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Tevhîd Toplumu ve Akrep Kıskacı
Tevhid dini olan İslâm’a teslim olan Müslümanlar, yüzyıllar boyu kendi arala
rındaki /arfelılıklan zenginlik olarak görmeyi ve ortak idealler etrafında vah
det içinde olmayı başarmışlardır; tarihte yaşanan kimi iktidar kavgalarına ve 
modern dönemlerdeki ulusçu akımlara rağmen, ‘İslâm kardeşliği’ inancını ve 
ümmet bilincini her türlü çıkar ilişkilerinin üstünde tutabilmişlerdir. Batı ta
rihinin kanlı mezhep, ulus ve sınıf savaşları ile mukayese edildiğinde kıymeti 
daha iyi kavranacak olan aktif ümmet şuuru ve potansiyel İslâm Birliği, ya
kın tarihte şeytani odakların hep hedef tahtasında olmuştur; şimdi ise Müslü
manların birliği ve varlığı kelimenin tam anlamıyla “akrep feısfeacı”ndadır. 
1991’de NATO’nun konsept değişikliğine gitmesiyle başlayan İslam-karşıtı 
süreç, 200l ’de gerçekleştirilen 11 Eylül mürettep saldırısı ile doruk noktasına 
çıkmış, bu süreç İslâm dünyasına daha çok zulüm, daha fazla kan ve gözyaşı 
olarak yansımıştır; Bosna’dan Çeçenistan’a, Keşmir’e ve Filistin’e uzanan coğ
rafyada katliamlar olurken Afganistan ve Irak işgal edilmiştir ve hâlâ Müslü
man kanı akmaya devam etmektedir.

Bugün yeni bir tezgâh ve oyunla karşı karşıya Müslümanlar...
ABD politikasına yön veren Siyonist liderlerden Henry Kissinger’in, 11 

Eylül sonrası İslâm dünyasına yönelik saldırı politikasında çok önemli bir de
ğişikliğe işaret eden şu cümlesi, karşı karşıya olduğumuz tehlikeyi apaçık or
taya koymaktadır: “Şimdiye kadar savaş Müslümanlarla diğerleri arasın
da idi; bundan sonra ise savaş, Müslümanlarla Müslümanların savaşı 
olacaktır.” Bu yeni şeytani strateji Müslümanlar tarafından çok iyi okunmalı 
ve ümmet bilincimizi zedeleyici, kardeşliğimizi parçalayıcı plân ve oyunlara 
karşı çok uyanık olunmalıdır. Allah’ın nimeti sayesinde “kardeş” olan mü
minler (3/103); hiçbir zaman kavmî ve mezhebi kışkırtmalara, terörize etme 
çabalarına, ılımlı İslam ve diyalog tuzaklarına kapılmamalı, Sırât-ı Müsta- 
kim’den şaşmamalı ve ümmet şuurunu diri tutmalıdırlar.

Ocak 2006 sayısında “Islâm Kardeşliği” konusunu bir dosya halinde gün
deme taşıyan Umratı Dergisi, şimdi de “Tevhid Toplumu”nu kapağına taşı
yor. Yazarımız Yıldırım Canoğlu, akrep kıskacı ve örümcek ağı metaforundan 
yola çıkarak, şeytani güçlerin ümmete tam da böyle bir tuzak hazırladıklarını 
ortaya koyuyor. Vedat Özcan ise, Hz.Ali’nin(r.a) bir sözünden yola çıkarak, 
İslâm toplumunun,/arfelılıklan önceleyen bir şirk toplumu değil, birliği önce- 
leyip/arfelılıklan rahmet gören bir Tevhid Toplumu olduğu gerçeğini inceli
yor. S.Sayyid’in yazısı bugünkü Batı’nm, Mehmet Özay’m yazısı ise -İspanya 
bağlamında- dünkü Batı’nm İslâm düşmanı tutumunu sorguluyor. Ek’te sun
duğumuz Siyonist Plan’da, Islâm âleminin bölünme potansiyelinin öncelen- 
mesi de gerçekten dikkat çekici.

Öyleyse, bu süreçte kavli ve fiilî duâmız şu olmalı: “Rabbimiz! Bizi ve biz
den önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla; kalplerimizde, iman 
edenlere karşı hiçbir kin/ukde bırakma! Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok şef
katli, çok merhametlisin!” (59/10)

Bu sayımızda ayrıca, 3.yılını dolduran Irak işgalini masaya yatırdık. Gaze
teci Mustafa Özcan, A. Emin Dağ ve Dilaver Demirağ’m konuyla ilgili yazı
larını Tevfik Emin’in Bauman’dan yaptığı “Bu Savaş Kazanılmaz” başlıklı çe
viri tamamlıyor. Bauman’ın “küreselleşmenin sonunu” işaret etmesi de ilginç!

Nisan ayındaki kutlu doğum haftasını vesile ederek, iğrenç karikatürlerle 
karalanmak istenen Peygamberimizi an(la)maya yönelik bir dosya da sunduk: 
Hz.Peygamberin Hayatı ve İslâm Daveti kitabının yazarı Celaleddin Vatan
daşla yaptığımız söyleşiye ilaveten Kerim Buladı ve Necip Yolcu’nun da pey
gamber ahlâkını işleyen yazıları yer alıyor bu dosyada.

Yeni Ümranlarda buluşmak duâsıyla...

Ümran Dergisi Abone Hattı: 0212 514 57 47 abone@umran.org

NİSAN '06 ÜMRAN 1

mailto:abone@umran.org


GÜNDEM

M anzara İç Karartıyor! 
METİN ALPASLAN

8
Yolun Sonu Görünüyor 
MUSTAFA ÖZCAN

İÇİNDEKİLER

13

19
Suriye'nin ve 
Ortadoğu'nun Geleceği 
AHMET EMİN DAĞ

21
Kötülüğün Egemenliği 
ATASOY MÜFTÜOĞLU

23
Eski Avrupa, Yeni Dünya ve 
İslâm Korkusu 
S. SAYYİD
Türkçesi: M ehm et TEPE

DÜŞÜNCE

25
"Bu Savaş Kazanılm az" 
ZYGMUNTBAUMAN 
7urirçes/:Tevfik Emin

GEÇMİŞTEN GELECEĞE

76
Süleym an A rif Emre ile
Milli Görüş Hareketinin Serencâmı
ABDULLAH YILDIZ

HZ. PEYGAMBER 
64 67
Hz. Peygam ber (S.)'in İm an-Ahlâk ilişkisi ve
Üstün Ahlâk Örnekliği 
KERİM BULADI

Peygam ber Ahlâkı 
NECİP YOLCU

Evrenselin Şiddeti 
ABD'nin Tutkusu 
DİLAVER DEMİRAĞ

TEVHİD TOPLUMU Avrupa'da İslâm Düşmanlığının 
Kökenleri: İspanyol Müslümanları, 
Reconguista ve Engizisyon 
MEHMET ÖZAYM edeniyetler Çatışmasında  

Müslüm anların Yol H aritası- XII 
Akrep Kıskacı 
YILDIRIM CANOĞLU

Saudi
Arabia

,

ANALİZ

Politik ve Edebi
Bir Proje Olarak Kıbrıslılık
ASIM ÖZ

2 ÜMRAN ŞUBAT '06



RÖPORTAJ

"Hz. Peygamber  
Yaşayan Kur'ân'dı" 
C ELA LED D İN  V A T A N D A Ş
Konuşan: Abdurrahm an Emiroğlu

KULTUR SANAT 86
YANSIM ALAR

Güvercin Gerdanlığında ERTUĞRUL BAYRAMOĞLU
HASANALİ YILDIRIM

83
Hakikat Dergâhına Doğru 
Düşünce Taşıyan Adam  
AHMET DAĞ

88
AYNADAKİ TEBESSÜM  
FAHRETTİN GÖR

EK Siyonizm'in Ortadoğu Planı
Q Q

İSRAEL SHAHAK  
Türkçesi: Mehmet Özay

m  düşünce • kültür • siyasetÜmran
Sahibi

Ümran Yayıncılık 
Turizm San. ve Tie. Ltd. Şti. Adına 

Abdullah Yıldız

Genel Yayın Yönetmeni 
ve Yazı işleri Müdürü

Cevat Özkaya

Yayın Kurulu
Uğur Altun, Cevat Özkaya, 

ilhan Gündoğdu, Abdullah Yıldız

Bu Sayıya Katkıda Bulunanlar
M etin Alpaslan, A tasoy Müftüoğlu, 

Ahmet Dağ, Dilaver Demlrağ, M ehm et Özay, 
M ustafa Özcan, V ed at Özcan

İdare Merkezi
Sofular Mh. Yeşiltekke Sk. No: 4 /2  

Fatih-istanbul 
Tel: (0212) 514 57 47 - 533 72 02  

Fax: 534 88  88

www.umran.org
umran@umran.org
abone@umran.org

Temsilcilikler 
Adana: (0505) 2 4 9  71 87 
Ankara: (0312) 4 3 5  94 48  

İzmit: (0542 ) 2 5 0  75 77 
Trabzon: (0462) 321 95 4 4  
İsparta: (0246) 232 34  77

Abonelik Şartları 
Yurtiçi

Yıllık (12 sayı): 54.000.000 TL. (54 YTL) 
Family Finans Kurumu Fatih Şb. TL Hesabı

15-165159-1 (Ümran Yayıncılık)
Türkiye iş Bankası Fatih Şubesi TL Hesabı 

10201386804 (Haşan Ak)
Posta Çeki Hesabı 

1605252 (Ümran Yayıncılık)

Yurtdışı
Yıllık (12 sayı): 80 Usd - 60 Euro 

Türkiye iş Bankası Fatih Şb. Usd Hesabı 
1020 301000 0658751 (Haşan Ak) 

Türkiye iş Bankası Fatih Şb. Euro Hesabı 
1020 301000 0658765  (Haşan Ak)

Fiyatı: 4 .500 .000  TL. (4.5 YTL)

Dizgi, Içdüzen: Ümran 
Kapak Tasarım: Sezer Erdoğan 

Uygulama: Ümran 
Baskı: Y ıld ızlar M atbaacılık  

Emlntaş Kazım Dinçol San. Sit. No: 81/143 
Topkapı İstanbul 

Tel: 0212 5 4 4  0 5  2 8  
Dağıtım: Yay-Sat

Ayda bir yayım lan ır.

NİSAN '06 ÜMRAN 3

http://www.umran.org
mailto:umran@umran.org
mailto:abone@umran.org


Gündem

MANZARA İÇ KARARTIYOR!

Metin Alpaslan

V an C um huriyet Savcısı 
F erhat Sarıkaya'n ın ha
zırladığı Şemdinli o layla

rıyla ilgili iddianam e geçen ayın 
gündemini altüst e tti. Genelkur
may Karargâhında acil gündemle 
toplanan kom utanlar, Orgeneral 
B üyükanıt hakkındaki iddiaları 
ele alıyor ve sonucunda komu
tanlar, "Bu hukuki değil, siyasi 
bir saldırıdır. Buna asker değil 
hüküm et cevap verm elidir"  görü
şünde birleşiyor. Aynı gün akşam  
Başbakan Erdoğan'la bir araya  
gelen Genelkurm ay Başkanı Org. 
Hilmi Özkök, Şemdinli iddiana
mesiyle TS K ’yı yıpratm a girişim 
lerinin z irveye ulaştığını söylü
yor.

Sauna çetesinin içinden eski 
bir Em niyet Genel Müdür Y a r
dımcısı ve Özel K uvvetlerde gö
revli bir Yüzbaşı çıkıyor. Yine  
çetec ilerle  aynı fo to ğraf kare
sinde görülen, bir zam anlar irt i
ca operasyonları ile ortalığı ka
sıp kavuran, yam an savcı, bu 
em niyet görevlisi için, " iy i ço
cuktur"  d iyor. B enzer ifadeyi 
Org. Büyükanıt Şemdinli sanığı

astsubay için kullanıyor, “ eski
den tan ırım , iy i b ir  a skerd ir"  gibi 
ifadelerle  koruma altına almış 
hissi veriyor.. Bu olayın tüm  fa 
illeri Jandarm a Genel Kom utan- 
lığı'na mensup iken KKK'nın a le 
lacele konuşması d ikkat çek i
yor. Türk askerinin başına çuval 
geçirilirken uzun süre sus pus 
olanların Şemdinli olayında he
men sıcağı sıcağına konuşm aları 
ilginç karşılanıyor.

Diğer ta ra ftan , em ekli Deniz 
K uvvetleri Kom utanı bir oram i- 
ral yolsuzluktan mahkum oluyor 
ve askerlik le  ilişkisi kesiliyor. 
TSK tarih inde ilk defa, henüz gö
revi başındaki b ir korgenera l 
hakkında, "görevini kötüye kul
lanm ak" suçundan dava açılıyor. 
Bursa Jandarm a Alay Komutanı 
bir a lbay, "Ç ağrı" isim li çete  
operasyonunda, otopark m afya
sına yardım  ve yataklık  e ttiğ i id
diasıyla tutuklanıyor. M ilyarlar
ca dolarlık akaryakıt kaçakçılığı 
ile ilgili yakalanan 6 6  kişiden 
aralarında em niyet am iri ve ko
m iserlerin  de bulunduğu 2 3 'ü  
polis çıkıyor.

Peki Ülkenin ve Halkın Yedeği 
Var mı?

Kimsenin ülkeyi düşündüğü yok. 
Her kesim kendi siyasi beklenti
lerini gerçekleştirm ek, kendi ce
bini doldurm ak, sahip olduğu güç 
ve im kanları elden bırakmamak  
için tehlikeli senaryolar sahneye 
koym aktan çekinmiyor.

Ü lkem izde, başbakan, bakan
lar idam edildi, cumhurbaşkanı 
hapis y a ttı. Şu anda yüce divan
da yargılanan eski başbakan ve 
bakanlar var. Suçu olmayan çı
kar, yiğ itçe yargı önünde kendini 
savunur ve aklanır. Aynı savcılık 
Vali ve Kaym akam  için de soruş
turm a açılmasını istedi ama İçiş
leri Bakanı soruşturm a izni ve r
medi. Söz konusu kişi asker veya 
rektör olunca neden darbe çığ ırt
kanlığı yapılıyor? Ayrıca niçin bir 
askeri bürokrat hakkındaki iddi
aname TSK'ya saldırı olarak algı
lanıp m esele saptırılıyor. Türk or
dusu eş ittir Büyükanıt mıdır? Ay
rıca bu ülkede birilerinin doku
nulmazlığı mı var? Hukuk karşı
sında herkes eşit olmalıdır. Sivil 
veya bürokrat her meslekten in
san için yargı yolu açık olmalıdır. 
Söz konusu bir asker olunca niye 
k ıyam et kopuyor, konu başka 
yerlere  çekiliyor? Bu kadar gü
rültüyü anlam ak mümkün değil.

Genelkurm ayın açıklaması id
dianam e hazırlayanları açık bir 
şekilde tehd it etm ektedir. Bu ka
dar ağır bir üslupla saldırıdan  
sonra, bundan böyle bir savcının 
çıkıp, herhangi bir generale suç 
duyurusunda bulunması zor ola
caktır. Genelkurmay, Org. Büyü- 
kanıt hakkında soruşturm aya  
izin v e rm e y e re k  bir anlam da  
Şemdinli dosyasının kapatılm ası
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nı istem iş oluyor. Üstüne üstlük 
bir de savcıyı "kasıtlı olmak", "si
yasi iddianame hazırlam ak", "e t
ki ve telkin  altında kalm ak"la  
suçluyor. İddianam ede yüksek  
rütbeli komutan adının suçlam a
lara dahil edilmesini, "hukukun 
etik kurallarının dışına çıkmak" 
şeklinde yorum layan açıklam a  
savcıyı ahlak dışı davranmakla  
suçluyor. Savcının iddianamesi 
ne kadar siyasi ise G enelkur
m a y ın  cevabı da hukuki bir me
tinden ziyade yargıya verilm iş si
yasi bir m uhtırayı andırıyor.

2 8  Şubat sürecinde otobüsler 
dolusu yargı mensubunun aske
rin verdiği brifinglere koşarak  
gittiğ i günler daha unutulmadı. O 
zam an yargıyı kim siyasallaştırı
yordu? Zam anında şahitsiz, is- 
patsız hukuk dışı "andıç'Mar çı
kartan, bunlarla insanları işinden 
edenlere karşı bir tav ır göster
m eyen Genelkurmay, bu açıkla
ması ile yargı bağımsızlığını ciddi 
bir şekilde tehd it etm ekte, savcı
yı suçlam aktadır. Bu ülkede ağzı 
olan konuşacak, durumdan vazi
fe çıkartacak, ama dokunulm az
lık üniforması altında hesap so
ru lm ayacak öyle mi? Bu sayede 
sistem deki çarpıklıklar da böyle- 
ce ortaya dökülmüş oluyor. Tüm  
diğer vatandaşlar gibi Sayın Bü- 
yükanıt da, suçlam alar karşısın
da yargılanm a, aklanm a, tem ize  
çıkma imkanına sahiptir.. Böylesi 
bir tutum un, Silahlı Kuvvetler'in  
yıpratılm asına değil, tam  tersine  
ülkem izde zedelenen adalet fikri
nin güçlenmesine hizm et edece
ğini düşünüyoruz. Üstelik Büyü- 
kanıt'ın, "yargılanm aktan ve ken
dini b iz z a t savunm aktan onur 
duyacağım" söylediği de malum
larınızdır.

Bu ülkeyi seven herkes dü
rüst olmalı, hak hukuk çiğnem e
den, adalet mekanizmasını yıpra

tan açıklam alar yapm ak yerine  
gerçeklerin  o rta y a  çıkm asına  
yardımcı olm alıdır. Savcılığın id
diaları askerin değerini düşür
mez. Askerin bu olayı şanına ya 
kışır olgunlukla karşılaması ve 
adalet önünde alnının ak olduğu
nu o rtaya  koym ası kendisine  
olan güvenin artm asına vesile  
olacaktı. Böylece bu millet, aske
rin bazı m ihrakların ve politik 
hırs sahiplerinin tetikçisi olm adı
ğını, bu milletin ve vatanın bekçi
si olduğunu anlayıp takdir ede
cektir.

CHP Hem Sol Hem Statükocu

Dikkat edilirse, CHP'de sadece 
Hakkari M illetvekili Esat Canan 
Şemdinli konusunun üzerine gi
dilmesini ve Büyükanıt hakkın- 
daki iddianın araştırılm asını 
istiyor. Baykal ve diğerle
ri, ne Şemdinli olayıyla  
ne de Sauna çetesiyle  
çok ilgililer. Bu gibi ille
gal yapılanm aları gör
mezden geliyorlar. Ka
rıştırırlarsa sanki bir ucu 
kendilerine dokunacakmış 
gibi bir hava var.

Em ekli O rg. Kemal 
Yam ak, Özel Harp Daire- 
si'nin CHP içinde de örgütlendi
ğini açıklam ıştı. CHP'nin bu ko
nuyu tartışm ası gerekirken, 
bir anda mal varlığı pole
m iklerine girdi ve konu 
Baykal tarafından o hale 
getirildi ki kontrgerilla  
ta rtışm aları unutuldu  
gitti. Devlet içindeki 
illegal yap ılanm ayı 
tartışm ak yerine, gü
ya orduyu korum ak  
adına savcı ve hükü
m ete karşı kam panya  
yürüttü. Şemdinli iddi
anam esinin “orduya

darbe” olduğunu söyleyen CHP 
lideri, hedef saptırarak , T ürk i
ye'nin geçmişiyle hesaplaşm ası
na engel olm uştur. Ordu'nun si
yasete müdahalesine hiç tem as  
etm eyen CHP, Baykal'ın "siyaset 
orduya m üdahale e tm e y e c e k "  
sözüyle güya orduya sahip çık
mış görünüyor.

Baykal, "Ordu, 2 8  Şubat sü
recinde sivil kamuoyunun oluş
masına katkı sağlam ış önem li b ir 
baskı grubudurJ' diyerek açıkça 
darbe şakşakçılığı yapm aktadır. 
Cumhurbaşkanlığı seçimi konu
sunda hükümetin gerekli duyarlı
lığı gösterm em esi durum unda, 
"tarih te  pek çok örneğini gördü
ğümüz olumsuz sürecin Türki
ye'de işlem eye başlayacağın ı"
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söyleyen Baykal, alenen, Cum
hurbaşkanını bu Meclis'in seçm e
si durumunda ordunun darbe ya 
pacağı mesajını veriyor. Her ne
dense, İm am -Hatip , Kur'an Kur
su, Başörtüsü ile ilgili konularda 
her vesile ile beyanatlar savurup, 
buyruklar verenlerden ise hiçbir 
ses çıkmıyor.

Dünyada sol, statükoya mü
dahale edip a lte rn a tif üretm ek  
dem ektir. CHP ise bugüne kadar 
hiçbir proje üretem em iş, daima 
statükoya arka çıkm ıştır. YÖK gi
bi darbe ürünü kurum lara sahip 
çıkan tavrıy la  hem statükoyu ko
ruyor hem de solcuyum diyor.

