, bir fakire, bir tale- 
beye  ̂ bir yetime iftar yemeği vermeye niyet edelim. 
Bir içim suyumuzu, bir dilim ekmeğimizi, bir tas ay
ranımızı, bir lokma aşımızı iyilerle paylaşalım. Ev

lerimize rahm et m elekleri teşrif etsin. Böyle duy

gularla Kur’an ayımızı, oruç ayımızı, m üjde, rahm et 

ve bağışlanm a ayımızı değerlendirm eye gayret ede

lim . A llah  T e a la  bunları yapmaya bizleri muvaffak 

kılsın. A lla h ’ın  rahm eti hepim izin üzerine olsun. ■
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HAYDİ KURTULUŞA!

ABDULLAH YILDIZ

**Qerçek şu ki, Biz insanı acı, sıkıntı ve imtihan 
(ile yüklü bir hayat)a gönderdik/*(90/4)

Merhum Muhammed Esed, Kur’ân Mesajı’nda 
Beled sûresinin 4. âyetine bu anlamı verir; bahsi ge
çen  âyetteki **kebed** terimi ‘acı, sıkıntı, zorluk, bas
kı, imtihan vb. gibi mânâları kapsadığından böyle bir 
çeviri yaptığını da dipnotta ifade ederJ

İnsan denilen varlık için dünya hayatmın genel 
anlamda bir takım meşakkatler, sıkıntılar ve ıstırap
larla dolu olduğu açık bir gerçektir; hayatı kolaylaş
tırdığı düşünülen bunca teknolojik gelişmeye rağ
men insanoğlunun maddi ya da manevi acı ve ıstı
raplarının azalmadığı, aksine çoğaldığı da bir başka 
hakikattir. Mümin içinse bu dünya zaten bir imtihan 
dünyası’dır; o, insan olarak karşılaşacağı zorluk ve 
meşakkatlere katlanmanın kaçınılmaz olduğunu bil
diği gibi, îmânı ve islâmı/teslimiyeti nedeniyle uğra
yacağı acılara, sıkıntılara karşı sabır ve direnç göster
mesi gerektiğinin, maruz kalacağı psikolojik ve sos
yal baskılara kararlılıkla göğüs germesi icap ettiğinin 
de bilincindedir.

Malumdur ki, günümüz insanı baş döndürücü ha
yat karmaşasının yoğun baskısı ve stresi altında ezili
yor, bunalıyor. Bazı bilim adamlarınca %unalım  ça
ğı” olarak isimlendirilen şu zaman sürecinde insanla
rın kahir ekseriyeti hayvani dürtülerinin esiri, kendi 
elleriyle ürettikleri sun’i ilahların kulu, çılgın tüketi
min kölesi haline gelmiş buluyor. Nefse kulluk, şeh
vete kulluk, mideye kulluk, maddeye kulluk, kula 
kulluk insanı insan  olmaktan çıkarıyor. Nefs-i em- 
mâresinin tutsağı olan insan fesada uğruyor, asâleti- 
ni kaybediyor, kendine yabancılaşıyor ve şeytanlaşı- 
yor (şeytân kelimesinin ‘uzak oldu, uzaklaştı, yâdlaş- 
ü, yabancılaştı’ anlamındaki şe-ta-ne fiilinden türedi- 
ğini  ̂de hatırlatmalıyım).

Günlük hayatın hızlı koşusu, nefis, şeytan ve şey
tani etkenler mümin insanı da sarsıyor, baştan çıka
rıyor, ayartıyor. Kurumsal, mücessem, mücehhez ins 
ve cin şeytanlarının dört koldan yaptığı yoğun saldı
rılara, sinsi vesvese ve iğvâlara fıtrî İnsanî zaaflar da 
eklenince müminin direnme gücü zayıflıyor, ayaklar 
kaymaya, kalpler kararmaya başlıyor. Giderek gönül
lere kasvet, ufuklara zulmet çöküyor...

Özgürlük Çağrısına icabet

İşte tam bu noktada, göklerde yankılanan ezân sesi 
bir özgürlük neşîdesi gibi imdâda yetişiyor; çepeçev
re kuşatılmakta olan müminlere kulluğunu, insanlara 
insanlığını hatırlatıyor, onlara diriliş ve kurtuluş yol
larını gösteriyor; onları kula kul olmaktan vazgeçip 
yalnız A llahla kul olmaya ve böylece özgürleşmeye 
davet ediyor. Bir devrim çağrısı*^ olan ezan, Al
lah’ın kullarını, küfr’ün, şirk’in, zulm’ün, münker’in 
ve ğayy*ın batağından kurtulup yalnızca Yüce Yara- 
tıcı’nın hakimiyetini kabullenmeye; tevhîd’e, şahd- 
det’e, tekbîr’e, salât’a ve fe lâh ’a çağırıyor:

“Allâhu ekber!”, “Allâhu ekber!” ; En büyük ve 
en yüce olma vasfı yalnızca Allah’a aittir; göklerde 
ve yerde azamet ve kibriyâ sahibi tek varlık O’dur. 
Yeryüzünde büyüklük taslayan hiç bir güç, O’nun 
kuvvet ve kudretine erişemez.

“Eşhedü en-lâ ilâhe illallâh” : Allah’tan başka 
ilâh, rab, tanrı yoktur; O’ndan gayrı ibadet edilecek 
bir mercî de yoktur. Çünkü insanların sıkıntı ve ih
tiyaçlarını gideren, duâlarını kabul eden, onlara zarar 
ve fayda vermeye gücü yeten yalnızca Allah’tır. Do
layısıyla emir ve yasaklarına, hükümlerine uyulması 
gereken, itaat edilmeye ve boyun eğilmeye layık olan 
da O’dur. Ben buna şahitlik ederim.
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“Eşhedü enne Muhammeden Rasûlüllâh”; Yine
ben şahitlik ederim ki, Muhammed(s) Allah’ın Ra- 
sûlü’dür; bize kutlu mesajı, Kur’ân’ı ileten, onu yaşa
yıp bize örnek olan önderimiz de odur.

“Hayye ale’s-salâh!” : O halde koşun, iman ve 
ikrar ettiğiniz, hakikatine tanıklık ettiğiniz tevhîd 
akidesini eyleme dönüştürmeye; bir *Hevhîd eylemi** 
olan namaza! Haydi, Allah’a kül olduğunuzu hatırla
maya, yeniden dirilip kendinize dönmeye, âfâkta 
başlayan muazzam inkılâbı enfuste yani nefisleriniz
de gerçekleştirmeye!

“Hayye ale’l-felâh!” Koşun kurtuluşa! Koşun öz
gürlüğe! Nefsin, şeytanm ve tâğûtun egemenlik ala
nından kurtulup Allah’ın huzur, sükûn ve itminan 
bahşeden mutlak hakimiyetine sığınmaya! Haydi, fe
laha ermek için Allah’a iltica etmeye; iltica için de 
namaza!

“Allâhu ekber!”, “Allâhu ekber!”: Evet, yegane 
ilticâgâh ve en büyük otorite yalnızca Allah!

“Lâ ilahe illallâh!”: Ve Allah’tan başka ilâh yok; 
yegane ilâh O!

Abdestle Arınmak

Ezanın kutlu çağrısıyla uyanıp kendine gelen mü
min, etrafını kuşatmakta olan şeytânı çemberi yarıp 
kurtularak arınmaya yönelir; huşû içinde aldığı ab
destle ferahlar; maddi ve manevi kirlerden temizle^ 
nir. Allahu Teâlâ’nın namaz için abdesti bir ibâdet 
olarak farz kılışının hikmetini hatırlar:

“...A llah size güçlük çıkarmak istemiyor; fakat sizi 
temizlemek ve size olan nimetini tamamlamak isti
yor; umulur ki şükredersiniz ■”(516)

Mümin, abdestin basit bir el-yüz yıkama faaliye
tinden ibaret olmadığının bilinci içinde elini, yüzü
nü, kolunu, ayaklarını yıkayıp başını meshederken 
Allah Rasûlü(s)’nü örnek alarak tevbe ve istiğfar 
eder, günahlarının bağışlanmasını ister, "temi^lenip- 
armanlar**dan olmayı gönülden diler. (Hz. Rasûl, 
abdest alırken “Allâhümme-c’alnî min’et-tevvâbîn,.ve- 
c ’alnî min'el-mutatahhirîn: Allahım, beni çok tevbe 
edenlerden ve çok temizlenenlerden kıl”̂  diye duâ 
ederdi.) Böyle bir abdest, sadece vücut azalarını kir, 
pas ve necasetten temizlemekle kalmaz, aynı zaman
da müminin iç dünyasını da arındırır. Zira abdest 
alan mümin, her bir abdest âzâsını yıkarken eliyle, 
ağzıyla, diliyle, gözüyle, kulağıyla, ayaklarıyla... hası
lı bütün vücuduyla bilerek ya da bilmeyerek yaptığı 
tüm günahlardan pişmanlık duyup vazgeçmeye karar

88 Ümran • Kasım-2Ö02



HAYDİ NAMAZA! / YILDIZ

verir. Kalbindeki kiri-pası temizleyemeyen, gönlüne 
taht kurmuş bulunan maddenin, paranın, şehvetin, 
şeytanın, tâğûtun egemenliğine başkaldn'amayan bir 
insanın sadece abdest âzâlarını yıkamasının Rabbi 
katında bir anlam ifade etmediğinin şuuru içinde na- 
maza yönelir; tertemiz bir beden, tertemiz bir kıyafet 
ve tertemiz bir kalple Rabbinin huzuruna çıkar.

H an îf ve M üslim  O larak  K ab e’ye Y öneliş

"Beni namaz kılarken nasıl görüyorsanız, öyle namaz kı
lınız”'̂  buyuran Allah Rasûlü(s)’nün namazda, baş- 
langıç tekbirinden sonra yaptığı duâlardan biri söyle- 
dir:

"Ben yüzümü/özümü, gökleri ve yeri yaratana 
hanîf ve müslim olarak yönelttim. Ve ben şirk ko' 
şanlardan değilim. ‘Namazım, tüm ibadetlerim, 
hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah  
içindir.^(6/162) O’nun ortağı yoktur; ben bununla 
emrolundum ve ben  0*n a teslim oldum.** ^

Abdestle arındırdığı kalbini namazla Allah’a aç
mak isteyen mümin, önce kıbleye yönelir (istikbâl-i 
kıble): Yüzünü "âlemlere bereket ve hidayet kaynağı 
olarak insanlar için kurulan ilk ev’’e (3/96), Kabe’ye; 
yani evrenselliğin, mutlaklığın ve sonsuzluğun sem
bolü Beytullah’a, Beyt^ül-Haram’a çevirir. Yönünü 
Beytullah’a dönmekle kalbini, gönlünü, duygu ve 
düşüncelerini Allah’a yöneltir, O’nun emrine verir. 
Böylece mümin, diğer yönlere yani kıblelere yöne
lenlerden ve yüzünü Kâbe’ye döndüğü halde özünde 
başka varlıkları kıble edinenlerden ayrılır.

Yüzünü ve özünü yalnızca Allah’a yönelten mü
min, dünyaya, dünyevi arzu ve isteklere, duygu ve 
düşüncelere adetâ vedâ eder. İşte bu, Müzzem- 
mil/8’de emredilen tebettüVdür; yani Allah’tan baş
ka herşeyden ve herkesten ilgi ve alâkayı kesip bütün 
kalbiyle Allah’a yönelmektir.

Ardından, yalnızca “Allah’ın rızasını kazanma
ya** yürekten niyet ederek namaza başlar. O, kalbî 
bir niyet ve amaç taşımayan hiçbir ibadette fayda ol
madığının bilincindedir. Ve ellerini omuz hizasına 
kadar kaldırıp "Allâhu ekber** diyerek “tevhîd eyle  ̂
m i” olan namaza başlar. İftitah tekbîri ya da tahrîme 
tekbiri de denilen bu tekbîr eylemi ile mümin, Al
lah’tan gayrı bütün güç ve otoriteleri, dünyayı, dün
yevî duyguları, sevgi ve tutkuları elinin tersiyle geri 
ittiğini ve arkasına attığını ifade eder. İşte bu “tev- 
hîd** in ta kendisidir; yalnızca Allah’ı ilâh ve rab ta
nımak, O’nun dışında hiçbir varlığa itibar ve itaat

etmemek!.. ‘‘Sübhâneke Allâhümme...** duası tam 
bir tevhîd muhtasarıdır: **Ey Allah*ım! Seni teşbih 
ederim (noksanlıklardan uzak tutarım) ve sana 
hamdederim. İsmin pek  mübarek, şanın pek yüce
dir. Ve Senden başka ilâh yoktur.** 6

D üşünüp H issed erek  K u r ’ân O k u m ak; K ırâet

Sıra Allah’ın Kitabı’ndan sûreler, âyetler okuyarak 
üzerinde derin derin düşünmeye, anlayıp hissetmeye 
ve özümsemeye gelmiştir. Ancak, bu noktada mü
min, şeytanın vesvese ve iğvâları karşısında müte
yakkız olmak durumundadır:

*‘Kur*ân okum ak istediğin zaman koğulmuş şey- 
tandan Allah*a sığın**(16/98)

Bu İlâhî ikaza icabet eden musallî, insanlığın apa
çık düşmanı olan kovulmuş şeytanın şerrinden, dür- 
tüklemesinden Allah’a sığınır: "E’ûzü hi’llâhi min’eş- 
şeytânir-radm” der. Eğer şeytana karşı böylesine uya
nık ve dikkatli olunmaz ve onun sinsice gönüllere fı
sıldadığı vesveselerden kurtulmak için Allah’a sağı- 
nılmaz ise, okunulan âyetler, yapılan dualar kupkuru 
birer mırıltıdan ibaret kalabilir:
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‘‘Yanıklar olsun o namaz kılanlara; onlar ki 
kalpleri namazlarına yabancıdır.” (107/4-5)

Mümin, bu âyetin muhatabı olmamak için kovul' 
muş şeytandan Allah’a sığmarak ve “Rahm ân ve 
Rahim  olan A llah ın  adı iW* diyerek Kur’ân’dan 
bölümler kırâet etmeye başlar.

Kur’ân, ister namazda olsun isterse namaz dışmda 
olsun, dura dura, düşüne düşüne, sindire sindire, an
layıp hissederek okunmalıdır. Kur’ân, kendisinin 
"tam  bir tertîl üzere*’(13/^) ve tilâvetinin hakkını 
vererek”{2/12i)  kırâet edilmesini ister; bu da Al
lah’ın Kitabı’nın yavaş yavaş, tane tane, her harfi
nin, kelimesinin, nazmının, mânâsının hakkını vere 
vere, huşû ve saygı içinde, akleden bir kalb-i selimle 
tefekkür, tezekkür ve tedebbür ederek anlayıp yaşa
mak niyetiyle okunması anlamına gelir. O halde mü
min, namazda ya da dışında Kur’ân’ı anlayıp öğren
mek, düşünüp öğüt ve ibret almak, Allah’ın zâtını, 
sıfatlarını, emir ve yasaklarını hatırlayıp îmanını ve 
takvâsını artırmak, O’na hamdü senâda bulunmak, 
sorumluluk bilincine ermek, kalp gözünü açmak ve 
böylece huzûr ve sükûna kavuşmak için okur.

*‘Kur*ân*ın anası** veya **Kitâb*ın anahtarı** da 
denilen Fâtiha sûresini namazda okumanın özel bir 
anlamı ve önemi vardır. Allah Rasûlü’nün(s) "Fâti- 
hat’ül-Kitâb’ı okumayanın namazı yoktur”  ̂ buyurması 
sûrenin bu yönüyle ilişkili olmalıdır. Zira, her namazın 
her rek’atında mutlaka okunmak zorunda olduğu Fâti- 
ha’yı tekrarlamak sûretiyle mümin, Yaratan’ı ile yaptı
ğı **kulluk sözle§m£si**ni her seferinde yenilemekte, 
tazelemektedir. Her kıyâmda Alemlerin Rabbi ve 
Din Qünü*nün sahibi olan Allah*a hamd ederek** şü
kür Ve minnet hislerini sadece Allah’a yönelten ve Kı
yamet gününde yalnızca O’na hesap vereceğinin bilin
cinde olan musalli, müminler cemaati ve ümmeti adı
na "Yalnızca Sana kulluk eder, yalnızca Senden yar  ̂
dım dileriz** diyerek, Rabbine verdiği ahdü mîsâkı sü
rekli canlı ve diri tutmaktadır. Sonra da hidayet için, 
istikamet için, nimet için, azaptan ve dalaletten kur
tulmak için Allah’tan yardım dilemektedir.

Fatiha’dan sonra ise mümin, Kur’ân’dan “kolaylık
la okuyup anlayabileceği kadar”{73(20) bir sûre ya da 
âyeti, yukarıdaki kırâet ilkeleri doğrultusunda hisse
derek, aklederek ve yaşayarak okur.

Allah Adına Kıyâm, Allah İçin Rükû ve Sücûd

Allah için, Allah’ın rızasını kazanmak için namaza 
yönelip dünyayı elinin tersi ile geri iten, şeytandan

Allah’a sığınıp tertîl üzere Kur’ân tilâvetine koyulan 
mümin, kulluğunu sadece ağzı ve dili ile ifade etmek
le yetinmez; beden dili ile de ubudiyetini izhâr eder: 
Ellerini kaldırarak tekbîr alıp kıyâma durması, huşû 
ve hudû içinde gözlerini secde mahalline dikip elini 
bağlaması, saygı ve korku duyarak Rabbinin önünde 
eğilmesi, ardından O’nu daha fazla tazim ve teşbih 
etmek için secdeye kapanması, nihayet tahiyyâta 
oturarak duâ ve niyazda bulunduktan sonra başını sa
ğa ve sola çevirerek selâm vermesi... bütün bunlar 
ibadetin beden diline dökülmesidir.

Namazın her rekatında tekrarlanan kıyâm, rükû 
ve secde eylemleri, yalnız ve yalnız Allah’a tapınma
nın çeşitli merhalelerini oluştururlar. Kıyamla başla
yan tevhîd eylemi, rükû ile bir ileri aşamaya taşınır; 
secde ile de doruğa ulaşır.

Yüzünü Kâbe’ye, özünü Allah’a yönelten mümin, 
iftitah tekbiri ile kıyama başlar. Kalbî bir teslimiyet ve 
derin bir tevazu içinde Rabbinin huzurunda el-pençe 
divan durarak O’na duâ ve niyazda, hamdü senâda 
bulunur; O’nu tesbîh ve tenzih eder; Kur’ân okur. 
Allah için ve Allah adına yapılan kıyâm, aynı za
manda yeryüzünde ilâhlık taslayan sahte tanrılara 
karşı da bir başkaldırı anlamına gelir. Zira mümin, 
Allah’tan başka hiçbir gücün ve otoritenin karşısın
da böylesine saygı, tevâzû ve tezellül dolu bir duruş
ta bulunamayacağının şuurundadır.

Rüku’, kulun Allah’a boyun eğmesini ve her şe
yiyle ona teslim olmasını ifade eden tevhîd eylemi
nin ikinci aşamasıdır. Rüku’ eden bir mümin, bu 
davranışıyla sadece ve sadece Allah’ın azamet ve 
kudreti karşısında eğilebileceğini; buna karşılık, 
Kahhâr ve Cebbâr olan Allah’ın dışında hiçbir kuv
vete aslâ ve kat’â boyun eğmeyeceğini isbât ve ilân 
etmiş olur. Rüku’da yaptığı dualarla hep bunu te
rennüm eder: "Sübhâne Rabbiy*el'Azîm** diyerek 
Azamet sahibi Rabbini tesbîh eder; yani O ’nu nok
san sıfatlara sahip yaratıklara benzemekten uzak bi
lir. Benzer bir duâda ^-yegane zorlama ve tasarruf 
sahibi, kibriyâ ve azamet sahibi olan** 8 Allah tes
bîh edilir. Rüku’, teslimiyet ve huşûun en güzel ifa
desidir. Allah Rasûlü’nden rivayet edilen bir duâ, 
rüku’da canlanması gereken duygu ve düşünceleri 
şöyle dillendirir: **Ey Allah*ım! Senin için rüku* 
ettim; Sana îman ettim ve Sana teslim  oldum, Ku' 
lağım, gözüm, özüm/beynim, kanım , etim , kemi' 
ğim ve sinir sistemim Alemlerin R abbi olan A h  
lah*a hu§û etti,** ^

Rüku’dan doğrulup Alemlerin Rabbi’ne sınırsız
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hamdü senada bulunduktan sonra sıra ibadet ve ita
atin zirvesi demek olan secdeye gelir. Kul, secdeye 
kapanarak benliğini, kibrini, gururunu yalnız ve yal
nız Rabbinin huzurunda ayaklar altına aldığını ispat
lar. Böylece Azız ve Celîl olan Yaratıcı’yı olabildi
ğince yüceltip takdis ve tesbîh ederken, O’nun kud
reti karşısında kendi acizliğini ve hiçliğini itiraf eder
ken başka hiçbir varlığın karşısında böyle alnını ye
re sürerek tazîmde bulunmayacağını ifade ve îlân 
eder. Hz. Peygamber’den rivayet edilen bir duâ secde 
rûhunu yaşama noktasında bir hayli anlamlıdır: **Ey 
Allahtım! Senin için secdeye kapandım; Sana îman  
ettim ve Sarut teslîm oldum. Yüzüm, kendisini ya
ratıp ona şekil verene, onda göz ve kulak açana  
secde etti. Yaratanların en iyisi olan Allah ne mü' 
bârektir!*^^^ Mümin secdesinde bu duâyı terennüm 
ederek kendisini topraktan yaratıp mahlukların en 
güzeli ve en şereflisi kılan Hâlik-ı Zü’l-Cemâl’e min
net ve teslimiyette bulunur. İki kez tekrarladığı sec- 

. de ile topraktan geldiğini ve tekrar toprak olacağını 
ifade eder. İşte bu ân, kulun Rabb*ine en yakın ol
duğu ândır: Yüce Yaratan kuluna "secde et ve ya- 
kınlaş”(96/19) buyurur.

Son Oturuş: Tahiyyât, Teşehhüd ve Mi’râc

Saygı dolu bir kıyamdan sonra eğilerek rükû’ eden ve 
ardından daha da eğilerek secdeye kapanan; böylece 
her seferinde Rabbini olabildiğince yücelterek tev- 
hîd eyleminin basamaklarından aşama aşama yukarı 
çıkan mümin, Hz. Rasûl’ün mi’râca çıkarak Rabbi ile 
aracısız sohbet etmesi gibi, doğrudan ve bizâtihî Ya- 
ratan’ına kalbini açar, kulluğunu arzeder; yürekten 
duâ ve niyâzda bulunur, gönülden yalvarır, yakarır. 
Tahiyyât’ı okuyarak; bütün tahiyyelerin(ta’zîm ve 
saygıların), tayyibelerin(övücü ve güzel sözlerin), sa- 
lavâtın( ibadet ve namazların) Allah’a has olduğunu 
kalbı bir imanla ikrar eder; nebiye salât u selâm gön
derir; salihlere rahmet ve bereket diler; sonra Al
lah’ın tek ve yegane ilâh olduğuna, Muhammed’in 
de onun kulu ve rasûlü olduğuna şahitlik eder. Hz. 
Peygamber’e salât u selâmın ardından annnesine, ba
basına ve tüm müminlere hem bu dünyada hem öbür 
dünyada hayırlar ve esenlikler diler; cehennem aza
bından korunmayı diler, kendisinin ve zürriyyetinin 
dosdoğru ve sürekli namaz kılanlardan olmasını di
ler, diler de diler... Allah ile kulu arasında hiç bir va
sıtanın olmadığı bu son oturuş, âdetâ müminin na
mazdaki mi’râc ânı ve namazmın hâsılasıdır. Mümin,

yüce Mevlâ’nın "Ben onlara çok yakınım; duâ ede
nin yakarışına her zaman karşılık veririm**(2/186) 
buyruğunun tam da bu duâ ve niyâz ânı için geçerli 
olduğunun bilinci içinde derûnî bir iştiyakla yalvara
rak, yakararak, korkarak ve umarak Rabbinden iste
yebildiği kadar istemelidir.

Nihâyet selâm verirken; sağında ve solunda bulu
nanların şahsında tüm inananlara, salihlere ve me
leklere selâm verdiğinin bilinci içinde namazını biti
rir; ama duâsı, niyâzı, hamdi, tekbîri, tesbîhi, zikri, 
fikri... bitmez; namaz heyecânı bir sonraki namaza 
kadar mümini diri tutmaya yeter.

Böyle huşû ve hudû içinde ikâme edilen yani dos
doğru kılınan bir namaz; mümini fahşâ ve münker- 
den alıkoyarak(29/45), nefsin, şeytanın, tâğûtun et
ki alanından ve kula kul olma tehlikesinden kurtara
rak onu özgürlüğüne kavuşturur.

Bir tevhîd eylemi olarak kılınan namaz mümini 
sürekli ihyâ ve inşâ eder.

O halde, Ramazan’ı fırsat bilerek:
Haydi namaza! Haydi felâha! Haydi kurtuluşa! 

Haydi özgürlüğe! m
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CEVDET SAİD

Türkçesi: Abdi KESKİNSOY

C emâatten birisi “Rabbimiz bize dünyâda da 
iyilik ver, âhirette de iyilik ver” [2/201] âyetini 
şu şekilde okumuştu: ‘Rabbimiz bize âhiret' 

te iyilik ver, dünyâda da iyilik ver.’ Oradakilerin 
hepsi, okuyanı: ‘âtinâ fid-dünyâ haseneten..’ şeklin
de okuması için uyarmıştı. O, tekrar aynı yanlış oku- 
masını sürdürmüş, cemâat de üç kez onu düzeltmişti. 
Ardından okuyan, kendisini dinleyen topluluğa şu 
açıklamayı yapmıştı: ‘Ben sözkonusu âyeti, Allah’ın 
Kitâb’ında olduğu gibi değil, insanların zihinlerinde 
yer aldığı şekilde okuyorum. Meselâ şu âyeti de in
sanların zihinlerinde yer aldığı şekilde okurum: Aye
tin aslı: “Hak geldi, bâtıl yok olup gitti”[17/81] şek
linde iken ben: ‘Bâtıl geldi, hak yok olup gitti’ şek
linde okurum.’

Çok kere tekrarladım: Egemen düşünceler karşı
sında naslar tek başına hiçbir yarar sağlamaz, bir de
ğer ifâde etmezler. Sözgelişi biz Kur’ân’da şu âyeti 
okuruz: “De ki: ‘H ak geldi, bâtıl yok olup gitti. Zaten 
bâtıl yok olmaya >wgziıdır.”[17/81].

Ayeti bu şekilde okuruz, fakat ona ‘bâtıl geldiğin
de, hak yok olup gider’ şeklinde inanırız. Kendimizin 
hak olduğunu, ama bâtılın gelip bizi hükümsüz kıldı
ğını, tepelediğini zannederiz. Halbuki bu fâhiş bir 
hata, hakkı inkâr ve hak, Allah, peygamberleri ve 
kitapları hakkında kötü zanda bulunmaktır. Çünkü 
hak, Allah, peygamberleri ve kitapları: ‘hak geldi
ğinde, bâtd yok olup gider’ derler, şıma bâtıl öldürül
dü, demezler. Çünkü bâtıl, dışarıdan düşmanca bir 
müdâhale olmadan kendiliğinden ölmüş ve yok olup 
gitmiştir. Hak ortaya çıktığı için tabiî bir netîce ola
rak zâil olmuştur. Zira Yüce Allah şöyle buyurur: 

“Hakkı bâtılın üzerine atanz da onun beynini dağıtır. 
Böylelikle bâtıl yok olur gider. Allah’a  yakıştırdığınız sı
fatlardan ötürü yazık size! ”[21/18].

Bilgisizlik, düşmanca saldırıyla izâle edilmez, ter

sine daha da kökleşir. Bilgisizlik ancak, bilgi ile izâle 
edilir. Zira bilgi aydınlık (nûr), bilgisizlik ise karan
lıktır. Aydınlık geldiğinde karanlık silinir gider. Ar
tık ona karşı bedenî bir harb îlân etmeğe ve öldür
mek için silah kullanmaya gerek yoktur.

Hakikatte yok olup giden hak değildir; çünkü 
hak, hiçbir durumda bâtılın karşısında yenilgiye uğ
ramaz, yok olup gitmez. Zira bilginin gelişi, ancak 
bâtılı ve bilgisizliği izâle eder. Fakat burada ortaya çı
kan hâdise şudur: Batıl güçlü bir şekilde geldiği za
man, daha zayıf durumdaki diğer bâtıl yok olup gider. 
Zira bilgi ile bilgisizlik arasında bir paralellik durumu 
sözkonusu olmadığı gibi, hakla bâtıl arasında da yok
tur. Hiçbir zaman yüzyüze gelmezler. Bundan dolayı 
hak ile bâtıl arasında bir mübârezenin meydana gel
mesi, bunun neticesinde hakkın yok olup gitmesi 
mümkün değildir. Allah şöyle buyurur:

“De ki: ‘hak geldi, artık bâtıl bir daha gelmemek üze
re yok olup gitmiştir.”[34/49].