MEB'in Yerine YÖK'ü mü 
Koyalım?

Tam  bir derebeylik olan YÖK, 
Milli Eğitim Bakanlığı'nın ö ğ re t
men yetiş tirm eye yönelik plan ve 
program ların hazırlanm ası ile öğ
re tm en  y e tiş tirm e  yetk is in in  
kendine a it olduğunu iddia edi
yor. MEB tarafından yapılm ak is
tenen pedagojik form asyon eğ iti
mine yönelik uygulamanın hukuki 
dayanağı olmadığını ve yargıya  
başvuracağını bildiriyor.

Başbakanlık M üsteşarı Ömer

Dinçer'in itirazını kararın üzerin
den 5  genel kurul geçm esine rağ
men görüşm üyor. Böylece z a 
man aşımı taktiğ i ile dava açma 
süresini geçirtm ek istiyor. Hem 
ceza veriyor, hem de çirkin ta k 
tiklerle mağdurun hakkını aram a
sını önlüyor.

Meslek liselilerin Açık Öğretim  
liselerine müracaatlarının geçer
siz olduğuna dair gazetelere kor
san ilanlar veriyor. Üyeler tarafın
dan imzalanmış bir kurul kararı ol
madan alel acele gazetelere ilan 
vererek insanların aklını karıştırı
yor. Geleceğe ümitle bakması ge
reken gençliğin geleceğini karartı
yor. YÖK'ün ideolojik saplantıları 
artık ülkeye zarar veriyor.

Gerilim Kimin işine Yarıyor?

Başörtüsüne aşırı tepki verenler 
Türkiye'yi gerilim  içinde tutm ak  
için bu konuyu planlı bir şekilde 
kaşıyorlar. Bu tartışm adan çıkarı 
olanlar konuyu sürekli sıcak tu t
maya çalışıyorlar. İşi rejim  ta rtış 
masına kadar götürüp rejim in  
tehlikede olduğunu propoganda 
ediyorlar.

M erkez Bankası Başkanvekili 
Erdem Başçı'ya yapılan lar ise

gerçekten utanç verici. Başçı'nın 
eşinin başörtülü olması Türki
ye'nin bir num aralı gündemi oldu. 
Hükümeti hırpalam ak için bunu 
yapanlar aslında ülkeyi hırpalı
yorlar. Niçin bu ülkede Serden- 
geçti’nin hanımının başının açık 
olduğu tartış ılm az?  Her konuya 
başörtüsünü dolayarak Müslü
manları aşağılam aya, toplumdan 
dışlam aya ça lış ıyo rlar. Müslü
manların özgüvenlerini y itirm e
lerini istiyorlar. Zulümde bu ka
dar ileri gidenler zannediyorlar ki 
hücum e ttikçe  karşı ta ra f gerile
yecektir. Hayır, bu zulmü Müslü- 
m anlar hiçbir zaman kabullenme
yecek ve m ücadeleye devam  
edecektir. Bugün elinizdeki fizik
sel güce dayanarak kısmi sonuç
lar almış olabilirsiniz ama zihin
sel olarak yenilm eyeceğine inan
mış bir topluluk var karşınızda. 
Başörtüsü üzerinden Müslüman- 
lara karşı verdiğiniz aşırı ideolo
jik tepkiler geri tepecek, psikolo
jik savaş aracı olarak kullandığı
nız bu sembol, bumerang etkisiy
le bir gün size dönecektir.

Özel hayatın sınırları bu ka
dar zorlanabilir mi? İnsanların 
yedi sülalesini araştırıyorlar. Van 
Savcısının ta  köyüne kadar g itti
ler. Hanımının başının açık oldu
ğunu, okey oynadığından tutun  
neredeyse ne zaman hapşırıp ök
sürdüğünü yazd ılar. İnsanların  
üzerine leş kargaları gibi üşüşü
yor, özel hayatını didik didik edi
yorlar. Genelkurm ay Başkam'na 
ise, "Efendim  daha sert b ir açık
lam a bekliyorduk" diyerek darbe 
çığırtkanlığı yapıyorlar. Yasalar 
neden darbe propagandası yapan 
g azetecilere  karşı işletilm iyor?  
Bazı g a ze te le r ve gazetec iler  
açıkça darbe propagandası yapı
yor. Bu insanlardan neden hesap 
sorulm uyor?

Türkiye'yi medya derebeyliği
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mi idare edecek? M edyanın  
adam kayırm a veya harcama po
litikalarına, Köşkü yönlendirm e  
m anevralarına göre mi Türkiye 
idare edilecek? Devletin ve mille
tin kurum lan arasına nifak tohu
mu saçmak vatan hainliğine eş
değer bir suçtur.

BOP'un içinde
ABD'nin Dümen Suyunda

Bir ta ra fta n  Derviş'in salvoları 
ekonomiyi kısmen dalgalandırır
ken, diğer ta ra fta n  Bush yöneti
mine yakınlığı ile bilinen ABD'de- 
ki G üvenlik P o litikası M erkezi 
(Ç enter for Security Policy) Baş
kan Yardım cısı, Pentagon ve CIA 
danışmanı Alex Alexiev, Erdoğan 
hüküm etinin yönetim indeki Tür
kiye'de kaygı verici "hızlı bir İs
lâmlaştırma" eğiliminin bulundu
ğunu, Türkiye'yi İslam laştırm ak  
için ciddi bir çaba olduğunu öne 
süren açıklam alar yapıyor. “ İs
lamcı Radikalizm ve Uluslararası 
Terörizm " program ının da başın
da bulunan Alexiev, Türkiye'de  
laikliğin ciddi bir biçimde tehdit 
edildiğini öne sürerek, “ Mustafa 
K em al tarafından kurulan Türk 
toplum unun la ik  geleneklerine  
karşı Erdoğan rejim inden topye- 
kün b ir saldırı vatJ' iddiasında bu
lunuyor ve eğitim , yargı sistemi, 
finansai kurum lar, kültür ve özel
likle silahlı kuvvetler olsun, he
men hemen toplumun tüm  alan
larında Türk laikliğinin halen cid
di bir biçimde tehd it edildiğini ve 
“  eğ er Türkiye, İslam cılığa yenilir
se A BD 'nin ulusal güvenliğinin 
ciddi b ir sorun ile  karşı karşıya 
kalacağım "  söylüyor.

Bu gelişm eler olurken bir de 
bakıyorsunuz D ışişleri Bakanı 
Abdullah Gül, BOP'un içinde ol
duklarını, BOP projesinde ABD ile 
birlikte hareket e ttik lerin i, amaç-

İk tidar olmayı, belediyeler
de sürekli kaldırım  taşlarını 
değiştirm ek, a lt üst geçit 
yapmak, ekonomiyi IMF'ye, 
sosyal ve siyasal politikala
rı AB'ye, dış p o litikayı 
ABD'ye ciro etmek zanne
denler, dayandıkları k itle 
nin hangi ta leplerin i yerine  
getirdiklerine bir bakmalı
dırlar.

larının da İslâm dünyasına özgür
lük ve dem okrasi getirm ek oldu
ğunu söylüyor. Hızını alamayan  
Gül, “ özgürlük ve dem okrasi o l
masaydı, b iz  de ik tidara  gele
mezdik"  diyor.

İktidar olmayı, belediyelerde 
sürekli kaldırım taşlarını değiştir
mek, alt üst geçit yapmak, ekono
miyi IMF’ye, sosyal ve siyasal po
litika la rı A B 'ye, dış po litikayı 
ABD'ye ciro etm ek zannedenler, 
dayandıkları kitlenin hangi ta lep
lerini yerine  g etird ik lerin e  bir 
bakm alıdırlar. İktidar olmayı ma
kam koltuklarına oturm ak, m a
kam arabalarına binmek, yandaş
lara ihale dağıtm ak zannedenler, 
öncelikle YÖK karşısında nasıl 
madara olduklarını, laikçi düzen
bazların karşısında sürekli gerile
yerek Müslümanları ne kadar ren
cide ettiklerin i düşünmelidirler.

ABD'nin getirdiği özgürlük(l) 
ve dem okrasiyi(l) Irak'ta görüyo
ruz. Felluce'de yaptıkları katliam 
ları, camiye sığınmış yaralı insanı 
nasıl katlettik lerin i, pis postalla
rıyla m abetleri nasıl k irlettik leri
ni, aşağılık işkence ve tecavüzle

rini gördük. En son Hadise kasa
basında çoğu kadın ve çocuk olan 
sivillere yaptıkları katliam basına 
yansıdı. Şimdi de direnişin kalele
rinden biri olan Sam arra'ya saldı
rıyorlar. Yakında oradan da Fellu- 
ce'ye benzer görüntüler servis 
edeceklerinden korkarız. ABD'nin 
bölgedeki gayri meşru çocuğu, 
terör devleti İsrail, dayısından al
dığı cesaretle  kudurm uşçasına  
saldırıyor. Filistin'deki Eriha ce
zaevinde tutuklu bulunan Filistin
li liderleri kaçırmak için düzenle
diği baskında çok sayıda Filistinli
yi katlediyor. Bu da yetm iyorm uş  
gibi esir aldığı Filistinlileri çırılçıp
lak soyup aşağılayarak sokaklar
da teşhir ediyor. Yol kesip araba
dan indird ik lerin i kam eraların  
önünde donlarına kadar soyarak 
yerlere yatırıyor ve görüntülerini 
dünyaya servis ediyor.

Muhafazakârlık Araştırması

Boğaziçi Üniversitesi'nden Doç. 
Dr. Hakan Yılm az'ın m uhafaza
karlık kavram ı ve bunun Türk  
toplum undaki yerin i anlam ak  
amacıyla yaptığı araştırm a, dün
yada esen m uhafazakarlık rüzgâ
rının Türkiye'de de estiğini gös
teriyor. M uhafaza edilmesi gere
ken kurum lar ise önem sırasına 
göre aile, din, devlet ve millet 
şeklinde sıralanıyor. Elde edilen 
sonuçlar araştırm aya özel bir ilgi 
uyan d ırıyor. Toplum un % 9 3 'ü  
başörtüsünden rahatsızlık duy
muyor. “ Başını örtm eyen Müslü
man sayılm az" düşüncesine va
tandaşın % 8 0 'i  katılm ıyor. A raş
tırm ada "aile''n in "en çok korun
ması gereken kurum" olarak öne 
çıkması, aile değerlerinin çözül
mesi ve tehd it edilmesi karşısın
da, değerlerin korunmasına yö
nelik reflekslerin harekete geçti
ğini gösteriyor.

Ancak her ne hikm etse, başta
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YOLUN SONU GORUNUYOR

Mustafa özcan

M illiyet olmak üzere bazı g azete
ler, bu anketten Türk toplum u- 
nun hoşgörüsüzlüğe doğru g itti
ğ ine d a ir sonuçların  çıktığ ın ı 
m anşetlere taşıd ılar. Sanırsınız 
ki, hoş görm edikleri insanları yok 
etm ek üzere diğerleri seferber 
olmuş durum da. Sonuçları şaşı 
okuyanlar "halkın %  19'u tek ba
şına bir evde yaşayan kadınlar
dan rahatsız oluyor"u öne çıka
rarak, "%  8 0 'i bundan rahatsız 
olm uyor''u göz ardı ettile r.

Türkiye'de bir hoşgörüsüzlük 
sorunu gerçekten de vardır, ama 
bu tek  ta ra flı işlem ektedir. Müs- 
lüm anlara karşı fiili ve sistem atik  
bir saldırı orta yerde dururken, 
eşcinsellere, kulağı küpeli erkek
lere iyi gözle bakılm ıyor diye "in
sancıllık oynam ak" pişkin bir iki
yüzlülüktür. S istem atik bir saldı
rı kapsamında fiili m üdahale ile 
başörtülüleri en tem el hakların
dan yoksun bırakan, insanlara  
hayat ta rz ı dayatanlar kendisine 
"çağdaş" veya "m odern" payesi 
veren bu küçük azınlıktır. Başı 
açık olm aktan dolayı Türkiye'de  
haklarından mahrum edilen kim
se var mıdır?

Türkiye'nin Yeniden  
İnşası Gereklidir

Ordu, yargı ve siyaset kim olursa 
olsun, bu ülkede herkes yerini ve 
haddini bilmek ve gereğince dav
ranm ak zorundadır. Dünyaya mü
esses nizamın ideolojisi ile bakan
lar, ilkel doğmalarıyla Türkiye'ye  
nizam at verm ek isteyenler, kendi 
siyasal görüşlerini hukuka karış
tıranlar, kendilerine hukukun üs
tünde dokunulmaz statü ler biçen 
güç odaklan, ülkenin geleceği için 
bir te h d it o lu ştu rm aktad ırla r. 
Köklü bir değişimin sancılarını ya
şayan Türkiye'nin yeniden özgür 
ve onurlu bir gelecek inşa etmesi 
gerekiyor.

I rak 'ta  Am erikan işgali üçün
cü yılını doldurdu, dördüncü 
yılına girdi. Elbette bunun bir 

muhassalası ve sağlaması olması 
lazım. Hesaplar tu ttu  mu, tu tm a 
dı mı? Tutm adığı açık olmakla 
birlikte tuttuğunu düşünenler de 
var. Onlar da yeminli savaş ta ra f
tarları. Aslına bakarsanız, evdeki 
hesap çarşıya uymadı ve yanlış 
hesap Bağdat'tan döndü. Konu 
başlıklarıyla muhasebesini yapa
cak olursak: Savaşırı gerekçesi 
neydi, sonuç ne oldu?

Savaşın gerekçesi kitle imha 
silahlarıydı. Oysa Irak 'ta  hiçbir 
çeşidinden tek parça bile buluna
madı. Aslında işin vahim tarafı iş
galciler Irak'ı işgal etm eden önce 
kitle imha silahları açısından bu 
ülkenin tem iz olduğundan emin 
olmuşlar. Bundan dolayı bu kadar 
rahat hareket etm işler. Buna dair 
binlerce kanıt var. En sonuncula
rından birisi 'Doktor Mikrop' diye 
anılan ve hasta olduğu için hapis
ten salıverilen Rihap Taha'nın İn
giliz hocası lan Gibson'ın filim lere  
konu olacak şekilde talebesi Ri- 
hap'la biraraya gelip bu gerçeği 
teyid etmesi; ona kitle imha silah
larının akibetini soruyor. East 
Anglia Üniversitesi hocası olan

Gibson M I5 veya M I6 'e  angaje 
olarak Rihap'la Ortadoğu'nun bir 
köşesinde gizlice buluşuyor. Ri
hap sözkonusu buluşmada hoca
sına kitle imha silahları program ı
nı çoktandır terkettik lerin i söylü
yor. Galiba İngilizler de müdahale 
öncesinde bunun garantisinin pe
şinde koşuyorlar. Irak'ın tem iz ol
duğunu görünce de üzerine çulla
nıyorlar. Buradan da anlaşılıyor 
ki, kitle imha silahları azm ettirici 
değil aksine caydırıcı bir özellik 
taşıyor. Dendiği gibi, ABD bugüne 
kadar hiçbir nükleer güce saldıra- 
mam ıştır. Kolay hedef olarak hep 
zayıfları seçmiştir.

ABD'nin görünen hedeflerin
den birisi de demokrasinin ikame
si idi; ama son dem okratik tecrü
beden kendisi de memnun değil. 
Filistin'de HAMAS ve Irak'ta İsla- 
mi kesimlerin kazanması hesapla
rını altüst etti. En başta buna is
yan eden İsrail. İsra illiler HA- 
MAS'ın aldığı sonuçların ABD'nin 
gafletinin bir eseri olduğunu dü
şünüyorlar. Irak cephesinde de 
İslami kesimlerin öne çıkması İs
railli istihbaratçıların ifadesiyle 
eski sistemi ara tır olmuştur.

11 Eylül'ü bahane eden 
ABD'nin bir başka gerekçesi veya
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iddiası da terörün kökünü kazı
maktı. Ama gelinen noktada -tanı- 
mı bir ta ra fa - terörü bitirmek yeri
ne azdırdığı ortada. Hatta Brze- 
zinski gibilerin de belirttiği gibi, 
ABD Irak'taki varlığıyla iç savaşı 
körüklemiştir. Bush, iktidarının al
tıncı yılında ve işgalin üçüncü yı
lında sıfırı tü ketm iş  durum da. 
Halk desteği yüzde 3 0 'la r seviye
sine inmiş bulunuyor. Irak işgali, 
bizzat Bush'un şahsi imajını ve li
derliğini de tüketm iş görünüyor.

İşgalin dördüncü yılına girm e
siyle alakalı çeşitli değerlendir
m eler yapılıyor. Beyaz Saray y i
ne bildik nakaratlarından şaşmı
yor. Bush ve C heney'e  göre  
Irak'ta tam  bir başarı sözkonusu 
(NYTim es, 2 0  M art 2 0 0 6 ) .  Hatta  
Bush topyekün zaferden bahse
diyor. Ama bir ayrıntı: Savaş ifa
desini kullanm aktan bile kaçını
yor. Rumsfeld ise çekilm eleri ha
linde Irak 'ta  bir iç savaş yaşana
cağını ve ardından Nazilere ben
zettiğ i Baasçıların yeniden ikti
dara geleceğini söylüyor. M ızrak 
çuvala sığmasa da, yine eski ida
reyi korkuluk olarak göstererek  
işgalin devam ının m eşruiyetin i 
sağlam aya çalışıyor. Rumsfeld  
şu anki tabloyu nasıl okuyor bi
linmez am a işgalin eski başbaka
nı Allavi Irak 'ta  yaşananların bir 
iç savaş olduğunu gözünü kırp
madan söylüyor. Tabi ki onun 
derdi başka. Durumdan vazife çı
kartıp yeniden bir yerlere gele
bilme. VVashington'un B ağdat'ta
ki m utem et adamı Zalm ay Halil- 
zad ise işgal sonrası bir fe lake t
ten bahsediyor. Savaşın ilk üç y ı
lında gündeme damgasını vuran 
tartışm alardan birisi Irak'ın yeni 
bir V ietnam  olup olmamasıydı. 
G östergeler ABD için yeni bir V i
etnam 'a işaret ederken Irak işga
linin sonu nereye varacağı herke
sin m erak e ttiğ i ve kestirm eye

çalıştığı bir konu. ABD Vietnam 'ı 
yaklaşık on yılda terkedebild i. 
Geride binlerce ölü bıraktı. Sov- 
yetler Birliği de yine Afganistan'ı 
on yılda terkedebildi o da geride 
büyük enkazlar ve fe laketler bı
raktı. Irak’ta  günün tartışm ası iç 
savaş; işgali başarılı gösterm ek  
isteyenler iç savaştan bahsetm i
yorlar. H atta  Rumsfeld 'Bunu ön
lemek bizim işimiz değil' deyince 
Mukteda Sadr 'Allah belanızı ve 
müstehakınızı versin' diye bed
duada bulunmuştu.

ABD işgali yerli vekillere tes 
lim etm ek istiyordu. Bunun siyasi 
veçhesi olduğu gibi askeri veçhe
si de var. Bunun için 2 5 0  bin kişi
lik asker ve polis yetiştirild i ama 
asayiş berkemal olacağına daha 
da berhava oldu. İşgalin gölgesin
de yetiştirilen asker ve polisler 
çözümün bir parçası olacağına 
sorunun bir parçası haline geldi. 
Sistem yanlış dizayn edildiğinden 
dişlileri de yanlış işliyor. Irak or
dusu ve polisi milli olma vasfın
dan uzak. Sorumsuz işgal güçleri
nin işi ellerine yüzlerine bulaştır
maları Amerikalı siyasetçiler ta 
rafından da görülüyor. Sözgelimi, 
Senatör Chuck Hagel bir yıldan 
beri Ira k ’ta  düşük yoğunlukta  
(low-grade) bir iç savaşın yaşan

dığını ileri sürüyor. Rumsfeld'e 
göre ise, işlerin umulduğu gibi 
gitm ediğini söyleyenler Zerka- 
v i’nin bakış açısına sahip ler. 
Bush'un ‘Ya bizim lesiniz ya da 
karşım ızdasınız’ mantığı bu!

ABD'nin Üç Devresi

2 0 0  küsur yıllık Am erikan tarihi, 
dışa açılma ve m üdahaleler açı
sından üç farklı devreye ayrılır. 
Önce sömürgeciliğe ve köleliğe 
karşı savaşlara sahne olur. A r
dından korumacı insiyakla Latin  
Am erika'ya kol kanat germ ek is
ter. Ardından da İngiliz İm para- 
to rluğu ’nun boş bıraktığı alanı 
kapatm aya başlar yani varisi olur 
ve celladının yerini alır.