Müşkülâtın çözümü son derece kolay ve basittir. 
Zira ilim dallarının hepsi de kolay ve basittir. Bir kar
maşıklık, belirsizlik, bulanıklık, takyîd sözkonusu de
ğildir. Ancak aydınlatılmaya ve îzâha muhtaçtırlar.

Kur’ân’ın ilk indirilen sûresinde önemi ve değeri 
çok büyük üç ilke vardır:

Birinci ilke, okuma ile ilgilidir. Nitekim insan 
hakkında konuşanlar, onu ‘konuşan canlı’ olarak tarif 
etmişler. Bu tarifleriyle sanki şunu demek istemişler: 
‘İnsan okuyan canlıdır.’

Allah’dan gelen en son mesajın ‘oku!’ kelimesiy
le başlaması, okumanın ehemmiyetine; yani fikrin, 
tecrübenin kelâm ve konuşma vasıtasıyla bir beyin
den diğerine aktarılmasının ne kadar önemli olduğu
na işaret eder. Allah şöyle der:

“Göğün ve yerin Rabbine yemîn olsun ki bu, sizin 
konuşmanız gibi, haktır .”[51/23].
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raiî̂ aıjııcan= R nııl
İnsanın konuşması hak olduğu gibi, kâinât, ha

yat, âhiret...bunların hepsi de haktır. Hakkın en bü- 
yüğü, en yücesi, bilgiyi konuşma vasıtasıyla aktarma 
kudreti anlamı taşıya konuşmadır. İnsan kesif imkân
lar manzûmesidir. Bunların anahtarı konuşmadır. 
Okuma ise, işitme ve görme vasıtasıyla bilginin hu- 
sûlünün başlıca sebebidir. Kelâm kulaklarla duyulur, 
yazı da gözlerle görülür. Bunun sonucunda bilgi insa
na intikâl eder. İnsan bilgiden ibâret bir varlıktır. 
Çünkü insanı, kâinattaki diğer varlıklardan ayrıca
lıklı kılan farklılığı, anasının kamından hiçbir şey 
bilmeyen bir varlık olarak çıkmasıdır. Allah konu ile 
ilgili şöyle der:

“Allah sizi analarınızın karnından hiçbir şey bilmez 
hâlde çıkarmıştır.”[16/78].

Fakat görme ve duyma hisleri, lügat ve lisân re
mizlerini tahlil edebilme yeteneği sonucunda bilgi 
meydâna gelir. Buna göre denilebilir ki insan oku
maktan ibârettir; insanlık tarihini okumak; tarih na
sıl oldu, nasıl değişim ve dönüşüme uğradı; tarih bo
yunca insanla ilgili ne tür hâdiseler meydâna geldi...

“En yüce Rabbin adına oku ki, O sana ikrâmda bu
lunsun. İnsana kalemle yazmayı ve bilgi edinmeyi, bilgi
yi aktarmayı öğretti, insana bilmediklerini öğret
ti. ”[96/3-5].

Bu yüce armağan, olağanüstü değerdeki kudret 
insanın kadrini yükseltmektedir. Ne var ki kuvve 
hâlinde bu kuvveti benliğinde taşıyan insan, aynı za
manda anlam a  yollarını tamâmen tıkayan fücûr, 
tuğyân ve kibir gibi birtakım olumsuz nitelikleri de 
bünyesinde barındırmaktadır.

Öte yandan bilgi anahtarına sahip bu insanın ya
nılmayacağını sanmayın.

“Hayır, kendisini ihtiyaçsız, kendi kendine yeterli 
görmesinden ötürü muhakkak insan azar! Kesin dönüş

Rabbinedir. ”[96/6'8j.
İkinci ilke, insanın azması meselesidir. Evet, in

san kendisini kâdir, zengin, ihtiyaçsız, kendi kendine 
yeterli; verdiği emirlerin insanların kayıtsız şartsız 
yerine getirdiklerini gördüğünde azar. Evet, insan 
kendini böyle bir yerde gördüğü zaman, kaçınılmaz 
olarak azacaktır. Tarih bunun hep böyle olduğunu 
bize öğretmektedir. Nitekim Kur’ân da geçmiş mil
letlerden, onların helâk sebeplerinden söz ettiğinde, 
bunun gerekçesinin insanın azması meselesi olduğu
nu bize söyler. Çünkü onlar ülkelerde, bölgelerde az
mış sapmış, oralarda fesâdı alabildiğine çoğaltmışlar
dı. Bu yüzden Rabbimiz de onları azâb kırbacından 
geçirmiştir. Çünkü Rabbimiz, gözetleme makamın
da, olan biteni sürekli gözetlemektedir. İşte ilk inen 
sûrede belirlenen değeri ve önemi çok büyük ikinci 
ilke de insanın azgınlaşması müşkülüdür. İnsanın az
masının bir diğer nedeni, kendini, itâat edilen mu
kaddes bir kimse olarak görmesidir. Çevresinde bulu
nan herkes, onu çok büyük bir komutan, milletin yol 
göstericisi, kurtarıcısı, hakkın yardımcısı olarak yü
celtirler. Sanki Allah hakkı bâtıldan, doğruyu yan
lıştan ayırdeden bir söz olması; hak adına hüküm 
vermesi için yalnızca onu insanlara göndermiştir. 
Akşam sabah bu şarabı içen kimse, sarhoş olur; bu 
şarap onun gözünü kör eder, sarhoşluğu gün geçtikçe 
artar, hattâ delirme derecesine erişir. Öyle ki insan
ları yaşatan, onlara hayat bahşedenin kendisi oldu
ğunu zannetmeye başlar. Dilediğini yaşatma, diledi
ğini öldürme hakkı sanki yalnızca ona âiddir. Nite
kim Hz. İbrâhîm’le Rabbi hakkında tartışan zorba 
(Nemrûd) ‘ben de öldürür ve yaşatırım’ demişti. İb- 
râhîm ise fertlere, topluluklara isâbet eden, topluluk
ların helâkine vesile olan bu belâya, karanlığa ve he- 
lâka karşı durmuştur.
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RAMAZAN: İNSAN4NŞASI MEVSİMİ

Üçüncü ilke ‘O’na itaat etm e’ ilkesidir: Zira 
‘O^na itâat etme' ilkesiyle tuğyandan kurtulmak 
mümkün olur; bu aynı zamanda insanı da özgürleştirir.

Öyle ise bu üç ilkeyi burada bir kez daha kısaca 
tekrarlayalım: 1- Okuma ve bilgi kudreti. 2- Fücûr 
ve takvâ kendisine ilham edilen insanı engelleyen 
apaçık bir belâ olan tuğyan (azma, sapma) ve 3- 'ona 
itâat etm e’, ilkesi.

İnsanda saklı fücûrun üstesinden gelmek, ancak 
okuma ve bilgi ile mümkündür. Bunun yanı sıra tâ- 
ğûtu yenilgiye uğratmak, ona üstünlük sağlamak da 
azgınlık ettiği konularda ona itâ’at etmemekle kabil
dir. Bütün peygamberler toplamların vebâsı, millet
lerin helâkinin başlıca vesilesi apaçık bir belâ olan 
tuğyandan sakındırmak için gelmişlerdi:

“Yemîn olsun ki, her ümmete ‘Allah’a ibâdet edin, 
tâğuttan kaçının’ diyen bir peygamber göndermişiz- 
dir.”[16/36l

Tâğutlardan kaçının! Sarhoşluktan kaçının! De
lilikten kaçının! Apaçık belâdan kaçının! Zira bu 
günâh, bütün amelleri boşa çıkarır! Kaldı ki hiçbir 
tâğût kendi rızâsıyla tuğyândan vazgeçmez. Rızâsı ol
madan da hiçbir insana karşı tuğyân edemez. Çünkü 
insan okumaya kudreti olan bir varlıktır. Okuma sa
yesinde insanın tuğyanın ne demek olduğunu, tâğu- 
ta boyun eğmenin ümmetlerin, toplulukların ve me
deniyetlerin helâkinin başlıca sebebi olduğunu kav
raması mümkündür.

Bu çerçevede ehramları iyi okumamız, yorumla
mamız gerekir; çünkü ehramlar bir medeniyetin gös
tergeleridir. Fakat o medeniyet tam bir tuğyan mede
niyeti idi. O ehramlar da tuğyânın birer remzi duru
mundadırlar. Bundan dolayı Kur’ân Fir’âvn’ı tuğyâ- 
nın, helâkin ve çöküşün remzi olarak tanımlamıştır. 
Yok oluşun remizleri durumundaki ehramlardan baş
ka onlardan geriye hiçbir şey kalmadı.

Kuşkusuz tuğyân kuvvete, kaba güçle üstün gel
meye olan güvenin bir sonucudur. İnsan aklını bir 
köşeye atıp ihrrıâl etmek’, insana has bilinç ve bilgi, 
edinme kudretini öldürmektir tuğyan. Bundan dola
yı tuğyânın üstesinden gelmek ancak okuma ve 
ma’siyette itaat etmemekle mümkündür. Zira okuma 
bilgi demektir, insanın hayatı ise bilgiden ibârettir. 
Yani insanın sürekli bir şekilde bilmediklerini bilme 
çabasıdır.

İnsan hâlâ bilgisizlik döneminde yaşamaktadır. 
Çünkü okuma ve bilgi tuğyandan, sarhoşluktan, in
sanların birbirine kulluk etmelerinden kurtulmanın 
yegâne yoludur. Zira tuğyan insanlık için en büyük

belâ ve en büyük puttur. Bu bakımdan okumadığı
mız, *ona itâ*at etme* ilkesine sıkı sıkıya bağlı kal
madığımız sürece, hepimizin tuğyana maruz kalacağı
mızı çok iyi kavramamız gerekir; çünkü okumanın 
terkedildiği, okumanın, bilgi edinme yeteneğinin yi- 
tirildiği ve ‘ona itâ’at etme’ ilkesinin işlevsiz kılındı
ğı iklimde ve bölgede zarûri olarak tâğut, tuğyan 
meydâna gelir. Bundan dolayı denilmiştir ki, insan 
muhakkak azar. Ancak tuğyanın üstesinden gelmek, 
tâğûtu yenilgiye uğratmak, onu öldürmekle değil, 
ancak okuma, bilgi edinme ve bilinçlenme ile müm
kündür. Nitekim demokrasinin denetim mekaniz
ması da toplumun vicdanı, bilincidir. Peygamber
lerin gönderilmeleri ise insanları nazarî bakımdan 
bilinçlendirme, ‘ona itâat etme’ ilkesi üzerinde alış
tırma yapmaları için eğitmekti.

İnsanların zorunlu olarak azgınlara itâat etmeleri 
ve irâdelerinin gasbedilmesinin tarih boyunca en et
kili uyuşturucu olduğunu kavrayamadık. İnsanların 
akıllarının sihirle hipnotize edilmesi, onların bilgi ve 
amelin bir kıymeti olmadığı yanılgısına düşmelerine 
vesîle olmuştur. İrâdesi ellerinden alınan topluluklar 
kendilerini, ellerinden hiçbir şey gelmeyen çâresizler 
olarak zannederler. Hemen hepsi, bir şey yapamamış- 
lığını mazur göstermeye çalışıyor. Güya güç onlara 
tasallut ediyormuş da bu yüzden hiçbir şey yapamıyor- 
larmış! Halbuki insanın bilgi sermayesi olursa, hiçbir 
güç ona tasallut edemez, onu tahakküm altına ala
maz. Çünkü bilgi insanı derûnî manada özgür kılar.

Şurası muhakkaktır: Benliklerimizde olan düşün
celeri, niyetleri bilgileri, sanıları değiştirmediğimiz 
sürece Allah kesinlikle bizim içinde yaşadığımız 
vakıamızı değiştirmeyecektir. Bilemiyorum bu sikli 
kalan açıklığı, apaçık olan kapalılığı nasıl vuzûha 
kavuşturacağı? Bu apaçık sihri, büyük belâyı nasıl 
keşfedeceğiz? Bu uzun süreden beri varolan vehmi, 
hîleyi, tuzağı, yalanı ve dünyada en küçük azgınlığın
dan en büyük azgınlığına varıncaya kadar, küçük 
büyük bütün insanlara egemen olan büyüyü keşfedip 
ortaya koymayı ne zaman başaracağız?

Bugün Am erika, bilgisizlikleri yüzünden ellerin^ 
den bir şey gelmeyen çâresiz milletlere, halklara 
yalanla, sihirle ve vehimle tasallut etmektedir. Zira 
vehmin tasdîki sonucunda yalan bir bilgi türü doğar. 
Nitekim Amerika da büyük bir sihir yapmış ve onun
la insanların gözlerini büyülemişlerdir. Böylelikle in
sanlar görme vasıtasını ve göreme yeteneğinin yerine 
getirdiği vazifeyi kaybetmişlerdir.

Zira bâtıla îmân, hakkı zayıf ve küçük düşürür, ■
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EDEBİYATI ANLAMAYA DOĞRU II 
İYİ DE NEDİR EDEBİYAT?

HASANALÎ YILDIRIM

Klaus Schulzs’nin Into the Blue 
adlı eserinin katkılarıyla

E7  debiyat yalnızca bir düş ürü
nü olmadığına göre tam ola- 
rak nedir? Üstelik bu taıH' 

İlk, bütün zamanlar için geçerliliği
ni koruyabilir mi? Edebiyat gibi he
nüz bütünüyle sistematikleştiril
memiş bir zihin etkinliği türünü bir 
tarafa bırakalım, aslında zihni et
kinliklerin tümü, yalnızca bağlam
larında geçe'rli (doğru değil, geçer
li) sayılabilecek tanımlar öne sü
rerler. Üstelik bu tanımların geçer
liliğini sağlayan da, o tanımlardan 
hareketle ulaşılan yargıların geçer
liliği/tutarlılığı değil, o tanıma ula
şılırken katedilen mesafenin, o zih
ni etkinliğin yöntemine/yöntemle
rine uygunluğudur. Demek ki bir 
tanımın geçerliliğini bile tüm du
rumlar için ileriye doğru hareket 
ettiğimizde değil, ancak geriye 
doğru, o tanımın gerekçelerine git
tiğimizde sınayabilmekteyiz. Bu 
tespit de bize konumuz için şu bil
giyi kazandırmakta: bir edebiyat 
tanımı, kendisinin alt dallarının 
tümüne, konuyla ilgili sorunların 
bütününe ya da kendisine yakınla
şılma yordamlarının hepsine karşı
lıklar bulmak ve gerekli açılımları 
sağlamak durumunda değil; ancak 
o tanımın belirlediği şartlar ve öl
çütler doğrultusunda bir edebiyat 
ürününe ya da edebiyatla ilgili bir 
soruna yakınlaşılabilinir.

Gelgeldim burada gözetilmesi 
gereken ilke şu: bir tanımın (ve o 
tanımdan hareketle elde edilen 
öbür tanım ve ilkelerin) bütün za
manlar ve bütün durumlara uyarla- 
namaması, o tanımın rastgeleliğini 
arttırmaz; tersine, tanımın tanıdığı 
hareket alanında belirtilen kurallar 
doğrultusunda at koşturulmasının 
önünü açmak, tanımın zorunluluğu.

Edebiyatta Seçimin Rengi: Biçim

Konuya başka bir açıdan yaklaşma
yı deneyelim:

Bir edebiyat eserini önemli kı
lan, içeriğindeki düşüncelerin iş
levselliği, hatta yeniliği olmadığı
na göre, (İlk yazıda değinilmişti.) 
bir metni önemsemememizi gerek
tiren yönler nelerdir? İfadelerinin 
orijinalliği olabilir mi; ya o ifadele
rin dillendirilmesinde başvurulan 
benzetmelerin yeniliği, imgelerin 
rastlanılmamışlığı? Sakın bir ede
biyat metnini ayrıcalıklı kılan, 
okurunu taşıdığı düş dünyasının 
yüceliği olmasın? Dahası, böylesi 
yücelere tırmandırmasa da ifadele
rindeki düşsel tat, o ürünü başkala
rından ayınnaya yeterli gelmez rhi? 
Hem bu olasılıkların tümü, en 
azından aynı anda bir araya gelmiş 
birkaçı, bir metni edebiyat sayma
mız için niçin yeterli olmasın ki?

Şunun için: tüm bu sayılıp dö
külenlerde ve dolayımlarında, 
(edebiyatın ruhu diyebileceğimiz) 
eksik bırakılan bir ö?: var: biçim. 
Ancak bu alandaki bir yenilikle 
birlikte öteki niteliklerin herhangi 
bir yeri ve önemi olabilir.

İşte edebiyatta biçimin ne den
li belirleyici bir rol oynadığını be
lirlemesi bakımından doğa bilimle
ri ve (aynı zamanda) insan bilimle
rindeki yöntemlerin bu alana uy
gulanması gerekmekteydi. Tabii ki 
doğa bilimlerinin yöntemi yerine 
örneğin tarih yöntemini seçen Be
nedetto Croce gibi isimlerin söyle
diklerini de bu bağlamda değerlen
dirmek durumundayız.

Demek ki edebiyatın en esaslı 
sorununu, bir yazarı öbüründen 
ayıran yönlerin belirlenmesi diye 
alırsak, bu sorunun aşılmasında da 
bilimlerin yöntemlerini edebiyata 
uyarlamanın önemini kavramış 
oluruz. Peki edebiyatın da tıpkı do
ğa bilimleri gibi şaşmaz ve tutarlı 
yasaları olabilir mi? Edebiyat, eleş
tirmenlerin ya da okurların keyfi 
yargılarından kurtanlabilir, ölçü
lüp biçilebilir, sebep-sonuç ilişki
siyle açıklanabilir kurallara kavu
şabilir mi?

Kuram Niçin Şart?

Bu sorunun karşılığını bulmak, 
edebiyat kuramlarının en temel so
runsallarından biri. Öyle ya, edebi
yatı hem genel geçer ve keyfi yargı
lardan kurtaracaksınız, hem de bu 
elde ettiğiniz yargıları edebiyatta 
bütün zamanlar için geçerli kılabi
leceksiniz. Sözü geçen böyle bir 
duruma, tüm öbür niteliklerden 
önce edebiyatın amacı uymaz. 
Çünkü edebiyatın içeriğini birinci 
derecede belirleyen kişisel veya 
toplumsal durum ve gereksinimler,
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fenel bir yasayla belirlenecek nite
likler değiller. Tersi durumunda, 
tıpkı bilim gibi edebiyat da gere- 
ğinden fazla genelleşir, böylelikle 
de hayatta hiçbir karşılığı olmayan 
bir bilgi türü haline gelirdi.

Burada şöyle bir soru akla gele
bilir: bilimin hayatta hiçbir karşılı
ğı olmadığı da nereden çıktı?

Bu sorunun kestirmeden karşı
lığı şu: bilim, zaten ilkece pratikte 
bir karşılığı olmayan zihin etkinli
ği. Bilimin hayattaki karşılığına, 
hayat için uygulanmış verilerine 
teknik diyoruz.

Okur Metni Niçin Bir Başına 
Anlayamaz?

Ne ki bu durum, ülkemizde yürür
lüğünü koruyan şu sonuca götüre
mez bizi: kim ne derse desin, bir 
edebiyat metnini anlamak sonuçta 
kişisel bir etkinliktir; okurun o me
tinde bulup çıkardığı estetik güzel
likler, keyfi bile olsa o okura este
tik bir haz yaşatıyor, onu heyecan
landırıyor ve duygulandırıyorsa 
edebiyat amacına ulaşmıştır.

Ülkemiz eleştiri anlayışını de
rinden (!) belirlemiş bu yaklaşımın 
en büyük zaafı, metni okurun zihni 
birikimine ve anlık duygusal düze
yine hapsetmek. Oysa bir edebiyat 
eserini anlamak demek, o eserin 
özel yapısını kavramak ve ayrıca
lıklarının ayrımına varmak demek. 
Halbuki insan, konuya ilişkin ön- 
donanım sahibi olmaksızın, yalnız
ca seziş yoluyla bu niteliklerin eşi
ğine yaklaşamaz bile. Demek ki 
edebiyat bilgisi olmaksızın, Yeni 
Eleştiriciler’in doku adını taktıkla
rı, bir insanı öbüründen ayırmamı
zı sağlayan parmak izinin edebiyat
taki karşılığı durumundaki yapı 
kavranamaz ama belki o dokunun 
etkilerine maruz kalınabilir ancak. 
Bu ise edebiyatın amacı değil, olsa 
olsa yan etkilerinden biri.

Öyleyse burada şöyle bir adım 
atabiliriz: bir eserin parmak izini 
başka izlerden ayırmamızı müm
kün kılan bilgi türüne edebiyat ku
ramı diyoruz.

Her Şeyin Başlayıp Bittiği Yer

Peki kuramını anlamaya adım ata
bilecek bir ipucu bulabildik ama 
{bir tanıma ulaşmamıza yardımcı 
olacak) üzerinde kuram inşa edilen 
edebiyat alanını nasıl sınırlandıra- 
biliriz? En uygunu gibi görünen, 
‘kişiselliği ağır basan düş ürünü’ de
diğimizde ortaya çıkacak sakınca
lara yukarıda değinir gibi olmuş
tuk. Öyleyse bizi dokuya götürecek 
en sağlam yol olarak dilin kendince 
kullanımını seçmek, bir hareket 
noktası olarak yanlış olmayacak.

Ne ki buradaki dilin kullanımı
nı, mimaride taşın, müzikte sesin, 
resimde boyanın kullanımı ne ise 
orayla sınırlanmamalı. Tersine dil, 
meramı en iyi tarzda ifade etmenin 
aracı olmaktan çıkıp da yazı’nın 
amacı haline gelmeye başladığın
da, modern anlamıyla edebiyat ala
nına yakın düşmeye başlanılmış 
olunur. Dilin günlük kullanımının 
üzerine çıkmak klasik anlamdaki 
edebiyatın amacıyken, dilin kulla
nımında dil dışı tüm hedefleri dışa
rıda bırakarak bizzat kendisiyle 
hemhal olmak, modern edebiyatın 
ta kendisi olmuş durumda.

Söz konusu edebiyat değil de 
bilim olsaydı dil bahsini kavramak
ta işimiz çok kolaylaşacaktı. Çün
kü bilim dilinin amacı son derece 
dolambaçsızdır: açıklamak ve işa
ret etmek. Bilim dilinde işaret 
eden ile işaret edilen arasında tam 
bir uyum hedeflenir. Evet, bilim 
dilinde de işaret, tıpkı edebiyat di
linde olduğu gibi keyfidir ama öy
lesine apaçık ve dolayımsızdır ki 
muhatabını kesin bir biçimde işa
ret ettiğinden başka bir şeye götür

mesi olanaksızdır. Bu açıdan edebi
yat diline bakıldığında onda kimi 
eksiklikler ve gedikler bulabiliriz. 
Çünkü edebiyat dili asıl gücünü, 
bilim diline göre bu noksanlıkla
rından almakta: müphemlik,
(muğlaklık değil) çok anlamlılık, 
yan anlamlılık, çeşitlenebilirlik, 
çağrışımlarla zenginleşebilirlik...

Edebiyat dilini öbür dillerden 
ayıran yön de tam burası: öbür kul
lanımlardan farklı olarak edebiyat
ta sözcükler dış dünyadaki nesnele
ri veya olguları göstermekle yetin
mez, yazarın dünya görüşünü, kişi
liğini, o anki ruh halini, iç dünya
sını da gösterirler. O yüzden yalnız
ca bir meramı ifade değildir edebi
yat dili; okurunu etkilemeye çalı
şan, kendi duyuşuyla olayları, olgu
ları ve nesneleri algılamak için 
okum yazarın ruh sofrasındaki 1eri 
paylaşıma çağıran, bu paylaşım 
sonrasında okurunda değişiklikler 
hedefleyen bir yapıdadır.

Bilim dilinden farklı olarak ki
mi biçimsel yapı özellikleri de ba
rındırır edebiyat dili. Örneğin bazı 
edebiyat türlerinde, (şiir) işaret 
edilen kadar işaret edenin kendisi 
de (sözcük) önem bakımından baş
role geçebilir. Sözcüğün ses yapı
sından tutun da ölçü ve kafiye de
ğeri, ses benzerliği, kimi seslerin yi
nelenmesi, edebiyat dilinin vazge
çilmezleri arasında.

İşte böylesi bir dil anlayışı doğ
rultusunda, gündelik gerçeklikten 
alınan öğeyi, kendisine özgü doku 
anlayışıyla yeniden işlenen, kurulan 
biçim çatısı altında derleyip çatılan 
ve okur üzerinde sıradan-üstü este
tik bir haz uyandıran metne edebi
yat diyoruz. Bir adım sonra değişti
rilmek üzere yapılmış bu işlevsel ta
nımdan hareketle şu soruyu sorma
nın yeri geldi: iyi de, ne işe yarar şu 
edebiyat denilen şey? Edebiyata iş
levi doğrultusunda bakmak da gele
cek yazının konusu olsun. ■
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ŞEHRİN DİRİLİŞ DEVRİMİ; 
RAMAZAN

TARJK TU FA N

sahur,,.

Gece yarısı ve ayaktayız. Şeh
rin her bir köşesinde ateş böcekle
ri gibi yanmaya başhyor lambalar. 
Bir haber almışçasına ardarda uya
nıyor insanlar. Koşuşturmalar sii- 
rüyor mahmur gözlerle. Otorite, 
ürkek uykusunu devam ettiriyor. 
Şehir, üniformalarından arınmış 
gecenin ne olacağı kestirilemez 
dinginliğinde çaresiz bir yorgun
lukla uykuya yenik düşüyor.

Vakit gece yansı ve ayaktayız.
Kadınlarımız seferberlik anı 

heyecanıyla yiyecek bir şeyler ha
zırlıyorlar. Bir kavgaya hazırlanır- 
casına heyecanla.

Ama korkuyla değil, gecenin 
karanlığıyla bile örtülmeyen coş
kuyla.

Bir.şeyler yemeye çalışıyoruz. 
Biraz da su. Evet su içmek gerek.

Gecenin yarısında ayaktayız 
ve bir devrimi selamlamak için 
hazırlanıyoruz. Bir arınmanın ço
cuksu heyecanıyla gecenin yarı
sında hayatın gerçek yüzleriyle 
yüzleşebilmenin beklentisi için
deyiz.

Güneş doğmaya yakın artık.
Yeni bir başlangıç.
Alnımızı yere koyarak güneşin 

ve aydınlığın, günün, gecenin, 
gökyüzünün, toprağın, doğunun ve 
batının Rabbini selamlıyoruz.

gun„,

İşte oruç başladı.
Ağzımıza bir tek lokma sokmu

yoruz. Açlık ve susuzluk, onca za
man aradan sonra yeniden karşı
laştığımız tanıdıklar gibi yanıbaşı- 
mızda duruyorlar.

Akşam olduğunda pazar yerin
de yerlere saçılmış sebze ve meyve
leri toplayan kadınların açlığı çar
pıyor yüzümüze.

Evine ekmek götüremeyen bir 
babanın utancı omuzlarımızı çö
kertiyor.

Hakkari’de çöp toplayan ço
cukların açlıktan guruldayan mi
deleri kulaklarımızı sağır ediyor.

El-Halil’de tankların çevirdiği 
bir mülteci kampında aç kalıyoruz. 
Grozni’de bombardıman yüzünden 
günlerdir kafamızı dışarıya çıkara
mıyoruz ve artık açlık iyice bastırı
yor. Afrikalı çocukların gözlerine 
yapışan sinekler bizim de gözleri
mizi yakıyor artık.

Ağzımıza bir tek lokma koymu
yoruz.

Kirletilmiş sözcükleri dilimiz
den uzak tutuyoruz.

Bakışlarımızı gökyüzüne dikip, 
gözlerimizi arındırmaya çabalıyo
ruz.

Ruhun ve bedenin henüz diri 
kalan yanlarını güçlendirip, ölme
ye yüz tutmuş yanlarımıza hayat

arama çabası bu.
Hayatın mutlak sahibinden ya

şam duası bu.
Duyularımızı, zihnimizi, kalbi

mizi, bedenimizi ve ruhumuzu 
O’nun dışında her şeye kapatıp, 
O’nun varlığıyla yaşamımıza an
lam katabilme çabasına girişiyoruz.

Kötüyü söyleyene karşı bize öğ
retildiği gibi cevap veriyoruz : “Çe
kil ben oruçluyum!”

iftar,,.

Bizi binbir türlü nimetle rızık- 
landıran Allah’a hamd olsun.

Hızlı adımlarla evlerimize yö
neliyoruz.

Bize verilenlerin ne demek ol
duğunu, hayatın neresinde durdu
ğumuzu ve şükretmenin neresinde 
olduğumuzu görmek zamanı.

Aceleyle yemeklerimizi yeme
den önce dersini almış uysal bir ta
lebe gibi ağzımızdan dua sözcükle
ri dökülüyor: “Rabbim üzerimize 
taşıyamayacaklarımızı yükleme, 
yolunda yürüyenleri açlıktan, yok
luktan emin kıl. Ayaklarımızı di
nin üzerine sabit kıl ve müslüman 
olarak canımızı al...”

Sofrada ne olursa olsun gözü
müze kalabalık geliyor artık.

Münbit bir topraktan beslendi
ğimizi farkediyoruz.

teravih,,,

Allah’ın mescitlerine koşuyo
ruz.

Kalabalığız.
Zaferin ardından onurlu yürü

yüşlerle bağlılıklarını bildirmye gi
den savaşçılar gibi.

Omuz omuza duruyoruz.
Düzenli bir sıra halinde uzun
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bir miraç provasına hazırız.
Kirlenmiş bir kent yaşamından 

üzerimize bulaşan tüm ihanetleri, 
tüm onursuzlukları, tüm kirli söz- 
cükleri, puşt işi uzlaşmaları, kör 
umursamazlıkları, duymazdan gel
meleri, merhametsiz bakışları, hileli 
oyunları, acımasız sömürüyü, an- 
lamsız kaçışları, sahte duyarlılıkları, 
plastik duygulanımları, nabzı atma
yan hayalleri, günah dolu tutkuları, 
şehvetli, kudurgan sahiplenme gü
dülerini, gözünü kan bürümüş mül
kiyetleri, emek hırsızlığını, hain su
suşları, totaliter elleri, şeytan işi al
datmaları, aldatan neon ışıkları ve 
hayatın mutlak gerçekliğine aykırı 
düşen ne varsa terk etmeye hazırız.

Bir devrimin eşiğinde duruyoruz.

sonraki vakitler,.,.

Şimdi susuyoruz. Yeni bir hayata 
başlamanm sessizliği üzerimizdeki.

Allah’ın sesine kulak kesilme 
çabası biraz da...

Tam da bu ay içinde sözlerini 
duymuştu solgun yüreklerimiz.

Şimdi susup kulak kesiliyoruz 
tüm dikkatimizle. Bir ayetin bütün 
görkemiyle kulaklarımızda yankıla
nıp kalbimizi dolduracağı anı bek
liyoruz. Şimdi şehir gürültülü ve 
gitgide soğuyor. Mübarek elçinin 
terkedildiğini hissettiği, ayetlerin 
kesildiği zamanlar gibi...

Ramazan şehrin dirilme devri- 
midir.

Şimdi umutla, zor zamanları
mızda yalnızlığımızı ve kör karanlı
ğımızı bir bıçak gibi kesip, bizi gü
neşe ulaştıracak bir seslenişin bek
lentisini taşıyorum.

Hayır! Rabbin seni unutmadı, 
terketmedi de... ■

ÇAĞRI VE ÖMER MUHTAR’IN YÖNETMENİ 
MUSTAFA AKKAD:

“SIRADA FATİH, EYYÛBÎ 
VE ENDÜLÜS VAR”

SEFER TURAN

Sefer Turan; Mustafa Bey baş
langıçta şunu sormak istiyorum: 
Amerikan sineması Hollywood’da 
Müslüman tiplemesini nasıl değerlen
diriyorsunuz?

Mustafa Akkad: Evet... Bili
nen bir şey var; Amerikan sinema
sında Müslüman kişilik, çirkin 
bir tipleme olarak canlandırılır. 
Bunun da nedeni Yahudilerin si
nema sanayiindeki etkisi. Bu öte
den beri böyle. Hatta 11 eylül sal
dırısı, Müslüman’ı ve İslam dinini 
çirkin göstermek için ellerinde bir 
gerekçe oldu. İslam'ı terör dini 
olarak göstermeye çalışıyorlar. Te
rör suçlamasını genelleştiriyorlar. 
Ama benim onlara yanıtım şu olu
yor: Eğer din adına işlenen bir şid
det, terör varsa bu haçlı seferleri- 
dir. Halbuki Haçlı seferlerine rağ
men biz bir Din olan Hıristiyanlı
ğı terörle bağdaştıramayız.

Turan: Sözlerinizden anlıyoruz 
ki Hollywood'da Yahudiler hakim . ..

Akkad: Tabii ki öyle... Hem de 
planlı programlı bir hakimiyet bu. 
Yahudiler geçen asır Avrupa'da 
zulme uğradıklarında Sion proto
kollerinde de yer aldığı gibi insan 
aklına egemen olarak dünyaya ha
kim olmayı kararlaştırdılar. Ve bu
nu medya vasıtasıyla yapacaklardı. 
Ve asrın başında Amerikan med
yasına hakim olmayı planladılar ve 
bunu başardılar. Burada bizim on

lardan öğreneceğimiz şeyler var. 
Bizim Amerika’daki nüfusumuz 
Yahudilerden daha fazla. Ama da
ğınık, bölük pörçük vaziyetteyiz. 
11 Eylül saldırısının, burada bizim 
bir araya gelmemize katkısı olabi
lir. Birlik beraberliğimizi sağlama
mıza yardımcı olabilir.

Çağrı Filmi Binlerce İnsanın
Müslüman Olmasını Sağladı

Turan: Peki, Çağn filmi düşüncesi 
nereden nasıl çıktı? Antoni Quen'i 
nasıl buldunuz? Aldığınız eleştiriler 
daha çok nasıldı?

Akkad: Çağrı filmi düşüncesi 
şöyle ortaya çıktı: Çocuk sahibi 
olunca şöyle bir duyguya kapıldım. 
Çocuklarıma dinlerini öğretmeli
yim dedim. Çünkü biz sürekli İs
lam ülkelerini eleştirirdik. Bir de 
çuvaldızı kendime batırayım de
dim ve kendi sorumluluğumu ha
tırladım. Ve film projesi ortaya 
çıktı. Hem kendi hem de diğer 
göçmenlerin çocuklarının geleceği 
İçin... Ama bu kolay olmadı. Çün
kü Hollywood'da Antoni Quen'in 
başrolünü oynadığı bir İslâmî film 
yapmak gerçekten zordu. Çünkü 
Hollywood geleneğinde İslam’a 
dair her şey çirkindi. Ve Hollywo
od'da Mustafa Akkad ismi o za
manlar çok fazla bilinmiyordu. Bi
lenler de Selman Rüşdü gibi biri
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sanıyorlardı. Biz filmi iki kopya 
çektik. Arapça ve İngilizce. Kuran 
dili Arapça olduğu için İngilizce 
filmin aynısını, aynı metin ve sah' 
neleri bir de Arapça çektik. Arap 
oyunculara yer verdik... Ben kişisel 
olarak Arapça kopyadan daha çok 
etkilendim. Çünkü Müslüman bi
rinin "Allahu Ekber"  demesiyle 
yabancı birinin "Qod is Qreat" 
demesinden daha etkileyici... 
Batı dünyasının tepkisine gelince., 
tepki çok olumluydu. Binlerce kişi 
Müslüman oldu. Ve özelliklede şu 
anda büktün dünya televizyonları, 
üniversiteler, video klüpleri filme 
büyük önem veriyorlar. Hatta 
Amerikan ordusu Çağrı filminin 
100 bin video kasetini aldı. Ve or- 
du Afganistan'a gitmeden önce as- 
kerlere izletildi; İslam dini hakkın- 
da bilgi edinsinler diye. Elhamdü- 
lillah etkisi çok güçlü oldu.

Turan: Özelde Amerikan kamu
oyunu nasıl etkiledi?

Akkad: Güçlü etkiledi. Onlara 
kendi mantıkları ve dilleriyle hi
tap ediyordum. Filmde biraz Ha- 
beşlilere, Hıristiyanlıkla İslam 
arasındaki ilişkiye, Hz. Meryem'e 
vurgu vardı. Bütün sahneleri bu 
mantıkla çekerek Amerikalıların

filme dikkatlerini çekmeyi başar
mıştım. Hatta Anteni Quen film 
çekimleri bittikten sonra "Ben  
Müslüman olmadım am a İslam  
dinine daha çok saygı duymaya 
banladım” dedi bana.

Turan: Antoni Quen filme nasıl 
hazırlandı? Özel bir hazırlık dönemi 
geçirdi mî?

Akkad: Film çekimlerinden 
bir ay önce Antoni Quen'i Kuzey 
Afrika’ya götürdüm. Önce Arap 
elbisesi içinde nasıl hareket edebi
leceğini öğrenmesi gerekiyordu. 
Bunu yaptı. Elbisenin üzerinde iğ
reti durmaması, doğal durması ge
rekiyordu. Sonra da bu elbiseyle 
bedeviler gibi oturup onlar gibi 
davranması gerekiyordu, bunu 
yaptı. Profesyonel bir oyuncu ol
duğu için bütün bunları çabuk öğ
rendi.

Turan: Çağrı filminde Hz- Mu- 
hammed y ok .. Yani filmin baş oyun
cusu yok. Baş oyuncusu olmayan bir 
filmi çekmekte ne gibi güçlükler yaşa
dınız ?

Akkad: Çok zor oldu... Sadece 
baş rol değil yardımcı oyuncularda 
yok. Hz Ebubekir, Ömer, Osman, 
Ali hiç biri yok... Hatta Hamza, 
diğerleri olmadığı için vardı. So
run şurada ortaya çıktı: Müslü- 
manlar seyrederlerken Hz Peygam- 
ber’in yokluğundan dolayı bir zor
luk çekmiyorlardı. Ama yabancılar 
için bu bir problemdi. Bir de her 
metnin Ezher'den onaylanması ge
rekiyordu. Sanat icra etmekte zor
landım. Ama bu zorluğa rağmen 
filmin mesajı her tarafa ulaştı.

Turan: Peki dini kişilikleri sine
mada gösterme sorununu nasıl aştı
nız?

Akkad: Onayı Ezher'den alı
yorduk. Ama şunu söylemeliyim: 
Ezher onay verse dahi Hz. Peygam- 
ber’in görünmesine ben izin ver
mezdim. O yüce kişiliği göstermez

dim. Sadece Hz. Peygamber’i değil 
Hz. İsa’yı, Musa’yı da göstermem. 
Bunun doğru olmadığını düşünü
yorum. Bu kişilikleri gösterenler, 
onların yüce değerlerini azaltıyor
lar. Doğrusu ben yaptığımdan 
memnunum ve huzurluyum.

Çağrı Filminin Amacı 
İslâm’ı Doğru Anlatmaktı

Turan: Yönetmen Mustafa Akkad 
olarak Çağrı filmini çekerken sizi et
kileyen olaylar neler oldu? Zorluk ya
şadınız mı?
Akkad: Hatırladığım en önemli 
olayı anlatayım: Kuzey Afrika'da 
çekim yapıyoruz; figüran oyuncu
larımız da var; sayıları kalabalık ve 
hepsi de sıradan insanlar ama al-, 
dıkları her role inanıyorlar! Hz. 
Hamza'yı öldüren Vahşi'yi kaldı
ğım otelde tanıdım. Otelin elekt
rik teknisyeni. Dikkatimi çekti ve 
ona "filmde rol alır mısın?" diye 
sordum "evet" dedi. Hamza'yı öl
dürecekti. Bir iki eğitim verdikten 
sonra Vahşi rolünü oynadı. Öldür
me sahnesini çekiyoruz... Kamera
ları yerleştirdik figüran oyuncula
rımız, yani askerler yerlerini aldı
lar. Rol gereği Vahşi, askerler ara
sından sıyrılacak ve Hamza’yı öl
dürecek. Ama bir türlü bunu yapa
madık. En az beş defa çektim. 
Vahşi bir türlü askerler arasıdan 
geçemiyor. Askerler buna izin ver
miyorlar. Sonunda "Arkadaşlar, 
Vahşi aranızdan geçecek, buna 
izin vermeniz gerekiyor" dedim. 
"Hayır" dediler; "Aramızdan ge
çerse Hamza’yı öldürecek!" Film
den bir yıl sonra Libya'ya, Trab
lus'a gittim. Oteldeyim... Telefon 
çaldı; ahizeyi kaldırdım; "Ben Sa
lim" dedi. "Salim kim?"dedim. 
"Vahşi" dedi... “Ooo, nasılsın ne 
yapıyorsun?" diye halini sordum... 
Bana kızgındı: "Allah’ından bula
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MUSTAFA AKKAD/ TURAN

sın.. Evimi dağıttın, be
ni perişan ettin" dedi.
“Bu nasıl oldu?” de- 
dim... Anlattı: "Sokakta 
yürürken insanlar yüzü
me tükürüyorlar. Soka
ğa çıkamaz oldum. İşim
den atıldım; "Ham- 
za'nın katili diye bana 
kimse iş vermiyor". Bu
nun üzerine Enformas
yon Bakanını aradım ve 
ona maaş bağlandı.
Şimdi o maaşla yaşı
yor... Uhud  savacını çe
kiyoruz. Hz Peygamber 
askerlere geri çekilmeyi 
emrediyor. Ama bizim 
askerler bir türlü geri çe
kilmiyorlar. Sahneyi en 
az on kez çektim... Ar
kadaşlar geri çekilmeniz 
gerekiyor dedim; "Hayır! Biz Müs- 
lümanız! Geri çekilmeyiz" diye iti
raz ettiler. Sonra kendi arkadaşla
rımızı onlar gibi asker kıyafetine 
soktuk ve aralarına gizledik. Ar
kadaşlarımız onları adeta sürükle
yerek geriye çekti!

Turan: Film’in Amerika' da ya
şayan Hıristiyanlar arasında ne gibi 
etkisi oldu.?

Akkad: Çok sayıda zenci Müs
lüman oldu.. Özellikle de, yanlış 
bir din anlayışına sahip olan Fa- 
rakhan Cemaati üzerinde etkili ol
du.

Gerçekten İslam’a girenlerin 
sayısı arttı. Beni gördükleri yerde 
omuzlarında taşıdı zenciler. Büyük 
ilgi gösterdiler. Tabii ki mutlu bir 
duygu olarak bundan ötesi olmaz. 
Ünlü İngiliz şarkıcısı Cat Stevens 
filmi izledikten sonra Müslüman 
olanlardan... Müslümanlığı seçen
lerin sayısı çok oldu. Asimda biz 
filmi İslamam tebliği için değil İs- 
lam hn doğru anlaşılm ası için 
yapmıştık.

Ömer Muhtar Şehadeti Sevdirdi

Turan: Çağrı filmi ve Ömer Muh
tar... Her ikisi de sizin önemli iki ya
pıtınız. .. Bir mukayese yapar mısınız 
ikisi arasında?

Akkad: Bir sinema filmi olarak 
Ömer Muhtar'la gurur duyuyorum. 
Çağrı filmi, kutsal bir konuyu içer
diği için özel bir yeri var benim ya
nımda. Ama Ömer Muhtar'da si
nema sanatının bütün incelikleri
ni kullanma fırsatı buldum. Çağrı
da zorluklar yaşadım. Hamza, fil
min yarısında ölüyor, yerine Halid 
bin Velid ön plana çıkıyor. Bu si
nemada zor bir iş. Çünkü sinema
da ilk beş dakikada, kahramanı iz
leyiciye sevdirirsin ve sevdirdiğin 
zaman izleyiciyi yanına alır
sın. Kahraman ağladığında izleyici 
de ağlar, sevindiğinde izleyici de 
sevinir. Ömer Muhtar'da bunu ya
pabildim. Önce Ömer Muhtar’ı bir 
öğretmen yaptım. Çocuklara eği
tim veren bir öğretmen... Çocuk
lar ise tamamen afacan tipler... 
Öğretmen - öğrenci ilişkisi dünya

nın her tarafında genel 
kabul gören bir ilişki bi
çimidir. Almanya'da ay
nı, Japonya'da da. Yani 
seyirci önce kahramanı 
sevdi. Sevince de onun 
yanında yer aldı. Öğret
men, işgale karşı sava
şan bir mücahid olunca 
seyirci de doğal olarak 
onun yanındaydı. İşte 
Ömer Muhtar'da bunu 
yapabildim; Çağrı’da ise 
bu mümkün olmadı..

Turan: Peki Ömer 
Muhtar filminde sizi en 
fazla, etkileyen sahne han
gi sahneler oldu?

Akkad: Benim be
ğendiğim demeyim de 
aldığım eleştirilerden 
yola çıkarak en çok be

ğenilen iki sahneyi size anlatayım. 
Ömer Muhtar'ın, tutuklanarak ha
piste elleri kelepçeli olduğu bir 
sahne var. Bu şekliyle abdest alı
yor. Ve arka planda ezan sesi geli
yor. Hemen yanı başında da bir 
‘İtalyan subayı nöbet tutuyor. Bu 
sahne çok etkili olmuştu.

İkinci sahne ise filmin son sah
nesi: Ömer Muhtar şehid edilince 
insanlar zılgıt çekiyor... Bu sahne 
de etkileyici... Hatta Libya'da Hiz
bullah lideri Haşan Nasrullah bu 
sahneden dolayı beni bizzat tebrik 
ederek kutlamıştı. Ben de dedim ki 
şehidliğin ne olduğunu asıl siz bi
lirsiniz... Çünkü oğlu İsrail askerle
ri tarafından şehid edilince taziye 
değil kutlamaları kabul etmişti 
Nasrullah!

U ç Projem Var:
Fatih, Eyyûbî ve Endülüs

Turan: Peki yeni projeleriniz arasıda 
ne var? Sırada hangi filmler bulunu
yor?
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Akkad: İki projem var: Sek' 
haddin Eyyubi filmi; eski bir pro
je ama finansman nedeniyle bek
lemede, ikinci proje ise Fatih Sul
tan Mehmet ve İstanbul'un fethi. 
İslam’m hoşgörüsünü, farklı dinle
rin bir arada özgürce yaşadığı Os- 
manii dönemini anlatan bir film 
olacak... Bir üçüncüsü ise Endülüs. 
Allah ömür verirse bu üç filmi ger
çekleştirmek en büyük arzum.

Turan: Peki başrol oyuncuları...
Akkad: Selahhadin Eyyubi'yi 

Sean Connry oynayacak. Fatih 
Sultan Mehmet ise henüz belli de
ğil. Çünkü İstanbul'u fethettiğin
de 22 yaşında bir gençti. Rolü oy
nayacak kişinin hem ünlü hem de 
doğulu karakterde biri olması gere
kiyor. Yani hala belirleyemedim. 
İstanbul’u ziyaretimin amacı da 
Fatih Sultan Mehmet filmiyle ala
kalı. Bazı kişi ve kurumlar filmi fi- 
nans etmek istiyorlar. İnşaallah 
filmle birlikte burada büyük bir si
nema kompleksi kurmayı planlı
yoruz. Burada daha başka dünya 
çapında filmler de çekilecek.

Turan: Peki Fatih mi önce ola
cak, Eyyubi mi?

Akkad: Hangisine finansı ön
ce bulursam, onu önce yapacağım.

Turan: 11 Eylül’den sonra 
Hoüyıvood’da film çekmenin yeni 

'zorlukları olacak mı?
Akkad: Şunun altını çize

yim.. Yahudilerin egemenliği sade
ce finans sektöründe. Sanat ala
nında değil! Ben para buldum ve 
Çağrı ile Ömer Muhtar'ı yaptım. 
Finans bulursak geriye sorun kal
maz. Şu gerçekte bilinsin ki Holly
wood İslam'ın güzelliklerini anla
tan bir filmi finanse etmez. Dola
yısıyla para sorununu İslam dünya
sının çözmesi gerekiyor... ■

m etin  a n la m a  v e  YORUMLAMA:
HERMENÖTİK

NURİ GÜNER

R amazan’ın içimize akmaya 
başladığı, tüm müminleri 
heyecanlandıran, yeniden 

iman etme ve tazelerime bilinci 
aşılayan “dirilme ayına” çok şükür 
giriyoruz. Bir anda bütün beşeri 
münasebetlerimize sirayet eden, 
orada kalmayıp ucu tâ nefsimize 
uzanan ve bilhassa arınmamıza ve
sile olan bu Ramazan’da herhalde 
bu ayın ve elbettte tüm ayların ki
tabı Kur’an’ 1 Kerim hakkında dü
şünmek ve onu tekrar tekrar oku
mak tüm müminlerin heyecanına 
heyecan katacaktır. Yüce Kur’an’ı 
bir hayat rehberi kabul edip, Al
lah Rasulu ve ashabının onun var
lığıyla buldukları anlamı bizim de 
hissetmemiz, Kur’an ayına girer
ken tazelenmiş ve yenilenmiş bir 
bilinçle onu idrake yönelmemiz 
her halde ortaya konulacak yega
ne örnekliktir. Bu bağlamda, 
Kur’an’ın ilk muhataplarının, 
inen her ayeti, yepyeni bir emir ve 
sorumluluk bilinciyle hissedip der
hal hayatlarına müdahil kılma ça
baları ancak ve ancak üstün bir 
imanın ve güçlü bir idrakin yansı
ması olabilir. Vahyin, ilk dönem 
müslümanları üzerinde yarattığı 
etkiyi yine ilk dönemden bir ör
nekle hatırlamamız, Kur’an’ı anla
ma ve hayata geçirme çabalarımı
za güç katacaktır.

“Rasululah’ın vefatından sonra

Hz. Ebubekir, Hz. Ömer’e ‘haydi 
Rasulullah’ın (sağlığında iken) zi
yaret ettiği gibi, biz de Ummü Ey- 
men’i ziyaret edelim’ der. Birlikte 
Ummü Eymen’in yanına vardıkla
rında Ummü Ey men ağlamaya 
başlar. Derler ki: “Niçin ağlıyor
sun? (Bilmiyor musun ki) Allah’ın 
katında olan Rasulullah için daha 
hayırlıdır?” Ümmü Eymen de, 
‘Ben Allah katında olan şeyi, Ra
sulullah için daha hayırlı olduğu
nu bilmediğimden ağlamıyorum’ 
der; ‘Ben vahyin (inzalinin) artık ke
silmiş olduğuna ağlıyorum.' Bunun 
üzerine Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer 
de ağlamaya başlarlar...’ (Müslim, 
K .44B .18, Hadis N o.l03)

Ve aynı şuurla bu ayı biraz göz
lerimiz nemli, ama kararlı ve bir o 
kadar da vakarlı geçirebilirsek ne 
mutlu...

Vahyin ilk muhataplarının 
ayetleri anlayış ve uygulayış bi
çimleri, neredeyse İslam tarihinin 
tamamında bir soru(n) konusu 
olmuştur. Bu bir yandan farklı za
manlarda yaşayan müminlerin 
aynı kitaptan, ilk günki gibi heye
can duymaları isteğinin bir yansı
ması olmuş ve çoğu kez alimler de 
bu bahis hakkında Tefsir Usûlü 
başta olmak üzere pek çok Kur’an 
ilmiyle bu konunun takipçisi ol
muşlardır. Bu anlamda vahyi an
lama ve yorumlama bilinci kesin-
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H E R M E N Ö T İ K

tisiz günümüze kadar sürmüş bir 
çaba olarak gözükmektedir. En 
geniş anlamıyla, îslam tarihinde 
bu çabanm iki ana çizgisini göz
lemliyoruz. Birincisi; her mezhe
bin, meşrebin, ekolün Kur’an’ı 
kendi bakış açısıyla yorumlama 
çabası. Bu bizatihi vahye muha
tap olanların, vahyin karşısında 
belirleyici (özne) konumuna yük
selmesi ve son tahlilde vahiy üze
rinde tahakküm kurucu bir çaba
nın ürünü olarak karşımıza çıkı
yor. Neticede her ekolün aynı 
ayetten bir çok farklı mana çıkar
ması ve en doğrusunun da kendi 
yorumlarının olduğunu iddiaya 
kadar varması manidardır! Niha
yetinde Kur’an’ın elbette farklı 
yorumları olacaktır yalnız “belki 
bir sözün tek ve nihai yorumu 
yoktur, ama unutulmamalıdır ki 
sonsuz ve sınırsız yorumu da yok
tur.”  ̂ Dolayısıyla bir metne yak- 

.laşırken, hele hele bu Kur’an ise, 
adaleti elden bırakmadan ve yine 
Kur’ân’ın ifadesiyle “ayetleri eğip

bükmeden ve az bir 
değer karşılığı sat
madan” insaflı de
ğerlendirmeler ya
pılmalı.

Bu konuda ikinci 
yaklaşım ise Kur’ân’ı 
yine Kur’ân’la yo
rumlama çabasıdır. 
İbni Teymiyye başta 
olmak üzere pek çok 
İslam aliminin
Kur’an’ı Kur’an’la 
tefsir etme çabası, 
mesajın anlaşılması 
ve yorumlanmasın
da etkin bir çözüm 
ortaya koyuyor.
Kur’an kendisini yi
ne kendi içinde an
lamlı kılan diliyle 
bize tanıtıyor ve bel

ki de bu özelliğiyle de tüm beşeri 
çabaların üzerinde duruyor. Bu 
yöntem bize Kur’an’ın herhangi 
bir konudaki farklı ayetlere serpil
miş beyanların tam bir bakış açı
sıyla değerlendirilmesine ve daha
sı yorumlanması ni kolaylaştırıyor. 
Burada “Kur’an’m müfesser değil, 
bizatihi müfessir bir kitap olduğu
nu hatırlamak”  ̂ önemlidir.

Metni Anlama ve Anlamlandırma 
Çabası: Hermenötik

Hem dini hem de edebi metinle
rin analizinde neredeyse yazılı me
tinlerin ilk ortaya çıkışından gü
nümüze değin süren anlama ve 
yorumlama faaliyeti 19. yüzyıldan 
itibaren bir disiplin olarak herme- 
nötik’te anlam buluyor. Kendi 
içerisinde mantık, retorik, tefsir 
ve metin eleştirisini barındıran bu 
ilim dalının asıl işlevi herhangi bir 
yazılı metni, söz ve yazıyla bağlan
tımız çerçevesinde sorgulama ve 
değerlendirme çabamızın bir ürü-

HERMENÖTİK / GÜNER

nüdür. Bu açıdan Cemil Meriç’in 
asıl çatışmanın insan ile insan ara
sında olmayıp “insan ile kelimeler 
arasında” olduğunu belirtmesi tak
dire şayandır. Özellikle hermenö
tik tecrübenin modemizmin geliş
me süreciyle eş zamanlı yürüyüşü, 
akl’ı yegane karar mercii kabul 
eden batılı düşünce yapısının, an
lama ve yorumlama faaliyetini de 
eni konu belli bir çerçeveyle (ade
ta deneysel bir analizle) tanımla
masının bir neticesidir.

Richard Palmer’in 1969’da ka
leme aldığı ve dilimize yeni çevri
len hermenötik adlı çalışması da 
bu alanda başucu kitaplarından 
sayılabilir.

Palmer, hermenötik’e dair ça
lışmasını planlarken 19. yüzyıl 
başlarında Schleiermacher ile baş
layarak, gerçekten dit alanında 
köşe taşı olmuş isimleri de serüve
nine de katarak bir genel çerçeve 
sunmuş bizlere. Yalnız Palmer’in 
kitapta altını ısrarla çizdiği konu 
hermenötik’in pratik sonuçların
dan ziyade, yeni bir “ hermenötik 
felsefesi” ya da “felsefi hermenö
tik” çabası içinde olduğudur. Bu 
perspektiften hareketle Palmer; 
Schleiermacher’in hermenötik’i 
nasıl tanımladığı, Dilthey’in hasd 
yorumladığı, Heidegger’in onu bir 
varoluşçu anlamanın ontolojisi 
haline nasıl soktuğu, ve nihayet 
Gadamer’in de felsefi herınenötik 
haline nasıl getirdiği konularıyla 
ilgileniyor.

Bu anlamda eserin; hermenö
tik’in belirsizliği ve onu tanımla
mayla ilgili karmaşık problemler 
hakkında bilgi veriyor olması, da
hası bu sahanın dört meşhur düşü
nürünün bakış açılarını yansıtma
sı ve sonunda temel bir biyografik 
kaynak sunuyor olması, bu alanla 
ilgili çalışacak olanlara yeni ufuk
lar kazandıracaktır.
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KİTAP

T ü r k iy e ’de H erm en ö tik  

A lan ın d ak i Ç ab alar

Ülkemizde akademik alanda her- 
menötik sahasının halen bakir ol
duğunu söylemek, kanaatimizde 
göz dolduran birkaç çalışmaya 
haksızlık manasına gelmez. Bu 
alanda 90’lı yılların başlarında iki 
isim, ortaya koydukları eserlerle 
bu alanı bizlere canıtmaya çalış
mışlardı. Öncelikle Dücane Cün- 
dioğlu’nun ve bu alan ve uzantısı 
olan birkaç alanla ilgili ortaya 
koymuş olduğu dörtlü seri oldukça 
hayatidir. “Kuranı Anlama'nın A n
lamı”, “Anlam’m Buharlaşması ve 
Kur’an”, “Söz’ün ö z ü ”, “Anlam’ın 
Tarihi” gerçekten modern bir ilim 
dalının bizler tarafından, vahyin 
anlamlandırılması ve yorumlan
ması faaliyetinde nasıl işlevsel ola
bileceğini ortaya koymuştur. Aynı 
yıllarda Doğan Ozlem’in iki çalış
ması; “Hermenötik Dersleri 1-2 ve 
Metinlerle Hermenötik dersleri 1-2” 
bu alanda akademik bir çalışma
nın ilk örnekleridir.