Monroe Doktrini: Başkan J a 
mes Monroe A vrupalIların  sö
mürgeci sıfatıy la  Latin A m eri
ka'ya sarkm am aları için 1823 y ı
lında kendi adıyla anılan Monroe  
Doktrinini vazeder. Buna göre, 
Latin Amerika ABD'nin arka bah
çesidir. Ona karşı sorumludur. Ve  
Am erikan başkanları bugüne ka
dar Latin Am erika'yı gerçekten  
de kendi arka bahçeleri olarak 
görmüşler ve burada her türlü  
kirli işleri ve fesadı irtikap etm iş
lerdir. Monroe ve John Adam s’ın
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başkan olduğu dönem, ABD ta r i
hinde 'iyi n iyet' dönemi olarak  
anılır.

Wilson Prensipleri: ABD'nin, 
Birinci Dünya Savaşı yıllarında 
dünya üzerinde barışçı bir nazım  
rol oynama iradesini ortaya koy
ma azminin adıdır. Prensipler iyi 
niyet göstergesi olarak algılan
mış, Türk iye 'de  de Halid Edip 
Adıvar gibiler gönüllü Am erikan  
mandacılığını benim semişlerdi. O 
dönemde ABD'nin gücü kuvve
den fiile çıkm am ıştı. Yeryüzünde  
nazım bir devlet rolü oynama id
diası ilk defa Wilson Prensipleri 
ile birlikte görülür. Ama bu barış
çı bir aray ıştır. İki dünya savaşı 
arası ABD'yi başka bir role hazır
lar. Adeta bu dönem bir doğum 
sancısıdır. İkinci Dünya Sava- 
şı'nın ardından SSCB'nin A vru
pa'nın yarısını istila etm esine pa
ralel ABD'nin de Batı Avrupa  
üzerinde vasi olmasıyla yeni bir 
dönem başlar. Bu küresel çapta  
ikili bir s istem dir. A rtık  ABD,

SSCB ile dünyada nazım ve belir
leyici bir rol oynam akta ve bunun 
için de güce dayanm aktadır. Bu 
dönemde gücün orantısız bir şe
kilde kullanıldığına şahit olunur. 
Bunun ilk belirtisi teslim  olmakta 
olan Japonya'ya atom  bombası 
atılm asıdır. Bu caniyane eylem, 
ABD'nin caydırıcı gücünü göster
mek için yapılm ıştır.

Truman Doktrini: Bu döneme 
adını veren doktrin; İsrail'e tam  
destek verm eyi ve NATO aracılı
ğıyla, SSCB'ye bırakılan alanın 
dışındaki bölgelerin kontrolünü  
öngörür. ABD bu dönemde insan 
haklarını hem ihlal hem de istis
m ar eder. İnsani olmayan bir güç 
politikası sürdürür. C a rte r ve 
Clinton gibi bazı dönem ler hariç 
genelde pazu politikasına k ilitle
nir. İsrail'de 1 9 6 7 ’den itibaren  
gelişen Likud p o litika la rı gibi 
ABD'de Nixon sonrası Cumhuri
yetçi liderler ve politikaları da 
aşırı saldırgan hale gelir. Re- 
agan'dan beri bu trend a rta r ve

sistem e bir de neoconlar eklenir 
ve böylece Likud siyasetleri A t
lantik ötesine taşın ır ve A m eri
kan politikaları da Likudnik ola
rak anılır hale gelir. Truman J a 
ponya'ya karşı atom  bombasını 
zafer için değil güç gösterisi için 
kullanmıştı. Japonların teslim ini 
sağlam ak bahanesi palavradan  
ibaretti; Profesör Barton Berns- 
te in gibilerin görüşü de bu m er
kezde. Bu politika daha sonra si
lahlanmayı tetik ledi ve SSCB'nin 
de aynı silahları elde etm esine  
zem in hazırladı.

Rumsfeld, geçenlerde Truman 
Doktrinine işaret ederek, Türki
ye'yi Rusların elinden kendilerinin 
kurtardıklarını söylemiş ve diyet 
imasında bulunmuştu. Sanki ci
hangirlik sevdasına değil de baba
sının hatırına kurtarmışlar! Dün
yadaki Amerikan yüzyılı Franklin 
Roosevelt ve ardından Truman 
dönemiyle başlamıştır. Irak'ın iş
gali bu süreci (PNAC) 21'inci yüz
yıla uzatm a teşebbüsü ve müca
delesidir. İşte bu dönemde de Tru
man politikaları, halefleri tarafın
dan aynen sürdürülmektedir. Ebu 
Garip ve Guantanamo skandalları 
Japonya'ya atılan atom bombası 
gibi güç gösterisinin başka çeşit 
enstrüm antalleridir.

ABD bu yöntem leriyle gönül
leri ve z ih in leri kayb e tm iş tir . 
A BD 'nin k a yb e ttiğ i gönülleri 
Chavez gibi liderler kazanmaya 
başlam ıştır. Bu bağlamda, ünlü 
Am erikalı muhalif düşünür Noam  
Chomsky’ye kuiak verm ekte fa y 
da var. Süreci onunla takip e t
mek epey aydınlatıcı.

Yolun Sonu

A rtık  ABD için yolun sonu görü
nüyor. Buna Kaptan Ahab'ın in ti
harı da d iyeb iliriz . M assachu- 
setts Institu te  of Tecnology'de 
dilbilim profesörü olan Am erikalı
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muhalif düşünür N.Chomsky, The 
Guardian 'da (1 5 /3 /2 0 0 6 )  yazdığı 
bir makalesinde, ABD'nin küresel 
hakim iyetinin erozyona uğradığı
nı ifade e tti. Chomsky, Asya ül
kelerinin kendi aralarında ve Or
tadoğu ülkeleriyle başta enerji 
ve teknolo ji y a tır ım la rı olm ak  
üzere pek çok alanda işbirliğini 
artırdığına ve Latin Am erika'daki 
solcu liderlerin  W ash ington ’un 
nüfuzunu aza ltacak  aray ış lara  
girdiğine dikkat çekiyor: "Avrupa  
ve Asya'nın daha fazla bağım sız
lık yolunda ad ım lar atm ası. 
ABD'yi İkinci Dünya Savaşı'ndan  
beri endişelendiriyordu. Avrupa, 
Kuzey Amerika ve Asya'dan olu
şan üç kutuplu yeni düzen şekil
lenirken de aynı kaygılar vardı. 
Artık Latin Am erika her geçen 
gün biraz daha bağım sızlaşıyor 
ve kendi ekseni etrafında dönü
yor. Tek süper güç, yalnız adam  
ABD, O rtadoğu'da kendini an
lamsız m aceralarla  tü ketirken , 
Asya ve Latin Am erika bağlarını 
güçlendiriyor. W ashington açı
sından bu işbirliği, kendine m ey
dan okuyan güçlerin kontrolün
den çıkm asına işa re t ed iyor. 
ABD'nin hakim iyetindeki dünya 
düzeninin karşısında artık , güne
yin yeni bağımsızlık ruhu var...” 

ABD, Ortadoğu-Latino ekse
ninde uful ederken İsrail'in de so
nu aynı gelişmeye bağlı gözükü
yor. Yine Chomsky'nin tesp itle ri
ni aktaralım  ama bir iki anekdot
tan sonra. Bush'la b irlik te  
ABD'nin sonu görünüyor mu, bu 
çok tartışm alı; ama kesin olan şu 
ki Irak işgalinin sonu görünüyor. 
En kötüm ser senaryolara göre bi
le işgalin ömrü on yılı aşm ayacak.

Ya İsrail?

Haçlıların Kudüs'ü işgallerinin 87  
veya 8 8  yılı geçmediği baz a lına

rak son mesajın sahibi olan Müs
lümanların en kutsal beldelerin
den birisinin de 100 yıldan fazla  
müstevlilerin işgali altında kal
mayacağına dair bir te fe ’ül yani 
iyimser görüş var. Buna İsrail'in  
zaaflarını da eklerseniz vakıayı 
yakalamış olursunuz. Ahm et bin 
Bella bundan yıllar önce Konuş
m alar adlı eserinde İsrail için 2 0  
yıllık bir ömür biçmişti. Elbette  
İsrail’in ömrü bu biçilen sınırı aş
tı. Keza David Irving gibi aykırı 
ve revizyonist tarihç iler de yine 
yıllar önce İsrail’in zevaliyle ala
kalı on yıllık bir süre verm işlerdi. 
Rahmetli Es’ad Temimi ve Ah- 
med Yasin de İsrail’in zevalinin  
muhakkak olduğuna dair kitaplar 
yazm ışlar ve dem eçler verm iş
lerdi. Ahmed Yasin üç m uhtemel 
tarih veriyordu. 2015/16 , 2021, 
2 0 2 6 . Buna benzer ta rih ler ve
renler çok.

İşin ilginç yanı Chomsky'nin  
de İsrail'in zevalini öngörmesi ve 
bunu ABD'nin küresel hegemon
yasını kaybetmesi sürecine rap
tetm esi. Yani o sürecin tam  orta- 
sındayız. İşin ilginç yönlerinden

birisi de bu. Chomsky, ABD'nin 
dünyadaki tek  kutuplu süper güç 
olm a özelliğ in i y itirm esind en  
sonra, İsrail'in en geç 2 0  yıl için
de yok olacağını öngörüyor. 
Chomsky’ye göre, İsrail'in zeval 
nedenlerinden birisi, İsrail'deki 
düşük doğum oranına mukabil Fi
listin'de yüksek doğum oranının 
var olması. Şaron ve O lm ert'i 
G azze’den ve Batı Şeria’nın bü
yük kısmından çekilm eye ikna 
eden neden de bu. Hayfa Üniver
sitesine bağlı Milli Güvenlik A raş
tırm a M erkezi’nden Prof. Arnon 
Safir'e  göre durumun böyle de
vam etm esi halinde İsrail er-geç  
15 yıl içinde yıkılacak. İsrail'in bü
tün göstergeleri bozuluyor. Eko
nomi bozuluyor, insan tabakaları 
arasındaki uçurum derinleşiyor. 
İsrail göçm enler üzerinden taze  
kan devşirem iyor. Bu durum da 
batm akta olan Titanik gemisini 
h a tır la tıy o r. Am erikan T itan iğ i 
Kaptan Ahab rolüyle Bush ta ra 
fından m eçhul sularda batm a  
tehlikesi geçirirken İsrail'in kü
çük Titaniği de musab olduğu ku
şatıcı iç ve dış şartlar m uvacehe
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sinde her an batm a tehlikesiyle  
karşı karşıya. Böylece insanlık, 
bir başka tarih i parantezin de so
nuna doğru geliyor (Su, yıl 2 , sa
yı : 7 , Ortadoğu'da İsrail'in Sonu
nu G etirecek 'Büyük İsrail' Plan
ları, Ahm et Altun, S. 8 /9 ) .

Blair İçin de Yolun Sonu Yakın

Irak laneti savaşın aktörlerin i ra 
hat b ırakm ıyor. M akaleye son

noktayı koyacakken Vatan  gaze
tesinin dış haberler sayfasındaki 
bir haber dikkatim i çekti: "Yolun 
sonu!” Vatan  (21 M art 2 0 0 6 )  tam  
benim yazdığım  konuyu işliyor
du. Kişi başına milli geliri f ır la t
masına ve işsizlik oranını yarı ya 
rıya azaltm asına rağm en Irak Sa
vaşının laneti B lair'in peşini bı
rakm ıyor. Savaşın dördüncü yılı
na girerken ülkenin en güçlü 3 
yayın kuruluşu kendisini istifaya  
çağırdı. The Economist, The In-

dependent ve The Guardian der
gi ve gazeteleri iktidarının doku
zuncu yılında Blair'i topluca isti
faya davet e ttile r. Ingiliz kam u
oyu da Blair'i başarılı bulsa bile 
yeterinden fazla kirlenmiş olarak 
görüyor.

Tek kutuplu süreç, SSCB'nin 
dağılması ve Irak'ın Kuveyt'ten  
atılm asıyla başladı. Galiba, 
ABD’nin Irak'ı terk etmesiyle de bu 
parantez devre de sona erecek.

DOĞU KONFERANSI: 
Y . S ; "IRAK'TA BİR HALK YOK EDİLİYOR"

Doğu K onferans J t j + l y *  Easc Cnoferenc*

ABD’nin, kitle imha silahlan ve Saddam yönetim inin terörü des
teklediğini bahanesiyle, üç yıl önce Irak’ta başlattığı işgal bütün 
yıkıcılığı ile devam ediyor. İşgalci ABD’nin Irak’ta aramadığı yer, 
girmediği delik, el koymadığı dosya, sorgulamadığı şüpheli kal
madı ama ne kitle imha silahlarının izine, ne de Saddam’ın El-Ka- 
ide’yi desteklediğine dair b ir belgeye rastlandı. Artık anlaşıldı ki, 
ABD yönetim i Irak’ta kitle imha silahlarının bulunmadığını önce
den biliyordu, bütün bunlar Irak’ın işgal edilmesi için uydurulmuş 
yalanlardı.

Ağız değiştiren ABD şim di, Irak’ın, eli kanlı diktatörden kur
tarılması, ülkeye demokrasi ve özgürlük getirilmesi için işgal 
ed ild iğ in i söylüyor. Demokrasi ve özgürlük şöyle dursun, üç y ıl
lık ABD işgali, artık b ir ülkeyi yerle b ir etme, b ir halkı bütünüyle 
yok etme noktasına gelm iştir. Irak’ın işgali sürecinde ABD ve İn
g iliz  askerleri tarafından 100 bin in üzerinde insan katledilm iştir; 
kaçırılan, hapsedilen, işkence edilenlerin sayısını ise kimse b il
miyor.

ABD-ingiliz  uçaklarının ilk  bombardımanı ile Irak’ın tüm 
hayati tesisleri tahrip edilm iş; yine o günden bugüne kesintisiz 
devam eden saldırılarla başta camiler, kiliseler, kütüphaneler, 
müzeler olmak üzere bir çok bina yıkılmış, sanat eserleri yağma
lanmış; üniversiteler başta olmak üzere, eğitim ve sağlık kum u l
larının çoğu da fiziki olarak ortadan kaldırılm ıştır. Tahrip edilen 
alt yapı ve yetersiz beslenme sebebiyle sağlık hizmeti alamadık
ları için ölenlerin kaydı tutulamıyor; ama İşgalle başlayan ve son 
günlerde kışkırtılıp tırmandırılan çatışmalarda günde ortalama 50 
kişi ölüyor, işgal güçleri Irak’ta nükleer silahlar da kullanıyor; 
ABD ve İngiliz uçakları İraklıların üzerine seyreltilm iş uranyum 
içeren bombalar yağdırmaya devam ediyor. Seyreltilm iş uranyu

ma maruz kalarak önümüzdeki yıllarda ne kadar insanın öleceği 
ve sakatlanacağı tam olarak bilinem iyor. Görüldüğü gibi, Irak’ ın 
geleceği de yok ediliyor.

Aynı zamanda Doğu Konferansı delegesi olan, Irak Üniver
site Öğretim Üyeleri B irliğ i Başkanı Prof. Isam Kazım er-Ravi’den 
aldığımız imdat çağrısında verilen bilgiye göre, bugüne kadar ka
çırılıp işkence edilerek öldürülen ya da suikasta kurban giden 
üniversite öğretim üyesi sayısı 182, doktor sayısı 150’dir. Son 
olarak beş öğretim üyesi kaçırılmıştır; akıbetleri hakkında bilg i 
alınamayan onlarca aydın ve b ilim  insanı var. ABD ve Irak güven
lik güçleri tarafından tutuklanan b ilim  insanlarının sayısı da b ilin 
miyor. Er-Râvî'nin b ild ird iğ ine göre, bu baskılar sonucunda, yüz
lerce b ilim  insanı, akademisyen ve tıp doktoru da yurt dışına kaç
mış, Irak üniversiteleri ve hastanelerinde eğitim ve hizmet durma 
noktasına gelm iştir.

Dünyanın gözü önünde ve hemen yanı başımızda tarihin en 
acımasız jenositlerinden biri yapılmakta, b ir halk ortadan kaldırıl
maktadır. Iraklı aydınlar ve b ilim  insanları bizden yardım talep et
mektedir. Bu halk bizim komşumuzdur, kardeşimizdlr; onların 
acısını yürekten duymak, onların yardımlarına koşmak herkesten 
çok bize, Türkiye insanına düşmektedir.

Doğu Konferansı Türkiye Delegasyonu, Irak’ta yapılan bu 
yıkım ve kıyımı kınamakta, Irak halkı ve aydınlarının yanında o l
duğunu bildirmekte, başta aydınlar, b ilim  insanları, gazeteci ve 
yazarlar olmak üzere tüm Türkiye'yi ve dünyayı Irak'ta olup biten
lere duyarlı olmaya ve bu katliamı durdurmaya davet etmektedir.

Prof. Dr. Mehmet BEKAROGLU 
Doğu Konferansı Genel Sekreteri 

Doğu Konferansı Türkiye Delegasyonu Adına
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T utkular ruhumuzun koyak
larıd ır. Dinm em iş ya da 
açığa çıkmamış arzu lar or

da gizlenirler ve bilincin güneşin
den sızan ışıklar yeryüzüne çı
karlar. Tutku insanın iliklerine iş
lemiş vazgeçilem eyene ait bir 
duygudur. Tutkuyu bir alev neh
rine çeviren ise engellerdir, en
geller ateşini körükler tutkunun  
ve o zam an yaşam ı çekilir kılan 
bu güzel duygu bir takın tıya bir 
saplantıya dönüşür.

Fransız düşünür Deliuze'nin  
bir devri daim makinesi gibi kur
guladığı A rzu, ta tm in  çabası ile 
doludur, ama İktidarca kodlandı
ğında arzu engellenir ve tatm in  
çabası daha bir önem arzeder ve 
o zam an engellenen arzu kendini 
bir saplantıya dönüştürür.

Buradan rahatlıkla savaşın ve 
egolojik ABD saplantısının psika- 
nalitik bir okumasına gidilebilir. 
Ama ben bu yazıda kendimi şid
det ve zihinsel boyutu ile sınır
landıracağım .

İsa'nın Tutkusu  filmi gibi ken
dine m esianik m isyonlar biçen 
Bush ve çevresinde kümelenen  
Neo-Con havariler dünyaya ni
zam verm eye ve o nizamın ken
dilerinin hakkı olduğuna inanı
yorlar. Ve bu anlayışla inşa e ttik 
leri dünyada çıkardıkları iğrenç 
savaş 3 yılım doldurdu.

Irak bu sürede bir harabeye  
döndü, ölen insan sayısı kadın, 
çocuk, genç, yaşlı ayrım ı olm ak
sızın 100 bin insanı buldu. Ve bu 
rakam her gün katlanıyor. Şimdi
lerde bir iç savaş eşiğine gelen 
Irak 'ta  işgal güçleri Sam ara'da  
olduğu gibi sivil halka saldırm aya  
devam ediyor.

Can güvenliği olmayan halk 
yoksullukla pençeleşiyor. Ku
rum lar çökmüş durumda. Binler
ce tutuklu cezaevinde m ahkem e
ye çıkabilm eyi bekliyor. İşgalin

EVRENSELİN ŞİDDETİ 
ABD’NİN TUTKUSU

Dilaver Demirağ

ilk yı-lında can kaybı günde o rta 
lama 2 0  iken bu rakam üçüncü 
yılında 3 6 ’ya çıktı. Ekonomik du
rum da içler acısı. Petrol zengini 
Irak, günde sadece 1.8 milyon va
ril petrol üretiyor. Halkın önemli 
bir kısmı gıda yardımına muhtaç. 
Elektrik ve tem iz su ise mumla 
aranıyor. Sağlık ve eğitim  siste
mi de çöktü. Cezaevlerindeki 14 
bin tutuklu henüz suçlanmış ya 
da m ahkem eye çıkarılmış değil. 
İşkence ve kötü muamele ise a r
tık  gizlenem iyor.

Neo-Conların felsefi alt yapı
sını kuran Fukuyama bile "Bush 
hükümeti, Irak'a saldırmakla bu 
ülkeyi Afganistan'a çevirdi. Irak 
şu anda Afganistan yerine te rö 
ris tle ri kendine  
çeken m ıknatıs  
rolünü oynuyor.
Irak halkı Saddam  
diktatörlüğünün y ık ıl
masından büyük 
fayda gördü.
Lübnan ve 
Suriye de 
b u n d a n  
y a r a r  
g ö r d ü .
Ama bu 
d e ğ iş i 

min, Birleşik Devletler'in şu ana 
kadar saçtığı servet ve döktüğü 
kanı nasıl açıklayabileceği kolay 
anlaşılır bir şey değil. Yeni muha
fazakarların  döneminin sonuna 
geldiği şu an Birleşik Devletler, 
dış politikada yeni bir konsepte 
ve farklı tem el açılım lara ihtiyaç 
duyuyor. İlk aşamada, terörizm e  
karşı küresel savaş olarak isim
lendirdiğim iz yaklaşım m iliter ol
m aktan çıkmaya ve başka siyasal 
araçlar kullanm aya ihtiyacım ız  
var... Afganistan ve Irak’ta  ciha- 
distiere karşı savaşıyoruz. Ciha- 
distlerin meydan okuyuşuyla kar
şılaşmak İse daha çok uzun süreli 
alacakaranlık çatışmadır... Bu ça
tışmanın çekirdeği de askeri kam-
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panya değil, dünyadaki sıradan 
Müslümanların kalpleri ve zihinle
ri üzerindeki siyasi rekabettir."  
Fukuyama her ne kadar hâlâ dün
yanın içinde bulunduğu hali, Müs
lümanların ABD karşısında duy
dukları derin nefreti anlamaktan  
uzak kalsa da, artık o bile bu sa
vaşın m antıksızlığına itiraz eder 
bir hale gelerek Bush teknesini 
terk  eden farelerden biri konu
munda.