Kısa bir süre önce 
ise yayın hayatına ka
zandırılın “Çağdaş Yo- 
rumbilim Kuramları” 
adlı eserde bu sahada 
farklı açılımları bera
berinde getirebilecek 
bir çalışma hüviyetin
de. Osman Bilen’in 
çalışması Palmer’in 
temellendirdiği felsefi 
hermenötik tarzın ge
liştirilmiş bir okuma
sını ortaya koyuyor. 
Bilen; hermenötik ça
banın Grek’e daya
nan felsefi temellerini 
tanımlayarak başladı
ğı çalışmasına, Ro
mantik Hermenötik 
başlığı altında Sclier- 

macher ve Dilthey, Felsefi Herme
nötik adlı bölümde Hiedegger ve 
Gadamer, Yeni Rom antik H er
menötik başlığı altında Betti ve 
Hirsch ve nihayet Eleştirel Her- 
menötik adlı son kısımda günü
müz düşünürlerinden Habermas 
ve Appel’in yaklaşımlarını tanım
layarak bütün bir portreyi sunu
yor.

Eser kanaatimizce bu sahada 
yapılacak yeni çalışmalara rehber
lik yapacak ve akademik çevreleri 
gayretlendirecektir. Lâkin herme
nötik ile ilgili yapılacak çalışma
larda; İslam düşünce tarihini mer
keze alarak yapılacak bir çalışma
nın aciliyeti de bu çalışmalarla 
gün yüzüne çıkmaktadır. Temen
nimiz ise Kur’an’ı Kerim’in anla
şılması ve pratiğe aktarılması ça
balarımızda bu türden “tefekkür, 
tezekkür ve tedebbür”ü merkeze 
alan çalışmaların çoğalmasıdır.

1-Kur’an’ı Anlama’nuı Anlamı, Dücane 
Cündioğlu, Tibyan/ 95, S. 38

2- a.g.e. s. 35

1- Yeni Askeri Hümanizm, No
am Chomsky, Pınar
2- Aydınlanma Filozofları, Ge
rald Hanratty, Anka, I l l s .
3' Sağ ve Solun Ötesinde, Ant
hony Giddens, Metis, 253 s.
4 ' Ramazanname, Fatma Kara- 
bıyık Barbarosoğlu, Timaş, 
145s.
5- Tarihsel İsa, Mahmut Aydın, 
Ankara Okulu, 239 s.
6- Oryantalizmin Eleştirel Kısa 
Tarihi, Yücel Bulut, Yöneliş, 
221 s.
7- Ben ve Toplum, Galip İsen- 
Veysel Batmaz, Om, 295 s.
8- Kudüs -Dünyanın Kalbi-, Se
fer Turan, Pınar
9' İktidarın Sembolleri ve kle- 
oloji. Selim Deringil, YKY, 249 s. 
10' Batı Düşününde Türk ve İs
lam İmgesi, Onur Bilge Kula, 
Büke, 414 s.
11- O sm anlI’dan Günümüze 
Seçimler, Erol Tunçer, Tesav, 
496 s.
12- Barış Zamanı Savaş, David 
Halberstan, İş Bankası, 538 s.
13- Kur’an’da Anlatım Sanatı, 
Muhammed Ahmet Halefullah, 
Ankara Okulu, 398 s.
14- Eleştirel Teori, Raymond 
Geuss, Ayrıntı, 148 s.
15' Yeni 1000 Yılda Tanrı, Rus
sell Stannord, Gelenek, 157 s. 
16' Dinsel Söylemin Eleştirisi, 
Nasr Halid Ebu Zeyd, Kitabiyat, 
265 s.
17- Din Felsefesi Yapmak, Re
cep AlpYağıl, Anka, 278 s.
18' Kur’an’a Göre Dinde Zorla' 
ma ve Şiddet Sorunu, Abdur
rahman Ateş, Beyan, 318 s.
19' 21. Yüzyılın Savaşları ve 
Hedefteki Türkiye, Hakan Yık 
maz Çelebi, IQ , 320 s.
20' Sevgili Peygamber ve Yetiş- 
kin Din Eğitimi, Abdurrahman 
Dodurgalı, Rağbet, 282 s.

YENİ KİTAPLAR
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S amsun, Kavak’ta doğ- 
du(1942). Demek Florya’da
ki evinde doktora gitmek 

üzere, kapıya yaklaştığı bir sırada yı
ğılıp kaldığında 60 yaşındaydı bu 
münzevi aydın, bu münevver genç
lik lideri.

Annesiz büyümüştü. Yetişmesin
de babası merhum İbrahim Hoca 
etkili oldu.

Memleketinde liseyi de bitirdi, 
sonra ver elini İstanbul İktisadi ve 
Ticari İlimler Akademisi. Talebe 
lideri seçildi ve Akademi’nin Ce- 
miyeti’ni yönetti. 1969’da ise 
MTTB Genel Başkanı. Müspet, ak- 
siyoner bir milli gençliğin oluşma
sında katkıları oldu.

Erzurum Atatürk Üniversite- 
si’nde iki sene öğrenci okuttu. As
kerlik dönüşü üniversiteye alınmadı, 
İstanbul’da muhasebecilik ve mali 
müşavirlik yaptı.

Çile, ıstırap, sıkıntıya katlanma, 
cesaret ve şecaat sahibi ve sabır ör
neği olma, Burhaneddin Kayhan’ın 
ileri özellikleriydi. İnancını yaşadı. 
Hep üretti, ortaya bir şeyler çıkardı, 
manevi miras bıraktı. İnsanların ve 
ülkelerin sömürülmesine şiddetle 
karşı çıktı. Yardımlaşmakta ve pay
laşmakta örnekti. Gelişmelerin ide
olojik yanı kadar, sosyal ve psikolojik 
tarafı da onu meşgul ederdi, kayna
ğa inerdi. Şiddeti eleştirirdi.

"Dünya devletlerini tek merkezden 
idare etmek temayülü artıyor. 1976” 
dediğinde bugünün fotoğrafını çek
mişti belki de. Mazi, hal ve istikbal
le gel-gitleri vardı; düşünürdü. İhti
sas çalışmasını ve sistemleri iyi tanı
mayı önerirdi. Hakkı tebliğ etmek 
hayatının özüydü.

Görüşleri yeniden kitaplaştırıl- 
malı, adına yarışmalar açılmalı.

Burhaneddin Kayhan kalp kri
zinden vefat etmişti. Dalıa önce de 
bir kalp operasyonu geçirmişti. Son 
yıllarını kalbiyle dayanışmayla ge

BİR ÖNCÜ KUŞAK ÖNCÜSÜ

M EHM ET CEM AL ÇlFTÇJG ÜZELİ

çirdi. Demek buraya kadarmış. Fatih 
Camii’nden, Edirnekapı Mezarlı- 
ğı’ndaki ebedi istirahatgâhına def
nedildi. Mekanı cennet olsun, Al
lah’ın rahmetine kavuşsun. Başta eşi 
Nermin Hanım ve çocuklarına sabır 
ve sağlık dilerim. ‘‘Milletimizin canı 
sağ olsun, başı sağ olsun”; sanırım 
“can Jiardeşim Burhan” da böyle ya- 
karırdı, hayatta olsaydı, bir memle- 
ketsever ustayı kaybetseydi.

Vefat haberini Yeni Şafak’ın ge
nel yayın müdürü Selahattin Sadı- 
koğlu ayrıca telefon ederek ikinci 
defa yaşattı. Gazeteciliğimin işsiz 
günleriydi. Burhaneddin Kayhan 
başbakanlık müşaviriydi. Selahattin

Sadıkoğlu Ö^gün’de Haydar Gür 
ustanın yanındaydı. İşsiz, parasız ve 
moralsiz insanın yüzü soğuk olur. İş
te böyle bir dönemde üçümüz ‘‘Sır
daş Yaymlan”nı kurduk(1975). 
Merhum Mehmet Babayiğit de Sir
keci Büyük Postane karşısındaki ofi
sinden bize bir masa ayırarak yer 
verdi. Onu da birlikteliğe kattık. 
Bir biri ardından 10 kitap yayınla
dık. İsmail Dayı bey Yağmur Yayınla
rı’nm Cağaloğlu yakınında Nurlu 
Merkez Han’daki yerini bize devret
ti atılımımız, yeniliğimiz ve dayanış
mamız karşısında. Ağabeylik göster
di.

Zirvedeyken, kazanırken dağıl
dık. Hep böyle oluyor.

Burhaneddin de hükümet dü
şünce İstanbul’a döndü. Yayınevini

tek başına ona devrettik. Kayıhan 
oldu bu Kafkas Beyi’nin yayınevi
nin adı. Yani bir Türk Boyu imzası.

Güncel, aktüel eserler de neşret
ti; ama asıl onu kalıcı, ansiklopedik 
İtibar Yaymlan’yh  hatırlayacağız. 
Ama hiç para kazanamadı, şikayet 
de etmedi. O ekonomik krizli günler
de bile üniversitelerin yayınlayama- 
dığı doktora çalışmalarını neşretti, 
akademik unvan almalarında genç
lere arka çıktı.

Tanıştığımızda Sultanahmet’teki 
İktisadi ve Ticari İlimler’de Salih 
Doğan Pala ile birlikte talebey
di (1965). MTTB’de hukukumuz, 
dayanışmamız, mutluluğumuz arttı. 
İsmail Kahraman’dan sonraki 49. 
dönemde (1969) MTTB’ye -kıran 
kırana, kavgalı, saldırılı bir genel 
kurulda Komando Mustafa’yı (Ak) 
Kayseri ve İstanbul’da yenerek- ge
nel başkan oldu. MTTB’nin bir gü
zelliği size cemiyet hayatını erken ta- 
nıtmasıydı. Keşke devam etseydi. 
MTTB bombalı saldırıya uğradı. 
Mustafa Bilge şehit oldu. Mescid-i 
Aksa siyonist saldırıların hedefi ha
line geldiği yıllarda böylesine şidde
tin durması için Burhanettin en ön 
safta yürüdü. İnsanımızı ve ülkemizi 
bölmek için senaryolaştırılan terörist 
eylemleri hemen gördü, Ankara’yı 
gençlik lideri olarak uyardı!..

İlk yayınladığı kitap bir ayda iki 
baskı yaptı. Gençliğe stratejiyi anla
tıyordu. Üzerinde durduğu husus ise
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“iman ve ahlak”tı. Kayhan’a göre SO' 
runların ana nedeni inançsızlıktı, 
bilgisizlik ve tembellikti. Fırsatçılığa 
şiddetle karşıydı. “Dosdoğru '̂ydu 
Burhaneddin. Hep dik durdu, onun 
için de eleştirildi. Yine de yamuklaş
madı. Hep yardım edici oldu. Üni' 
versitelilere burs ve kredi buldu. Fi- 
kir işçilerine de...

Ustad birgün geldi. Borç istedi. 
Burhaneddin borç edindi, rahmetli 
Necip Fazıl’a verdi. Daha sonraki g(> 
rüştüğünde yine ihtiyacı vardı üsta' 
din, ancak öteki borcunu da unutma' 
dığını hatırlattı. Burhaneddin “Yok 
öyle bir şey, varsa da helal olsun” de- 
yince Necip Fazıl teşekkür etti ve ek- 
ledi “Çok lütufkarsiniz’’. Burhaned- 
din’in yüzü kızardı, mahçup oldu.

Toplayıcı bir özelliği vardı. Prof. 
Şaban Karataş üniversiteye girmesi- 
ni istiyordu. Bir müddet de Erzurum 
da kaldı, bu amaçla. Ayrıldığında 
her hafta dayanışma sergileyen bir 
akademik havuz’’ oluşmuş, kırgın- 

İtklar yerini sevgiye bırakmıştı. Bir
çok profesör arkadaşımızda emeği 
vardır.

Sporcuydu. Güreş ve yüzme us
tasıydı. Dağ sporu ve yürüyüşler kalp 
hastası olana kadar favorisiydi.

Siyasi değerlendirmelerini üzüle
rek anlatıyordu. Türkiye’nin getiril
diği noktayı hak etmediğini, daha 
ileride olması gerektiğini belirtiyor
du. İnsanımızı hantallaştıran eğitim 
sorununun acil çözümlenmesini öne
riyordu. Bunların da çözümlenmeye
cek sorunlar olmadığına inanıyordu.

İki yüzlülüklere tahammül ede
meyince, hataları yapanın yüzüne 
vurunca Burhaneddin Kayhan bir 
yalnız aydındı. İşte bu yüzden de sa
dece gerçek dostları arıyordu O’nu.
O da buna gönül koyuyordu. Oysa 
bu metropolitan hayatın bir yansı
masıydı. Taşrada olsa böylesine bil
ge ve bilgili tavır çok daha erken bü
yük kentlere yansırdı. ■

İNGİLTERE MEKTUBU 
“BUSH MU TEHLİKELİ, 

SADDAM MI?”

KANİ TORUN

I ngiltere’de güz yağmurları 
başladı; İskoçya’nın ‘ yüksek 
tepelerine kar bile yağdı. Evet 

Britanya Adası’nda havalar soğu
du ama politik hava hâlâ çok sı
cak: Ana gündem maddesi İrak 
operasyonu tartışmaları; bir de bu
na eklenen iç politik gündemler 
var. Önce Irak meselesinden baş
layalım.

İngiltere’de demokrasinin beşi
ği nitelemesini doğrulayacak tür
den bir uygulama vardır: Başba- 
kan’ın, haftanın belli bir günü 
(Sah günleri) düzenli olarak Avam 
Kamarcisı’nda soru yağmuruna tu
tulduğu ve hesap verdiği “Prime 
M inister’s Question Time /  Baş' 
bakan ’a  Soru Saati” oturumudur 
bu. Yaklaşık bir yıldan beri Avam 
Kamarası’nda, neredeyse hemen 
her “Soru Saati” oturumunda 
mutlaka Irak ile ilgili bir soru soru
luyordu ve Başbakan da “henüz sı
rası değil, sırası gelince konuşuruz” 
deyip geçiştiriyordu. Geçen Ağus
tos ayında ortam ısınmaya başlayıp 
da Amerika’nın unilateral (tekta- 
raflı) bir harekât yapma ihtimali 
ortaya çıkınca Blair, Bush ile 
Camp David’de buluştu ve o top
lantıdan sonra Bush tek taraflı bir 
harekât yapma söylemini geçici 
olarak askıya alır gibi oldu ve Bir
leşmiş Milletler’i bir karar çıkart
mak için zorlamaya başladı. O zir

veden önce Irak'a tek taraflı hare
kâta yönelik kamuoyunda büyük 
bir direnç vardı; ondan sonra en 
azından Birleşmiş Milletler’den 
alınacak kararla beraber saldırma 
fikrine muhalefet büyük ölçüde 
azaldı (ama yine de hâlâ ciddi bir 
muhalefet var).

H erkes bu konuda İngilte^ 
r e ’nin Amerika*nın kuyruğuna 
takıldığını düşünüyor; ben  ise ak' 
sini düşünüyorum: Am erika, lu' 
giltere’nin kuyruğuna takılıyor. 
Evet, Amerika büyük güç, ağır 
sıklet boksörüne benziyor; ancak 
beyni yeterince çalışmıyor; onu bu 
konuda İngiltere destekliyor. 
Özellikle İslâm dünyası ile ilgili 
operasyonlarda kesinlikle böyle 
bu. Bir kere İngiltere’nin özellikle 
Ortadoğu’ya yönelik diplomatik 
tecrübesi ve istihbarat birikimi, 
Amerika’dan fazla (Sömürgecilik
le başlayan ve Lawrence’tan buya
na süregelen bir gelenek bu). Müs
lümanları yakından tanıyorlar, on
ların tepkilerini iyi biliyorlar. Bir 
de İngiliz tarzı Amerikan tarzın
dan farklı. İngiliz bir şeyi, Amerika 
gibi zorla yaptırmak yerine daha 
“sabırlı” (siz bunu “sinsi” diye oku
yun), uzun vadeli, daha diploma
tik ama kesinlikle daha etkili bir 
yol takibediyor. Her ikisinin de 
baştaki yöneticilerine biraz yakın
dan bakarsanız farkı farkedersiniz:
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İNGİLTERE MEKTUBU / TORUN

Bush boş gözlerle bakan bir kov  ̂
boy; oysa Tony tam bir “şeytan”
(burada karikatüristler de Blair’i 
hep o bilinen “boynuzlu şeytan” 
şeklinde çiziyorlar). Her şeyi tere- 
yağından kıl çeker gibi halledil 
yor, her kesimi memnun etmesini 
biliyor (hatta iki yıl önce Türkiye 
de bile gazetelerde onun Kur’ân’ı 
üç kez okuduğu vs gibi safsatalar 
yazılmıştı).

Eylül ayında televizyonlarda 
birinci gündem maddesi İrak idi. 
Tartışma programlarında hep bu 
konu işlendi. Yeri gelmişken bura
da birisinden bahsedeceğim. 11 
Eylül’ün yıldönümünde BBC’nin 
meşhur “Question Time” (Soru 
Saati) programı New York’ta ya- 
pildi. Bu programa ünlü muhtedi 
vaiz Hamza Yusuf, televizyoncu 
Michael Moore, İngiliz Savunma 
Bakanı, eski New York Belediye 
Başkanı ve eski başsavcı yardımcı
sı katıldı. Son ikisi tam anlamıyla 
“Bush^un borazanı" gibi konuştu
lar. İngiliz Savunma Bakanı biraz 
mahcup bir şekilde politikalarını 
savundu; Hamza Yusuf, kem küm 
etti, konumu dolayısıyla çok açık 
eleştiri yapamadı.

Ancak Michel Moore muhte
şemdi. Bir kere A m erika’nın iki' 
yüzlülüğünü daha önce İran’a  
karşı Saddam’ın desteklenmesini, 
şimdi ise sırf petrol için savaş is
tendiğini vs, o kadar güzel anlat
tı ki... Hatta ‘'Bush&Cheny yöne
timinin illegal olduğunu, bunla
rın Amerikan halkı için değil pet
rol şirketleri için çalıştığını*’ söy
ledi. (Not: Bu bıçkın, gözüpek, iri- 
kıyım ve ilginç adam Michael Mo- 
ore’u yakından tanımak için 
http://www.michaelmoore.com  
adresindeki kendi websitesine ba
kabilirsiniz).

Eylül ayı boyunca BBC’nin bu 
programında sürekli Irak tartışıldı.

Ancak burada bir noktaya dikkat 
çekmek istiyorum. Bu programlar
da özellikle Amerika ve İngilte
re’nin ikiyüzlülüğünü göstermek 
için, İsrail’in de hiçbir Birleşmiş 
Milletler kararına uymadığı, baş
kasının topraklarını işgal altında 
tuttuğu ancak ona karşı hiçbir şey 
yapılmadığı stüdyodaki dinleyici
ler tarafından sık sık vurgulandı. 
Ancak Amerika’daki çekilen ve 
oradan yayınlanan programda hiç 
kimse bunu ağzına bile almadı. 
Hamza Yusuf, Hindistan’in Keşmir 
ile ilgili B.M kararlarına uymadı
ğını ancak ona hiçbir yaptırım ya-

\

pılmadığını söyledi; fakat kimse İs
rail’i ağzına bile almadı. Bu da 
Amerika’da yahudilerin ne kadar 
güçlü olduğunu, insanların İsra
il’in adını anmaktan bile korktu
ğunu gösteriyor (Ümran’ın geçen 
sayısında makalesi yayımlanan 
Daniel Pipes adlı yahudi profesör 
(!), bir web sitesi açmış ve Edward 
Said’i destekleyen veya Filistin 
hakkında olumlu görüş beyan 
eden akademisyenleri, aydınlan

“anti'semitist” / Yahudi düşmanı 
diye orada damgalıyor ve fişliyor 
adeta). Bu programda söylenen il
ginç sözlerden biri de; geçen prog
ramda genç bir İngiliz hanım, “kit
le imha silahları olan Saddam  
mı, yoksa Bush mu daha tehlike
li?" diye sordu ve kendisi cevapla
dı: “Bana göre Bush daha tehli
keli".

Geçen ayın önemli bir olayı da 
Londra’da 28 Eylül’de yapılan savaş 
karşıtı ve Filistin’e destek yürüyü
şüydü. Savaşa Hayır Koalisyonu 
ve Britanya İslâm Birliği tarafın
dan düzenlenen bu yürüyüşe yak
laşık 300 bin kişi katıldı. Başın
dan sonuna kadar izlediğim yürüyüş 
oldukça ilginçti. Bir kere zannedi
lenin aksine katılan müslüman sa
yısı oldukça azdı. Katılanlar daha 
çok “beyaz” İngilizlerdi. İngilte
re’deki bütün sol fraksiyonlar katıl
mıştı bu büyük yürüyüşe; hatta 
anarşistler bile vardı. İnsanlardaki 
coşku görmeye değerdi. Özellikle 
orta yaşın üstündeki eski tüfek sos
yalistler çok heyecanlıydı; (bu yü
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rüyüş, Vietnam savaşından bu ya
na yapılan en büyük yürüyüştü). 
Müslümanlar ailecek katılmışlardı; 
kadınlar, çocuklar, bebekler hep 
beraber bir şölen havasında miting
de yerlerini almışlardı. Mitingin 
ahengini Hizbut Tahrirciler boz' 
du. İngilizlere de neredeyse zorla 
tekbir getirttireceklerdi! Geçen 
yazıda bir nebze bahsettiğim bu tip- 
lerle burada müslümanların işi get' 
çekten çok zor.

Son günlerde h'ak konusu, iç 
politik gelişmeler yüzünden biraz 
gölgelendi. Ancak ilginç bir anek- 
dot aktarmak istiyorum. Burada 
her hafta yapılan anketlerde Irakla 
operasyon yapılmasını isteyenle' 
rin oranı %30 düzeyinde seyredi' 
yordu; Endonezya^daki esrarengiz 
bombalamanın akabinde bu des
tek, %45'lere çıktı, şimdilerde ise 
%35 düzeyine inmiş durumda. De
mek istediğim şu; Bu tür esrarengiz 
bombalamalar kamuoyunun terci
hini çok kolay etkiliyor ve değişti
rebiliyor; bu da ortamı her turlu 
komploya açık hale getiriyor. Yani

îrak  operasyonu öncesi ‘‘yeni 
bomba*^lar bekleyebiliriz!

Burada iç politikanın gündemi
ne bugünlerde itfaiyecilerin grev 
karan alması ve Eğitim Bakanı’mn 
istifası oturmaya başladı. İngilte
re’de dört tane değişmez gündem 
konusu vardır: Suç oranlarındaki 
artış, ulaşım, sağlık ve eğitim.

İçişleri Bakanı, suça karşı daha 
sert önlemler alıyor; ancak sosyal 
konularda muhafazakârlardan da
ha beter; özellikle de göçmenler 
konusunda. Geçenlerde- etnik 
azınlıkların evde de İngilizce ko
nuşmasını isteyerek neredeyse ırk
çı İngiliz Milliyetçi Partisi’yle ayni 
çizgiye düştü. Muhafazakâr Micha
el Portillo bile eleştirdi (Burada 
Portillo’nun İspanyol kökenli ve 
alenen homoseksüel olduğunu ha
tırlatmak yararlı olabilir).

Ulaştırma Bakanı’nın istifasın
dan sonra ulaşım meselesi gün
demden düştü. Sağlıkta da özelleş
tirme konusu gündemde.'Son gün
lerin gündemi ise eğitim. Özellikle 
buranın üniversite sınavı olan A-

level sınavında bazı öğrencilerin 
haksız yere düşük puan alması 
kamuoyunda sisteme güveni sarstı. 
Eğitim Bakanı da bu tartışmaların 
hemen akabinde “eğitimde kendi 
koyduğum hedeflere ulaşamadım; 
başarısız olduğumu kabul ve iti' 
ra f ediyorum” diyerek istifa etti. 
Herkes şaşırdı; doğrusu biz daha 
çok şaşırdık; bizim memlekette 
kimse başarısız olduğunu kabul et
mediği gibi, politikada başarısızlık 
istifa nedeni değildir, bildiğiniz 
gibi. Örneğin Mesut Yılmaz, Tür
kiye’nin son 20 yılının en güçlü 
partisi A N A P’ı batırdı; ama 
adamın hâlâ kılı da, yüzü de kıpır
damıyor bile! Orası neresi? 
Patagonya tabii ki!

Bir diğer iç politika konusu 
partilerin kurultaylarıydı. İşçi Par
tisi, Clinton’ı davet etti, o da 
Tony’ye desteğini esirgemedi; tam 
bir şov oldu yani. Ancak en ilgin
ci Muhafazakârlarınkiydi. İç poli
tikada tel tel dökülen iktidar kar
şısında muhalefette puan 
kazanamıyorlar. Özellikle son 
skandal (eski bakan Edwina 
Curry’nin eski Başbakanjohn 
Major’la ilişkisini açıklaması) 
muhafazakârların ikiyüzlülüğünü 
iyice ortaya çıkardı. Liderleri lan 
Duncan Smith karizmadan yok
sun, Tony’nin karşısında ağır sık
let boksörüyle karşılaşan tüy sıklet 
boksör gibi adeta. Bana sorarsanız 
muhafazakârların onunla secim 
kazanmaları mümkün değil; yani 
O da yakında gidici. Benim 
adayım şu anda parti başkanı 
(burada başkanlık bizdeki genel 
sekreterin karşılığı) olan Theresa 
May. Bu kadına dikkat, diyorum; 
yeni bir “iron lady” (demir lady 
Thatcher) olabilir. İngiltere’den 
şimdilik bu kadar... Gelecek 
sayılarda buluşmak üzere Allah’a 
emanet olun. ■
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T ̂ ürkiye üzerine hesapların 
yapıldığı bir ülke olma ko- 
nusLinda hayli cazip ama 

bu cazibesinin farkında olma ko- 
nusunda hayli saf. Ülkenin tarihi, 
kültürel, ekonomik ve jeopolitik 
yönlerden gelen doğal bir güzelliği 
ve makyajı var ama yönetici elitler 
her ne hikmetse ülkeyi, -amiyane 
ifade içinde- ‘aptal sarışın güzel’in 
sıfatına maruz bırakıyorlar.

Türkiye kendi güzelliğinin, 
kendi cazibesinin farkına varmalı
dır. Türkiye’ye yakışan bu farkın- 
daldık halidir.

Almanya, yaşadığımız sıkıntı
ları görüyor. Gelecekte bir şekilde 
stratejik önemi daha da artacak 
olan Türkiye’yi; kim, Amerika’nın 
**eksen ülkelerdi arasından sıyıra
rak kendi eksenine almak istemez.

Almanya, yaşadığımız sıkıntı
larla ilgileniyor. Çünkü, toplumlar 
da insanlar gibi kendileriyle ilgile
nen, ünsiyet kuranlarla birlikte 
olur.

Yaşadığımız sıkıntıların kayna
ğının sıklıkla arandığı ve “din- 
devlet ilişkileri”, “Türkiye’de din 
ve laiklik” vb. şekillerde ifade edi
len bir ilişki biçiminden söz edile
bilir. Biz bu ilişki biçiminin günde
me getirildiği her ortamda bunun 
altından bir bit yeniğinin çıkaca
ğını düşünmüyor değiliz.

Nitekim, Konrad Adenaur 
Vakfı’nın, İS AR ve SÎSAV ile bir
likte düzenlediği; "Devlet ve Din 
İlişkileri' Farklı M odeller, Kon- 
septler ve Tecrübeler** başlıklı 
bir dizi konferans bu minvalde 
önemli ip uçları veriyordu.

Şöyle ki, hemen söylendikte, 
Almanya; Türkiye’ye, Fransa’daki 
dini toplumsal hayatın tamamen 
dışına iten bir laiklik anlayışı yeri

“TÜRK TİPİ” LAİKLİK MODELİ

HULUSİ Ö Ğ Ü T

ne Almanya’daki gibi daha özgür
lükçü bir laiklik anlayışı modeli 
getirilerek İslam dünyasına da ör
neklik oluşturabileceği düşünce
sinde olabilir. İslam’ın kitleleşme- 
ye başladığı, geniş halk kitlelerine, 
gündelik hayata yansıyarak yaşa- 
nırlılığınm, dindarlığın arttığı bir 
dönemde bu modelin küresel ve 
bölgesel çıkarları açısından yararlı 
olabileceğini düşünebilir.