Bush ve Rumsfeld gibi sefih 
diktacılar ise hâlâ zaferden söz 
ederek dünyayı körleştiren bu sa
vaşa devam etm ek noktasındalar.

"Yedirmezler" ya da istisna, 
Kötülük, Hınç

Kısacası dünya ahvaline ilişkin 
bir resim çizeceksek bu resim  
şöyle olur kanımca.

Çağdaş düşüncenin en önemli 
figürlerinden Jean Baudrillard, sık 
sık batının artık kötülük ve “öteki" 
kategorilerinden yoksun kaldığını 
ve bir orji yani çoğullaşma ve öz
gürleşme hali içinde batının uyku
ya daldığını söylerdi. Söylerdi di
yorum, çünkü 11 Eylül Batı dünya
sının ölümcül uyanışı ile sonuçlan
dı ve batı tekrar öteki ve kötülük 
kategorisini keşfetti. Gerçi bu ke
şif batının kendi eksiklerini keşfet
mesine yol açmadı. Tam tersine  
kötülüğün kaynağı m utsuzluğa  
bağlanarak kötülükle mutsuzluk 
arasında bir değiş tokuşa gidile
rek kötülüğün "mutlak öteki" ol
ma haline son verildi.

11 Eylül için "Hiçbir şeyin gelip 
kendisini rahatsız edem eyeceği 
bir dünya düzeni ya da olay-ol- 
m ayan olaya mahkum edilm iş  
bizlerin içinde bulunduğu- duru
ma son verebilm iş tek  olay 11 Ey
lüldür" diyen Baudrillard, küresel 
sistem in olumlu anlamda politi
kanın da imkanlarına son veren

bir te rö r olgusuna dönüştüğün
den söz eder.

Yakın zam anlarda, ülkem izde  
bize Agam ben'in siyaset lite ra 
tü rde şöhrete kavuşturduğu bir 
kavram  olan İstisnayı doğrular 
bir olay yaşadık. Bu olay, derin  
devletin  ünlendirdiği bir "kötü  
şöhret” olan Yeşil kod adlı Mah
mut Yıldırım 'ın medyaya yansı
yan telefon konuşmasıydı.

Yeşil, telefonda eroin kaçak
çısına “ben sana yapm a dem iyo
rum, ama sana bunu tek  başına 
y e d irm ezle r d iyorum " d iyerek  
açıkça payını istiyordu.

Aslında 11 Eylül ve sonrasında 
geldiğimiz neo-liberal küreselleş
menin yön verdiği dünya da bir 
karşılıklı "yed irm ezler" hali.

ABD dünyanın çetebaşı ola
rak hem m uhtem el rakiplerine, 
hem de petrol şeyhlerine dönüp 
"yedirm ezler" dedi ve O rtado
ğu'ya el koym aya yönelik ilk adı
mı atarak, bundan sonra dünya
nın 'Baba'sının kendisi olacağını 
gösterdi. Bu operasyon hiç şüp
he yok ki kendi karşılığını ü retti 
ve E l-K aide 'de  A B D 'ye  ve 
ABD'nin lideri olduğu Küresel 
"K urtlar Konseyi"ne dönüp "ye
d irm ezler" dedi. ABD ve AB ise 
buna Şeytan'ı Araplarda ve Müs- 
lümanlarda cisim leştirerek yanıt 
verdi, Fransa'daki g etto  Müslü
manları da ABD ve AB'ye 'Ş eyta 
nınızı size iade ediyoruz, bu sîz
lere daha çok yaraşacaktır' dedi.

Sol ise N ezaretli İsa rolü ile 
bu küresel şanta jlar ve yed ir
m ezler dizisine “yapm ayın kar
deşlerim " diyerek yaklaşıyor ve 
Batıya sürekli İslam dünyasının 
mutsuzluğun kötülüğünü yaşadı
ğını söylüyor.

Agamben'in kullandığı m ana
da İstisna, olağan gidişin akam e
te  uğradığı ve kuralların askıya 
alındığı bir düzene işaret eder. 
Ancak istisnanın özgünlüğü dış
lam a m ekan izm alarında ya ta r. 
Çünkü istisna dışladığı kişiyi içi
ne alır. Yani m ülteciler, göçm en
ler birer istisnadırlar. Yani dışla
ma m ekanizmasına tabi tu tu lan 
lar varlıkları tanınan, kabulleni
len kişilerdir, ama diğer yandan  
onlar olağan yurttaşlık  hakların
dan da faydalanam azlar. Giorgio 
Agamben, Foucault'nun çizgisin
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s u rs u z lu ğ u n u n  
oluşturduğu ay
nadaki çatlak- 

\ ları gördü.
\ İ ş t e

ram ın beşeri 
d ü z le m in d e  
ise anlam  
fa rk lıla ş ır . ,

de "biyopolitika"yı teorilendiren  
filozoftur. “ İstisnai hallerin kural 
haline dönüşmesi" durumu, soy 
biliminden batı antikitesine yük
selmiş olan ve yayılm ası, modern 
devletlerde politikanın baskın bi
çimi olana kadar durmaksızın de
vam eden, İktidarın/Gücün en 
eski yapılarından biridir. Biyopo- 
litikan ın  kendine özgü nesne
si/konusu, Yunanlılarca “basit 
yaşama hali" olarak tanım lanan, 
tüm  yaşayanlarca (hayvanlar, in
sanlar ya da tanrılar) paylaşılan 
ve "bir birey veya gruba özgü ya
şam biçimi" olan "kalifiye ya 
şamdan" bu yönüyle farklılaşan  
“çıplak yaşam "dır. Egemenliğin 
konusu, Agam ben'e göre, geveze  
ve haklarla zırhlanm ış vatanda
şın kalifiye yaşamı değil, m ülteci
lerin ve sürgünlerin sessizliğine 
indirgenmiş, arabulucu olm aksı
zın ortaya çıkan ve kendi biyolo
jik  bedeni üzerinde  d ü z e lt
m e/tashih , kapanma veya ölüm 
gücü olmayan "hom o sacer"in  
çıplak yaşam ıdır. Batı politi
kasını d ü ze n le d iğ i/y ö 
nettiğ i her daim ka
bul edilen site mo
delinde , iktidarın  
sıradan'ı haline ge
len “çıplak yaşamın si
yas ileş tirilm e s i"  para  
digması ile "m odernitenin  
nom os'u” karşı karşıyad ır.
İşte 11 Eylül sonrası içle- 
nenlerin  dışlandığı 
bir siyasal rejim  
olarak İstisna, artık  
bir norm haline gel
di. Dışlananlar için hu
kuk askıya alındı ve hoşgörülü 
demokrasi, diğer yüzü olan to ta 
literlikle yer değiştirdi. Günü
m üzde batı ülkelerinde yük 
selişe geçen ırkçılıkta İstis
nanın norma dönüşmesinden güç 
alm akta.

Ancak ara bölge de tutu larak  
hukuku askıya alan bu istisna ha
li şiddet üretiyor. Hem de zalim a
ne bir şiddet. Batı neo-liberal uy
gulam alar ile zayıflara dönük ta -  
ahüte son veren bir küresel dü
zenin öznesi haline geldikçe, bu 
sistem den dışlananlarda buna 
karşı hınç biriktiriyorlar ve batı
nın kötülüğünü istiyorlar. 11 Eylül 
sonrası batı dışı top lum lard a  
esen sevinç rüzgarının tem elinde  
bu yatıyor. Karikatür krizi nedeni 
ile yaşanan son çekişm elerde de 
batı dışı dünyada batıya karşı bir 
hınç biriktiğini bir kez daha gös
terd i. Batı refahın içine çekilerek  
kendi mutluluk adacağında yaşa
mak istiyor. Ama küresel çetenin  
m afyatik  operasyonlarından do
ğan bu rant sefahati karşısında 
da yoksullar, dışlanmışlar hep bir 
ağızdan "yedirm ezler" diye bağı
rıyor. Batının sorunu kendi ku
sursuzluğuna kendisini fazla kap

tırm aktı. 11 Eylül sa
bahı ise kendi ku-

o günden beri küreselleşm e dün
yaya savaş açtı. Ve ünlü batı de
m okrasileri de üst üste to ta lite r  
toplum lara dönüştü.

Savaşan Metafizik:
Batı Düşüncesinin Totaliterliği

Şiddet kavramı uzun zam andır 
dilim izde bir pelesenk. Ama ge
nel olarak en büyük kötülük, ve 
şiddet kullanmak adeta bir tür 
m edeniyetsizlik, ahlak yoksunu 
olmak gibi bir şey. Oysa şiddeti, 
bugünkü şiddet karşıtı düzen ola
rak batı m odernites i üretiyor. 
Ama önce kavram ın içinde bir 
yolculuğa çıkalım.

Şiddet kavram ı Arapça Şe- 
didden geliyor. Şedid katı, sert, 
kaba kuvvet gibi anlam ları içeri
yor. Kavram ın m etafizik bir anla
mı da var. Şedid Allah'ın bir sıfa
tı aynı zamanda. A llah'ın müşrik 
ve kafirlere karşı hayli sert ve 
katı olm asını 
içeriyor. Kav-
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Bugün ABD'nin dünyaya dayattığı şiddet Batı'nın kendi sömürgeci mantı
ğının bir tezahürü ne yazık ki. Bundan kurtulmanın tek yolu ise, bizleri 
varlık zincirinde doğru yere yerleştirecek ve insan denilen mahfukata 
Tanrı rolü oynatmayacak bir post-seküler zihniyette yatıyor. Çünkü prob
lemin kaynağı açık ki seküler bilinçte.

Şedid mücadele halinde olana, 
ya da birine karşı kaba kuvvet 
uygulamak, ona karşı sert davra
nıştır.

Yabancı d illerdeki l/¡ötence  
ise bir kişiye güç ya da baskı uy
gulayarak onu istem ediği bir şeyi 
yapm aya zo rla m ak , yara lam a, 
kaba kuvvet uygulam a bedensel 
ve psişik acıya m aruz bırakma  
anlam larına geliyor.

Neresinden bakarsak bakalım  
şiddet güçle ilişkili bir durumdur 
ve tem elinde güç, gücü kullanma 
ve güç aracılığıyla baskı uygula
nanı rıza dışı uygulam aya m ec
bur bırakm adır.

Dolayısıyla şiddet Zorbalık ve

Tahakküm  yani çıplak baskı, bir 
kişiyi bastırm ak, onun gelişm esi
ni engellem ek, onun hareketini 
durdurm ak, zor ve kaba kuvvet 
uygulam ak sonucu yap tırım d a  
bulunm ak am acıyla uygulanan  
bir şeydir.

Kavram  bizi bir başka kavra
ma götürür: Zulüm. İlginçtir bu 
kavram  eziye t anlamının yanında 
bir şeyin yerini değiştirm ek onu 
değişime m aruz bırakmak, yerin 
den yurdundan etm eyi de içerir.

Bu anlam da düşündüğümüz
de tahakküm  ve zulüm olarak  
şiddet em ir sahibi olan bir kişinin 
hükümde bulunması, hükmü için 
yaptırım a başvurması ve bu y e t

kiyi kendinde görebilm esidir. Bu 
durum şeylerin düzeninde boşlu
ğa ve bozulm aya yol açm akta ve 
etkiye m aruz kalan bu yer değişi
minden dolayı kendini ez iye te  
uğramış görm ektedir.

Olguyu bu şekilde kavradığı
mız zam an şiddetin m odernite- 
nin doğasından kaynaklanan bir 
şey olduğunu fark ederiz.

Eski zam anlarda yani m o
dernlik öncesinde güç Aşkın bir 
otoriteyle  sınırlandırılmış, kayna
ğını oradan aldığı için de ona tabi 
bir unsurdu. Dolaysıyla erk sahibi, 
erkinden doğan kudreti ancak  
kendini aşan güçten izin alarak, 
onun rızasına başvurarak gerçek- 
leştirebiliyordu, en azından yaptı
rımına bu nedeni verm ek duru
mundaydı, yoksa yaptırım ı gayrı 
meşru olarak görülebiliyordu.

Modern dünya ile birlikte iki 
önemli değişim gerçekleşti, birin
cisi Kozm ik  düzlem de Varlık zin
cirinin tepesine İnsan yerleşerek  
Tanrının oynadığı rolü oynam aya

BİRİ SAĞCI MI DEDİ?
DİLAVER DEMİRAĞ

" 'Karanlığın en kesif olduğu an, şafağa en yakın andır.1 İslâmî ke
sim in gelecek tasavvurunda, sıklıkla kullandığı bir metafor bu. 
Dllaver Demirağ, İslâmî düşünce dergisi Umran’ın son sayısında 
“Kızıl Şafak Latin Amerika'dan mı söküyor" başlıklı yazısını bu 
aydınlık-karanlık metaforuna dayandırıyor. “ABD hegemonyası
nın m iliter saldırganlığının dünyayı esir alma sürecinde olduğu 
biranda, Latin Amerika ve İslam dünyasındaki başkaldırı b ir baş
ka seçeneğin mümkün olduğu yönünde üçüncü dünya denilen 
batı dışı dünyaya umut saçıyor. "Aydın lık  günler yakın anlaşılan, 
Chavez var, Batfya kafa tutan İran v a r ...

Latin Amerika’da yaşanan sol devrim ler üzerinden “kızıl şa
fak” müjdeleyen b ir sağcı fik ir  şaşırtıcı mı?” (Aksiyon, sayı: 586 
- 27.02.2006 /  M uhsin Öztürk - Ayşe Adlı)

Öncelikle, bana sağcı kulpunu takan Aksiyon dergisine peşin 
hüküm konusunda bir ders vermem gerek. Zira, Ümran dergisi
nin sıkı okurları b ilir  ki Dilaver Demirağ, İslami te rm inolo ji ile sol

te rm inolo jiy i yan yana koyan, duruşunu da ‘anarşist’ diye tanım
layan b irid ir. Peki o zaman neye göre sağcı bulundum Aksiyorim  
acemi muhabirlerince. Sanırım, onlara göre İslamcı bir dergide 
solcu biri yazamaz. Bir de, “karanlığın en kesif olduğu zaman şa
fağa en yakın andır” deyimi islam i kesime ait olduğundan bu dil 
“sağcı” b ir d ild ir. Acaba öyle mi? Derse geçelim:

Öykü ünlü Çin düşünürü Lao Tzu zamanında geçer. Lao Tzu 
bu öyküyü çok sever, anlatırmış:

“Köyün birinde bir yaşlı adam varmış. Çok fakir. Ama kral 
bile onu kıskanırmış.. Öyle dille re destan bir beyaz atı varmış ki, 
kral at iç in ihtiyara nerdeyse hâzinesinin tamamını teklif etmiş 
ama adam satmaya yanaşmamış. ‘Bu at, b ir at değil benim için.. 
Bir dost, insan dostunu satar mı?’ dermiş hep. B ir sabah kalkmış
lar ki, at yok.. Köylü ihtiyarın başına toplanmış; ‘Seni ihtiyar bu
nak.. Bu atı sana bırakmayacakları, çalacakları belliydi. Krala sat- 
saydın, ömrünün sonuna kadar beyler g ibi yaşardın. Şimdi ne 
paran var, ne de atın’ demişler.. İhtiyar: ‘Karar vermek için acele

16 ÜMRAN NİSAN ‘06



Irak 'tak i İslam'ı direniş, dünyaya lazım gelen bilinçsel değişime ışık tu
tar mahiyette. Bu direniş Adaletin direnişi. Adalet ise zulmün karşıtı ola
rak şeylerin yerli yerine konmasıdır. Binlerinin B atfya  "Mağrur olma ey 
Batılı Özne/İnsan, senden büyük Allah r a r "  sözünü hatırlatm ası gerekliy
di ve şu anda Irak 'tak i direniş de bunu söylüyor aslında.

kalkıştı. N ietzsche’nin deyim i ile 
Tanrının ölümü buydu. Ve yeni 
"Tanrı" artık  insandı bu ise ister 
istem ez bir keyfiyeti birlikte ge
tireb iliyo rd u . İkincisi bununla  
bağlantılı o larak İk t id a r  a rtık  
meşruluk kaynağını aşkın bir o to 
riteden değil İnsanlardan alıyor
du. Bu insana kendine dünyaya 
nizam verebileceği vehmini aşıla
dı. Bu noktada insan da dahil tüm  
varlık süper insan görünümlü İk
tidar için Heidegger'in deyim i ile 
"el altında bir varlık" haline dö
nüşm esine im kan kazand ırd ı. 
Herşey araçsallaşırken Güç ola
rak İk tid a r  da tem elini ve m eşru
luğunu aşkınlıktan değil içkinlik- 
ten, beşerüstünden değil b izzat 
kendinden alır oldu.

V a rlık  H egel’in deyim i ile 
"kendini kendinde belirleyen  
olunca", İk tid a rd a  keyfilikle her- 
şeyi ik incilleştirip  onu M utlak  
olarak Tin'in hizm etine koştu. Ni
tekim  Hegel bu mantığı "Devlet 
için bütün üyelerin feda edilmesi

evrensel bir görevdir" diye ö zet
ley e c e k tir . F ran k fu rt Felsefe  
Okulu'nun gözde isim lerinden  
Valter Benjamin de, bir yanda 
barış nutukları atılırken batı dü
şüncesi ve onun idealist felsefe
sinde hayat bulan savaşçı ruhu 
ile ilgili şunları d iyecektir.

"Gözün siperlerin üzerinden 
görebildiği kadarı ile savaş alanı 
Alm an Idealizm i'nin alanının ta  
kendisi o lm uştur-her şarapnel çu
kuru b ir felsefi problem, örülmüş 
her dikenli te l b ir tanım , her p a t
lam a b ir aksiyom"' Felsefenin sa
vaşa m eşruiyet sağlamada kulla
nımına yönelik olarak son örnek 
Fukuyama'dır, Hegelci argüman

larla Neo-Conlara düşünsel cep
hanelik üreten Fukuyama, Hegel
ci İlerlem e  mantığı ve Marks'taki 
Hegelci ifade olan Tarihin Sonu 
ifadesini ABD ve Küresel Neo-Li- 
beral Hegemonyaya uyarlar. Bu 
dünyanın artık  çelişkilerin son 
bulduğu (rakip sistemin yokluğu 
nedeniyle) bir m ükem m elliğe  
ulaştığını, dolaysıyla artık çelişki
lerle ilerleyen Tarihin de sonuna 
gelindiğini, artık  Liberal düzenin 
tüm her şeye son verdiğini iddia 
eder. 11 Eylül ve sonrası ise bu pü
rüzsüz yüzeydeki çatlakları o rta 
ya koyarak, Tarihi yeniden başla
tıp Fukuyama’ya gereken en iyi 
cevabı vermiş oldu.

etmeyin’ demiş; ‘sadece ‘at kayıp’ deyin. Çünkü gerçek bu.. On
dan ötesi sizin yorumunuz ve verdiğin iz karar. Atımın kaybolma
sı, bir ta lihsizlik  mi, yoksa bir şans mı, bunu henüz bilm iyoruz. 
Çünkü bu olay henüz bir başlangıç. Arkasının nasıl geleceğini 
kimse bilemez..’

Köylüler İhtiyar bunağa kahkahalarla gülmüşler. Ama aradan 
15 gün geçmeden, at b ir gece ansızın dönmüş.. Meğer çalınma
mış, dağlara gitm iş kendi kendine. Dönerken de, vadideki 12 
vahşi atı peşine takip getirm iş. Bunu gören köylüler toplanıp ih
tiyardan özür dilemişler. ‘Babalık’ demişler; ‘Sen haklı çıktın. Atı
nın kaybolması bir ta lihsizlik  değil adeta bir devlet kuşu oldu se
nin için. Şimdi b ir at sürün var.’ ‘Karar vermek için gene acele 
ediyorsunuz’ demiş ihtiyar; ‘sadece atın geri döndüğünü söyle
yin. Bilinen gerçek sadece bu. Ondan ötesinin ne getireceğini he
nüz bilm iyoruz. Bu daha başlangıç.. Birinci cümlenin birinci ke
limesini okur okumaz kitap hakkında nasıl fikir yürütebilirsiniz?..’ 

Köylüler bu defa ihtiyarla dalga geçmemişler açıktan ama, iç
lerinden ‘Bu herif sahiden gerzek’ diye geçirmişler.. Bir hafta geç
meden, vahşi atları terbiye etmeye çalışan ihtiyarın tek oğlu attan 
düşmüş ve ayağını kırmış. Evin geçim ini temin eden oğul şimdi 
uzun zaman yatakta kalacakmış. Köylüler gene gelm işler ihtiyara.