Almanya’nın Türkiye üzerin
den Ortadoğu, İslam dünyası ve 
Orta Asya üzerine açılmak isteği 
çok eski bir proje. Almanya seçim 
sonrası Türkiye’deki iktidarı da 
hesap ederek yeni zemini bu poli
tikaları için uygun görebilir.

Türk Tipi Laiklik Modeli 
ya da Tersine Dünya

Konferansa katılanlarm tartıştığı, 
tavsiye ettiği, nasihatta bulunduğu 
temel Türk Tipi Laiklik Modeli 
üzerine kuruluydu. “Tıtrîc Tipi 
Laiklik M odeli” Türkiye’de dinin; 
sosyal, kamusal alandaki düzenle
yici etkinliğini kırmaya yönelik bir 
Protestardaştırma projesi. Türk 
îslamı gibi. Zaten konferansta la
iklik uygulamaları açısından Diya
netin tartışılmış olması da yeterin
ce anlamlı.

Avrupa’da 90 ’larla başlayan

din devlet ilişkileri tartışmaları 
Amerika’nın İslam’ı hedef olarak 
seçtiği döneme koşut geliyor. 11 
Eylül hadiseleriyle yeni politik bir 
savaşın içine giren Amerika Avru
pa’daki bu tartışmaların, konuşma
cıların da dediği gibi bumerang et
kisi yaptığını ne kadar gözetecek 
göreceğiz. Çünkü özellikle Fran
sa’daki laiklik tartışmaları ile halk
ta hıristiyanlığın bir kimlik bilin
cine dönüştüğü aktarılıyor.

Amerika bizimle ilgili projele
rini Türkiye dışında tartışıyor. Al
manların İstanbul’u bu iş için ter
cihi iki gücün iş görme usulleri açı
sından da değerlendirilebilir. Tür
kiye’den İsmail Kara, Yasin Aktay, 
Binnaz Toprak, Şerif Mardin gibi 
isimlerin katıldığı ve iki gün süren 
bu konferansın etkilerini önümüz
deki günlerde hissedeceğiz.

Farkh güçlerin etkisi altında 
kalarak yaşamaya devam ediyoruz. 
Ama siyaseti, devlet yönetimini 
“ortaöğretim seviyesi”ni aşarak de
ğerlendirme noktasında epeyce yol 
aldık. Artık ülke yönetimi konu
sunda toplum olarak daha ilgili, 
uyanık ve katılımcıyız. Vakit, eli
mizi taşın altına koymanın vak
tidir. Bu en azından bazılarının 
oyununu bozacak bir gelişme. ■
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DUA DUA ELLER 
KARINCALANMAKTA

E R T U Ğ R U L  B A Y R A M O Ğ L U

R A B B ÎM  BA N A  

İN A T Ç I T A K V A Y I Ö Ğ R E T

Allahım, akidemi sorımlanmın elin

den kurtar ve koru.

Rabbim, bana sorumluluktan ka

çan inanç ucuzluğuna karşı dayanma 

gücü ver.
İlahi akli ve bilimsel olgunluğum 

anında bile beni taassuba düşürme. 

Duyarlılık ve aydınlık faziletinden 

mahrum kılma.

Yarabbi beni sürekli bilge ve uya

nık kıl ki bir kimseye ya da bir düşün

ceyi -olumlu ya da olumsuz- iyice tanı

madan önce bir yargıya varmayayım.
Allahım, egoizm, çekememezlik 

ve kıskançlıkla karışmış cehalet ve ba

şıboşluğumu, düşmana savaş, dosta 

saldırı aracı yapma
İlahi beni kin, kıskançlık, garaz 

nedeniyle zulmün oyuncağı yapma 
Allahım , bana imandan mutlak 

itaati bağışla ki dünyada mutlak isya

Bu fotoğraf 1994’de Sudan’daki kıdık sırasında çekildi ve fotağrafçı Kevin Carter’a  

Pulitzer ödülünü kazandırdı. Çocuk emekleyerek 1 km. ötede Birleşmiş Milletler 

yemek kampına gitmeye çalışıyor. Arkasındaki akbaba, çocuğun ölmesini bekliyor. 

Fotoğrafı çekeri Kevin Carter, fotoğrafı çeker çekmez oradan ayrılıyor. Kimse ço

cuğa ne olduğunu bilmiyor. Fotoğrafçı Kevin Carter üç ay sonra depresyona giri

yor ve intihar ediyor. Ve dünya hala dönüyor. Ve biz tüketiyoruz, şükretmiyoruz 

ve insafsızca israf ediyoruz. Yann bizi nasıl bir hayatın beklediğinden emin miyiz?

nın içinde olayım

Rabbim, bana mücadeleci ve inat
çı bir takvayı öğret ki , sorumluluğun 

■çokluğu arasında kaybolmayayım. Be
ni perhizkar, münzevi takvadan koru 

ki tenhalık ve uzlet köşelerinde gizlen

meyeyim. Amin.

Ali Şeriatı, Dua 

A LLA H ’IM  B ÎZ İ A FFE T

İlahi, nefsimiz razı olacak kadar bol 
nimetlerini verdin. Delillerin ile 
dilsizleri konuşturacak derecede ib
ret ve ders almacak şeyleri ortaya 
koydun. Verdiğin sayısız nimetler 
karşısında şükürden aciz oldukları
nı dostların itiraf etti. Azametine, 
kudretinin kemaline şehadet eden 
delilleri en açık şekilde ifade ettin. 
Sıfât-ı kahriyyen ile öyle tecelli et
tin ki herşey senin izzetinin karşı
sında dize geldi. Bütün yüzler, aza
metinin karşısında yerlere eğildi. 
Kulların cehaletleri ile hataya 
düştükleri vakit, onlara mülayim 
davranır ve mühlet verirsin. Taat 
ve ibadet ile iyilik yaptıkları vakit 
kabul eder ve bol mükafatlar bah^ 
şedersin... Dua ettiğimizde duamıza 
icabet eder, yalvarışlarımızı dinler, 
sana yöneldiğimiz vakit, zatı kibri- 
yana layık bir şekilde bize yaklaşır
sın, gaflet ile senden ayrıldığımızda 
bizi kendine davet edersin...

Allahım, bize karşı fenalıkta 
bulunanları affetmemizi bize tavsi
ye ettin, biz de nefislerimize zul
mettik. En üstün kerem sahibi olan 
sensin, bizleri affeyle. Ey Rabbimiz 
bize mağfiret et, sen bizim Mevla- 
mızsın, Ey Rabbimiz, bize dünyada 
iyilik, ahirette de iyilik ver. Rah
metinle bizleri cehennem azbından 
koru... Amin

İmam Gazali, îhya
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ABD’NİN YENİ ULUSAL GÜVENLİK 
STRATEJİSİ : BUSH DOKTRİNİ

Çevireni Mehmet Babacan

Aşağıdaki belge, Amerikan Başkanı George W. Bush’un yeni ulusal güvenlik stratejisinin tarn metnidir.
**ABD’nin Ulusal Qiivenlik Stratejisi'  ̂başlığını taşıyan bu metin pek yakında Bush Yönetimi’nin politika 

deklarasyonu olarak Kongreye sunulacak. Uluslararası diplomatik çevrelerde "BusK Doktrini** 
olarak da isimlendirilen bu belge, Amerika’nın şu andaki dış politikasının ve uygulamakta olduğu dünya impa  ̂

ratorluğu stratejisinin kilometre taşlarına ilişkin önemli ipuçları vermektedir. Küresel çağ denilen mefhumun bir ba
kıma kodlarını deşifre eden bu metni Amerikan hegemonyasının yirmibirinci yüzyılda alacağı biçimi gözler önüne 
sermesi bakımından dikkatle okuyacağınızı umuyoruz» Ümran dergisi olarak geleceğe ilişkin güç projeksiyonları ya
pabilmenin bu kodlan iyi okumaktan geçtiği ve metnin stratejik çalışmalarda da yardıma olacağı düşüncesindeyiz.

(Okuma kolaylığı için metindeki bazı cümle ve kavramları biz vurguladık.)

GİRİŞ

Yirminci yüzyılın hürriyet ve totalitarizm arasındaki mü
cadelesi, özgürlükçü güçler ile ulusal başarmın yegane sür
dürülebilir modeli olan özgürlük, demokrasi ve teşebbüs 
hürriyetinin kesin zaferiyle sonuçlandı. Yirmibirinci yüz
yılda, yalnızca temel insan haklarını korumayı ve siyasi ve 
ekonomik özgürlükleri garanti etmeyi taahhüt eden ulus
lar kendi insanlarının imkanlarını açığa çıkarabilecek ve 
gelecekteki refahlarını temin edebileceklerdir. Dünyanın 
her köşesinden insanlar düşüncelerini ifade etmeyi; yöne
ticilerini seçmeyi; diledikleri gibi ibadet etmeyi; erkek ya 
da kız çocuklarını eğitmeyi; mülk edinmeyi ve emekleri
nin karşılığını görmeyi dilemektedir. Bu özgürlük değerle
ri her toplumdan insan için birer hak ve gerekliliktir. Bu 
değerleri düşmanlarına karşı koruma görevi ise küresel öl
çekte ve her nesilden özgürlük aşığı insanların ortak çağ
rısı olmalıdır.

Bugün, ABD sahip olduğu eşsiz askeri güç ve büyük bir 
ekonomik ve siyasi etkinliğin Ikeyfini sürüyor]. Sahip ol
duğumuz mirasın ve prensiplerin gereği olarak, bu gücü
müzü tek taraflı bir üstünlük aracı şeklinde kullanmıyoruz. 
Bunun yerine insanın özgürlüğünü esas alan bir güçler 
dengesi oluşturmanm peşindeyiz: Her milletin ve her top
lumun siyasi ve ekonomik özgürlüğün kendilerine getire
ceği mükafat ve zorlukları yine kendilerinin belirleyebile
ceği şartlan yani. Dünyayı daha güvenli kılarak, dünya in
sanlarının kendi hayatlarını iyileştirmelerine olanak tanı
yoruz. Bu adil(âne) barışı teröristlerden ve tiranlardan ge
lecek tehlikelere karşı koruyacağız. Barışı büyük güçler 
arasında iyi ikili ilişkiler inşa ederek muhafaza edeceğiz. 
Her kıtada özgür ve açık tbplumlan cesaretlendirerek/des
tekleyerek barışı yaygınlaştıracağız.

Ulusumuzu düşmanlarına karşı, savunmak Federal Hü
kümetin öncelikli ve asli taahhüdüdür. Bugün, bu görevi' 
miz dramatik bir biçimde değişmiştir» Qeçmişte düşman
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lar Amerika*yı tehdit edebilmek için büyük ordulara ve 
endüstriyel kapasiteye muhtaçlardı. Şimdiyse, karanlık 
kişisel örgütler bir tek tankın bedelinin de altında bir 
maliyetle büyük bir kaos <ve kıyılarımıza acıfkeder getire' 
bilirler. Teröristler açık toplumlara saldırmak ve teknolo
jinin gücünü bize karşı çevirmek amacıyla organize olmuş
lardır.

Bu tehlikeyi bertaraf etmek için anavatanm daha iyi. 
korunması ve yasaların uygulanmasından istihbarata ve 
teröristlerin finansal kaynaklarının kesilmesine kadar 
cephaneliğimizdeki bütün araçları kullanmalıyız. Terörist
lere karşı yürütülen küresel savaş süresi belirli olmayan kü
resel bir girişimdir. Amerika teröre karşı savaşta yardımı
mıza ihtiyaç duyan her millete gerekli katkıyı yapacaktır. 
Amerika ayrıca terörün tehdit ettiği milletleri de hesaba 
katacaktır çünkü terörün müttefikleri medeniyetin düş
manlarıdır. ABD ve bizimle birlikte çalışan ülkeler terö
ristlerin yeni üsler edinmesine müsaade etmemelidir. Bir
likte, her defasında onları sığınaklardan mahrum bırakma
lıyız.

Milletimizin karşı karşıya olduğu en ciddi tehlike radi
kalizm ve teknolojinin kesişme noktasında yatıyor. Düş
manlarımız açıkça kitle imha silahları geliştirme çabaları
nı ilan ettiler ve eldeki kanıtlar da büyük bir azimle bu ça
balarını sürdürdüklerini ortaya koyuyor. ABD bu çabala
rın başarıya ulaşmasına izin vermeyecektir. Balistik füzele
re ve diğer dağıtım araçlaruıa karşı savunma geliştireceğiz. 
Diğer milletlerle düşmanlarımızı tehlikeli teknolojiler el
de etme çabalarından mahrum etmek, onları kontrol al' 
tında tutmak ve sınırlamak için işbirliği yapacağız. Bir 
sağduyu ve kendini savunma meselesi olarak Amerika or
taya çıkan böylesi tehditlere karşı tatn teşekkülünden ön
ce harekete geçecektir. Amerika’yı ve dostlarımızı en iyi 
dileklerimizi ifade ederek savunamayız. Dolayısıyla düş
manlarımızın planlarını en iyi istihbarat ve üzerinde mü' 
zakere edilmiş yargılama yöntemlerini kullanarak boz
maya hazırlanmalıyız. Tarih bu yaklaşan tehlikeyi görüp 
harekete geçmeyenleri sert bir biçimde yargılayacaktır. 
İçine girdiğimiz bu yeni dünyada güvenliğe giden yegane 
yol eylem yoludur.

Barışı savunmakla aynı zamanda barışı korumak gibi 
tarihi bir imkandan* da istifade edeceğiz. Bugün, uluslar 
arası toplum ulus-devletlerin ortaya çıktığı onyedinci yüz
yıldan bu yana büyük güçlerin devamlı olarak savaş hazır
lığı yapmak yerine barış içinde rekabet ettiği bir dünyayı 
inşa etmek için en fazla şansa sahip. Bugün, dünyanın bü
yük güçleri, terörist şiddetin ve kaosun getirdiği ortak teh
likeler nedeniyle birleşerek aynı tarafta bulunuyor (uz). 
ABD küresel güvenliği geliştirmek için bu ortak çıkarlara 
yaşlanacaktır. Bizler ayrıca giderek artan ortak değerlerle 
de birleşiyoruz. Rttsya, kendi demokratik geleceğine te

rörle savaştaki ortağına elini uzattığı ümit verici bir ge
çiş devresinde bulunuyor. Çinli liderler ulusal zenginliğin 
yegane kaynağının ekonomik özgürlük olduğunu keşfedi
yorlar. Zamanla ulusal büyüklüğün tek kaynağının sosyal 
ve siyasal özgürlük olduğunu görecekler. Amerika her iki 
ülkede de demokrasinin ve ekonomik açıklığın[serbest pi
yasa ekonomisi! gelişmesini destekleyecektir çünkü, bun
lar iç istikrar ve uluslar arası düzen için en iyi esaslardır. 
Diğer büyük güçlerin zenginlik(refah), ticaret ve kültürel 
gelişim yönündeki barışçı çabalarını memnuniyetle karşı
larken olası saldırganlıklara şiddetle karşı duracağız.

Son olarak, ABD şimdi yakalanan bu özgürlüğün ya
rarlarını küresel ölçeğe yayma imkanını kullanacaktır. 
Dünyanın her köşesine demokrasi, kalkınma, serbest piya
sa ve serbest ticaret umudunu taşımak için aktif şekilde ça
lışacağız. 11 Eylül olayları bizim için Afganistan gibi 
güçsüz devletlerin de en az güçlü devletler kadar büyük 
tehlike oluşturabileceğini öğretti. Fakirlik yoksul insanla
rı terörist yada katil yapmıyor. Ancak fakirlik, zayıf ku
rumlar ve yozlaşma güçsüz devletleri kendi sınırları içinde
ki terörist örgütlere ve uyuşturucu kartellerine karşı zayıf
latıyor.

ABD kendi insanları için hürriyetin sağladığı imkan
lardan faydalanarak daha iyi bir gelecek inşa etmek iste
yen her ulusun arkasında olacaktır. Serbest ticaret ve ser
best piyasalar bütün toplumları yoksulluktan kurtarma ka
biliyetlerini ispatlamışlardır. Dolayısıyla ABD birebir 
uluslarla, bütün bölgelerle ve bütün bir küresel ticaret top
luluğu ile birlikte serbest ticaretin ve dolayısıyla artan bir 
refahın olduğu bir dünya inşa etmek için çalışacaktır. 
ABD, Yeni Bin Yılın Meydan Okuması Hesabından adil 
bir yönetim sergileyen, insanlarına yatırım yapan ve eko
nomik özgürlüğü teşvik eden uluslara daha büyük kalkın
ma desteği verecektir. Ayrıca AIDS ve diğer bulaşıcı has
talıkların yol açtığı kayıpları azaltmak için gösterilen mü
cadelede dünyaya öncülük etmeye devam edeceğiz.

Özgürlükten yana bir güçler dengesi inşa ederken, 
ABD bütün ulusların önemli sorumlulukları olduğu inan
cını kendisine rehber edinmiştir. Özgürlüklerinin tadını 
çıkaran uluslar terörle aktif biçimde savaşmalıdır. Uluslar 
arası istikrara güvenen uluslar kitle imha, silahlarının yay- 
gmlaşmasınm[!] engellenmesine yardımcı olmalıdır. Ulus
lar arası yardım almak isteyen uluslar bu yardımın doğru 
kullanılmasını temin eden akıllıca bir yönetim sergileme
lidir. Özgürlüğün gelişmesi için sorumluluk beklenmeli ve 
de gereklidir.

Bizler ayrıca hiçbir ulusun tek başına daha güvenli, iyi 
bir dünya inşa edemeyeceği inancının da rehberliğindeyiz. 
İttifaklar ve çok taraflı kurumlar özgürlük- aşığı ulusların 
gücünü katlayacaktır. ABD Birleşmiş Milletler, Dünya Ti
caret Örgütü, Amerikalı Devletler Örgütü, NATO gibi
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devamlı kunımlar ve diğer uzun dönemli ittifaklara bağlı
dır. Gönüllü koalisyonlar bu kalıcı kuramların sayısını ar
tıracaktır. Her durumda, uluslar arası yükümlülükler ciddi
ye alınmalıdır. Bu yükümlülükler hedefe ulaşmadan yal
nızca bir ideale destek toplamak için sembolik olarak ele 
alınmamalıdır.

Özgürlük her medeniyette insan onurunun su götür
mez bir ihtiyacı; her irısanın doğuştan gelen hakkıdır. Ta
rih boyunca, özgürlük savaş ve terör tarafından tehdit edil
miş; güçlü devletlerin çıkar çatışmaları ve zorbaların şey
tanca düzenleri tarafından meydan okumalara sahne ol
muş; ve yaygın yoksulluklar ve felaketler ile test edilmiştir. 
İnsanlık bugün, özgürlüğün bütün bu düşmanlarına karşı 
zafer elde etme imkanını elinde bulunduruyor. ABD bu 
büyük misyonda liderlik etme sorumluluğunu memnuni
yetle karşılamaktadır.

1. Amerika’nın Uluslararası Stratejisinin 
Genel Görünümü

“Ulusumuzun hedefleri her zaman Ulus’un savunmasın
dan büyük olmuştur. Her zamanki gibi adil- özgürlükten 
yana bir barış için savaşacağız. Barışı teröristlerden ve zor- 

■ balardan gelen tehditlere karşı savunacağız. Büyük güçler 
arasında iyi ilişkiler inşa ederek barışı koruyacağız. Her kı
tada özgür ve açık toplumları teşvik ederek barışı yayaca
ğız.”
Başkan Bush, West Point, New York, 1 Haziran 2002

ABD dünyada eşi-benzeri görülmemiş gücü ve etkiyi 
elinde bulunduruyor. Hürriyet prensipleri ve açık bir top
lumun değerine olan inancımızla[!] sürdürdüğümüz bu ko
num beraberinde eşsiz sorumluluklar, yükümlülükler ve 
imkanları da getiriyor. Bu ulusun büyük gücü özgürlükten 
yana bir güçler dengesini desteklemekte kullanılmalıdır.

Yirminci yüzyılın büyük bir kısmında dünya, yıkıcı to
taliter ve özgürlük ve eşitlikten yana fikirlerin büyük mü
cadelesine tanık oldu.

Bu büyük mücadele sona erdi:. Ütopya vaadiyle sefalet 
getiren kavgacı sınıf, ulus ve ırk görüşleri bozguna uğratıl
dı ve gözden düşürüldü. Amerika bugün muzaffer/fatih 
devletlerden çok zayıf olanların tehdidi altındadır. Do
nanmalar ve ordular tarafından, bir avuç hayata küskünün 
elindeki yıkıcı teknolojiler kadar tehdit edilmiyoruz. Ulu
sumuza, müttefiklerimize ve dostlarımıza yönelik bu teh
ditleri bertaraf etmeliyiz.

Şu an, Amerika için bir imkanlar zamanıdır da. Bu et
ki anını barış, refah ve özgürlük dolu on yıllara çevirmek 
için çalışacağız. ABD’nin ulusal güvenlik stratejisi açıkça, 
değerlerimizin ve ulüsal çıkarlarımızın birleşimini yansı
tan Amerikan enternasyonalizmini esas alacaktır. Bu stra

tejinin amacı dünyayı yalnızca daha güvenli değil aynı za
manda güzel kılmaktır. İlerleme yolundaki hedeflerimiz 
açık: siyasal ve ekonomik özgürlük, diğer devletlerle barış
çı ilişkiler ve insan onuruna saygı.

Ve bu yol yalnızca Amerika’nın yolu değil. Herkese 
açıktır.

Bu hedeflere ulaşmak için, A BD :
-insan onurunu temin için her türlü amacı savunacak; 
-küresel terörizmi bozguna uğratmak için ittifakları 

güçlendirecek ve bize>ve dostlarımıza karşı saldırılan en
gelleyecek;

-bölgesel çatışmalara meydan vermemek için ötekiler
le (diğerleriyle) birlikte çalışacak;

'düşmanlarımızın bizi, müttefiklerimizi ve dostlanmızı 
kitle imha silahlarıyla tehdit etmekten alıkoyacak;

-serbest piyasalar ve serbest ticaret yoluyla yeni bir kü
resel ekonomik büyüme dönemini ateşleyecek;

-toplumları dışa açarak ve demokrasinin altyapısını 
inşa ederek kalkınma çemberini genişletecek;

'küresel gücün diğer ballıca merkezleri ile müşterek 
eylemler için gündem yaratacak; ve

-yirmibirinci yüzyılın meydan okumaları ve imkanları
nı karşılayabilmesi için Amerika’nın ulusal güvenlik ku
ramlarını dönüştürecektir.

2. İnsan Onurunun Teminat Altına Alınması

“Bazıları doğrunun ve yanlışın açıkça konuşulmasını nasıl 
oluyorsa diplomatik olmayan ve kaba bir dil şeklinde yo
rumluyorlar. Katılmıyoruhı. Farklı durumlar farklı metot
lar gerektirir, farklı ahlak değerler değil.”
Başkan Bush, West Point, New York, 1 Haziran 2002

Hedeflerimiz doğrultusunda, öncelikli zorundalığımız 
neyi savunduğumuzu açığa kavuşturma,ktır: ABD hürriyet 
ve adaleti savunmalıdır çünkü bu prensipler her yerden in
sanlar için birer haktır ve meşrudur. Hiçbir ulus bu iştiyak
ların tek başına sahibi değildir, ve hiçbir ulus onlardan 
muaf değildir. Her toplumda anneler ve babalar çocukları
nın eğitimini ve yoksulluktan ve şiddetten uzak özgürce 
yaşamını temin etmek ister. Yeryüzündeki hiçbir insan 
baskı altında olmayı arzu etmez, köleliği kabul edemez ya 
da gecenin bir yarısında gizli polisin kapısını çalmasını bü
yük bir hevesle beklemez.

Amerika, hukukun üstünlüğü; devletin mutlak otori
tesinin sınırlandırılması; ifade özgürlüğü; ibadet özgürlüğü; 
eşit adalet; kadınlara saygı; dini ve etnik hoşgörü ve özel 
mülkiyete saygı gibi insan onurunun tartışılmaz ihtiyaçla
rının arkasında sağlam bir biçimde durmalıdır.

Bu talepler birçok bakımdan karşılanabilir. Amerikan 
anayasası bizlere bugüne kadar iyi hizmet etti. Farklı tarih
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ve kültürlere sahip, farklı durumlarla karşı karşıya kalan 
diğer birçok ulus bu merkezi prensipleri kendi yönetim bi
çimlerine başarıyla dahil etti. Tarih kendi insanlarının 
haklarını ve isteklerini görmezden gelen ya da reddeden 
milletlere karşı nazik olmamıştır.

Kendi tarihimiz ideallerimizi yaşatmak uğruna verilmiş 
uzun bir mücadele sahnesidir.

Ancak, en zor zamanlarımızda dahi Bağımsızlık Dekla
rasyonunda saygın bir yere sahip olan prensiplerimiz bize 
rehberlik ediyordu. Sonuç olarak, Amerika yalnızca daha 
güçlü değil aynı zamanda daha özgür ve adil bir toplum
dur.

Bugün, bu idealler özgürlüğün yalnız savunucuları için 
cankurtaran halatıdır. 1989’da ve 1991’de orta ve doğu 
Avrupa’da ya da 2000’de Belgrad’da yaptığımız gibi dışa 
açılım zamanı gelip çattığında ise değişimi teşvik ederiz. 
Dostlarımızdan Tayvan’da ya da Kore’de demokratik yön
temlerin etkinliğini, Latin Amerika ve Afrika’da general
lerin yerini seçilmiş liderlerin aldığını gördüğümüzde; oto
riter sistemlerin, yerel tarih ve geleneklerin bütün üstüne 
titrediğimiz prensiplerle birleşerek nasıl dönüştüğünün ör
neklerini görüyoruz.

Geçmişimizden gelen dersleri bir araya getirerek ve 
bugün sahip olduğumuz imkanı da kullanarak, ABD’nin 
ulusal güvenlik stratejisi bu merkezi inançlar temeline da
yanmalı ve özgürlüğün genişletilmesinin imkanları aran
malıdır.

Prensiplerimiz uluslar arası işbirliği, dış yardımlarımı
zın karakteri ve kaynakların dağılımı konularında hükü
metimizin kararlarına rehberlik edecektir. Onlar uluslar 
arası yapılarda eylemlerimiz ve sözlerimize yön verecekler
dir.

Amerika Birleşik Devletleri:
-özgürlüğü geliştirmek için uluslar arası kurumlarda se

simizi ve oy hakkımızı kullanarak insan onurunun tartışıl
maz gereklerinin ihlallerini dürüstçe ifade edecek;

-demokrasi yolunda ilerleyen ulusların aldıkları ted
birlerden ötürü ödüllendirileceğini temin eder şekilde dış 
yardımlarımızı özgürlüğü ve onun için şiddete başvurma
dan mücadele edenleri desteklemek amacıyla kullanacak;

. -daha iyi bir gelecek sağlayacak olan insan haklarını 
yok sayan hükümetlere baskı yaparken diğer demokrasiler
den dayanışma ve işbirliği beklentisi içinde olarak ikili 
ilişkilerimizde özgürlük ve kalkınmayı anahtar meseleler 
haline getirecek; ve

-din ve vicdan hürriyetini destekleyecek ve baskıcı 
hükümetlerin bu hakka tecavüzlerine karşı savunacak özel 
bir gayret gösterecektir.

İnsan onurunun korunması davasının savunucusu ola
cağız ve buna direnenlere karşt duracağız.

3 . Küresel Terörizmi Yenilgiye Uğratmak için 
İttifakların Güçlendirilmesi ve Bize ve Dostlarımıza

Yönelik Saldırıların Engellenmesi için Çalışılması

“Hadiselerin üzerinden yalnızca üç gün geçti ve Amerika
lılar henüz tarihin uzağında değiller. Ancak tarihe karşı 
sorumluluğumuz zaten açık: Bu saldırılara karşılık vermek 
ve şer dünyasından kurtulmak. Bize karşı savaş gizlice, hi
le yollu ve ölümcül biçimde açıldı. Bu ulus barışçıdır an
cak öfkelendirildiği zaman şiddetli ve haşindir. İhtilaf za
manlama ve diğer koşullar üzerinde mevcuttur. Bu bizim 
seçimimize bağlı olarak bir şekilde ve bir saatte bitecek
tir.”
Başlian Bush, Washington D .C ,(U lusal Katedral), 14 Eylül 
2001

ABD teröristlere karşı küresel çapta bir savaş veriyor. 
Düşman tek bir siyasal rejim veya bir insan ya da bir din 
veya ideoloji değil. Düşman masumlara yönelik önceden 
tasarlanmış, siyasi olarak motive edilmiş / desteklenmiş 
şiddet kullanan terörizmdir.

Birçok bölgede, meşru birtakım şikayetler / hoşnutsuz
luklar sürekli bir barışın ortaya çıkmasını engelliyor. Bu 
tür şikayetler haklıdır, gereklidir. Ancak siyasi yollardan 
ifade edilmelidir. Hiçbir neden terörü meşrulaştırmaz. 
ABD terörist istekler karşısında taviz vermeyecek ve bu 
talepleri muhatap almayacaktır. Teröristler ile onları bile
rek barındıranlar ya da onlara yardım sağlayanlar arasında 
hiçbir ayrım yapmayacağız.

Küresel terörizme karşı mücadele tarihimizdeki her
hangi bir savaştan farklıdır. Bu mücadele özellikle yaka
lanması zor bir düşmana karşı uzun bir dönem boyunca 
birçok cephede sürdürülecektir. İlerleme kimi görünür 
kimi de görünmez devamlı bir başarı birikimiyle gelecek
tir.

Bugün düşmanlarımız medeni ulusların siyasi çıkarları 
için terörizmi barındıran, destekleyen ve kullanan rejimle
re karşı neler yapabileceğinin ve yapacağının sonuçlarını 
görmüştür. Afganistan özgürleşmiş; koalisyon güçleri ise 
Taliban ve El-Kaide militanlarını avlamaya devam etmek
tedirler. Ancak teröristlerle çarpıştığımız tek savaş alanı 
burası değildir. Binlerce eğitilmiş terörist çoğu küçük 
gruplar halinde Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, 
Afrika, Ortadoğu ve Asya boyunca varlığını sürdürmekte
dir.

Önceliğimiz küresel çapta terörist örgütlerin önünü 
kesmek ve onları yok etmek ve liderliklerine; komuta, 
kontrol ve haberleşmelerine; maddi desteklerine; ve fi
nansmanlarına saldırmak olacaktır. Bu, teröristlerin plan
lama ve çalışma kabiliyetleri üzerinde zayıflatıcı etki yapa
caktır.
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Bölgesel ortaklarımızla birlikte teröristleri tecrit ede
cek eşgüdümlü bir çalışmayı teşvik edeceğiz. Bölgesel se
ferberlik tehlikeyi belirli bir devletle smırladığında, bizler 
bu devletin görevi tamamlamasını temin edecek ordu, ya
sal uygulama, siyasal ve finansal araçlar konusunda yar
dımcı olacağız.

ABD terörizmin finans kaynaklarını kesmek için müt
tefiklerimizle birlikte çalışmaya devam edecek. Teröriz
min para kaynaklarını belirleyip önünü kesecek, terörist
ler ve onları destekleyenlerin varlıklarını donduracak, te
röristlerin uluslar arası finansal sisteme ulaşmalarını engel
leyecek, yasal bağışları teröristler tarafından istismar edil
mekten koruyacak ve teröristlerin varlıklarının alternatif 
finansal ağlar yoluyla hareketini engelleyeceğiz.

Bununla birlikte, bu seferberliğin düzenli olması da ge
rekmez, bütün bölgelerdeki kümülatif (birikerek artan) et
kisi istediğimiz sonuçlara ulaşmamızı sağlayacaktır.

Terörist örgütleri aşağıdaki yollardan altüst edip orta
dan kaldıracağız:

-ulusal ve uluslar arası gücün her öğesini kullanarak 
doğrudan ve devamlı eylem. Acil odaklarımız küresel öl
çekte terörist örgütler ve kitle imha silahlarını veya ben
zerlerini elde etmeye ya da kullanmaya teşebbüs eden her
hangi bir terörist ya da terörizmin destekçisi devletlerdir;

-tehlikeyi sınırlarımıza ulaşmadan tespit edip ortadan 
kaldırarak Birleşik Devletler’i, Amerikan halkını ve yurti- 
çinde ve dışındaki çıkarlarımızı savunacağız. ABD uluslar 
arası toplumun desteğini kazanmak için çabalamaya de
vam ederken yalnız başına hareket etmekten ya da gerek
tiğinde insanlarımıza ve ülkemize zarar vermelerini engel
lemek için teröristlere karşı önleyici eylem yoluyla kendi
ni savunma hakkını kullanmaktan çekinmeyecektir; ve 

-devletleri bağımsız sorumluluklarını kabul etmeye ik
na ya da mecbur ederek teröristlerin daha çok sponsor, 
destek ve sığınak bulmaları engellenecektir.

Uluslar arası terörizme karşı savaşı kazanmak için bir 
fikirler savaşını da başlatacağız. Bu savaş:

-terörizmin, hiçbir makul hükümetin görmezden gele
meyeceği ya da desteklemeyeceği ve hepsinin karşı dura
cağı kölelik, korsanlık ya da soykırım gibi bir hareket şek
linde görülmesini sağlayacak şekilde her tür terörist hare
ketin yasadışı olduğunun ABD’nin bütün etkisini kullana
rak ve müttefiklerimiz ve dostlarımızla sıkı çalışarak orta
ya konulması;

'terörizmi teşvik eden şartların ve ideolojilerin hiçbir 
ulus içinde elverişli bir zemin bulamamasını sağlamak 
amacıyla, özellikle Müslüman dünyada, ılımlı ve mo
dem hükümetlerin desteklenmesi;

-uluslar arası toplumun çabaları ve kaynaklarını en 
riskli alanlara odaklamasını sağlayarak terörizmin ortaya 
çıkmasının altında yatan şartların azaltılması;

-bilginin ve fikirlerin serbest akışını desteklemek ve 
küresel terörizmin sponsorları tarafından yönetilen top- 
lumlarda özgürlük umutlarını ve isteklerini ateşlemek için 
etkili bir diplomasinin takibi gibi unsurları içine alıyor.

En iyi savunmamızın iyi bir hücum olduğu bilinciyle 
Amerika^nm güvenliğini, topraklarımızı saldırılara kar' 
şı koruyucu ve caydırıcı şekilde güçlendirmeliyiz.

Mevcut yönetim Ulusal Güvenlik Konseyini ve Sa
vunma Bakanlığını meydana getiren Truman Yönetimin
den bu yana hükümetteki en büyük yeniden yapılanmayı 
tasarlamaktadır. Yeni bir Anavatanın Güvenliği Bakanlı
ğı merkezinde ve yeni birleşik bir askeri komuta ile 
FBI’nin esaslı biçimde yeniden düzenlenmesini de içeren 
anavatanı korumaya dönük kapsamlı planımız hükümetin 
her kademesini ve kamusal ve özel sektörün işbirliğini de 
içine almaktadır.

Bu strateji zaafları ve zorlukları imkana dönüştürecek. 
Örneğin, acil durum yönetim sistemleri yalnızca teröriz
min değil bütün tehlikelerin üstesinden daha iyi gelecek
tir. Tıbbi sistemlerimiz yalnızca biyo-tetörle değil diğer 
tüm bulaşıcı hastalıklar ve toplu ölüm tehlikeleri ile başa 
çıkabilecek şekilde güçlendirilecektir. Sınır kontrollerimiz 
teröristleri durdurmakla kalmayıp yasal ticaretin de etkin 
biçimde yapılmasına katkıda bulunacaktır.

Amerika’yı korumaya odaklanırken biliyoruz ki, bu
günün küreselleşen dünyasında terörizmi yenilgiye uğrat
mak için müttefiklerimizin ve dostlarımızın desteğine ih
tiyacımız var. Mümkün olan her yerde, ABD bölgesel ku
ruluşlara ve devlet güçlerine terörizmle savaş yükümlü
lüklerini yerine getirmesi için güvenini sunacaktır. Hü
kümetlerin terörizme karşı savaşı imkan dışı görmeleri 
durumunda biz ve müttefiklerimiz elimizden geldiğince 
onların iradesini ve kaynaklarını karşılayacak desteği ve
receğiz.

Afganistan’da teröristlerin peşine düşerken, bir daha 
asla kendi insanlarını istismar etmemesini, komşularım 
tehdit etmemesini ve teröristlere sığınak olmamasını te
min edecek şekilde Afganistan’ın yeniden inşası için ge
rekli olan insani, siyasi, ekonomik ve güvenlik yardımı 
sağlamak üzere Birleşmiş Milletler gibi uluslar arası kuru
luşlarla, bununla beraber sivil toplum örgütleri ve diğer 
devletlerle birlikte çalışmayı sürdüreceğiz.

Küresel terörizme karşı savaşta, eninde sonunda[esa- 
sında] demokratik değerlerimiz ve yaşam biçimimiz için 
savaştığımızı hiçbir zaman akıldan çıkarmayacağız. Öz
gürlük ve korku savaşın içinde mevcut ve bu ihtilafı sona 
erdirmek çabuk ve kolay olmayacaktır. Terörizme karşı 
savaşa liderlikte bizler yeni, üretken uluslar arası ilişkiler 
geliştirecek ve mevcut olanları yirmibirinci yüzyılın mey
dan okumalarma cevap verebilir şekilde yeniden tanım
layacağız
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4 . Bölgesel İhtilafların Çözümünde Ötekilerle 
B irlik te  Çalışılması

adil bir dünya inşa edeceğiz, ya da bir baskılar dünya
sında yaşayacağız. Paylaştığımız sorumlulukların boyutları 
anlaşmazlıklarımızın son derece küçük kalmasını sağlıyor. 
Başkan Bush, Berlin, Almanya, 23 Mayıs 2002

İlgili devletler, kritik bölgesel çatışmalara şiddetin 
yükselmesini önlemek ve insani ıstırapları en aza indirrriek 
için aktif şekilde müdahale etmelidir. Giderek birbirine 
bağlanan bir dünyada, bölgesel krizler ittifaklarımızı yıpra
tabilir, büyük güçler arasındaki düşmanlıkları yeniden 
alevlendirebilir ve insan onurunu küçük düşürücü kor
kunç davranışları ortaya çıkarabilir. Şiddet patlak verdiği 
ve devletler güç yetiremediği zaman ABD dostları ve or
takları ile acıları hafifletmek ve istikrarı yeniden tesis et
mek için çalışacaktır.

Hiçbir doktrin her durumda A BD ’nin doğrudan ya da 
dolaylı müdahalesini garanti edemez. Küresel öncelikleri
mizi gerçekleştirmek için sınırh siyasi, ekonomik ve aske
ri kaynaklara sahibiz. Birleşik Devletler her olaya şu stra
tejik prensipleri akılda tutarak yaklaşacak:

-A BD  yerel krizler patlak verdiğinde bunların yöneti
mine katkıda bulunacak uluslar arası ilişkiler ve kurumlar 
inşa etmek için zaman ve kaynak ayırmalıdır.

-A BD  kendisine yardıma istekli ya da hazır olmayan
lara yardımcı olmak imkanını gerçekçi bir biçimde ele al
malıdır. İnsanlar üzerlerine düşeni yapmaya nerede ve ne 
zaman hazır olurlarsa, bizler daha kararlı hareket ederiz.

Birkaç anahtar bölgedeki politikalar bu prensipleri na
sıl uygulayacağımızın bazı göstergelerini sunuyor:

İsrail- Filistin çatışması insani kayıplar, Amerika’nın 
İsrail ve kilit Arap ülkeleriyle olan yakın ilişkileri ve böl
genin A BD ’nin diğer küresel öncelikleri açısından taşıdı
ğı önem nedenleriyle son derece tehlikelidir. Her iki tara
fın özgürlüğü sağlanmaksızın taraflardan biri için barış söz 
konusu olmayacaktır. Amerika İsrail ile yan yana barış ve 
güven içinde yaşayan bağımsız ve demokratik bir Filis
tin’den yanadır. Diğer bütün insanlar gibi Filistinliler de 
kendi çıkarlarına hizmet eden, seslerini dinleyen ve oyla
rını hesaba alan bir hükümete layıktır. Anlaşmazlığa adil 
ve kapsamlı bir çözüm arayışımız çerçevesinde ABD tüm 
taraflara sorumluluklarını artırmaları konusunda cesaret 
verecektir.

ABD, uluslar arası yardımsever kuruluşlar ve Dünya 
Bankası ekonomik kalkınma, artırılan insani yardımlar ve 
gerçekten bağımsız bir yargıyı kuracak, finanse edecek ve 
gözlemleyecek bir program konularında yeniden yapılan
dırılmış bir Filistin hükümeti ile çalışmaya hazırlar. Eğer 
Filistinliler demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü kabul

eder, yolsuzlukların önüne geçer ve terörü kararlı bir şekil
de reddederlerse bir Filistin devletinin ortaya çıkması için 
Amerikan desteğini yanlarında bulabilirler.

Ayrıca demokratik bir Filistin’in başarısında İsrail’in 
önemli bir payı var. Sürekli işgal İsrail’in kimliğini Ivarlı- 
ğını] ve demokrasisini tehdit ediyor. Dolayısıyla ABD İs
railli liderlerin bağmsız ve güvenilir bir Filistin’in Ihemen 
şimdi] ortaya çıkmasına destek amacıyla atmak istedikleri 
somut adımlara meydan okumayı sürdürecektir. Qiivenlik 
konusunda ilerleme sağlandıkça, İsrail güçlerinin tama
men 28 Eylül 2000*den önceki konumlarına çekilmesi 
gereklidir, Mitchell Heyetinin de tavsiyeleri doğrultusun
da İsrail’in işgal altındaki topraklardaki [yahudi] yerleşim 
faaliyeti durdurulmalıdır. Şiddet azaldıkça, masum Filis
tinlilerin işlerine ve normal hayatlarına kavuşmalarına 
izin veren Ikantonlar arası] geçiş özgürlüğü yeniden tesis 
edilmelidir. A BD  burada hayati bir rol oynayabilir fakat 
daimi barış ancak İsrail ve Filistinlilerin aralarındaki me
seleleri çözmesi ve ihtilaflara son vermesi ile sağlanabilir.

ABD  Güney Asya’da ise, Hindistan ile Pakistan ara
sındaki anlaşmazlıkların çözülmesi gereğini vurgulartmştır. 
Mevcut yönetim Hindistan ve Pakistan ile güçlü ikili iliş
kiler inşa etmeye zaman ve kaynak ayırmıştır. Bu güçlü 
ilişkiler bize bölgede tansiyonun yükseldiği durumlarda ya
pıcı bir rol oynama gücünü verdi. Pakistan’la ikili ilişkile
rimiz Pakistan’ın terörizmle savaşa katılmayı tercih etme
si ve daha açık ve hoşgörülü bir toplum inşa etme yönün
de ilerlemesi ile daha da güçlendi. Yönetimimiz Hindis
tan’ın yirmibirinci yüzyılın büyük demokratik güçlerinden 
biri olma potansiyelini görerek ilişkilerimizi bu çerçevede 
dönüştürmek için yoğun çaba sarfetmiştir. Bu bölgesel an
laşmazlığa olan dahlimiz ikili ilişkilerimiz üzerine bina edi
lecek ve öncelikle iki ülkenin askeri anlamda karşı karşıya 
gelmemek için somut adımlar atmalarını gözlemlemek 
şeklinde olacaktır,

Endonezya işleyen bir demokrasi ve hukukun üstünlü
ğüne saygı yolunda cesaret verici adımlar attı. Endonezya 
etnik azınlıklara saygılı olarak, hukukun üstünlüğünü ta
nıyarak ve serbest piyasayı benimseyerek komşularından 
bazılarını yoksulluk ve umutsuzluktan kurtaran fırsat mo
torunu elde edebilir. A BD yardımının bir fark yaratabil
mesi Endonezya’nın girişimlerine bağlıdır.

Batı yarımkürede önceliklerimizi paylaşan özellikle 
Meksika, Brezilya, Kanada, Şili ve Kolombiya ile esnek 
koalisyonlar kurduk. Entegrasyonun güvenliği, refahı, im
kanları ve umutları geliştirdiği gerçek bir demokratik yarı
küreyi birlikte destekleyeceğiz. Bütün bir yarıkürenin 
menfaatleri doğrultusunda Amerika Zirvesi süreci, Ameri
kan Devletleri Örgütü(OAS) ve Amerika Savunma Ba
kanları toplantısı gibi bölgesel kurumlarla birlikte çalışa
cağız.
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Latin Amerika’nın bazı kısımları özellikle uyuşturucu 
kartelleri ve suç ortaklarının neden olduğu şiddetten dola
yı bölgesel çatışmalarla karşı karşıya kalıyor. Bu çatışmalar 
ve denetlenemeyen uyuşturucu trafiği A BD ’nin sağlığını 
ve güvenliğini tehlikeye sokabilir. Bu nedenle bir yandan 
kendi ülkemizdeki uyuşturucu talebini kısmaya çabalarken 
diğer taraftan And bölgesi uluslarına ekonomiklerini dü
zeltmeleri, yasaların uygulanması, terörist örgütlerin yenil
giye uğratılması ve uyuşturucu arzının kesilmesi için yar
dımcı olacak aktif bir strateji geliştirdik.

Kolombiya’da, devletin güvenliğini tehdit eden terö
rist ve aşırı uçtaki gruplar ile bu grupların çalışmalarını fi
nanse eden uyuşturucu kaçakçılığı arasındaki bağlantının 
farkındayız. Kolombiya’nın demokratik kurumlarmı sa
vunmasına ve egemenliği bütün bir ulusal alana yayarak 
hem sağ hem de sol yasadışı silahlı grupları mağlup etme
sine ve halkının temel güvenliğini sağlamasına yardımcı 
olmaya devam edeceğiz.

Afrika’da, umutlar ve imkanlar felaketler, savaşlar ve 
vahim bir yoksullukla yan yana duruyor. Bu durum hem 
A BD ’nin esas değerlerinden biri olan insan onurunun te
minat altına alınmasını ve hem de stratejik önceliğimiz 
olan küresel terörle savaşı tehdit ediyor. Bu bağlamda, 
Amerikan çıkarları ile prensipleri aynı yolu işaret ediyor; 
Diğerleriyle birlikte özgürlük, barış ve artan bir refalı için
de yaşayan bir Afrika kıtası için çalışacağız. Avrupalı müt
tefiklerimizle birlikte Afrika’nın kırılgan devletlerini güç
lendirmeye, delik deşik olan sınırların güvenliği için yerli 
güçler inşa etmeye, yasaların uygulanmasına ve teröristle
rin barınacakları sığınaklardan mahrum bırakılmasını sağ
layacak istihbarat altyapısının inşasına yardımcı olacağız.

Afrika’da daha ölümcül bir atmosfer de yerel iç çatış
maların sınırların ötesine geçerek bölgesel savaş alanları
na dönüşmesiyle ortaya çıkıyor. Gönüllü koalisyonlarm ve 
müşterek güvenlik anlaşmalarının teşekkülü ortaya çıkan 
bu uluslar üstü tehlikelerin önünün kesilmesinde anahtar 
rolündedir.

Afrika’nın büyüklüğü ve dağınıklığı, karşılıklı taah
hütlere odaklanan ve gönüllü koalisyonlar inşa eden bir 
güvenlik stratejisini zorunlu kılıyor. Mevcut ABD yöneti-, 
mi bölge için birbirine bağlı üç strateji üzerinde odaklanı
yor:

-komşuları üzerinde büyük etki sahibi Güney Afrika, 
Nijerya, Kenya ve Etiyopya gibi ülkeler bölgesel anlaşma
larda birer çapa vazifesi görmektedir ve dikkatlerin bu ül
kelere odaklanması gerekir;

-anlaşmazlıklarda yapıcı arabuluculuk ve başarılı barış 
harekatları için Avrupalı müttefiklerle ve uluslar arası ku- 
rumlarla koordinasyon zaruridir; ve

-Afrika’nın başarılı reformcu devletleri ve alt-bölgesel 
örgütler, uluslar üstü tehditlere sürekli bir zeminde işaret
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edebilmenin başlıca araçları olarak güçlendirilmelidir.
Siyasal ve ekonomik özgürlükler, savaşların çoğuna 

maddi kaynaklar üzerindeki ihtilafların neden olduğu ve 
siyasal hareketlerin etnik ve dini farklılıklar temeline da
yandığı alt-Sahra Afrikası’nda eninde sonunda ilerlemeye 
giden en kesin yol olarak karşımıza çıkıyor. İyi yönetime 
ve demokratik siyasal sistemler üzerinde ortak bir sorum
luluğa bağlı olan Afrika Birliği’ne geçiş kıtada demokrasi
nin güçlenmesi için bir imkandır.

5. Düşmanlarımızın Bizi, Müttefiklerimizi 
ve Dostlarmıızı Kitle İmha Silahlan ile 

Tehdit Etmesinin Engellenmesi

“Özgürlüğün karşı karşıya olduğu en ciddi tehlike radika
lizm ve teknolojinin kesişme noktasında yatıyor. Kimya
sal, biyolojik ve nükleer silahlar balistik füze teknolojileri 
ile birlikte yayıldığında- bu gerçekleştiğinde, zayıf devlet
ler ve küçük gruplar dahi büyük devletlere saldıracak bü
yüklükte yıkıcı bir güce kavuşmuş olacaklar. Düşmanları
mız tam da bu niyetlerini açıklamış ve bu korkunç silahla
rı elde etmeye çabalarken yakalanmışlardır. Bize şantaj ya
pabilecek ya da zarar verebilecek veya dostlarımıza zarar 
verebilecek bir gücü ele geçirmek istiyorlar. Biz de bütün 
gücümüzle onlara karşı duracağız.”
Başkan Bush, West Point, New York, 1 Haziran 2002

Soğuk Savaş tehdidi, doğası gereği A BD ’yi müttefikle
ri ve dostları ile birlikte karşılıklı yıkımdan emin olundu
ğu amansız bir strateji üreterek düşmanı güç kullanmaktan 
caydırmaya zorluyordu. Sovyetler Birliği’nin çöküşü ve 
Soğuk Savaşın sona ermesi ile güvenlik şartlarımız büyük 
bir dönüşüm geçirdi.

Rusya ile mücadeleden işbirliğine geçiş ilişkilerimizde
ki kalitenin bir işaretidir. Bunun sonucunda bizleri bölen 
terör dengesine son verildi; her iki tarafta da nükleer silah
larda tarihi bir indirime gidildi; ve terörizmle mücadele ve 
füze savunma gibi bugüne kadar anlaşılamayan alanlarda 
işbirliğine gidildi.

Fakat başıboş/serseri devletler ve teröristler yeni ölüm
cül meydan okumalar gerçekleştirdiler. Bu yeni tehditler
den hiçbiri Sovyetler Birliği tarafından bize yöneltilen bü
tünüyle yıkıcı güçle rekabet edemez. Ancak bu yeni düş
manların yapısı ve motivasyonları, şimdiye dek yalnızca 
dünyanın en büyük devletlerinde mevcut olan yıkıcı gücü 
elde etmekteki kararlılıkları ve bize karşı kitle imha silah
larını kullanma ihtimallerinin artması bugünün güvenlik 
ortamını daha karmaşık ve tehlikeli kılıyor.

1990’larda birtakım önemli yönlerden farklılıklar içer
se de birçok ortak vasıf taşıyan az sayıda sersen devletin 
ortaya çıkışma şahit olduk. Bu devletler:
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'kendi halklarına karşı merhametsizler ve ulusal kay
nakları yöneticilerin kişisel çıkarları uğruna israf ederler;

'  uluslar arası hukuku hiçe sayarlar, komşularını tehdit 
ederler ve taraf oldukları uluslar arası anlaşmaları fütursuz
ca ihlal ederler;

'diğer gelişmiş askeri teknolojilerle birlikte tehdit 
amacıyla ya da bu rejimlerin saldırgan planlarını gerçek
leştirmek için kitle imha silahlarını elde etme kararlılı- 
ğındalar;

'küresel ölçekte terörizme sponsorluk ederkr; ve 
-temel insani değerleri reddeder ve A B D  ve onun sim

gelediği her şeyden nefret ederler.
Körfez Savaşı sırasında, Irak’ın planlarının yalnızca 

İran’a ve kendi halkına karşı kullandığı türden kimyasal 
silahlarla sınırlı olmadığını, aynı zamanda nükleer silahla
rı ve onların biyolojik araçlarını ele geçirmeyi de hedefle
diği yönünde aksi iddia edilemez kanıtlar ele geçirdik. 
Geçtiğimiz on yılda Kuzey Kore dünyanın başlıca balistik 
füze satıcısı olmuş ve kendi Kitle îmha Silahları cephane
liğini geliştirirken gittikçe aratan kapasitede füze testleri 
yapmıştır. Diğer serseri devletler de nükleer, biyolojik ve 
kimyasal silahlar için çabalamaktalar. Bu devletlerin çaba
ları ve bu silahların küresel ölçekli ticareti bütün uluslara 
karşı gittikçe belirginleşen bir tehdit halini almıştır.

Serseri devletleri ve onların terörist müşterilerini, 
A BD ’ye ve müttefiklerimizle dostlarımıza karşı kitle imha 
silahları tehdidinde bulunmadan ya da bunları kullanma
dan önce durdurmalıyız. Vereceğimiz karşılık daha güçlü 
ittifakların, eski düşmanlarla yeni ortaklıkların, askeri 
kuvvetlerin kullanımındaki yeniliklerin, etkili füze savun
ma sistemlerinin geliştirilmesi ve istihbarat toplamanın ve 
analizinin artan önemi de dahil modem teknolojilerin 
tüm avantajlarını kullanmalıdır.

Kitle İmha Silahlarına karşı savaştaki kapsamlı strate
jimiz şunları içermektedir:

'Önleyici karşı silahlanma çabalan. Tehlikeyi ser
best kalmadan önce caydırmalı ve ona karşı savunmaya 
geçmeliyiz; Keşif, aktif ve pasif savunma ve karşı güç yete- 
neği gibi anahtar .yeteneklerin savunma dönüşümümüz ve 
anavatanımızın güvenlik sistemleri ile entegrasyonunu 
sağlamalıyız. Karşı silahlanma da mutlaka kuvvetlerimiz 
ve müttefik kuvvetlerin doktrinine, eğitimine ve ekipma
nına entegre olmalı ki, kitle imha silahlarına sahip düş
manlarla olası bir ihtilafta üstün gelebilelim.

'Serseri devletler ve teröristlerin kitle imha silahları 
için gerekli olan materyalleri, teknolojileri ve uzmanlığı 
elde etmelerini engellemek amacıyla silahsızlanma çabala
rının artırılması. Diplomasiyi, silah kontrollerini, çok ta
raflı ihracat sınırlandırmalarını ve Kitle İmha Silahları 
arayışı içinde olan devletleri ve teröristleri engellemek 
hatta gerektiğinde bu silah teknolojileri ve materyallerini

yasaklamak amacıyla tehdit azaltma yardımını artıracağız. 
Bu çabalan desteklemek üzere, silahsızlanma ve tehdit 
azaltma programlarına yönelik artan siyasal ve finansal 
desteklerini teşvik etmek suretiyle koalisyonlar inşa etme' 
liyiz. Silahlanmaya karşı neredeyse 20 milyar dolarlık bir 
küresel ortaklığa karar verilmesi ileriye dönük önemli bir 
adımdır.

'Teröristler ya da düşman devletlerce kitle imha silah' 
larının olası kullanımının sonuçlarıyla mücadele yöneti' 
mi. İnsanlarımıza karşı kullanılması olası kitle imha silah
larının etkilerinin en aza indirilmesi bu silahlara sahip 
olanları caydıracak onları elde etmek isteyenleri ise amaç
larına ulaşamayacakları konusunda ikna edecektir. ABD 
ayrıca yurtdışındaki güçlerine karşı olası kitle imha silah' 
lan kullanımının yol açacağı etkilerle ve müttefiklerimize 
yönelik bu tür saldırılarla başa çıkmak zorundadır.

B u  yeni tehdidin yapısını kavramak neredeyse hir on 
yılımızı aldı. Serseri devletler ve teröristlerin hedefleri 
göz önünde bulundurulduğunda, ABD'nin artık yalnız- 
ca geçmişte olduğu gibi reaksiyoner(tepkisel) bir tavır 
takınamayacağı aşikardır. Potansiyel bir saldırganı cay- 
dırmanın olanaksızlığı, bugünün yakın tehditleri ve düş- 
manlanmızın silah seçiminden ötürü verebilecekleri za
rarlar bu seçeneği mümkün kılmıyor. Düşmanlarımızın 
[önce] saldırmalarını bekleyemeyiz.

'Soğuk Savaşta, özellikle Küba füze krizinin ardından 
genelde risk almayan bir düşmanlık statükosu ile karşı kat' 
şıya idik. Caydırıcılık etkili bir savunma yöntemiydi. Fa' 
kat yalnızca intikam tehdidine dayalı bir caydırıcılık, ser
seri devletlerin risk almaya daha meyyal, kendi insanları
nın hayatlarıyla ve ülkesinin varlığıyla kumar oynayan li
derlerine karşı pek işe yaramayacak gibi görünüyor.