‘Bu atlar yüzünden tek oğlun bacağını uzun süre kullanamayacak. 
Oysa sana bakacak başkası da yok.. Şimdi eskisinden daha fakir, 
daha zavallı olacaksın’ demişler.. İhtiyar; ‘siz erken karar verme 
hastalığına tutulmuşsunuz1 diye cevap vermiş; 'o kadar acele et
meyin. Oğlum bacağını kırdı. Gerçek bu.. Ötesi sizin verdiğiniz ka
rar.. Ama acaba ne kadar doğru. Hayat böyle küçük parçalar halin
de gelir ve ondan sonra neler olacağı size asla bildirilmez.’

Birkaç hafta sonra, düşmanlar kat kat büyük b ir ordu ile sal
dırmış. Kral son bir ümitle eli silah tutan bütün gençleri askere 
çağırmış. Köye gelen görevliler, ihtiyarın kırık bacaklı oğlu dışın
da bütün gençleri askere almışlar. Köyü matem sarmış. Çünkü 
savaşın kazanılmasına imkan yokmuş, giden gençlerin ya ölece
ğini ya esir düşüp köle diye satılacağını herkes biliyorm uş. Köy
lüler, gene ihtiyara gelmişler: ‘Gene haklı olduğun kanıtlandı’ de
mişler; 'oğlunun bacağı kırık, ama hiç değilse yanında. Oysa b i
zim kiler belki asla köye dönemeyecekler. Oğlunun bacağının kı
rılması, ta lihsizlik değil, şansmış meğer.’ ‘Siz erken karar verme
ye devam edin’ demiş, ihtiyar; ‘oysa ne olacağını kimseler bile
mez, Bilinen bir tek gerçek var. Benim oğlum yanımda, sizinkiler 
askerde.. Ama bunların hangisinin ta lih, hangisinin şanssızlık o l
duğunu sadece Gökyüzü b iliyor.’
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Batı M etafiziğinin yahut He- 
gelyen İdealizm in dünyayı m ut
lak aklın nesnesi kılan anlayışına  
karşı en büyük itirazı getiren ve 
bu nedenle H eretik /sapkın  ilan 
edilen N ie tzsch e , A ydın lanm a  
zihniyetinin ve Hegel'in düşünsel 
kibrinden doğan sorunlarına dik
kat çekerek, Batı aklının hasta ol
duğunu söyledi. Ona göre hasta
lık unsurları şunlardı, Yeryüzüne  
egem en olma tutkusu, özerk ve 
özgür özne olarak batılı bireyin  
tarih  yazm a ve geleceği biçim 
lendirm ede kendini tek  egemen  
olarak görm e ve dünyayı kendi 
zihninin önünde uzanan sonsuz 
bir alan olarak algılama . N ietzsc- 
heci Alman Felsefecisi Heidde- 
ger de Batı'nm  dünyayı batılılaş
tırm akta  doymak bilmez bir hırs 
içinde olduğuna dikkat çekmiş 
ve bu kusurları kıyası ya e leş tir
m iştir. Bir başka felsefeci Ema- 
nuel Levinas ise, batı m etafiziği 
denilen Varlıkbilim deki em peryal

yönlere yoğunlaşarak, batı dü
şüncesini bir egoloji, yani benlik 
bilimi, bencillik bilim i  olarak ta 
nım lam ış ve bu düşüncenin  
"güç", "a d a le ts iz lik ” fe lsefes i 
olarak bir savaş varlık bilimine 
dönüştüğünden dem vurm uştur. 
"Bu savaş kökeninde güç, bilgi ile  
h ak ika ti sahip lenm e, hakika tin  
te k  sahibi olm a savaşıdır. B atı 
m e ta fiz iğ i, m u tla k la ş tırd ığ ı 
Us'tan kaynaklanan soyut insa
nın kendi imgesine narslst sevgi
sini, güç (bilg i) hakikat egem enli
ğ i İle  y a ra tm a k ta d ır. D ünyayı 
kendi İmgesine dönüştüren ve bu  
İm genin m utlak bilgisini sözde  
evrensel ülkü ve değerleri İle ta ç 
landıran b atı düşüncesi, bu m u t- 
laklığın ve onun sunduğu evren 
selliğin güveni ve küstahlığı İle 
kendi Tln'nln utkulu yükselişini 
engelleyecek h er türlü  ö tek i y a 
şam  biçim lerini silip süpürüyor"i  
Hasılı Kelam , bugün ABD'nin  
dünyaya dayattığ ı şiddet batının

kendi sömürgeci mantığının bir 
tezahürü  ne yazık  ki. Bundan 
kurtulm anın tek  yolu ise, bizleri 
varlık zincirinde doğru yere yer
leştirecek ve insan denilen mah- 
lukata Tanrı rolü oynatm ayacak  
bir post-seküler z ihn iyette  y a tı
yor. Çünkü problem in  kaynağı 
açık k İ seküler bilinçte.  O yüzden  
Irak'taki İslami direniş, yaşam bi
çimi olarak despotik ve kaba bir 
hal içinde olsa da, dünyaya lazım  
gelen bilinçsel değişime ışık tu 
ta r  m ahiyette . Bu direniş A dale
tin direnişi. A d a le t ise zulmün  
karş ıtı o larak şeylerin  yeril ye ri
ne konmasıdır.  Binlerinin B atı’ya 
"M ağrur olm a e y  B atılı Ö zn e /İn 
san, senden büyük A llah var”  sö
zünü hatırlatm ası gerekliydi ve 
şu anda Irak 'taki direniş de bunu 
söylüyor aslında.

Notlar:
1-Ertuğrul R. Turan, Batı Metafiziği 

ve Savaş, Doğu ve Batı Dergisi 
Sy.24 Sf:162

2-Ertuğrul. R Turan Agy, s.163

Lao Tzu, öyküsünü şu nasihatla tamamlarmış, etrafına anlat
tığında: “Acele karar vermeyin. 0  zaman sizin de herkesten farkı
nız kalmaz. Hayatın küçük bir parçasına bakıp tamamı hakkında 
karar vermekten kaçının. Karar aklın durması halidir. Karar verdi
niz mi, akıl düşünmeyi, dolayısı ile gelişmeyi durdurur. Buna 
rağmen akıl insanı daima karara zorlar. Çünkü gelişme halinde 
olmak tehlikelidir ve insanı huzursuz yapar. Oysa gezi asla sona 
ermez."

Aksiyon muhabirleri de bu orta yaşlı asi hakkında karar ver
mekte hayli acele davrandılar. Sol d ili hakkında h içb ir bilgiye sa
hip olmadıkları belli olan bu acemilerin İslami b ir dergide yazma
mı anlamaları da zor. Evet, ben bir muhalif olarak gerçek mana
da sistem karşıtı olan İslami kesime ait bir dergide yazıyorum ve 
bu bana keyif veriyor. Üstelik d ilim i de son derece özgür kullana
biliyorum , h içb ir biçimde sansür sorunu yaşamıyorum ve dergim 
benim dilim den rahatsız değil. Ayrıca bir solcu gazetenin hafta 
sonu ekinde de yazıyorum.

Ben, ‘M üslüm an’ olma vasfını gönül rahatlığı İle üstlenen bir 
'Anarşistim , yani solda olmam Müslüm anlığıma galebe çalmı
yor. Bu nedenle de sağcılık sıfatını şahsıma yapılan en büyük ha

karet ve sövgü olarak telakki ediyorum.

En önem lisi de, ben kim i Müslümanlar gibi sol d ili ödünç a l

mış değilim , solcu olduğum  İçin bu d ili kullanıyorum. Ve şu an

da Latin Amerika solu İle Iran arasında bir takım köprülerin o luş

ması, alternatif küreselleşme hareketinin Müslüm anları anlamaya 

çalışması, müslümanca direnişle empati arayışında olması beni 

sevindiriyor.

Son olarak, b ir ahlakî çağrı: Bir yazıdan gönlünüzün çektiği 

gibi alıntı yapmak yerine o yazının derdini anlamaya çalışmak ge

rekmez mi? Bu zahmete katlansaydınız, yazının sonunda bu diya

logdan Post-Seküler b ir solun doğumunu beklediğim i okumuş 

olacak, o zaman da bu yazının bir sağcının değil b ir solcunun ka

leminden çıktığını anlamış olacaktınız. Tabi b ir yazıdan cımbızla 

laf seçip onu bir başka bağlama oturtmak gibi b ild ik  metotlara 

başvurmamış olsaydınız...

Aksiyon dergisin in editörlerine ve acemi muhabirlerine du

yurulur.

Not: Bugüne dek her boyutta destek gördüğüm Ümran der

g isin in erdemli okurlarını bu türden kişisel b ir yazı ile meşgul et

mek zorunda kaldığım için özürlerimi kabul etmelerini istiyorum.



SURİYE’NİN VE 
ORTADOĞU’NUN GELECEĞİ

Ahmet Emin Dağ

rak'ın işgali ardından O rta 
doğu bölgesinde yaşanan si
yasi k ırılm alar m evcut rejim 

leri tehd it e ttiğ i oranda Batı ile 
Doğu arasındaki gerilim i besle
yen en önem li unsurlara dönüşü
yor. Bu ise bölgede İslamcı siya
sal projelerin  yeniden güçlenm e
sine zem in hazırlarken, bu geliş
m eler uzun vadede B atılıların  
kendi aktörlerin i güçlendirm ele
rini zorunlu hale getirdi. Bu ör
neklerden biri Suriye'de yaşanan 
siyasal gelişm eler.

Daha düne kadar rejimin iki 
num aralı adam ı olarak bilinen 
Abdülhalim Haddam'ın, şim diler
de vatan haini ilan edilmesi ile 
o rta y a  çıkan gelişm eler dizisi 
hemen yanı başım ızda Irak ben
zeri bir sürecin  başlatıld ığ ın ı 
gösteriyor.

Kom şum uz Suriye'de ülkeyi 
3 0  yıl tek adam  olarak yöneten  
H afız Esad'ın 2 0 0 0  yılında ölm e
sinin hemen ardından bir iç çe
kişmenin yaşanacağını, kendisi 
dahil herkes biliyordu.

H a tta  ve liah t durum undaki 
küçük oğlu Beşşar'ı böyle bir çe
kişmede yalnız bırakm asınlar di
ye, ölm eden önce kendisine sa
dık generallerin  görev sürelerini 
uzatm ayı dahi ihmal etm em işti. 
N itekim  bu uzatm a sayesinde 
Beşşar yönetim i 6  yıldır her tü r
lü girişim e karşı durm ayı başar
dı.

Yap ılan  yo ru m lard a  S u ri
ye 'd e k i b ir iç çekişm ede iki 
önem li aktör teh d it olarak görü
lüyordu: H afız Esad'ın anne bir 
kardeşi R ıfat Esad ve Müslüman 
Kardeşler (Ihvan-ı Müslimin) ha
reketi. Ancak beş yıldır beklenen 
ik tidar hamlesi bu ikisinden de 
gelm edi. Am a tüm  hesaplarını 
S uriye 'de b ir savaş beklentisi 
üzerine yapan çevrelerin umu
dunu kestiği bir sırada iç savaşın

fitili Avrupa'dan ateşlendi.
2 0 0 5  yılı Haziran ayına ka

dar başkan yardım cısı gibi yük
sek bir m evkide Suriye'nin yöne
tim inde yer alan Haddam, Ocak 
2 0 0 6  başlarından İtibaren Şam 
yönetim ine salvolar gönderm e
ye başladı.

H aya tta  iken Hafız Esad'ın en 
önem li adam larından biri olm ası
nın yanı sıra, tüm  baskı politika
larının m im arı durumundaki Ab
dülhalim  Haddam , bu m eydan  
okum ayı tam  da ABD'nin delil 
aradığı bir döneme denk g e tire 
rek, Lübnan eski Başbakanı Re
fik H ariri'n in  öldürülmesi emrini 
Suriye D evlet Başkanı Beşşar 
Esad'ın verdiğini iddia ediyordu. 
D iğer S u riye li m u h a lifle r gibi 
Fransa'nın başkenti P aris 'te  ya
şayan Haddam , Suriye'de iktida
rın değişm esi gerektiğini, ülke
nin reform a ihtiyacı olduğunu ve 
kendisinin bu reform  sürecini 
başlatm ak üzere sürgünde hükü
m et kuracağını duyurdu.

Baba H afız  Esad'ın en güven
diği adam lardan biri olan Had
dam, 3 0  yıl boyunca sertlik yan
lısı politikaların başlıca sorumlu- 
larındandı. 1932 yılında doğan 
H addam  Sünni asıllı olm asına

rağmen Hafız Esad'ın mezhepçi 
rejiminin önemli figürlerinden bi
ri olmayı hep başardı. Baas'ın 
önem li kad em elerin d en  sonra  
1970 'le rde bir dönem Dışişleri 
Bakanlığı yaptı.

2 0 0 0  y ılında ik tid a r olan  
Beşşar Esad'ın dönem inde de 
sertlik yanlısı görüşlerini sürdü
ren H addam , Baas'ın  gücünü  
azaltacak her açılım a itiraz  e tti. 
Bu tü r açılım ların rejim i teh like
ye atacağını ve İsrail çıkarlarına  
hizm et edeceğini savundu.

Haddam 'ın, şu ana kadar s ta 
tükocu politikaları ile ünlendiği 
halde son iki aydır kendini Suri
ye'nin değişiminde beklenen ta 
ze kan olarak sunması, tanıdık  
bir senaryoyu akla getirdi. 1990  
yılından sonra Irak'ın za y ıfla tıl
ması stratejisinde Batılı ülkeler, 
bazı O rtadoğu ülkelerinde yol
suzluktan dolayı aranan Ahm et 
Çelebi ile çaresiz durum daki Ku
zey İraklı Kürt grupları Irak hal
kının tem silcileri olarak m uhatap  
almışlar ve değişimi onlar eliyle  
gerçekleştirm eyi düşünmüşlerdi. 
Şimdi de Suriye'de halk çoğunlu
ğunu oluşturan Sünnilerin için
den çıkan Haddam ’ı m ezhebi te 
melde biçim lenecek bir savaşın
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te tik ley ic is i ro lüyle güçlendiri
yorlar.

Irak 'ta  bugün yaşanan etnik  
ve m ezhebi gerginlik nasıl Irak'ın  
geleceği ile b irlikte bölgenin ge
leceğini de teh d it ediyor ise, Su
riye'de yaşanacak benzer bir iç 
savaş geri dönülem ez bu süreci 
besleyecektir.

Irak'ın  is tikrars ız laştırılm as ı 
sürecinde görüldüğü gibi ABD  
nasıl Irak m uhalif gruplarını Irak 
Ulusal Kongresi adlı çatı altında  
toplayıp örgütledi ise, ABD'nin 
uzun süredir gündem inde olan 
Suriye için rejim  değişikliği ope
rasyonunda kimi m uhalif grupla
rın ABD'den destek alarak re ji
min başına geçm e hesapları yap
maya başladıklarını gözleniyor. 
Bu konuda Suriye'deki azınlık ik
tidarına karşı harekete  geçirebi

leceği tek  halk kesimi Sünni ço
ğunluk oluşturuyor. Bu kesimin 
en önem li tem silcisi ise Abdülha- 
lim Haddam.

H addam 'ın  B a tılıla r ta ra f ın 
dan özel bir korum a eşliğ inde  
A BD 'li y e tk ili le r  ile görüştüğü  
bilin iyor. Bu görüşm elerde ne 
tü r  p azarlık la rın  yapıld ığı ş im 
dilik b ilin m iyo r am a, S u riye li 
m u h alifle rin  P a ris 'te  ö rg ü tle n e 
cek leri ve Lübnan to p ra k la r ın 
dan işe başlayacakların ı söyle
m ek kehan et olm asa gerek. Z i
ra şu an olası en tr ik a la r için en 
uygun zem in  siyasal dengelerin  
pam u k ip liğ in e  bağlı o lduğu  
Lübnan'da.

Suriye halkının, belirsiz bir 
gelecek için, hele de Irak gibi acı 
bir örnek orta iken, Haddam gibi 
eski bir despotun arkasına ta k ı

lıp m aceraya atılm ayacağı çok 
açık. N itekim  Sünni çoğunluğun 
tem silcisi Müslüman Kardeşler, 
Haddam seçeneğine soğuk görü
nüyor. Diğer sol m uhalefet de 
ona fazla güvenm iyor.

Hariri suikastına karıştıkları 
iddia edilen Suriyeli yetkililerden  
şimdiye kadar Gazi Kenan, Asaf 
Şevket ve Rüstem  Gazali'nin mal 
v a rlık la rı B a tılıla r ta ra fın d an  
donduruldu. Bunlardan Gazi Ke
nan şüpheli bir in tihar ardından  
yaşam ını y itird i. Diğer yetkililer 
üçüncü bir ülkede sorgulanacak. 
Beşşar’ın en güvendiği kişilerin 
ya ihanetle yada suikast iddiala
rı ile tasfiye olm aları Suriye'deki 
rejim i zayıflatsa da, Batılı entri
kaların başarısı için en az 10 yıl 
daha beklem ek gerekecek gibi 
görünüyor. □

ISAM MUHAMMED EL CÛDE: “KUDÜS TÜM MÜSLÜMANLARINDIR!
ABDULLAH SABİT

Filistin islami Yardım Örgütü Başkanı 
Isam Muhammed El Cude geçtiğimiz ay 
Türkiye’deydi. Türkiye'deki yardım kuru

luşlarıyla görüşen El Cude, insani Yardım 
Vakfı İHH’nın İstanbul’daki merkezinde bir 
basın açıklaması yaptı. Basın açıkla
masında ilk olarak İHH Başkanı Bülent 

Yıldırım, F ilis tin ’deki son durumu 
değerlendirdi ve mazlum Filistin halkına 

yönelik yardım projelerinden bahsetti.
Filistin’deki yetim ve öksüzlere yönelik çalışmalara yoğunlaşacaklarını 
ve ilerleyen günlerde dünya kamuoyunda geniş yankı uyandıracak
“kardeş aile” kampanyasına başlayacaklarını söyledi.

Isam el-Cude konuşmasına Filistinli kardeşlerimizin selamlarını 
ileterek başladı. Ardından Filistin’de yaşanan insanlık dramından 
bahseden El Cude, Türkiye’ye gelişi ile ilg ili olarak, “Türkiyeli 
kardeşlerimizden yardım istemek için buradayız” dedi. Filistin'in 

sadece Filistinlilerin değil bütün Müslümanların mülkü olduğuna 
dikkat çeken El-Cude, "Bu dava, sadece bizim veya sadece Arapların 
değil, bütün Müslümanların davasıdır. Peygamber Efendimiz, hep
imize mazlumun yanında olmayı emretmiştir. Biz, Türkiye’deki kar
deşlerimizin yanımızda olmasını istiyoruz" dedi.

El-Cude, İsrail'in Gazze’yi terk etmesinin sadece bir göz boyama

olduğunu, zulmün azalmadan devam 
ettiğini belirttikten sonra, Filistin halkının 
son 5 yılda çektiği sıkıntıları çarpıcı 

rakamlarla ortaya koydu: "Filistin’de 4 
bin 300 Filistinli şehit oldu. Bu 5 yıl 
içinde 45 bin kişi yaralandı. İsrail 71 bin 
471 evi yıktı. 12 eğitim merkezini istila 
etti. Filistin’deki 43 eğitim merkezini de 

askeri kamp ve hapishaneye çevirdi. 14 
bin 749 küçükbaş hayvan ile 12 bin 132 

büyükbaş hayvanı yok etti. 15 bin 265 arı kovanını tahrip etti. 
Filistin'de Utanç Duvarı dolayısıyla kapanan yollar yüzünden 272 kişi 
işinden oldu. İsrail 243 bin 866 dönüm toprağımızı gasp etti.” 