-Soğuk Savaşta, kitle imha silahları son çare olarak 
düşünülen ve kullananı da yıkım riskiyle karşı karşıya bı
rakan silahlar şeklinde algılanıyordu. Bugün, düşmanları
mız kitle imha silahlarını alternatif silahlar olarak görü
yorlar. Serseri devletler için bu silahlar komşularına karşı 
sindirme ve askeri saldırı araçlarıdır. Bu silahlar ayrıca 
A BD ’yi, serseri devletlerin saldırgan davranışlarını caydır
maktan ve geriye püskürtmekten alıkoymak amacıyla teh
dit etmeye de olanak tanıyabilir. Bu gibi devletler aynı za
manda bu silahları A BD ’nin konvansiyonel üstünlüğüne 
son vennenin en iyi araçları olarak görmektedirler.

-Geleneksel caydırıcılık konseptleri, taktikleri açıkça 
nedensiz yıkımlar ve masumların hedef alınması olan; söz
de askerlerinin ölerek şehitliğe ulaşmak istedikleri ve en 
etkili korunma yöntemleri devlet-bağımsız olmalarından 
kaynaklanan terörist düşmana karşı işe yaramayacaktır. 
Teröre sponsorluk yapan ve kitle imha silahlarının peşin
de olan devletlerin üst üste binmesi (çakışması) bizi hare
kete geçmeye mecbur ediyor.
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Yüzyıllar boyunca, uluslar arası hukuk milletlerin ya
kın bir tehlikeye karşı önceden savunma tedbirini alarak 
zarar görmemeleri gerektiğini benimsemiştir. Hukuk bil
ginleri ve uluslar arası hukukçular genelde orduların, do
nanmaların ve hava kuvvetlerinin saldırı için harekete 
geçmeleri şeklinde görülen yaklaşan bir tehlikenin varlığı 
durumunda önceden karşılık vermenin meşruiyetini ço
ğunlukla onaylamışlardır.

Yakın tehlike konseptini bugünkü düşmanların im
kanlarına ve hedeflerine uyarlamalıyız. Serseri devletler 
ve teröristler bize konvansiyonel araçlarla saldırmayı 
amaçlamıyorlar. Böylesi saldırıların başarısız olacağını bi
liyorlar. Bunun yerine, terörizm eylemlerine ve kolayca 
gizlenebilen, gizlice ve ikaz etmeden teslim edilebilen kit
le imha silahlarını kullanma potansiyeline dayanıyorlar.

Bu saldırıların hedefi askeri kuvvetlerimiz ve savaş hu
kukunun başlıca normlarından birine aykırı biçimde sivil 
nüfusumuzdur. 11 Eylül 2001’deki kayıpların da gösterdiği 
üzere, sivillerin toplu katliamı teröristlerin apaçık hedefi
dir ve bu kayıplar teröristler kitle imha silahlarını ele ge
çirip kullandığı takdirde katlanarak artacaktır.

A BD  ulusal güvenliğimize yönelik kafi derecede tehli
kelere karşılık vermek amacıyla önleyici eylemler seçene
ğini uzun zamandır elinde bulundurmaktadır. Tehdit daha 
büyük ise hareketsizlik daha büyük risk demektir ve durum 
düşman saldırısının yeri ve zamanı belirsiz dahi olsa ken
dimizi savunmak için gereken önlemleri almamızı daha 
çok gerektirir. Düşmanlarımızın böylesi saldırgan hareket
lerini erken davranıp önlemek ya da engellemek için 
ABD, gerekirse, önleyici eylemlerde bulunacaktır.

A BD  ortaya çıkan tehditleri önlemek için her durum
da güç kullanmayacak, ülkeler önleyici savaşı saldırganlık
larına bir bahane yapmayacaklardır. Medeniyet düşman- 
lannm açıkça ve aktif şekilde dünyanın en yıkıcı tekno
lojilerini aradıkları bir çağda, A BD  tehlikeler büyürken 
boş duramaz^

Eylemlerimizin sonuçlarını tartarak, adımlarımızı her 
zaman bilerek atacağız. Önleyici savaş seçeneğini destek
lemek için:

'tehditlerin nerede ortaya çıkabileceği konusunda 
zamanında ve güvenilir bilgiye ulaşmak için daha iyi, 
entegre istihbarat yetenekleri inşa edecek;

-en  tehlikeli tehditlerin ortak bir değerlendirmesini 
yapmak için müttefiklerle yakından çalışacak;

'Oskeri kuvvetlerimizi, kesin sonuçlar elde etmek 
için hızlı ve hassas operasyonları yürütmemizi sağlaya- 
cak şekilde dönüştürmeyi sürdüreceğiz» Eylemlerimizin 
amacı her zaman ABD'ye ya da müttefiklerimize ve 
dostlarımıza yönelik belirli bir tehdidi ortadan kaldır
mak olacak. Eylemlerimizin nedenleri açık, kullandığımız 
güç ölçülü ve amaçlarımız haklı ve yerinde olacaktır.
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6 . Serbest Piyasa ve Serbest Ticaret yoluyla Yeni bir 
Küresel Ekonomik Büyüme Döneminin Ateşlenmesi

“Milletler piyasalarını dışa kapattığında ve mevcut imkan
lar bir avuç imtiyazlı sınıf tarafından kullanıldığında han
gi miktarda olursa olsun kalkınma yardımı asla yeterli ol
maz. Ülkeler kendi insanlarına saygı gösterdiği, piyasaları 
dışa açtığı, daha iyi sağlık ve eğitim şarlarına yatırım yap
tığı takdirde, her bir dolar yardım, her bir dolar ticaret ge
liri ve yerli sermaye daha etkin biçimde kullanılır.” 
(Başkan Bush, Monterrey, Meksika, 22 Mart 2002)

Güçlü bir dünya ekonomisi dünyanın geri kalan bölge
lerinde refahı ve özgürlüğü geliştirerek ulusal güvenliğimi
zi artıracak. Serbest ticaret ve serbest piyasalar tarafından 
desteklenen ekonomik büyüme yeni iş alanları ve daha 
yüksek gelir yaratacak. Ekonomik büyüme insanları yok
sulluktan kurtaracak, ekonomik ve yasal reformları ve yol
suzlukla mücadeleyi teşvik edecek ve özgürlük itiyatlarımı
zı pekiştirecektir.

Ekonomik büyümeyi ve özgürlüğü Amerika sınırları
nın ötesine taşıyacağız. Bütün hükümetler kendi ekono
mik politikalarını yapmak ve ekonomik zorlukları aşmak 
konusunda sorumludur. Diğer ülkelerle olan ekonomik iş
birliğimizde daha yüksek üretkenlik ve sürdürülebilir eko
nomik büyümeyi meydana getirecek aşağıdaki politikala
rın yararlarını vurgulayacağız:

- işletme yatırımlarını, çeşitli keşifler ve müteşebbis fa
aliyetleri teşvik etmek için büyümeyi destekleyici yasal ve 
düzenleyici politikalar;

-iş ve yatırım teşviklerini destekleyecek vergi politika
ları- özellikle daha düşük marjinal vergi oranları;

- insanların, ekonomik çabalarının meyvelerinden ya
ralanmalarını temin etmek için hukukun üstünlüğü ve 
yolsuzluğa karşı hoşgörüsüzlük;

-sermayenin en verimli şekilde kullanımını sağlayacak 
güçlü finansal sistemler;

-işletme faaliyetlerini desteklemek için akıllı mali po
litikalar;

-işgücünün ve bütün bir toplumun refahını artıracak 
olan sağlık ve eğitim alanlarına yatırım; ve

-büyüme için yeni yollar açacak ve üretkenliği ve im
kanları artıran teknoloji ve fikirlerin akışını besleyecek 
olan serbest ticaret.

Tarihin verdiği dersler açık: Hükümetin ağır elinin 
üzerinde bulunduğu komut-ve-kontrol ekonomikleri değil 
piyasa ekonomileri refahı artırmanın ve yoksulluğu azalt
manın en iyi yoludur. Piyasa teşviklerini ve kurumlannı 
güçlendirecek ileri politikalar gelişmiş ülkeler, gelişmekte 
olan piyasalar ve üçüncü dünya- kısacası bütün ekonomi
ler için gereklidir.
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Avrupa ve Japonya’da ekonomik büyümeye güçlü bir 
dönüş A BD ’nin ulusal güvenlik çıkarları açısmdan hayati
dir. Müttefiklerimizin kendilerinin, küresel ekonominin 
ve küresel güvenliğin yararına güçlü ekonomilere sahip ol
malarını istiyoruz. Bu bağlamda, Avrupalıların ekonomi
lerindeki yapısal engelleri ortadan kaldırma ve Japon
ya’nın deflasyona son verme ve Japon bankacılık sistemin
deki işlevsiz(kullanılmayan) krediler problemini aşma ça
baları son derece önemli. Japonya ve Avrupalı ortakları
mızla- Yediler Qrubu(G'7) yoluyla- ekonomilerinde bü
yümeyi teşvik edecek politikaların uyarlanması ve daha 
yüksek bir küresel ekonomik büyüme için destek görüşme
lerimizi ve düzenli danışmalarımızı sürdüreceğiz.

Gelişmekte olan piyasalarda istikrarın sağlanması da 
küresel ekonomik büyümede anahtar unsurlardan biridir. 
Uluslar arası sermaye yatırım akışları bu ekonomilerin 
üretken potansiyellerini genişletmek için gereklidir. Bu 
hareketler gelişmekte olan piyasaların ve ülkelerin hayat 
standartlarını yükseltecek ve yoksulluğu azaltacak yatırım
lar yapmalarını sağlayacak. Uzun vadeli hedefimiz bütün 
ülkelerin bir yatırım- kredi notunun olduğu ve bu sayede 
uluslar arası sermaye piyasalarına girdiği ve geleceklerine 
yatırım yaptığı bir dünya olmalıdır.

Gelişmekte olan piyasaların daha büyük sermaye hare
ketlerine daha düşük maliyetlerle ulaşmalarına yardımcı 
olacak politikalara bağlıyız. Bu doğrultuda, finansal piya
salardaki belirsizliği azaltmayı amaçlayan reformların ta
kipçisi olacağız. Diğer ülkelerle, Uluslar arası Para Fo- 
nu(IMF) ile ve özel sektörle birlikte bu yıl başında müza
kere edilen finansal krizleri önleme ve ortaya çıkmaları 
durumunda etkin mücadeleyi öngören Q-7 Eylem Pla- 
n ı’nı uygulamak için aktif bir şekilde çalışacağız.

Finansal krizlerle mücadelenin en iyi yolu meydana 
gelmelerine izin vermemektir. Biz de IMF’nin bu konuda
ki çabalarını teşvik etmekteyiz. IM F ile birlikte borç ver
me şartlarının belirlenmesi ve borç verme stratejisinin 
akıllı mali ve parasal politikalar, döviz kuru<politikaları ve 
finansal sektör politikaları ile ekonomik büyümeyi yakala
mak üzerine odaklanması için çalışmaya devam edeceğiz.

"Serbest ticaret *̂ kavramı ekonominin bir direği ol
masından daha öncelikli olarak bir ahlaici prensiptir. Eğer 
başkalarının değer verdiği bir şeyi üretiyorsanız, onlara sa
tabilmelisiniz. Eğer başkaları sizin değer verdiğiniz bir şey 
üretiyorsa onu satın alabilmelisiniz. Bu gerçek özgürlük
tür- bir insanın ya da milletin yaşama özgürlüğüdür. Ser
best ticareti desteklemek üzere, ABD kapsamlı bir strateji 
geliştirmiştir:

'Küresel eğilimleri anlamak. Kasım 2001’de Daho’da 
gerçekleşmesine yardımcı olduğumuz yeni küresel ticaret 
müzakerelerinin özellikle tarım, üretim ve hizmet sektör
lerinde 2005’te tamamlanması hedeflenen büyük bir gün

demi var. ABD Ç in’in ve demokratik bir Tayvan’ın Dün
ya Ticaret Örgütü(DTÖ)’ne katılmasının yolunu açmıştır. 
Rusya’nın D TÖ ’ ne katılmak için yaptığı hazırlıklara da 
yardımcı olacağız.

-Bölgesel girişimler için bastırmak. ABD ve Batı Yarı
küredeki diğer demokrasiler Amerika Serbest Ticaret Böl
gesi (FT A A )’nin 2005’e kadar tamamen kurulması konu
sunda anlaşmış dummdalar. ABD bu yık ortaklarıyla yapa
cağı tarım, endüstriyel maddeler, hizmetler ve kamu iyileş
tirmesi konularına odaklı görüşmelerde bu ülkelerin piya
sayla bütünleşmesini savunacak. Ayrıca dünyanın en yok
sul kıtası olan Afrika’ya, Afrika Büyüme ve İmkanlar Ya- 
sosmda öngörülen olanakları sonuna kadar kullanarak ve 
serbest ticarete öncülük ederek yeni imkanlar sunacağız.

-İkili serbest ticaret anlaşmalarında ilerlemek. 2001’de 
Ürdün ile gerçekleştirilen serbest ticaret anlaşmasından 
sonra mevcut yönetim bu yıl da Şili ve Singapur ile serbest 
ticaret anlaşmalarını tamamlamaya çalışacak. Amacımız 
dünyanın her yerinden gelişmiş ya da gelişmekte olan 
ülkeyle serbest ticaretin yolunu açmaktır. Başlangıç ola
rak, Orta Amerika, Güney Afrika, Fas ve Avustralya odak 
noktalarımız olacak.

-Yasama ve yürütme ortaklığını tazelemek. Tüm yöne
timlerin ticaret stratejisi Kongre ile verimli bir ortak çalış
maya dayanır. Sekiz yıllık bir aradan sonra, Yönetim 
Kongrede 2 0 0 2  Ticaret Kanununda Ticaret Teşvik 
Otoritesi ve gelişmekte olan ülkelere piyasa serbestisi ge
tiren diğer maddeleri geçirerek ticari liberalizme geniş 
bir desteği yeniden tesis etti. Mevcut yönetim yeni geçen 
Ticaret Teşvik Otoritesi tarafından karara bağlanan yeni 
ikili, bölgesel ve küresel serbest ticaret anlaşmalarının 
onaylanması için Kongreyle birlikte çalışacaktır.

-Ticaret ve kalkınma arasındaki bağlantıyı teşvik et
mek. Ticaret politikaları gelişmekte olan ülkelerde, hepsi 
büyümeyi, yeni fırsatları ve güveni getirecek olan mülki
yet haklarının güçlendirilmesine, rekabete, hukukun üs
tünlüğüne, yatırıma, bilginin yaygınlaşmasına, açık top- 
lumlara, kaynaklarm verimli paylaşımına ve bölgesel en
tegrasyona yardım edecektir. ABD alt-sahra Afrikasının 
35 ülkesinde üretilen ürünlerin piyasalara girmesini sağla
m a  için Afrika Büyüme ve İmkanlar Yasasını uygulayaca
ğız. Bu yasanın ve bir denginin Karayip Havzası için daha 
çok kullanılmasını sağlayacağız. Daha yoksul ülkelerin bu 
yasal imkanlardan yararlanması için çok taraflı ve bölgesel 
kurumlarla çalışmayı sürdüreceğiz. Piyasa şartlarının öte
sinde, ticaret ve yoksulluk kamu sağlığı konusunda kesişi
yor. Dünya Ticaret Örgütünün entelektüel mülkiyet hak
kı kurallarının HIV/AİDS, tüberküloz ve sıtma gibi olağa
nüstü hastalıklar için hayati ilaçların teminini sağlayacak 
ölçüde esnek olmasına çalışacağız.

'Haksız uygulamalara karşı ticaret anlaşmalarını ve ya-
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salan yürürlüğe koyacağız. Alış-veriş hukuk kurallarma; 
uluslar arası ticaret uygulanabilir anlaşmalara dayanır. B i' 
rincil önceliklerimiz Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika 
ile mevcut anlaşmazlıkları çözmek ve tarımın gelişmesini 
ve tarımsal ihracatı engellemeyecek şekilde yeni teknolo
jiyi, bilimi ve sağlık düzenlemelerini adres gösteren küre
sel bir çaba göstermek olacaktır. Haksız ticaret uygulama
larına karşı mevcut yasalar çoğunlukla kötüye kullanılıyor 
ancak uluslar arası toplum devlet sübvansiyonları ve darn- 
ping konularında gerçek bir hassasiyet göstermelidir. Hak
lı rekabeti zedeleyen uluslar arası endüstriyel casusluklar 
belirlenmeli ve caydırılmalıdır.

'Yurtiçi endüstrilerin ve çalışanların uzlaşmalarına yar
dımcı olmak. Tarım sektörü ve Amerikan çelik endüstri
sine destek olmak amacıyla geçişli korumaları gerçekleş- 
tirecek sağlam bir yasal hazırlığımız mevcut. Bu koruma
lar serbest ticaretin yararlarının Amerikalı çalışanların za
rar görmesi pahasına gerçekleşmesini amaçlıyor. Ticari uz
laşma desteği işçilerin serbest piyasaların değişim ve dina
mizmine ayak uydurabilmelerine yardımcı olacaktır.

-Çevreyi ve işçileri korumak. ABD artan refahla bir
likte daha iyi bir hayatı beraberinde getirecek ekonomik 
büyümeyi besleyecektir, işçiler ve doğa konularına 
A BD ’nin ticaret müzakerelerinde DTO çerçevesindeki ya 
da diğer ikili ve bölgesel ticaret anlaşmalarında dikkatle 
yaklaşacağız. Serbest ticaret ile birlikte daha iyi çalışma 
şartlarının sağlanmasma çalışacağız.

-Enerji güvenliğini artırmak. Kendi enerji güvenliği
mizi ve küresel ekonominin ortak refahını müttefikleri
mizle, ticaret ortaklarımızla ve enerji üreticileri ile birlik
te özellikle Batı Yarıkürede, Afrika’da, Orta Asya’da ve 
Hazar Bölgesi’ndeki enerji kaynaklarını ve küresel enerji 
çeşitlerini geliştirmek için çalışarak güçlendireceğiz. Ayrı
ca ortaklarımızla daha temiz ve enerji verimli teknolojiler 
geliştirmek için çalışmayı sürdüreceğiz.

Ekonomik büyüme bu büyümenin getirdiği kirlilikleri 
azaltma mücadelesi ile birlikte olmalıdır. Genel hedefimiz 
Amerika’nın sera gazı emisyonunu, ekonomik boyutları
mız civarına indirgemek için önümüzdeki on yılda her 
ekonomik faaliyet başına yüzde 18 azaltmaktır. Bu hedefi 
gerçekleştirmek için stratejilerimiz şunlar olacak:

-uluslar arası işbirliği için esas olan BM Yapısal Kon
vansiyonuna bağlı kalmak;

-en etkili sera gazı emisyonlarının kısılması için anah
tar endüstrilerle anlaşmalar yapmak ve emisyon hacminde 
gerçek azaltmalar gösteren şirketlere transfer edilebilir 
krediler vermek;

-emisyon indirimlerinin ölçümü ve tespiti için ileri 
standartlar geliştirmek;

-nükleer enerji ile birlikte yenilenebilir enerji üretimi 
ve temiz kömür teknolojilerini teşvik etmek;

-araştırmaya ve yeni muhafaza teknolojilerine yapılan 
harcamalarını 4.5 milyar dolara çıkartmak;

-Çin ve Hindistan başta olmak üzere sera gazı emisyo
nuna neden olan gelişmekte olan ülkelere yardım etmek.

7 . Toplumları Dışa Açarak ve Demokratik Altyapıyı
İnşa Ederek Gelişme Halkasının Genişletilmesi

“ikinci Dünya Savaşında dünyayı daha güvenli kılmak 
için savaştık ardından da yeniden inşa etmek için çalıştık. 
Bugün dünyayı terörden emin kılmak için savaşırken aynı 
zamanda bütün vatandaşları için daha iyi bir duruma ge
tirmeliyiz.”
Başkan Bush, Washington D .C .(Inter-Amerikan Kalkınma 
Bankası), J 4 Mart 2002

EXinyadaki insan ırkının yarısı günde 2 dolardan az bir . 
miktarla yaşamaya çalışırken, bazılarının refah ve huzur 
içinde yaşadığı bir dünya ne adildir ne de sürdürülebilir. 
Dünyanın bütün yoksullarmı genişleyen bir kalkınma hal
kasına dahil etmek ahlaki bir sorumluluk ve de ABD’nin 
uluslar arası politikasının önceliklerindendir.

Dünyanın en yoksul ülkelerine on yıllar boyunca ya
pılan yüklü yardımlar ekonomik büyümeyi gerçekleştire
memiştir. Daha da kötüsü, kalkınma yardımı çoğunluk
la yanlış politikalara hizmet etmiş ve reformların önüne 
set çekilmesine ve yardımseverlerin harcadığı dolarlarla 
ölçülmüştür. Bunlar başarısız olmuş bir stratejinin gös
tergeleridir.

ABD, diğer uluslarla birlikte çalışarak bu başarısızlığın 
önüne geçecektir. Monterrey’deki BM Kalkınma Finans
manı Konferansında yardımın hedeflerinin ve bu hedefle
ri gerçekleştirecek stratejilerin değişmesi konusunda bir 
konsensüs oluşturduk.

Bu yönetimin hedefi bütün ülkelerdeki bireylerin üret
ken potansiyellerini açığa çıkarmaktır. Sürdürülebilir bü
yüme ve yoksulluğun azaltılması doğru ulusal politikalar 
olmaksızın imkan dışıdır. Hükümetler reel politika deği
şiklerine gittikleri zaman belirgin boyutlarda yeni yardım
larda bulımacağız. ABD ve diğer gelişmiş ülkeler kararlı ve 
belirli(spesifik) bir hedef koymalıdır: Dünyanın en yoksul 
ülke ekonomiklerini on yıl içinde ikiye katlamak.

ABD yönetimi bu amaca ulaşmak için aşağıdaki stra
tejileri izleyecektir:

-Ulusal reformlarda güçlükler yaşayan ülkelere yardım 
sağlamak için kaynak temin etmek. ABD tarafından yapı
lan merkezi kalkınma yardımlarında yüzde 50’lik bir artış 
hedefliyoruz. İhtiyaca binaen yaptığımız insani yardımlar 
da dahil mevcut programlarımızı sürdürürken, bu milyar
larca dolarsa hükümetlerinin adil bir yönetim gösterdiği, 
insanına yatırım yaptığı ve ekonomik özgürlüğü teşvik et
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tiği ülke projeleri için yeni bir Bin Yılın Meydan Okuma' 
sı Hesabım meydana getirecektir. Hükümetler yolsuzluk
la mücadele etmeli, temel insan haklarına saygı gösterme
li, hukukun üstünlüğünü temin etmeli, sağlık ve eğitime 
yatırım yapmalı, sorumlu ekonomik politikaları takip et
meli ve girişimciliğe imkan vermelidir. Bin Yılın Meydan 
Okuması Hesabı reel politik değişiklikler yapan ve re
formları uygulamayanlara meydan okuyan ülkeleri ödül- 
lendirecektir.

-Hayat standartlarının yükseltilmesi hususunda Dünya 
Bankası ve diğer kalkınma bankalarının etkinliğini artır
mak. A BD ’nin yardımlarındaki düşüş trendini tersine çe
virdik ve Dünya Bankası’n ın  en yoksul ülkeler için oluş
turduğu fon olan Uluslar arası Kalkınma Kurumu(IDA) ve 
Afrika Kalkınma Fonu’na yapılan ABD yardımının yüzde 
18 artırılmasını öngördük. Dünyada, özellikle en yoksul 
ülkelerdeki hayat standartlarının yükselmesinin ve yok
sulluğun azaltılmasının anahtarı üretkenlik artışıdır. Çok 
taraflı kalkınma bankalarına eğitim, sağlık, hukuk ve özel 
sektörün gelişmesi gibi üretkenliği artıracak faaliyetlere 
odaklanmaları için baskı yapmaya devam edeceğiz. Her 
proje, her kredi, her ödenek gelişmekte olan ülkelerde ne 
kadar üretkenlik artışı sağladığıyla ölçülecek.

-Yapılan yardımların yoksul ülke insanlarının hayatla
rında bir değişik yaratıp yaratmadığını tespit üzerinde dur
mak. Ekonomik yardım çocukların daha iyi eğitim almala
rını, insanların daha temiz bir çevreye kavuşmalarını ve 
çalışanların daha iyi iş şartlarına sahip olmasını sağlamalı
dır. Yaptığımız kalkınma yardımının sonuçlarını görmek 
bizim için ahlaki bir yükümlülüktür. Bu bağlamda 
A BD '’in öncülüğündeki son IDA anlaşması muhatap ül
kenin kalkınma sürecindeki ilerlemeleri izleme ve değer
lendirmeyi mümkün kılacak. Bu nedenle çok taraflı kal
kınma bankaları ve diğer uluslar arası kuruluşların yardım
larında belirgin amaçlar gütmelerini temin edeceğiz.

-Kredilerin yerine karşılıksız ödenekler şeklindeki yar
dım miktarını artırmak. Sonucu esas alan ödenekler yok
sul ülkelerin daha büyük borç yükünün altında sendeleme
den, özellikle sosyal kesimde, üretken, yatırımlar yapmala
rına yardımcı olmanın en iyi yoludur. ABD öncülüğünde
ki son IDA anlaşması yoksul ülkelerin eğitim, HIV/AIDS, 
sağlık, beslenme, su, sağlık tedbirleri ve diğer insani ihti
yaçları için karşılıksız fonların kullanımında belirgin bir 
artış sağladı. Hedefimiz bu ilerlemeye binaen diğer çok ta
raflı kalkınma bankalarının da bu karşılıksız fonları kul
landırmalarını sağlamaktır. Ayrıca üniversitelere, sivil 
toplum örgütlerine ve özel sektöre bu kalkınma projeleri 
için karşılıksız fon temininde hükümetle birlikte çalışma
ları için bastıracağız.

-Toplumları ticarete ve yatırıma açmak. Ticaret ve 
yatırım ekonomik büyümenin gerçek motorlarıdır. Devlet

yardımları artsa dahi, kalkınma için gerekli olan paranın 
büyük bir kısmı ticaret, yerli sermaye ve yabancı yatırım
lardan gelmelidir. Etkin bir strateji de bu akışları geliştir
melidir. Serbest piyasalar ve serbest ticaret ulusal gü~ 
venliğimizin anahtar önceliklerindendir,

-Kamu sağlığını korumak. Yoksul ülkelerdeki kamu 
sağlığı krizi olağanüstü boyutlarda. HIV/AIDS, sıtma ve 
tüberküloz gibi salgın ve bulaşıcı hastalıklardan muzdarip 
ülkeler bu felaketlerden kurtulmadıkça gelişme ve büyü
meyi yakalayamazlar. Gelişmiş ülkelerden gelecek kaynak
lar elbette gereklidir ancak yalnızca önleyici programları 
destekleyen ve etkili bir yerel altyapı sağlayan dürüst bir 
yönetimle etkin olabilir. ABD BM Genel Sekreteri Kofi 
Annan tarafından organize edilen yeni küresel HIV/AIDS 
fonunu güçlü biçimde desteklemiştir. ABD halen en çok 
bağış yapan ikinci ülkenin yaklaşık iki katı kadar bir bağış
ta bulunuyor. Eğer küresel fon sözünü tutarsa, daha da bü
yük yardımlar yapacağız.

-Eğitimin üstünde durmak. Okur-yazarlık ve öğrenim 
• demokrasi ve kalkınmanın esaslarıdır. Dünya Bankası kay- 

naklannın yabıızca yüzde 7’si eğitime ayrılıyor. Bu oranın 
artırılması gereklidir. ABD özellikle Afrika’da temel eğiti
min ve öğretmenlik eğitiminin geliştirilmesine vurgu ya
parak mevcut eğitim yardımlarını en az yüzde 20 oranında 
artıracaktır. ABD ayrıca birçoğunun eğitim sisteminin 
A ID S nedeniyle çöktüğü bu toplumlara enformasyon / bil
gi teknolojileri de taşıyabilir.

'Tarımsal kalkınmaya yardımı sürdürmek. Biyotekno- 
loji de dahil olmak üzere yeni teknolojiler gelişmekte olan 
ülkelerde, olağanüstü biçimde daha az tarımsal ilaç ve su 
kullanarak daha fazla mahsul elde etme imkanını sunuyor. 
ABD, bilimi akıllıca kullanarak, açlıktan ve yetersiz bes
lenmeden dolayı acı çeken 300 milyon çocuk ve 800 mil
yon insana bu yararları sunmalıdır.

8 . Küresel Gücün Diğer Merkezleri ile Müşterek 
Eylem Planlarının Geliştirilmesi

“Bugün, ulus'devletlerin ortaya çıktığı onyedinci yüzyıl
dan bu yana büyük güçlerin devamlı olarak savaş hazırlığı 
yapmak yerine barış içinde rekabet ettiği bir dünyayı inşa 
etmek için en fazla şansa sahibiz.”
Başkan Bush, West Point, New York, I Haziran 2002

Amerika stratejilerini özgürlükten yana bir güçler den
gesini kurma imkanına ve eğilimine sahip ülkelerle müm
kün olduğunca geniş koalisyonlar kurarak uygulayacak. 
Etkili bir koalisyon liderliği belirgin öncelikleri, ötekilerin 
çıkarlarına önem vermeyi ve ortaklar arasındaki müzake
relerde devamlı olarak mütevazı olmayı gerekli kılar.