Filistin’i bir kuşa benzeten El Cude, kuşun tek kanatla uçamaya
cağını ve Türkiye'nin Filistin’deki kimsesiz ve yetimlere yaptığı 
yardımlarla eksik olan kanadı tamamladığını, yapılan bu yardımlarla 
Filistin’in ayakta kaldığını söyledi. Maddi ve manevi yardımların 
Kudüs özgürlüğüne kavuşuncaya kadar devam etmesi gerektiğini, bu 
yardımların Filistin’deki insanlar için hayati önem taşıdığını belirten 

El Cude, bu mücadelenin basit bir İsra il-F ilis tin  mücadelesi 
olmadığını İslam'la düşmanları arasında gerçekleştirilen bir 
mücadele olduğunu, dolayısıyla Müslümanlar olarak hep birlikte 
mücadele etmemiz gerektiğini söyledi.
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KÖTÜLÜĞÜN EGEMENLİĞİ

Atasoy Müftüoğlu

B ugünün dünyasında eko
nomik anlam da bir ulusö- 
tesileşm e yaşanıyor. Eko

nomi ilkesizleşiyor. Bu durum, 
kuşkusuz siyaseti de, kültür ha
yatın ı da etkiliyor. Ü retim  m er
kezli bir hayat anlayışı ile karşı 
karşıyayız. Kapitalizm  her du
rumda büyüyerek varlığını sür
dürebiliyor. Ekonomik büyüme 
için de, enerji sorunlarını çöz
mek gerekiyor. Bugün enerji so
runu dünya siyasetine, ekonomi
sine yön veriyor. Bütün büyük 
ekonom iler Ortadoğu petro lleri
ne bağımlı olduğu için, Ortadoğu, 
her durumda istikrarsızlığa m ah
kum edilmiş oluyor. Küresel sis
tem , zorbalık ve gaddarlık yoluy
la İslam toplum larım n kaynakla
rını gasp ediyor. Güçsüz ülkeler, 
güçlü ülkelerle aynı haklara sahip 
olam adıkları için, güçsüz ülkeler 
ancak politik ve ekonomik ta v iz 
lerle /tes lim iyetç ilik lerle  varlıkla
rını devam ettireb iliyor. Güçsüz 
ülkelere, teslim  olmak dışında bir 
tercih  hakkı bırakılm ıyor. Top- 
lum larım ızın kaynaklarını ele ge
çirebilm ek için, toplum larım ızın  
ırzına geçiliyor, toplum larım ızın  
üzerine ölüm yağdırılıyor, top- 
lum larım ız toplu m ezarlara çev
riliyor.

Em peryalizm  nezdinde İslam  
Dünyası ü lkeleri yaln ızca bir 
isimden ibaret ülkeler halini al
m ıştır. İslam ülkelerinin siyasal 
anlam da varlıkları tartışm alı hale 
gelm iştir. Günübirlikçi bir prag
macılık dışında, İslam dünyası ül
keleri tu ta rlı bir çerçeve geliştir
me iradesinden yoksundur. Ulus
lararası siyaset bir maskaralığa 
dönüşmüştür. İdeolojik maskeler 
sebebiyle, küresel bilgi akışının 
gerçekleşmiş olduğu bir dönem
de yaşıyor o lm am ıza rağm en, 
halklar gerçeği gereği gibi göre
miyor. Kibirli ihtiraslar ve sekü-

ler hurafeler insanlığı büyük bir 
boşluğa ve hiçliğe sürüklem ek
tedir. Çağdaş Karun'lar, çağdaş 
Firavun'lar ve çağdaş Ham an'lar, 
p a r a y a /s iy a s e t e / id e o lo j i le r e  
hükm ederek insanlığı kuşatıyor.

Siyasal, ekonom ik, kültürel 
ilişkilerin, etkileşim in küresel bir 
boyut kazandığı günümüzde, y e 
rel/u lusal ekonomik ve siyasal 
yapıların bağımsızlığından söz 
edilem ez. Küresel bir olgu'ya kü
resel bir m uhalefet b ilinc iyle/b i
çimiyle cevap verilebilir. K apita

lizm küresel bir örgütlenm e biçi
minin adıdır. Kapitalist bir kültür
le, kapitalist bir hayat ta rzı ve 
dünya görüşüyle bütünleşen bi
reylerin ve toplum ların, siyaset
lerin ve ekonomilerin, antiem per- 
yalist bir tav ır ve ta rz  sahibi ol
maları beklenem ez.

Ekonomik değer ölçütlerinin  
belirleyici olduğu bir dünya, bü
tün insani sığınakları birer birer 
yok ediyor, insanlar arasındaki 
duygusal, ahlaki, vicdani bağları 
yok ediyor. İnsanlığın bugün içe
risinde bulunduğu ağır ahlaki ve 
vicdani sorunlar, egem en güçle
rin teknolojiyi denetim siz ve so
rumsuz kullanıyor olmalarından, 
kapitalist tekellerin  sınırsız ta 
hakküm ihtiraslarından kaynak
lanıyor. Sınırsız tahakküm  ihti
rasları içerisinde bulunduğumuz

günlerde nükleer uyuşm azlık  
şeklinde hep gündemdedir. Man
tıklı düşünme yeteneğine sahip 
olmayan, ideolojik m antıkla hare
ket eden Am erikan em peryaliz
mi, İsrail'in nükleer faaliyetlerin i 
desteklerken, nükleer savunma 
hakkına sahip olan İran'ı barbar

İdeolojik maskeler sebebiyle, küresel bilgi akışının gerçekleşmiş olduğu 
bir dönemde yaşıyor olmamıza rağmen, halklar gerçeği gereği gibi göre
miyor. Kibirli ihtiraslar ve seküler hurafeler insanlığı büyük bir boşluğa 
ve hiçliğe sürüklemektedir. Çağdaş Karun'lar, Firavun'lar ve Haman'lar, 
paraya/siyasete/ideolo jilere hükmederek insanlığı kuşatıyor.
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ca yaptırım lar yapm akla tehdit 
ediyor, bu konuda aklıevvel giri
şim lere yöneliyor, diplom atik ve 
ekonom ik baskıları a r t t ır ıy o r , 
İran'a karşı diplom atik bir koalis
yon oluşturuyor. Am erika ile iş
birliği yapm ayan her unsur, kötü
lüğün sembolü olarak ta rif edili
yor. Nükleer uyuşm azlık sorunla
rı karşısında Birleşmiş M illetlerin  
m arjinal, zayıf bir aktör konumu
na mecbur edildiğini, araçsallaş- 
tırıldığım , işlevlerinin kısıtlandı
ğını görüyoruz.

Am erika, kendi kabullerini sa
vaşlar, katliam lar ve işkenceler 
yoluyla dayatarak ta r ih te  benze
ri görülm eyen eşsiz bir Faşizm  
ve N azizm  serg iliyo r. Bugün, 
kontrol edilem eyen ideolojik/po
litik bir paranoya ile karşı karşı- 
yayız. Her istilaya, her işgale ka
şı koymak, direnm ek en büyük in
sanlık hakkı ve görevidir. Gücü, 
insani değerlerden üstün tutan  
bir sistem e karşı, insani değerle
ri bütün boyutlarıyla tem sil e t
mek gerekir. Günümüzde, köleli
ğe, köleleştirm eye karşı aziz İs
lam Milletinin onurunu direnişçi
ler koruyor. Bütün dünya adına 
"dem okrasi" tellallığ ı yapanlar, 
dem okrasilerin tem el insanlık so
runları karşısında çaresiz oldu
ğunu görm üyor, anlam ak istem i
yor. Bugünün faşistleri ve nazist- 
leri, is ted ik leri k iş ile r i/g ru p la - 
rı/p a rtile ri seçm eyen dem okrasi
leri, Cezayir örneğinde olduğu gi
bi, Filistin'de Hamas örneğinde 
olduğu gibi, asla sevm iyor ve 
d este k lem iyo r. D em okrasilerin  
politik çıkarıcılıklarla, dem agoji
ye dayalı politik dille, yolsuzluk
larla, sosyal, ekonomik, toplum 
sal kirlenm e ile, ırkçılıklar ve mil
liyetçiliklerle, maço eğ ilim ler/h a
reketlerle, uyuşturucular ve al
kolizmle, her alanda artan suç
larla, her türlü bencillik ve her

türlü sorum suzlukla, her türlü  
hayasızlıkla mücadele konusun
da yapabilecekleri hiçbir şeyleri 
yoktur. Dem okrasilerin kötülük
lerle m ücadele e ttik le ri görül
müş, duyulm am ıştır. Zaten , de
mokrasi, ilahi hakikate dayalı bir 
değer sistem ine karşı düşünül
müştür. Halkın egem enliği, hak
kın egemenliği düşüncesinin ye 
rine ikame edilm iştir.

Tarihin yeni gerçekleri karşı
sında yeni kavram sal çerçeveler, 
yeni tav ırlar, yeni cevaplar gere
kiyor, m utlaklaştırılm aya çalışı
lan Batı dünya görüşüyle en te 
lektüel anlamda hesaplaşmak ge
rekiyor. Kendi yasa ve ilkelerini, 
otoriter yöntem lerle , entelektüel 
etkiler ve baskılarla dayatan Batı 
dünyası karşısında algısal bir kö
türüm lük durumu yaşıyoruz, bi
lincimiz, duygularım ız, düşünce
lerim iz parçalanıyor. İslami algı
mız m aalesef yozlaşıyor, İslami 
te lakkilerim iz m aalesef yozlaşı
yor, bir pop-din yaklaşımı genel
leştirilm eye çalışılıyor. Açıkça bir 
bilinç zehirlenm esi ile karşı kar
şıya bulunuyoruz. Ahlaki bir sı
navla karşı karşıyayız.

Aziz İslam, etnik özelliklere  
ulusal özellikler değil, tüm  insan
lığa hitap eder. Hangi kökenden 
olursa olsun, her insanın insanlık 
ailesinin bir parçası sayar. Farklı
lıkların birliğini İslam sağlayabi
lir. Etnik to ta lite rizm ler İslam'ın 
yardım ıyla aşılabilir. Her tü r ide
olojik saplantıda olduğu gibi, her 
tü r mezhep, hizip, cem aat sap
lantısı da insanın ufkunu kapatır, 
karartır. Bu tü r saplantılar her 
durumda çatışm alara neden olur. 
İslam'ın insanlığa yaptığı en bü
yük katkılardan başlıcası ırkçılığı 
kaldırmak olm uştur. İslam ’ın bu 
yönü yeniden tarihe kazandırıla- 
bilmelidir.

Her türlü bencilliğin her du

rumda çok derin bayağılaşmalara 
neden olduğunu unutmamalıyız.

Çok sahte bir tevazu içerisin
de, tevazu maskesi altında nefsi
ni yücelten, nefisperestlerle bir 
hakikat mücadelesi yürütülem ez. 
Tarih in  devasa kas ırg a la rı/zu 
lümleri önünde, barbarlığı ve fa 
şizmi önünde, bütün bunlara ka
yıtsız kalarak, yalnızca kendi ce
m aatini kutsayarak, rüyalar-m a- 
sallar-m enkıbeler-m itler-e fsane- 
lerle İslami mücadele verdiğini 
iddia etm ek kadar komik bir iddia 
olmaz.

Öncelikle kendilerini kutsal
la ş tıra ra k , y ü ce lte rek , özel 
am açlarla  dünyaya g eld ik leri
n i/g ö nderild ik lerin i telkin  ede
rek, kendine referans veren, m it
sel bir makam sahibi olan cemaat 
liderleri, bu yolla etkinlik sağlı
yor, dünyayı kendi cem aatiyle sı
nırlandırıyor, aziz İslam Üm m eti
nin hiç bir sorunuyla asla ilgilen
m iyor, bu sorunları ilgiye değer 
bulm uyor, bütünüyle sorunsuz 
bir dünya, sonsuz bir barış dün
yasında yaşıyormuşçasına, yal
nızca kendi özel ve bencil gün
dem lerini hepim izin gündemine 
dayatıyor, kendi bencil gündem
leriyle büyülenerek kendi gün
dem lerin i m utlak laş tırab iliyo r. 
Kült haline getirilen cem aat lide
ri, bu aşam aya geldikten sonra 
her durumda kendisini haklı bula
biliyor, küfür ve ilhad dalgaları 
karşısında sessiz kalabiliyor.

Tem el İslami değerlerden, an
lam lardan, erdem lerden, ufuklar
dan, fe ja g a t ve fedakarlık ederek 
bir "h izm et" yaklaşımı oluşturu- 
lamaz. İnsanın, kendi ilkelerine 
aykırı bir konuma taham m ül e t
mesi, bu konumla bütünleşmesi 
ahlaksızlıktır.

Ne pahasına olursa olsun, 
inançlarım ıza/kendim ize ait ol
mayan ro llere tenezzül etm em e
miz gerekir.
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ESKİ AVRUPA, YENİ DÜNYA VE 
ISLÂM KORKUSU

S.Saı/yid 
Tiirkçesi: Mehmet Tepe

arika tü r Savaşı'yla ilgili

K asıl m evzu, A vrupa'n ın  
hiyerarşik dünya görüşü 
ile dünyanın çokkültürlü çoğulcu 

yapısı arasındaki gerilim le ilişkili
dir.

Hz. Muham m ed'e saldırı n ite
liğinde çizilmiş olan karikatürle
rin yayın lanm asından sorumlu  
olanların çoğunun sergiledikleri 
yaklaşımı en iyi Marksist yakla
şımla ifade edebiliriz. Bu anlam 
da (Groucho) Marx'in şu sözüne 
a tıfta  bulunmak istiyorum: "Onu 
aşağılayan b izzat ben olduğum
dan nasıl olur da aşağılanmak du
rumunda kalmaya cesaret edebi
lir?"

Söz konusu h a k a re tim iz  kari
katürlere destek verenler, pek 
çok Müslümanın bu girişimi bir 
saldırı olarak n itelendirm esine  
şaşırmış gözüküyorlar. Aynı şe
kilde, bu kitle, karikatürlerin  ulu
sal (örneğin Avrupa) kültürel res
torasyonu lehine çokkültürlülüğe  
destek veren güçleri savma giri
şiminin bir parçası olduğunu id
dia etm ekted irler. Karikatürlerin  
yayınlanm asını önemli bir ilkenin 
tehlikeye girmesi olarak gören
lerle, önemli bir moral ilke kisve
sine bürünmüş Avrupa ırkçılığı
nın bir başka yüzü olarak gören
ler arasındaki çatışm a yabancı 
düşmanlığını azdıran diğer çatış
m alar için bir kalkış noktası hali
ne gelm iştir.

"K arikatür savaşı" kimileri 
tarafından "terörle  savaşın" kül
türel açılımı olarak sunulm akta
dır. (Along with orange jumpsu
its, extraord inary rendition, and 
the Am erican gulag ) Kavuniçi 
tu lu m lar, olağandışı tem sil ve 
Am erikan gulagları ile, söz konu
su karikatürler aslında çoğu in
san için küresel düzeyde sürdü
rülen kirli savaşı tanım lam aya

yardımcı o lacaktır.
Bu karikatürleri ve bu gelişme 

karşısında ortaya konan protes
toları başka şekilde yorumlamak 
da mümkündür. Bu yaklaşım lar
dan ilkini, yazılı medyada hakaret 
içeren bu türden yayınların gün
deme gelmesinin 2 0 0 5  yılının Ey
lül ayında başlamadığını görmek 
oluşturm aktadır. Bir başka yo
rum, söz konusu bu gelişme ken
di başına bir tek  hadise değil, ak
sine 1988 yılında Şeytan Ayetleri 
isimli k itab ın  yayın lanm asıyla  
başlayan olayların devamı niteli
ğindedir, ki bu olaylar başörtüsü

ve "İslam 'da evlilik" konularını da 
içerm ektedir.

Bir tak ım  ye re l nedenlere  
bağlı ve kendi özel bağlamları 
içinde ele alınm alarına rağmen, 
bu tip gelişm eler tıpkı birbirleriy-

le uzaktan akraba olan insanlar 
arasındaki ilişkiye benzer bir du
rum arz etm ektedir. Ancak bu 
benzerlikler sahip oldukları pek 
çok özellikler nedeniyle birbirle- 
riyle örtüşen nitelikler arz e t
m ektedir. Bu nitelikler “ İslam " ile 
“Batı" ve bu iki evrenin, örneğin 
ifade özgürlüğü, inanca saygı gi
bi değerler sistemi arasında bir 
bölünmeye dikkat çekm ektedir.

İslam ve Batı arasında gide
rek artan çatışm alar Avrupalılı
ğın tem sili ile Avrupa'da yaşayan  
Müslüman topluluklar arasında  
bir çatışm anın doğması yönünde

bir eğilim gösterm ektedir. A vru
pa'da yaşayan M üslüm anların  
varlığı, hızla post-modern A vru
pa görünümü arz eden bir dö
nemde Avrupalılık krizinin bir be
lirtisi olarak görülm ektedir. Müs

Güç olgusu, görünmediğinde çok daha etkili bir hale gelir. Müslüman 
kimliğini, vatandaşlar ve "göçm enler" bağlamında gündeme gele
cek şekilde ulus-devletler sınırları içerisinde tutm a zorluğu, Müslü
manların siyasal kimliğini tanımlamanın niçin mevcut dünya düzeni
nin tem ellerini oluşturan normlar ve kurumlar üzerinde böylesine y ı
kıcı bir etki meydana getirdiğinin nedenlerinden biridir.
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lüm anların Avrupa'da bir azınlık  
rolü oynam ayı başaram am aları, 
bu çatışm aları dönüştüren bir 
unsuru teşkil etm ektedir: Müslü- 
m anlar ulusal sınırları aşmak su
retiy le , pek çok Batılı hüküm et
teki ırk ilişkilerini şekillendiren 
"ulusal çoğunluk ve etnik azınlık" 
olgusuyla dalga geçm ektedir.

Küçük bir ülke olan Danim ar
ka'da, ülkedeki 2 0 0 .0 0 0  Müslü- 
manı aşağılam a konusunda bir
kaç karam sar kişi bulunuyordu; 
fakat ülkedeki bu karşılaşma, e t
nik azınlık ve ulusal çoğunluk 
arasındaki ilişkiden farklı olarak, 
küresel siyasal yaklaşım lar bağ
lamında yeniden şekillenm eye ve 
tanım lanm aya başlandığında Da
nim arka hüküm etinden çok daha 
pişm anlık ifadeleri içeren açıkla
m alar gelm eye başladı.

Üç Ders, Bir Cevap

Güç olgusu, görünmediğinde çok 
daha etkili bir hale gelir. Müslü
man kim liğ ini, va tan d aş lar ve 
"göçm enler" bağlamında günde
me gelecek şekilde ulus-devlet- 
ler sınırları içerisinde tu tm a zo r
luğu, Müslümanların siyasal kim 
liğini tanım lam anın niçin m evcut 
dünya düzeninin tem ellerini oluş
turan norm lar ve kurum lar üze
rinde böylesine yıkıcı bir e tk i 
m eydana getirdiğinin nedenlerin
den biridir.

Avrupalılık ile Müslümanların 
siyasal duyarlılıklarının küresel 
bağlamda ortaya çıkması arasın
daki sürekli var olan çatışm alara  
verilebilecek üç cevap bulunm ak
tad ır.

1.Müslümanların kendi kü ltü r
lerini te rk  etm eleri talebinde bu
lunmak ve böylece bu kitlenin  
Avrupalılık bilincine entegre ol
m alarını sağlamak suretiyle A v

rupa'nın kültür üstünlüğünü ye 
niden tesis etm e çabaları.

Böylesi argüm anlar, Müslü
m anların A vrupa toplum unun  
meşru bir parçası olmasını yadsı
m akta ve Müslüm anların Avrupa 
vatandaşları olarak tam  anlam ıy
la entegre olabilecekleri zamanı 
geleceğe erte lem ekted ir.

2 .M üslüm anların g erçek leş 
tird ikleri protestoları İslam kor
kusu bağlam ında d e ğ e rle n d ir
mek.

Bir başka deyişle, Müslüm an
ların dünya çapında ortaya koy
dukları protestolar siyasal bir ge
lişme olarak dikkate alınm am ak
ta, sadece Müslümanların yanlış 
an lam aları, yanlış yorum ları 
ve /veya  "çılgın m ollalarca" m oti
ve edilen hareket olarak kabul 
edilm ekted ir. Burada söm ürge  
dönemine özgü bir yaklaşım ola
rak, mutedil, eğitim siz, ılımlı k it
lelerin ayartılm ası söz konusu
dur... Müslümanlardan, galeyana  
gelen hislerini yatıştırm aları bek
lenm ekte ve böylece “ ılım lılaştı- 
rılm aya" zorlanm aktadırlar.

3. Müslümanların p rotesto la
rını, Avrupalılığın sergilediği fun- 
dam entalizm e karşı ortaya ko
nan bir tepki olarak değerlendir
mek yerine, fundam entalist ola
rak yafta lam ak.

Müslümanların protestolarına  
odaklanmak yerine, örneğin, İn
giltere medyasının çoğunun yap
tığı gibi protestocuların taşıd ık
ları dövizlere ve pankartlara yo- 
ğunlaşılm ıştır. (Aynı m edya kuru
luşlarının çoğunun, 1982  yılında 
Falkland Adaları için Güney A t
lantik 'te Arjantin 'le yapılan sa
vaştan dönen donanma askerle
rinin taşıdığı dev pankartlar üze
rine yazılm ış olan "D em iryo lu  
grevine son verin, yoksa hava 
akını başlatırız" şeklindeki döviz

lerin gündeme getirilm esini pro
vokasyon olarak değerlendirmesi 
oldukça şaşırtıc ıd ır.) Medyanın  
sergilediği bu tutum , Batılı dev
letlerdeki etnik azınlıkların varlı
ğının ırkçılığın yegâne sebebi gö
rülmesi bağlamında değerlendi
rilm elidir.