ABD'nin, Avrupa^daki müttefikleri ve dostları ile
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Kanada^nin sürekli işbirliği olmadan dünya çapındaki 
hedeflerine ulaşması zor görünüyor. Ayrıca Avrupa dün
yanın iki en güçlü ve kabiliyetli iki kurumuna ev sahipliği 
yapıyor: Kuzey Atlantik Antlaşması Organizasyonu(NA' , 
T O ) 'ki kuruluşundan bu yana transatlantiğin ve Avru' 
pa’nın güvenliğinin dayanak noktası olmuştur- ve dünya 
ticaretine açılmadaki ortağımız olan Avrupa Birliği(AB). .

11 Eylül saldırıları aynı zamanda, N A TO ’nun ilk defa 
olarak kendini savunma maddesi olan Madde 5’e başvura
rak da onayladığı şekilde, N A TO ’ya yönelik bir saldırıydı. 
N A T O ’nun transatlantik demokrasi ittifakının kolektif 
savunması misyonu devam etmekle beraber, yeni şartlar 
altmda bu görevini sürdürebilmek için yeni yapılar ve ye
tenekler geliştinnesi gereklidir. N A TO  ittifakın bir üyesi
ne yönelik tehdit durumunda derhal harekete geçebilecek 
yüksek hareket kabiliyetine sahip, özel eğitimli kuvvetlere 
ihtiyacı vardır.

İttifak çıkarlarımızın tehlikeye düştüğü her duru
munda N A TG ’nttn kendi emrindeki koalisyonlara oldu- 
ğu kadar görev-esaslı koalisyonlara da destek verebilir 
mahiyette hareket etmelidir. Bunu gerçekleştirmek için:

-ortak çıkarlarımızı savunma ve geliştirme yükünü bi
zimle paylaşamaya istekli ve imkanı olan demokratik ülke
lere N A TO  üyeliğinin yolunu açmalı;

-N A TO  ülkelerinin savaş zamanında koalisyona ye
terli savaş desteğini sağlayabilecek askeri güce sahip oldu
ğunu temin etmeli;

-bu katkıların çok uluslu savaş güçleri haline gelme- 
si için planlama yöntemleri geliştirmeli;

-N A TO  askeri güçlerinin, potansiyel saldırganlara üs
tün gelmesini ve zaaflarımızı gidermesini sağlayacak şekil
de dönüşümü için yaptığımız savunma harcamalarında 
teknolojik imkanlardan ve ölçek ekonomilerinden fayda
lanmalı;

-yönetim yapılarının yeni operasyonel talepleri ve bir
liklerin eğitim, entegrasyon ve yeni güç düzeniyle dene
yim gereksinimlerini karşılayabilme esnekliğinin yolunu 

açmalı; ve
-güçlerimizi dönüştürme ve modernize etmek için ge

rekli adımları atarken müttefikler olarak birlikte çalışma 
ve savaşma kabiliyetimizi geliştirmeliyiz.

Eğer N A TO  bu değişiklikleri yasalaştırabilirse, bu
nun mükafatı Soğuk Savaş günlerinde olduğu gibi müt
tefiklerin güvenliği ve çıkarları açısından merkezi önem 
taşıyan bir ortaklık olacaktır. Toplumlanmıza yönelik 
tehditlerde ortak bir perspektifi takip etmeyi sürdürecek 
ve uluslarımızın ve çıkarlarımızın savunmasında ortak 
hareket kabiliyetimizi geliştireceğiz. Aynı zamanda, Av
rupalI müttefiklerimizin A B içinde daha büyük bir dış po
litika ve savunma kimliği oluşturma çabalarını memnuni
yetle karşılıyor ve bu gelişmelerin N A TO  ile birlikte ger

çekleşmesini temin için yakın müzakere sözünü veriyoruz. 
Transatlantik ailesi demokrasilerinin gelecek tehlikelere 
karşı daha iyi hazırlanma imkanını kaybetmeyi göze ala
mayız.

11 Eylül saldırıları Amerika’nın Asya'daki ittifakla
rına güç verdi. Avustralya bu saldırıların kendisine yapıl
mış olduğunu ifade etmek için ANZUS Anlaşması’na baş
vurdu. Bu tarihi kararın ardından dünyanın en iyi savaşçı
larından oluşan bir grubu Sürekli Özgürlük Harekatı için 
şevketti. Japonya ve Qüney Kore saldırılardan yalnızca 
birkaç hafta sonra eşi görülmemiş büyüklükte askeri lojis
tik destek sağladılar. Tayland ve Filipinler’deki müttefik
lerimizle terörizme karşı işbirliğini derinleştirdik. Singa
pur ve Yeni Zelanda gibi yakın dostlarımızdan paha biçil
mez yarımlar gördük.

Terörizme karşı savaş Amerika’nın Asya’daki ittifakla
rının yalnızca bölgesel barış ve istikrar üzerine kurulu ol
madığını, aynı zamanda yeni sorunlarla mücadele edebile
cek ölçüde esnek ve hazırlıklı olduğunu ispat etti. As
ya’daki ittifaklarımız ve dostluklarımızı ilerletmek için: 

-Japonya’nın bölgesel ve küresel meselelerde ortak çı
karlarımız, değerlerimiz ve yakın savunma ve diplomatik 
işbirliğimiz temelinde öncü bir rol oynaması için bastırma
ya devam edeceğiz;

-Güney Kore ile birlikte Kuzey Kore’ye karşı ihtiyatını 
koruması için çalışırken ittifakımızı bölgenin uzun vadeli 
istikrarına katkıda bulunmaya hazırlayacağız;

-50 yıllık ABD- Avustralya ittifakına dayanarak Leyte 
Körfez Savaşı’ndan Tora Bora’ya kadar birçok defa yaptı
ğımız gibi bölgesel ve küresel sorunların çözümünde bera
ber çalışacağız;

-bölgede ittifaklarımıza olan bağlılığımızı, gereksi
nimlerimizi ve teknolojik ilerlememizi yansıtan kuvvetle  ̂
ri koruyacağız; ve

-bu ittifakların ve ASEAN ve Asya-Pasifik Ekonomik 
İşbirliği forumu gibi kurumların temin ettiği istikrara da
yanarak bu dinamik bölgedeki değişimlerle başa çıkabile
cek bölgesel ve ikili stratejiler karışımı geliştireceğiz.

Büyük güç rekabetlerinin eski örneklerinin yeniden 
tezahür etme olasılığına karşı dikkatliyiz. Birçok büyük 
güç, özellikle de Rusya, Hindistan ve Çin, bugün dahili bir 
geçiş döneminin ortasında bulunuyor. Her üç ülkedeki son 
gelişmeler temel prensipler üzerinde gerçek bir küresel 
konsensüsün yavaş yavaş şekillendiği yönündeki umutları
mızı cesaretlendirdi.

Rusya ile, yirmibirinci yüzyılın ortada olan gerçeği: 
ABD ve Rusya’nın artık stratejik rakipler olmadığı temeli 
üzerinde yeni bir stratejik ilişki geliştiriyoruz. Moskova 
Stratejik İndirim Antlaşması bu yeni gerçeğin simgesidir 
ve Rusya’nın Avro-Atlantik Topluluk ve ABD ile olan 
yapıcı, üzün vadeli ilişkilerini sürdüreceği konusunda deği
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şen düşüncelerini yansıtmaktadır. Rusya’nın üst düzey yö
neticileri, ülkenin mevcut zayıflıkları ve bu zayıflıkları ter
sine çevirme politikaları hakkında gerçekçi değerlendir
melerde bulunuyorlar. Soğuk Savaş yaklaşımlarının ulusal 
çıkarlarına hizmet etmeyeceğini ve Rus ve Amerikan stra
tejik çıkarlarının birçok alanda kesiştiğini giderek daha 
fazla anlıyorlar.

Rusya ile ilişkilerimizi terörizme karşı yürüttüğümüz 
küresel savaşta geniş bir işbirliği yaparak geliştiriyoruz» 
Rusya’nın D T O ’ ne girişini faydalı karşılıklı ticaret ve ya
tırım ilişkileri geliştirmek için, katılım şartlarında herhan
gi bir indirim yapmadan, kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Rus
ya, Avrupalı müttefiklerimiz ve ABD arasındaki güvenlik 
işbirliğini derinleştirme amacıyla NATO-Rusya Kon- 
seyi’ni kurduk. Başarılı ve istikrarlı bir komşuluk iliş
kisinin Rusya’nın Avro- Atlantik Topluluğa entegras- 
yon için giderek artan isteğini güçlendireceği inancıyla 
eski Sovyetler Birliği ülkelerinin bağımsızlığını ve istik- 
rarım destekleyeceğiz.

Aynı zurnanda, bizi Rusya ile ayıran farklılıklar ve 
sürekli bir stratejik ortaklığın inşası için gerekli zaman 
ve çaba konusunda gerçekçiyiz» Hareketlerimiz ve poli
tikalarımız konusunda kilit Rus elitlerinin duyduğu 
güvensizlik ilişkilerimizin gelişmesini yavaşlatıyor. Rus
ya’nın serbest piyasa demokrasisinin temel değerlerine 
bağlılık konusundaki inişli-çıkışlı tutumu ve kitle imha 
silahlarının, indirimi hususundaki şüpheli sicili endişe 
duyulan meselelerin başında geliyor. Rusya’nın çok zayıf 
oluşu işbirliği imkanlarını sınırlıyor. Yine de, bu imkanlar 
geçtiğimiz yıllara ya da on yıllara nazaran bugün daha faz
la görünüyor.

ABD, Hindistan ile güçlü ilişkilere sahip olması gerek
tiği inancıyla, bu ülke ile ikili ilişkilerinde bir dönüşüm 
gerçekleştiriyor. Tem silci hükümet yoluyla korunan 
siyasal özgürlüklere bağlı dünyanın en büyük iki demok- 
rasisiyiz. Hindistan aynı zamanda ekonomik özgürlükler 
yolunda da ilerliyor. Hin Okyanusunun kıyı şeritleri de 
dahil, serbest ticaret akışında ortak çıkarlarımız mevcut. 
Son olarak, terörizrhle savaş ve stratejik olarak istikrarlı 
bir Asya konularında da ortak çıkarlarımız var.

Hindistan’ın nükleer füze programları ve ekonomik 
reform adımları da dahil bazı konularda ayrılıklarımız ol
duğu gibi dunıyor. Ancak geçmişte Hindistan ile ilgili 
fikirlerimizi bu ayrılıklar belirlerken bugün Hindistan*a 
ortak stratejik çıkarlarımız olan ve gittikçe büyüyen bir 
dünya gücü şeklinde bakıyoruz» Hindistan ile güçlü bir 
ortaklık yoluyla, her türlü ayrılığı giderebilir ve dinamik 
bir geleceği şekillendirebiliriz.

A BD ’nin Çin ile olan ilişkileri istikrarlı, barış içinde 
ve müreffeh bir Asya-Pasifik bölgesini destekleme strate
jimizin önemli bir parçasını oluşturuyor. Güçlü, barış dolu

ve müreffeh bir Ç in’in ortaya çıkmasını memnuniyetle 
karşılarız. Ç in’in demokratik gelişimi bu gelecek açısından 
hayati öneme sahip. Komünist mirasın kötü izlerini silme 
sürecinin başlangıcından bu yana çeyrek yüzyıl geç
mesine rağmen, Çinli liderler ülkelerinin karakteri 
konusundaki esas tercihlerini henüz yapmadılar. Asya- 
Pasifik bölgesindeki komşularını tehdit edebilecek askeri 
yetenekler peşindeki Çin, bu eski yolu takip ederek en 
sonunda kendi ulusal büyüklüğünü gerçekleştirmeye en
gel olacaktır. Ç in zamanla sosyal ve siyasal özgürlüğün bu 
büyüklüğe ulaşmanın tek yolu olduğunu görecektir.

ABD değişmekte olan bir Ç in  ile yapıcı bir ilişki 
arayışındadır. Terörizmle savaş ve Kore yarımadasında is
tikrar gibi çıkarlarımızın örtüştüğü alanlarda şimdiden iyi 
işbirliği yapmaktayız. Aynı şekilde, Afganistan’ın geleceği 
konusunda anlaşmış ve terörizmle mücadele ve benzeri 
değişken konularda kapsamlı bir diyalogu başlatmış 
bulunuyoruz. Ortak sağlık ve çevre tehditleri, örneğin 
HIV/AIDS, birlikte vatandaşlarımızın refahını artırmayı 
zorlaştırıyor.

Bu uluslar üstü tehditler, Ç in’in enformasyon yoluyla 
daha açık hale gelmesini, sivil toplumun gelişiminin des
teklenmesini ve bireysel insan haklarının geliştirilmesirli 
zorlaştıracaktır. Çin, birçok kişisel özgürlüklere izin ver
erek ve yerel düzeyde seçimlere imkan tanıyarak siyasal 
açıklığa giden yolda mesafe aldı. Ancak yine de. Komünist 
Parti’nin tek partili yönetimi altında idare olunmaya 
devam ediyor. Bu ulusu halkının ihtiyaçlarını ve istek
lerini gerçekten gözetir hale getirmek için daha çok çalış
ma yapılmalıdır. Çin, tam kapasitesine ancak Çin hal
kının düşünmesine, temsiline ve özgürce ibadetine izin 
vererek ulaşabilir.

Çin’le olan önemli ticari ilişkilerimiz, daha fazla ih
racat imkanı verecek ve Amerikan çiftçisine, işçisine ev 
şirketlerine daha fazla iş yaratacak olan Çin’in D TÖ ’ 
ne girişinden olumlu etkilenecektir. Çin, yıllık 100 mil
yar dolarlık toplam ticaret hacmiyle, Amerika’nın dör
düncü büyük ticaret ortağıdir. Piyasa kurallarının gücü ve 
D TÖ ’ nün şeffaflık ve sorumluluk prensipleri, Ç in’de 
ticareti ve vatandaşları koruyacak açıklık ve hukukun üs
tünlüğü ilkelerini geliştirecektir. Ancak, derin anlaşmaz
lık içinde olduğumuz başka alanlar mevcut. Örneğin, Tay
van’la İlişkiler Yasası çerçevesinde Tayvan’m kendini 
savunmasına bağlılığımız bunlardan biridir. İnsan hakları 
bir diğeri. Ç in’in silahsızlanma anlaşmalarına bağlı kal
masını temenni ediyoruz. Ayrılıklarımızı azaltmak ve bun
ların işbirliği yapabileceğimiz alanlarda bizleri engel
lemesine müsaade etmemek istiyoruz.

11 Eylül 2001 olayları, ABD ile küresel gücün diğer 
merkezleri arasındaki ilişkilerin bağlamını esaslı biçim
de değiştirdi ve yeni, geniş imkanlar yarattı. Avrupa ve
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Asya*daki kadim müttefiklerimiz ve Rusya, Hindistan ve 
Çin liderleriyle birlikte mevcut ilişkilerimiz rutinleşmesi 
ve verimsizleşmesine mani olmak için aktif gündemler 
belirlemeliyiz»

ABD Hükümetinin her birimi bu zorlukları paylaş
maktadır. Verimli müzakere, yumuşak tartışmalar, ciddi 
analizler ve ortak eylem alışkanlıklarını inşa edebiliriz. 
Uzun vadede, bunlar ortak ilkelerimizin üstünlüğünün 
devamım ve ilerleme yolunun açık kalmasını sağlayacak 
uygulamalardır.

9 . Amerika’nın Ulusal Güvenlik Kurumlannm 
Yirmibirihci Yüzyılın Meydan Okumaları 

ve İmkanlarını Karşılayacak Biçimde Dönüşümü

“Teröristler Amerikan zenginliğinin bir sembolüne sal
dırdı. Bunun kaynağına dokunmadılar. Amerika insan
larımızın çok çalışması, yaratıcılıkları ve girişimleri 
sayesinde başarılıdır.”
Başkan Bush, Washington D.C. (Kongre Olağanüstü 
Oturumu), 20 Eylül 2001

Başlıca Amerikan ulusal güvenlik kurumlan farklı 
bir dönemde, farklı ihtiyaçları karşılamak üzere kurul
muşlardır, Tamamının dönüştürülmesi gerekmektedir.

Amerikan askeri gücünün oynadığı hayati rolü 
yeniden tasdik etme zamanıdır. Savunmamızı meydan 
okumaların ötesinde de inşa etmeli ve sürdürmeliyiz. 
Silahlı kuvvetlerimizin en büyük önceliği ABD’yi savun
maktır. Bunu etkili bir biçimde gerçekleştirmek için, 
silahlı kuvvetlerimiz:

-müttefiklerimizi ve dostlarımızı sağlama almalı; 
-gelecekteki askeri rekabetleri önlemeli;
-A BD ’nin çıkarlarına, müttefiklerine ve dostlarına 

yönelik tehditleri caydırmalı; ve
-eğer caydırıcılık yetersiz kalırsa her türlü düşmanı 

kesin olarak yenilgiye uğratmalıdır.
ABD silahlı kuvvetleri ve onların ileri varlıklarının eş

siz gücü, dünyanın stratejik olarak en hayati bölgelerinden 
bazılarına barış getirmiştir. Ancak, karşılaşmamız gereken 
tehditler ve düşmanlar değişti, dolayısıyla kuvvetlerimiz 
de değişmelidir. Soğuk Savaş döneminin büyük ordularını 
caydırmak üzere yapılandırılan bir ordu bugün nerede ve 
ne zaman olacağı belli olmayan bir savaştan çok kesin 
olarak düşmanın nasıl saldıracağına odaklı bir dönüşüm 
geçirmelidir. Enerjimizi bir dizi operasyonel zorluğun üs
tesinden gelmek için kullanmalıyız.

Amerikan güçlerinin deniz aşırı varlığı, ABD’nin müt
tefiklere ve dostlara olan bağlılığının en büyük sembol
lerinden biridir. Bizim ve diğer ülkelerin savunmasında 
güç kullanma isteğimiz doğrultusunda, ABD özgürlükten

yana bir güçler dengesi oluşturma kararlılığını sergilemek
tedir. A BD  belirsizlikle mücadele etmek ve karşılaş' 
tığımı?; birçok güvenlik sorunu ile baş etmek için, Batı 
Avrupa ve Kuzeydoğu Asya’nın içlerinde ve ötesinde üs
lere ve istasyonlara, Amerikan güçlerinin uzunsüreli 
yerleşimi için geçici izin anlaşmalarına ihtiyaç duyuyor.

Afganistan’da savaş öncesi, bu bölge muhtemel başlıca 
planlar listesinin alt sıralarındaydı. Yine de, çok kısa bir 
süre içinde, o uzak ülkede enine ve boyuna, her türlü as
keri birimi kullanarak operasyon yapmak zorundaydık. Bu 
gibi askeri harekatların benzerlerine için uzaktan algılama, 
uzun menzilli kesin vuruş yetenekleri ve dönüştürülmüş 
manevra ve sevk güçleri gibi ileri varlıkları geliştirerek 
hazırlanmalıyız. Bu geniş askeri yetenek paketi anavatanın 
savunması, enformasyon operasyonları, ABD’nin uzak üs
lerine ulaşımı ve kritik altyapısı ve dışarıdaki varlıklarını 
da içermelidir.

Silahlı kuvvetlerde keşifler yeni savaş yaklaşımları, or
tak operasyonların güçlendirilmesi, ABD’nin istihbarat 
yeteneği, bilim ve teknolojinin tüm avantajları ile bii'lik- 
te deneylere dayanacaktır. Ayrıca Savunma Bakan- 
lığı’nın, özellikle finans yönetimi, askere alma ve paralı as
kerlik konularında, işleyişini değiştirmeliyiz. Son olarak, 
terörizmle savaşta yakın dönem hazırlık ve savaş 
yeteneğini korurken hedef Başkan*a, ABD, müttefikleri 
ve dostlarına yönelik saldırılan ya da herhangi bir bas- 
kıyı caydıracak geniş bir askeri operasyon seçeneği 
temin etmektir.

Tarih bize caydırıcılığın başarısız olabileceğini öğretti 
ve. bazı düşmanların caydırılamayacağını da tec
rübelerimizden biliyoruz. ABD isteklerini kendisine, müt
tefiklerine ya da dostlarına empoze etmeye kalkan -b ir 
devlet ya da devlet dışı aktör olsun- her türlü düşmanca 
girişimi yenilgiye uğratma kapasitesine ulaşmalı ve 
ulaşacaktır da. Yükümlülüklerimizi destekleyecek ve öz
gürlüğü savunacak yeterli güçleri bulunduracağız. Kuvvet
lerimiz, ABD’nin gücünü geride bırakacak ya da ona 
erişecek bir askeri yapının peşinde olan potansiyel düş
manlarımızı caydıracak yeterlilikte olacaktır.

İstihbarat ve kullanım şekli, teröristlere ve düşman 
devletlerin saldırılarına karşı savunmamızın ilk cephesidir. 
Büyük, sabit bir nesne olan Sovyet Bloku hakkında inanıl
maz boyutlarda bilgi, toplamaya dizayn edilmiş bir istih
barat teşkilatı bugün çok daha karmaşık ve tespiti zor bir 
hedefler kümesiyle mücadele etmek durumundadır.

İstihbarat yeteneklerimizi bu yeni tehditlerin yapısına 
ayak uydurabilecek şekilde dönüştürmeli ve yenilerini in
şa etmeliyiz. İstihbaratımız savunma ve yargı sistemimize 
uygun bir biçimde ve müttefiklerimiz ve dostlarımız ile 
koordinasyon halinde olmalıdır. Mevcut yeteneklerimizi, 
bizi şaşırtm alarına neden olacak b ilg ilerle  düşman-
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lanmızm eline koz vermemek amacıyla gizlemeliyiz. Bize 
zarar vermek isteyenler aynı zamanda bizi şaşırtmak 
suretiyle korunmamızı ve karşılık vermemizi sınırlan
dırarak zararı en yükseğe çıkarmak istiyorlar.

Ulusal ve anavatan güvenliğimize yönelik tehditlerin 
değerlendirilmesini sağlamak amacıyla istihbarat uyarı 
ve analiz sistemlerini güçlendirmeliyiz> Yabancı 
hükümetlerin etkisiyle ortaya çıkan tehditler ABD sınır- 
larına dek uzanabildiği için istihbarat ve yargı arasındaki 
bilgi akışını artırmalıyız.

B u  alandaki girişimler şunlar olacak:
'Ulusun yabancı istihbarat yeteneklerinin geliştiril' 

meşine ve eylemlerine öncülük etmek üzere Merkezi İS' 
tihharat Direktörünün otoritesini güçlendirmek;

. -ulusumuzun ve müttefiklerimizin karşı karşıya bulun
duğu tehditler spektrumundan gelen karışık ve entegre 
uyarılar için yeni bir istihbarat uyarı sistemi kurmak;

'istihbarat avantajımızı sürdürebilmek için yeni bilgi 
toplama yöntemleri geliştirmeye devam etmek;

-mevcut istihbarat yeteneklerimizi tehlikeye sok
madan gelecekteki kapasitemizi artırmaya büyük bir özen 
göstermek; ve

-hükümet içersinde tüm-kaynak analiziyle terörist teh
likelere karşı istihbarat toplamak.

ABD Hükümeti Amerika’nın çıkarlarını savunmak 
için silahlı kuvvetlere olduğu kadar diğer uluslarla birlikte 
hareket için diplomasiye de dayanıyoruz. Amerikan dip
lomasisinin başarıya ulaşması için Dışişleri Bakanlığı’nın 
yeterli kaynağı almasını temin etmeliyiz. Dışişleri Bakan
lığı diğer hükümetlerle olan ikili ilişkilerimizin 
yönetiminde başı çekmektedir. Ve bu yeni dönemde, 
çalışanları ve kurumlan ile birlikte sivil toplum örgütleri 
•ve uluslararası kurumlarla ilişkilerde başarılı olmasını sağ
lamalıyız. Esas olarak uluslar arası siyaset eğitimi almış yet
kililerin dünya çapında kamu sağlığı, eğitim, hukuk uy
gulamaları, yargı ve kamu diplomasisi gibi karmaşık yerel 
yönetim konularına da hakim olmaları sağlanmalıdır.

Diplomatlarımız karmaşık müzakerelerin, iç savaşların 
ve diğer insani felaketlerin cephe hattında çalışmaktadır. 
İnsani yardım ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılmasıyla, polis 
güçlerini, mahkeme sistemlerini ve yasal kanunları, yerel 
ve genel hükümet kurum larını ve inşa edebileceğiz. Bu 
hedefleri gerçekleştirmek için Amerika’nın üzerine düşeni 
yaparak desteklediği uluslar arası etkin bir işbirliği gerek
lidir.

Diğer ülkelere ulaşmakta diplomatik kurumlan kul' 
lanırken bir yandan da kamu enformasyonu yoluyla in' 
sanların Amerika^yı tanımaları ve anlamalarını sağ' 
lamalıyız. Terörizmle savaş bir medeniyetler çatışması 
değildir. Ancak, bu bir medeniyet içi çatışmadır; İslam 
dünyasının geleceği için savaştır. Bu bir fikirler

mücadelesidir ve Amerika'nın muhakkak içinde bulun' 
ması gereken bir alandır. Küresel güvenliği sağlan' 
masının temini ve yargılamalan Amerikan vatandaş' 
lannı kapsamayan ve asla kabul etmeyeceğimiz Uluslar 
arası Suçlar Mahkemesi(ICC)’nin araştırma, soruttur' 
ma ve davalarının bu çabalarımıza zarar vermemesi için 
önlemler alacağız. Askeri operasyonlarımız ve işbir- 
liğimizi, ICC’ ye karşı ABD vatandaşlarını koruyacak 
çok taraflı ve ikili anlaşmalar gibi mekanizmalar yoluy' 
la karmaşalardan koruyacağız. ABDli personel ve resmi 
yetkililerin korunmasını temin etmeyi ve- artırmayı 
hedefleyen Amerikan Askerlerini Koruma Yasasını 
sonuna kadar uygulayacağız.

Gelecek yıl ve sonrasında hükümet harcamalarından 
ulusal güvenliğe ayrılan payın doğru seviyeye çıkarıl
masını temin etmek için zor kararlar vereceğiz. ABD 
Hükümeti bu savaşı kazanmak için savunmasını güçlen- 
dirmelidir. içeride ise, en önemli önceliğimiz anavatanı 
Amerikan halkı için korumaktır.

Bugün, içişleri ve dış politika arasındaki ayınm 
giderek kayboluyor. Küreselleşen bir dünyada, Amerika 
sınırlarının dışındaki olayların ülke içinde daha büyük bir 
etkisi mevcut. Toplumumuz küresel ölçekte insanlara, 
fikirlere ve mallara açık olmalıdır. Üzerine en çok tit' 
rediğimiz karakteristikler olan özgürlüğümüz, şehir' 
lerimiz, hareket sistemleri ve modem hayatımız teröriz' 
me karşı savunmasızdır. Bu zaafiyet, 11 Eylül sal- 
dırılarmın sorumlularını yargıladıktan sonra dahi uzun 
müddet devam edecektir. Zaman geçtikçe, bireyler bugüne 
kadar yalnızca ordular, donanmalar ve hava filoları 
tarafından kullanılabilen kitle imha silahları araçlarına 
ulaşabilecekler. Bu yeni bir hayat şartı anlamına geliyor. 
Buna ayak uyduracak ve buna rağmen gelişmeye devam 
edeceğiz. Liderliğimizi sürdürürken, ortaklarımız ve dost
larımızın değerlerine, yargılarına ve çıkarlarına saygı gös
tereceğiz. Yine de, çıkarlarımız ve özel(biricik) sorum' 
luluklanmız gerektirdiğinde ayrı olarak hareket etmeye 
hazırlıklı olacağız. Ayrıntılar üzerinde anlaşamadığımız
da, endişelerimize konu olan esasları samimi bir dille açık
layacağız ve uygun alternatifler oluşturmaya gayret 
edeceğiz. Bu gibi anlaşmazlıkların müttefiklerimizle ve 
dostlarımızla birlikte ortak temel çıkarlarımızı ve değer
lerimizi savunma kararlılığımızı,gölgelemeyecektir.

Son olarak, Amerikan gücünün temeli yurtiçindedir. 
İnsanlarımızın becerilerinde, ekonomimizin dinamizminde 
ve kurumlarımızın esnekliğindedir. Çok çeşitli, modem bir 
toplum esas, kararlı, müteşebbis enerji sahibidir. Gücümüz 
bu enerjiyle yapacaklarımızdan kaynaklanıyor. Bu noktada 
ise ulusal güvenlik meselesi devreye girmektedir.

The New York Times. 20 Eylül 2002
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