Yukarıda dile getirilen bu üç 
yaklaşım söz konusu çatışmanın  
ortaya çıkışını detaylı bir şekilde 
ele alm am akla birlikte, Avrupalı
lıkla Avrupalılık dışı arasındaki 
hiyerarşiyi devam e ttirm eye  ya
ram aktadır. İşte bu nedenle, Av
rupalI kimliğinin içinde bulundu
ğu bu krize çare olarak Müslü
manların daha iyi birer vatandaş 
olm alarını, ulusal çoğunluğun da
ha iyi birer mensubu olmalarını, 
böylece Avrupalılığın kendini da
ha iyi hissedebileceğini ileri sü
ren ler ulusal bağlılıkların inşası
nın kendi başına bir problem ol
duğunu gözden kaçırıyorlar.

İhtiyaç duyulan şey, Müslü
manların ve diğer etnik azınlıkla
rın geçm ek zorunda oldukları ve 
böylece ulusal çoğunluğun ta ri
hin aynen tekerrü r ettiğ in i ve 
dünyanın hâlâ Avrupa merkezli 
bir yapılanm a arz ettiğ ini öngö- 
rebilm elerini sağlayacak olan va
tandaşlık testle ri veya buna ben
zer uygulam alar değildir.

Aksine, dünyadaki çokkültür- 
lü çoğulculuğun kabul edilmesi
dir. Bize daha iyi bir gelecek va- 
ad eden husus, çokkültürlü lük  
anlayışının yayg ın laş tırm as ıd ır, 
yoksa Avrupalılık ve Avrupalılık 
dışı arasındaki hiyerarşisin gide
rek daha da muhkem hale getiril
mesi değildir.
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Duşiince

"BU SAVAŞ KAZANILMAZ"

ZYGMUNT BAUMAN
Tiirkçesi: Tevfik Emin

Üm ran derg is i okuyucuları fark lı 
persp ektifle rd en  değil ama farklı 
perspektifleri seyre alışkındırlar. İş
te  bu cihetten; önemli sayılabilecek 
Batılı düşünürlerden olan ahlak fe l
sefecisi ve sosyolog Zygm unt Ba- 
uman ile yapılan röportajı yayım la
mayı uygun gördük. Metnin, Müslü- 
manca bir m edeniyet ve en genel 
anlamda insanlık tarihi okumasının 
bir batıl(ı) gözden nasıl ayrıldığını ve 
feraset ile basiret gibi hasletlerin  
önemini bir kez daha gösterm esi ba
kımından ciddi bir tefekkürü haketti- 
ğini düşünüyoruz. Daha önceki sayı
larım ızda yay ın lad ığ ım ız  Baudril- 
lard'ın Çılgınlığı Globalizm Ü retiyor 
adlı m etni ile karşılaştırıldığında bu 
iki ‘Avrupalı'nın örtüştüğü ve ayrıldı
ğı noktalar da ortaya çıkacaktır. Y i
ne m etinde yer alan birtakım  sorula
rın üslup ve içerik olarak çarpıklığı 
ile Bauman'ın bilhassa Din ve Jeopo
litik bölümünde verdiği kimi cevap
ların hem iç hem de çapraz tu ta rs ız 
lıklarla malül oluşunun altını çizerek  
ve e lb ette  ki dergim izin bu konudaki 
hassasiyetini yeniden vurgulayarak  
sîzleri m etin le başbaşa bırakıyoruz. 
Um arız, faydalı olacaktır.

•  nsanlığın modemite ve 
f  küreselleşme tecrübesini 
ğ incelikli ve sessiz ama 

ısrarcı bir şekilde açım
laması/ parçalara ayırması 
Polonya doğumlu sosyolog 
Zygmunt Bauman’a zaman 
içerisinde -kendi ülkesi da
hil- çağımızın önde gelen dü
şünürlerinden biri olma vas
fını kazandırdı. Bauman’la 
İngiltere, Leeds’teki evinde 
Polonyalı gazeteci Lukasz 
Galecki konuştu.

Lukasz Galecki: Küre
selleşmenin sınırlarım nasıl 
tarif edersiniz?

Zygmunt Bauman: Kü
reselleşme çok uzaklarda 
egzotik bir yerde yaşanmı
yor. Küreselleşme Leeds’te 
olduğu kadar Varşova’da, 
New York’ta ve/ya Polon
ya’nın küçük bir kasabasın
da da yaşanıyor. Pencereni
zin hem (en) dışında hem de 
içinde. Varlığını müşahede 
edebilmeniz için sokağa çık
manız yeterli. Küresel ve ye
rel alanlar ancak soyut düz
lemde ayrı(ştırı)labilirler, 
gerçekte ise iç içe geçmişler
dir.

Esas sıkıntı bugün yaşa
dığımız küreselleşmenin 
tam anlamıyla olumsuz içe
rikte oluşudur. Zira bugün
kü haliyle küreselleşme, 
milli egemenliğe dayalı siya
si ve adli kurumlarm değil 
sermayenin küreselleşmesi, 
malların, enformasyonun, 
suçların ve terörizmin ser
best dolaşımına imkan vere
cek biçimde sınırların orta
dan kaldırılması temelinde 
yükseliyor. Küreselleşmenin 
bu olumsuz boyutunu mü
teakip olumlu boyutunu he
nüz göremedik ve nihayet 
iktisadi ve sosyal süreçler 
üzerinde, küreselleşmenin 
geldiği nokta ve ortaya çı
kardığı sonuçlar ile başede- 
bilecek yeterlikte düzenleyi
ci vasıtalar geliştiremedik.

Küreselleşme ve Kaos

Galecki: Bu durumun geç
mişte herhangi bir örneği 
(selef) var mı pekala?

Bauman: İki yüzyıl önce 
atalarımız da -köy, mahalle 
yahut kasaba gibi- yerel 
toplulukların sınırlı güçle
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riyle başedemeyeceği ölçekte 
büyük bir kaosun korkusunu 
yaşıyorlardı. O günlerde, ulus
ları (nation) inşa etmenin are- 
fesindeki büyük hareket alan
ları bugünün ulus-devletleri- 
nin küresel(leşmeci) güçler 
karşısında duyduğu türden bir 
korku ve tuzak hissi yaşıyor 
olmalıydılar. Yine de ataları
mız, ortaya çıkan kaosu yöne
tebilecek, onu dizginlemeyi 
sağlayacak hüküm ve yöntem
leri birlikte yürütebilecek, gö
rece şeffaf hale getirecek ve az 
çok öngörülebilir kılacak siya
sal temsil ile yasal ve adli vası
talar inşa edebildiler.

Modern dünyanın öncüleri 
akıl tarafından yönetilen ve 
teknik donanımları vasıtasıyla 
ilerleyen toplumlarm, sözgeli
mi yalnızca tabii afetlerin kap
rislerine maruz kalan bir dün
yadan daha öngörülebilir ve 
yönetilebilir olduğunu ispat 
edeceklerini ümit ediyorlardı. 
Bu rüyanın bir illüzyondan 
(yanılsama) ibaret olduğunun 
görülmesini müteakip; bugü
nün post modern dünyasında 
erken 19. yüzyıl İngiltere’sin
de yerel toplulukların, iktisadi 
gelişimin başat güçlerini yöne
tecek yeterlikte vasıtalarla bir
likte bu güçler üzerindeki ha
kimiyetlerini de yitirdikleri 
durumun bir benzerini müşa
hede ediyoruz. Yerel hakimi
yetin sınırları dışındaki en
düstrileşen dünya da, başarı
nın saf güç, işbilirlik ve vic
dansızlık tarafından belirlen
diği ve bu gelişmelere hükmet
mek çabasındaki güçlerin açık 
biçimde yetersiz kaldığı bugü
nün küresel alanı/boşluğuna 
(.space) benzer biçimde kendi
sini tehlikeli/sahipsiz toprak
larda (no marı’s land) bulmuş
tu.

Galecki: Bu güçlere hük- 
medilebilmesi için ne kadar 
bir zaman gerekti?

Baıunan: Modern devlet bu 
yeni gerçeklikle başa çıkana 
dek bütün bir 19. yüzyıl ile 20. 
yüzyılın hatırı sayılır bir kısmı
nın geçmesi gerekti. Modern 
devlet çocuk işçilere dönük

Küreselleşme Leeds'te oldu
ğu kadar Varşova'da, New 
York’ta ve Polonya'da yaşa
nıyor. Pencerenizin hem dı
şında hem de içinde. Varlığı
nı müşahede edebilm eniz  
için sokağa çıkmanız yeterli. 
Küresel ve yerel alanlar an
cak soyut düzlemde ayrılabi
lirler, gerçekte ise iç içe 
geçmişlerdir.

hukuki düzenlemeler, köle ti
caretinin yasaklanması, çalış
ma günlerinin düzenlenmesi, 
içme suyunun temini ve yeter
li arıtma ile temel tıbbi bakım 
gibi kendisinden önceki yöne
timlerin karşılaşmadığı mese
leler için kurallar ve düzenle
meler tesis etmek zorundaydı. 
Genel olarak konuşmak gere
kirse, bütün bunlar serbest ka
lan kaotik güçlerin neden ol
duğu tahribatın tamiri içindi.

Bu ilk küreselleşmenin 
olumsuz yönlerinin hiç değilse 
tekil milletler bağlamında 
olumlu yönlerle dengelenmesi 
için bir bir yüzyıl gerekti. Bu
günün dünyasında herkes bir-

şeyler yapılması hususunda 
mutabıksa da ortak hareket 
imkanları gerekenin çok geri
sinde bulunuyor. Küreselleş
me uzunca bir zamandır varo
lan bir durum ancak göz ka
maştırıcı ve sarsıcı bir şekilde 
gerçekleşen son hadiseler, da
ha öncesinde görülmeyen ya
hut üstün körü geçilen mese
lelerin kesin olarak farkına 
varmamızı sağladı.

Hukukun üstünlüğünü ko
rumak ve vatandaşları savun
mak maksadıyla tasarruf etti
ğimiz vasıtalar esası itibarıyla 
sınır ötesi olan bu küresel güç
lere hakim olmakta açıkça ye
tersiz kalıyor. 11 Eylül 
2001’deki hadiseler ile Madrid 
(Mart 2004) ve Londra (Tem
muz 2005) saldırıları, yasa ve 
düzene saygının korunması ve 
devamını sağlayan geleneksel 
vasıtaların, kabaca ifade eder
sek, beş para etmezliğini apa
çık ortaya koydu. Elbette ki, 
bu durum bizi -hepimizi- hay
rete düşürdü.

Aydınlanma ve Güven

Galecki: Irak’ta olan bitenden 
hareketle, hafif grip geçiren bir 
hastayı (ayakta) tedavi etmek 
yerine karaciğeri, bir böbreği 
yahut beynin yarısını almak 
gibi büyük bir müdahaleyi ter
cih ettiğimizi düşünmüyor 
musunuz?

Banman: Evet. Ancak, bu
nun neden böyle olduğu üze
rinde düşünmeliyiz. Olumsuz 
küreselleşme cereyan ederken 
insanların neden olduğu fela
ketler tabii afetler gibi yaşan
maya devam ediyor, kastettiğim 
nereden ve ne zaman geldikle
rinin kestirilemiyor oluşudur. 
Bir patlamanın gerçekleşeceği 
biliniyor fakat kimse ne zaman
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ve nerede olacağını b ile m i
yor. Bu mayın tarlasını, mayın
lar patlamadan yok etmek üze
re bombalamak için güçlü bir 
eğilim var. Eğer elinizde nere
deyse sınırsız miktarda bomba 
var ve herhangi başka vasıtalar 
yok gibi ise bu tercih bilhassa 
cezbedici oluyor.

Bu manzara, modern döne
min başında çizilen gelecek 
tablosundan oldukça farklı. 
Aydınlanma filozofları insan 
iradesi altında ılımlı ve yaşa
nabilir bir dünya düzeni hayal 
etmişlerdi, insanoğlu ise ilahi 
kainatın hikmet ve bilgisine 
bel bağlamak yerine kendi 
düşlerini gerçekleştirecekti.

Bu düşünürler, aniden ger
çekleşen ve hem erdemliler 
hem de zalimler üzerinde bü
yük tahribat yapan Lizbon 
depreminin (1755) yol açtığı 
sarsıntıyı müteakip yangın ve 
tsunami felaketlerini yaşamış
lardı. Jean Jacques Rousseau 
bu tabii afetten ötürü (Batılı) 
uygarlığı suçlamıştı. İnsanla
rın tabiatla uyum içinde olma
ları, haddinden fazlaca kalaba
lık şehirlerde yaşamamaları, 
yüksek binalar inşa etmemele
ri ve ateş ve selden sahip ol
dukları mal mülk yerine canla
rım kurtarmaya çalışmaları 
halinde bu denli kayıp veril
meyeceğini söylemişti.

Bunun karşıtı olarak Volta
ire “tabii durum”u görmezden 
geldi, zira o insanların niyet ve 
eylemlerinin sonucuna (gücü
ne) daha fazla inanıyordu. Ona 
göre eğer insanlar yeteri kadar 
mantıklı davranmış olsalardı 
kendilerini güvende hissede
cekleri medeni bir toplum ya
ratabilirlerdi. Pek çok mesele
de sürekli bir karşıtlık içinde 
bulunsalar dahi, iki düşünür 
de insanoğluna güveniyordu.

Bu anlamda ikisinin de yanıl
dığını ifade edebiliriz.

Galecki: Öyleyse, moder- 
nitenin başlangıcı b ilin e m e 
zin korkusu muydu?

Bauman: Modernitenin en 
merkezi tasarımı şaşkınlıklar
dan arınmış, güvenlikli ve kor
kulardan beri bir dünyaya du-

Bu manzara, modern döne
min başında çizilen gelecek 
tablosundan oldukça farklı. 
Aydınlanma filozofları insan 
iradesi altında ılımlı ve yaşa
nabilir bir dünya düzeni ha
yal etmişlerdi. İnsanoğlu ise 
ilahi kainatın hikmet ve bil
gisine bel bağlamak yerine  
kendi düşlerini gerçekleşti
recekti.

yulan özlemden kaynaklan
mıştır. Bu iki yüzyıllık çabanın 
ve tutkulu rüya-tasarımm 
ulaştığı zirve noktası sürekli 
yanlışlıkla “refah” devleti ola
rak adlandırılan sosyal devlet
tir. Bütün bir tasarım refahtan 
ziyade her bir vatandaşın so
rumluluğunu taşıyan, ona kor
kulardan beri ve haysiyet ve 
anlam dolu bir hayat sunan bir 
toplumla ilgiliydi.

Bu, bireysel felaketlere kar
şı geliştirilen ortak bir sigorta 
poliçesi fikriydi. Bir bireyin fe
lakete uğraması halinde, top
lum orada ona yardım için var
dı ve kaynakların yeniden da
ğılımı bir netice değil vasıta

idi. Bütün bir kavramsal yapı 
ancak kendini emniyette gören 
vatandaşların kendi ayakları 
üzerinde durabileceği düşün
cesi üzerine bina edilmişti. 
Sosyal devletin İngiliz yoru
munun tasarlayıcısı William 
Beveridge bir sosyalist değil li
beraldi ve sosyal devlet kavra
mını liberal düşüncenin ger
çekleşmesi şeklinde görüyor
du.

Sosyal Devlet ve Ulus-Devlet

Galecki: Peki bu durum, ge
çen onyıllar sonrasında sosyal 
devletin aslında liberal hedef
lerden özgür iradeyi gerçekleş
tirebildiği anlamına mı geli
yor?

Bauman: Bu istenilen bir 
durumdu. Sosyal dayanışma 
olmaksızın bireysel irade öz
gürlüğünden bahsedemeyiz. 
Özgürlük, her ferde onu ger
çekleştirecek vasıta ve eşit im
kanlar verilmedikten sonra ye
terli değildir. Eğer birey ip üs
tünde yürümek durumunday
sa, düşmesi halinde kendisini 
tutabilecek emniyet ağları da 
bulunmalıdır.

Olumsuz küreselleşme (ne
gative globalization) ulus-dev- 
let yapısı dahilinde beşeri so
rumluluklar için makul bir 
denge kurulmasını neredeyse 
imkansız hale getirdi. İnsanla
rın birlikte varoluşu fikrine 
büyük bir darbe indirdi. Dün
yaya baktığınızda -belki İskan
dinav ülkeleri dışında- bu sos
yal devlet kavramının ricatta 
olduğunu müşahede edersiniz. 
Öne sürülen sebepse bu mali
yeti/külfeti karşılayamaz halde 
oluşumuz. İnsanları emniyet
sizliğe ve neticesinde ortaya çı
kan korkuya karşı koruma yü
kümlülüğünü yerine getirmek
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şöyle dursun, hükümetler 
iş(çi) piyasasında ve hayatın 
piyasa güçleri tarafından şekil
lendirilen diğer alanlarında da
ha fazla esneklik talep ediyor
lar. Bu ise daha fazla emniyet
sizlik anlamına geliyor. İste
dikleri şey tehlikeyi azaltmıyor 
aksine artırıyor.

Devletin yükümlülüklerini 
terkinin neticelerinden biri de 
devlet otoritesinde ortaya çı
kan meşruiyet krizidir. Bu oto
rite itaati, disiplini ve hukuka 
saygıyı gerektiriyor; karşılığın
da ise vatandaşlara güvenlik ve 
şerefli bir hayat vadediyordu. 
Fakat -ücretsiz eğitim, temel 
sağlık hizmetleri, yaşlı bakım 
evleri ve temel işsizlik hakları 
dahil- bu vaatler birer birer 
terkediliyor.

Devletin eli kolu bağlı; bi
zatihi kendisi de piyasa koşul
larının avuçlarına bırakılıyor.

Piyasa güçlerine karşı gelmeye 
cüret etmesi halinde sermaye 
kendisine kolayca ve rahatça 
büyüyebileceği başka bir me
kana akacaktır. Ardında bırak
tığı millet ise işsizlik ve yok
sulluk belalarıyla karşı karşıya 
kalacaktır. Sermaye tek bir 
tuşla hareket ettirilebiliyor. 
Öyleyse soru(n) şudur: Devle
tin meşruiyetinin önceki, gele
neksel temellerinin yerini ne 
ikame edebilir? Vatandaşın 
güven kaynağı ne olacaktır? 
Üzüntü verici bir durum ama 
bu olumsuz küreselleşmenin 
en vahim sonuçları (mesela 11 
Eylül), devlet otoritelerinin 
kendilerine yeni meşruiyet 
kaynakları bulmalarında yar
dımcı oldu.

Galecki: Geleneksel ulus- 
devlet küreselleşmeye karşı sa
vaşı kayıp mı ediyor?

Bauman: Bu savaşta iki sü

reç aynı anda cereyan ediyor. 
Bir yandan, gücü herhangi bir 
devletin kontrol sınırlarının 
ötesinde yeni bir unsur olan 
küreselleşmeyle başetmeye ça
lışıyoruz; ki sahip olduğumuz 
mevcut vasıtalarımız direne- 
bilmek için oldukça zayıf. Di
ğer yandan, devlet güçlerinin 
kısıtlanmış olmasına rağmen 
kullanılabilecek sun’i (ersatz) 
bir siyasal çözüm, yine sun’i 
bir meşruiyet bulmak istika
metinde ümitsizce bir arayış 
var. Bu arayış devletin vatan
daşlarına [halen] birşeyler ya
pabilme kudretinde olduğunu 
göstereceği bir alan içindir.

TV ekranlarımızda giderek 
sayıları artan etkileyici manza
ralar izler haldeyiz: Özel kuv
vetler tarafından gerçekleştiri
len bir işgal, havaalanlarında 
gövde gösterisi yapan tanklar 
ya da tren ve metro (subway) 
duraklarını kordona alan polis 
yetkilileri. İşte bu devletin bi
ze öğretmek istediği derstir: 
Hadisenin üzerindeyiz- her 
şey kötü olabilir fakat bizler 
işimizi yapmazsak daha kötü 
olacağı muhakkak.

Güvenlik ve Özgürlük

Galecki: Küresel ve ulus-dev- 
let perspektifinin ötesinde, bir 
de halen [kişisel] insan ruhu 
perspektifi mevcut. Bu çerçe
vede, özgürlük ve güvenlik 
arasındaki gerilim kendisini 
ne şekilde açığa vuruyor/orta
ya koyuyor?

Bauman: Bugünün dünya
sında insanların korkmak için 
pek çok nedenleri var. Genç 
bir insanın bugün karşı karşı
ya olduğu tehlikelerin bir ka
talogunu kolaylıkla çıkarabilir 
olsak da, korkunun gerçek se
beplerinin yaygın/dağınık, be
lirsiz ve tammla(n)ması hayli
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güç olması bakımından bu ne
denlerin daha tehditkar oluşu 
katalogu tamamlamamıza im
kan vermez. Eğitim almak ve 
mesleki becerilerini geliştir
mek için yıllarını harcayan 
genç bir insan piyasa için de
ğersiz hale gelebilir zira eğiti
mine başladığında hayalini 
kurduğu iş artık Kamboçya’ya 
taşınmıştır. Ayrıca özel hayatı 
da parçalara ayrılmıştır zira 
hayat arkadaşı kendisine daha 
yeşil çayırlıklar bulmuştur.

Bugünün gerçe[kli]ğinde 
sizi batırabilecek binlerce ve 
binlerce akışkan/sıvı (liquid) 
unsuru sıralayabiliriz. Bütün 
bunlar giderek büyüyen genel 
bir tür itminansızlığa neden 
oluyor çünkü bu korkunun 
haritası giderek silikleşiyor ve 
belirsizleşiyor. Korku daha 
yaygın/dağmık ve tanımsız ha
le geldikçe, suçlanabilecek so
mut nesneler yahut insanlar 
bulma arayışı da daha bir 
ümitsizce oluyor.

Bu genel var/lık/oluşsal be
lirsizlik düzeyini görece daha 
somut bir kişisel güvenlik dü
zeyine indir(ge)menin en bü
yük avantajı kişinin nihayet ne 
yap(ıl)acağım farketmesidir. 
Mesela, kapılarıma daha iyi ki
litler vurabilir veyahut evimin 
etrafına yaklaşan herhangi bir 
yabancıyı tespit eden alıcılar
dan müteşekkil bir izleme sis
temi yerleştirebilirim. Her su
ikast, her bombalama eylemi, 
her terörist eylemin ardından 
yeni görev/vazifeler ortaya çı
kıyor. İnsanlar [bu sayede] 
kendilerine birtakım hedefler 
ve üzerine odaklanabilecekleri 
somut işler buluyorlar. Bu du
rum onlara önemli ve yerinde 
bir çabaya katıldıkları hissini 
veriyor.

Bana işimi ve aileme yaşam

vasıtalarını sağlayan şirketi
min Bangalore’a taşınmasını 
engelleyemem belki fakat ka
im bir palto altında gizlenmiş 
veya elinde şüpheli bir paket 
taşıyan şüpheli birisini gördü
ğümde hemen polise müracaat 
edebilir ya da en azından o 
şüpheli kişiyi gösterebilirim. 
Otobüse bindiğimde koyu ye
şil çantasını karıştıran birini 
görürsem eğer şoföre gidebilir 
ve onu uyarabilirim. Artık ça
resiz değilim [dir]. Bunun ma
liyeti biraz fazlaca, zira Magna 
Carta’dan bu yana İngiliz hal
kının keyfini sürdüğü insan 
hakları askıya alınmış durum
dadır. İngiliz halkı için gurur 
kaynağı olan özgürlükler ve 
haklar bahçesi adım adım par
çalara ayrılıyor. Ancak yine de, 
son araştırmalar Ingilizlerin 
yüzde 73’ünün bu karanlık 
oyun için ödenen bedele değ
diği görüşünde olduklarını 
gösteriyor.

Galecki: Öyleyse, insan 
haklarının kısıtlanması çok da 
tepki görmüyor. Belki de krali

çenin tebaası devlet gücüne 
karşı bir korumadan ziyade 
devlet tarafından korunmayı 
istiyorlardır?

Bauman: Her madeni para
nın iki yüzü vardır. Yeni Ze
landa’da birisiyle internet üze
rinden irtibat kurup herhangi 
bir projenin detaylarını konu- 
şabilme imkanının bir de ka
ranlık yüzü var. Yalnızca terö

rist eylemler değil, neredeyse 
her tür suç eylemi bu küresel 
ağ üzerinden zemin bulabilir. 
Bu bağlamda -Max Weber’e gö
re modern devlete kaynaklık 
eden- güç kullanma tekeli çok 
önce yitirildi.

Ulus-devletin uzunca bir 
müddettir kendisine atfettiği 
bu tekelin bölgesel çatışma ve 
savaşlar için tasarlandığı gayet 
açık artık. Bütün mantık belir
li bir bölgeyi ele geçirmek ve 
askeri kuvvetlerinizi oraya 
yerleştirmek, ele geçirilen böl
gede kendi yönetiminizi tesis 
etmek ve başkalarının sizden 
geri almasını engellemek üze
rine kuruluydu.

Geçmişte, egemenlik ve 
otorite bölgesel olarak tarif 
edilmiş ve devletin askeri gücü 
bu düzenin korunması için bir 
tür garanti tesis etmişti. Küre
selleşme çağının bir vakıası 
olarak bugünkü terörizmse, 
tanımı gereği sınır ötesi oldu
ğu için yukarıdaki türden bir 
tarifi aşıyor. En karmaşık tek
nik donanıma ve tarihin en 
büyük bütçesine sahip tüm za-

manlarm en güçlü silahlı kuv
vetleri bir libre (yaklaşık 453 
gram) ağırlığındaki cep silah
ları kullanan bireye karşı çare
siz durumda.

Bu son derece garip bir as
keri düşman; bombalanabile
cek herhangi bir karargahı, as
keri üssü ya da kışlası yok. Bu 
askeri güç aniden bitiveriyor 
ve sonra [adeta] havaya karışı

Düzensiz dünyamızdaki cari mücadele geleceğin dünya düzeninin ne şe
kilde gerçekleşeceğinden ziyade kimin şekillendireceği konusundadır. 
Bu mücadeledeki ta ra fla r ellerindeki bütün imkanları seferber etmiş va
ziyetteler.
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yor. Örgütlenme yapıları yal
nızca teorik önem arzediyor. 
Herhangi bir komutanı yok; 
bir düzen yahut hiyerarşi de; 
fakat yine de bir nedenle birbi
rinden ayrı pek çok insan aynı 
yolu takip ediyor, hatta benzer 
hareket ediyor.

Eğer el-Kaide hakikaten var
sa, bu küresel çapta, oldukça 
geniş bir potansiyel müride sa
hip dünyanın aşırı Mani[k]yen 
[İran’da 3. yy (276 civan)’da or
taya çıkan dini/felsefi düalizm 
öngören inanış, Mani] bir dün
ya görüşünde olmalıdır. “Öte
ki” yansının Şeytan tarafından 
idare edildiği ve “bizim” olan 
yarısının ise iyi ve gerçek olanın 
hakimiyetinde [Manikyen] iki 
ayrı dünya algısı hiçbir şekilde 
Islami ‘fundamentalizm’in icadı 
değildir.

Din ve Jeopolitik

Galecki: Batıya karşı savaş 
Rus ruhu, Alman ırkı, komü
nizm ve şimdi de İslam 
adm[d]a sürdürülüyor. Fakat 
batıdan nefretin ideolojisi ola
rak Oksidentalizm -dini temel
lere de dayandığında- mutlak 
kötüye karşı bir kutsal savaş 
(holy war) halini alıyor. Bu 
kutsal savaşta, gerçek mümin
ler ellerindeki bütün güç ve 
vasıtalar ile Batılı materyaliz
min sahte tanrısını yok etmeli
dirler. Bu tür bir savaşın galibi 
olabilir mi?

Bauman: Hangisi, yumurta 
mı önce gelir tavuk mu? İslam 
ya da bir diğer dinin siyasallaş
masından daha fazlasını yaşı
yoruz. Hadise, gruplar arasın
daki tabii çıkar çatışmasının 
eskatolojik bir mesele olarak 
algılanması ve bu çıkarlar ça
tışmasının apokaliptik (kıya
mete dair) bir karaktere sahip

olması nedeniyle siyasalın “di- 
ni”leşmesidir.

Bu hal istikrarsız bir dün
yada kat’iyet (kesinlik) arayışı
dır. Adını dahi koyamadığımız 
karmakarışık sorunlardan ka
çıştır. “Büyük sadeleştirme”ye 
duyulan hasretin ifadesidir. 
Kaybolan basit dünyamız ve 
bu dünya içindeki basit görev
ler manzumesine duyulan öz
lemdir.

-Meselelerimiz üzerine cid
di tartışmaların neredeyse hiç 
olmadığı, televizyon göste- 
ri(m)lerinde oyuncuların ramp 
ışıkları önünde birbirlerine 
bağrıştığı ve sözlü saldırıda bu
lunduğu- bu genel şiddet orta
mında fert bir tür kat’iyet arı
yor. Bu durum, kalplerimizin 
tertemiz olduğu, iyi ile kötü 
arasında basit bir ayırım şekli
ni alabilir ve kötülük işleyenler 
hiçbir kurtuluş ümitleri olma
dığı için kınanırlar.

Bu bakış üzerinde İslam’ın 
herhangi bir tekeli falan yok
tur. [Mesela] hem Filistinli 
hem de Israilli aşırılar şaşırtıcı 
biçimde benzer kelimeler kul
lanıyor. Her iki taraf da arala
rındaki anlaşmazlığı Filistinli
ler ile İsrailliler değil de, [Hz.] 
Muhammed ile Yehova arasın
daki nihai bir çatışma şeklinde 
tasavvur ediyor. İbadet edilen 
Tanrılar farklı isimlerde olsa 
da, benzer bir kelime hâzinesi
nin izlerini 2004 Amerikan se
çimlerinde haber başlıklarında 
görüyorsunuz. Fakat şunu ka
bul etmek gerekir ki, bugünün 
oldukça geniş ölçekli Manik- 
yenizmi içinde -jeopolitik se
beplerden ötürü- İslam’ın son 
derece önemli bir konumu bu
lunmaktadır.

Galecki: Jeopolitik dinin 
bir hizmetkarı mıdır, yoksa

tersi de mümkün müdür?
Bauman: İslam dünyası 

petrolün üzerinde oturuyor. 
21. yüzyılın yeni jeopolitik 
düzenini şekillendirmede 
enerji kaynaklarının kilit bir 
rol oynayacağı aşikar ve bugün 
Ortadoğu’da mevcut bulunan
lar yüzyılın ortalarına dek iş
levsel yegane kaynaklar ola
cak. Dünyanın büyük güçleri
nin ekonomileri, bilhassa da 
en büyük ekonomi, ucuz akar
yakıta dayalıdır. Çin ve Hin
distan’ın sakinlerini motorize 
etme sürecine girdiklerini de 
düşünürsek vaziyetin ciddiye
tinin daha da arttığını görü
rüz. Her Çinli ve Hintli ailenin 
bir araba satın aldıkları ve de
posunu doldurdukları bir 
dünya hayal etsenize!

Dünyanın petrol kaynakla
rının kontrolü kimin elinde ise 
küresel şartları dayatma şansı
na da sahip olacaktır. Büyük 
şirketler alemi bu gerçeğin tas
tamam farkında; pek tabii pet
rol üreticisi bölgelerde yaşa
yanlar da. Dolayısıyla, Ameri
ka’nın Ortadoğu üzerinde bü
yük bir nüfuz sahibi olma ça
basında şaşılacak hiçbir şey 
yok.

Hikaye İkinci Dünya Sava
şının hemen akabinde, CIA’in 
İran petrol kaynaklarını milli
leştirme cesaretini gösteren li
der Musaddık’a karşı (1952’de) 
düzenlediği komplo ile başla
dı. Bu olayın ardından, bölgede 
Amerikalılara bağ(ım)lı kirli 
otoriter rejimler kuruldu, en 
bildik örnekleri Suudi Arabis
tan ve Kuveyt olan bazı ülke
lerde ise otoritenin meşruiyeti 
için dini fundamentalizm kul
lanıldı.

Arap elitleri, sahip oldukla
rı petrol kaynaklarının batıyı
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kontrol edebilme imkanı bah
şettiğinin ve batının muazzam 
ekonomik ve askeri üstünlü
ğüne karşın paylarına düşeni 
artırmanın her zaman yeni bir 
yolu olduğunun pekala farkın
dalar. Toplum ise, kendilerine 
olan güvenleri gittikçe artan 
bu elitler ile emniyetsizlik 
içinde yaşayan ve çarpık batılı
laşma sürecinin nimetlerinden 
mahrum olan yoksul halk yı
ğınları arasında bölünmüş va
ziyette. Bütün bu etkenler ha
kikaten patlayıcı bir bileşim 
teşkil ediyor.

Batı kendi terör kahinlerini 
hatırlamalıdır: Mikhail Baku- 
nin’i, Sergei Nechaev’i ve Fyo- 
dor Dostoyevski’nin icat ettiği 
şeytanları. Hepsi de, hayal kı
rıklığı ve hüsrana uğramış en- 
telijansiyanın yoksullaşmış ve 
aşağılanmış halk yığınlarıyla 
buluştukları aynı bereketli top
rakları paylaşıyordu. Gerçek
ten de şerefli bir hayat için hiç
bir ümidi ve imkanı olmayan 
böylesi insanları bu dünyada 
bir iz bırakabileceklerine inan
dırmak kolaydır. [Mesela] 
Amerikan-lsrail şeytanı -ve da
hi pek çok benzeri- sizin şeref
li bir hayat sürmenize müsaade 
etmeyecektir fakat bu canavarı 
yaralayarak kendi damganızı 
vurabilirsiniz. [En genel mana
da] dinle hemen hiç ortak yanı 
bulunmayan hedeflerin ger
çekleştirilmesi uğrun(d)a di
nin suiistimal edilişine dair 
son derece sinik (cynical) bir 
düşünce.

Şiddet ve Siyaset

Galecki: Bu hikaye de dini 
propagandanın bir başka örne
ği midir, yoksa bir siyasal ha
reket düşüncesi mi?

Bauman: Yalnızca bir ide

oloji. Fakat entelektüel masa
larında üretilmiş siyasal ide
olojilerden can alıcı farkı yı
ğınlara düşünmeleri değil -ka
firlerin mü’minlerce öldürül
mesi gibi- eyleme geçmelerini 
ilham ediyor olmasıdır. Her 
ideoloji gibi, duyguları yön
lendirir. Aynı zamanda dünya
yı basite indirger ve tercihleri 
azaltır; çoğu kez bu ideoloji 
sahipleri intihar eylemlerine 
adaydırlar.

Düzensiz dünyamızdaki 
cari mücadele geleceğin dünya 
düzeninin ne şekilde gerçekle
şeceğinden ziyade kimin şekil
lendireceği konusundadır. Bu 
mücadeledeki taraflar ellerin
deki bütün imkanları seferber 
etmiş vaziyetteler. Amerika 
bütün askeri ve ekonomik gü
cünü kullanmaktadır. Fakat 
[kendisine savaş açtığı] İs
lam’ın da bu karşıtlıkta karara 
etki edecek kendi kozu var: 
Otuz yıl içinde -belki de daha 
önce- mevcut uygarlığın yaşa
yabilmesi için petrolden daha 
kıymetli ve hayati başka bir şe
yin olmadığı aşikar olacaktır.

Galecki: Terörizmin batı
nın zaafiyetinden kaynaklan
dığını düşünmüyor musunuz?

Bauman: Eğer teröristlerin 
hedefi batılı toplumlarda kendi 
güçleri hakkında şüphe tohum
ları ekmek, paniği yaymak veya 
bu toplumları güçsüzleştirmek 
idiyse, teröristler bu hususta 
bıkmak yorulmak bilmeksizin 
dehşet görüntülerini yayınla
yan büyük televizyonların kat
kılarını da göz ardı etmemeli
dirler. Teröristler aynı zaman
da devletin yasakçı uygulama
larının sürekli bir baskı atmos
feri oluşturduğunu ve düşma
nın kapılarına kadar dayandığı 
kuşatma altındaki büyük bir 
kale [ye kısılmışlık] düşüncesi

ni yaygınlaştırdığını biliyorlar. 
Öyle ki, sırt çantalı herkesin ya 
da bir minibüs şoförünün esa
sında bir katil olabileceği bir 
durumla karşı karşıyayız.

Ayrıca devletin izleme/göz
lem sisteminin de giderek 
ağırlığını artırdığını görüyo
ruz. [Zira] son derece ilkel 
aletlere sahip iki ya da üç kişi 
felç edici bir etkiye yol açabil
mektedir. Dünya bu türlü pat
layıcı madde ile dolu. Ancak 
batılı askeri güçler kendilerini 
karşı pozisyonda buluyorlar; 
milyarlarca dolarlık harcama
ları ve sayısız kurbanları dahi 
bu felaketi önlemeye yetmi
yor. Terörizm karşıtı ittifak tı
raş için bir balta kullanmak 
zorundayken, teröristler bir 
ormanı kesmek için bir tıraş 
bıçağı kullanabilirler. Bu [te- 
kabüliyetsiz] savaşın galibi 
olamaz.

Galecki: Devletin güvenlik 
bahanesiyle alabileceği önlem
ler dizisinin bir sınırı gözük
müyor. Bu silahlanma yarışı 
durdurulabilir mi?

Bauman: Bu süreç vatan
daşların müdahalesi olmaksı
zın durmayacak, kendi mo- 
mentumuna sahip bir süreçtir. 
Taraflar çatışma atmosferini 
sürekli alevlendiriyorlar. 
Mantıklı olmak ve tifüsün de
ri kremiyle iyileş tirilemeyece- 
ğini anlamak zorundayız. So
runların esas kökenlerine in
meden, hiçbir şey yapılamaz.

NOT: The Unwinnable war: an interview 
with Zygmunt Bauman, openDe-

net~). 01 December 2005. Parantez 
içinde yer alan Türkçe ilaveler ve 
metindeki (İngilizce) orijinal ifade
lerdeki italik vurgu Türkçe’ye çevi
rene aittir. Ayrıca, köşeli parantez
ler de anlamın akışını kolaylaştır
mak üzere bize aittir [T.E.].
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K apak

M edeniyetler Çatışm asında Müslümanların Yol Haritası -XII

[En Güzel Tarzda Mücadele -I]

AKREP KISKACI

YILDIRIM CANOĞLU

Batırın kayıkları, yatlara dokunmayın 
Öldürün kuzuları, atlara dokunmayın 

Aklınıza estikçe eleştirin Allah’ı 
Sakın ha kul yapısı putlara dokunmayın.

Abdurrahim Karakoç

vrupa’da, Paris olayları ile başlayan,

A
 Karikatür Provokasyonu ile gelişen 

olayların daha da yaygınlaştırılacağı 
anlaşılmaktadır. Bu tür provokasyonla

rın hedeflerini, amaçlarını iyi tahlil edip Şer İtti
fakının tuzaklarına düşmeden yol alabilmek için 
bir yol haritasına ihtiyaç her zamankinden da
ha acil hale gelmiştir. Zalimlerle Mazlumlar ara
sındaki bu mücadelenin en güzel tarzda yürütül
mesinin gerek ve yeter koşulları ortaya konul
malıdır. O nedenle bu yazıda genel bir durum 
analizi yapılacak, daha sonraki yazılarda da En 
Güzel Tarzdaki Bir Mücadele den ne anlaşıl
ması gerektiği ortaya konulacaktır.

Dünya Hakimiyeti İçin Kesişen Yollar

Soğuk savaş sonrası dönemde dünyada kurulu 
denge, kapitalist bloğun lehine bozulunca yeni 
karşı bir güç oluşmadan tüm dünya üzerinde tek 
yanlı tam bir hakimiyet kurabilmek amacıyla 
Vatikan, Siyonizm, Uluslararası sermaye ve ABD 
harekete geçmiş ve birbirlerinin ayağına basma
mak için, genelde, birlikte hareket etmeye başla
mışlardır. Bu dört gücün dünya hakimiyeti ko
nusunda yolları kesişmiş, aralarında ortak payda 
oluşmuştur. Aralarındaki tezatları, şimdilik bir 
tarafa bırakmış görünmektedirler.

Bu dört gücün dünya hakimiyeti hedefinin 
varolduğunu göz önüne aldığımızda, İslam coğ
rafyasını işgal konusunda hedeflerinin örtüştü- 
ğünü bunun için de işbirliği içinde olduklarım; 
sadece bazı nüanslarda anlaşamadıklarını söyle
memiz bir abartı değildir.

Papa II. John Paul 2000 yılma girerken (24 
Aralık günü) yayınladığı mesajda:

“Birinci bin yılda Avrupa Hıristiyanlaştı. 
İkinci bin yılda Amerika ve Afrika Hıristiyan
laştırıldı. Üçüncü bin yılda ise Asya’yı Hıristi- 
yanlaştıralım”1 derken Hıristiyanlara bir dünya 
hakimiyeti hedefini göstermiş olmaktadır.

Siyonistler, Tevrat’ın bazı ayetlerini bilerek 
yanlış yorumlayıp Yahudilere yalnızca kendileri
nin efendi olduğu bir dünya hakimiyeti hedefi 
göstermektedirler:

“Sizden büyük ve kuvvetli milletlerin mülkü
nü alacaksınız. Ayak tabanınızın bastığı yer si
zin olacak... Önünüzde kimse duramayacak, 
Allah’ınız Rab söylediği gibi, dehşetiniz ve kor
kunuzu ayak basacağınız bütün diyara koya
caktır”2

“Sen benim cenk topuzum, ve harp silahım- 
sın, ve seninle milletleri kıracağım, ve seninle 
ülkeler helak edeceğim... Ve seninle valileri ve 
kaymakamları kıracağım’’3

“... Bak, bugün, milletler üzerine, ve ülkeler
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üzerine, kökünden 
sökmek ve yıkmak 
için, helak etmek 
ve yok etmek 
için, bina etmek 
ve dikmek için 
seni koydum.”4 

S iyon izm ’in 
ön gördüğü dün
ya hakimiyeti, Tev 
rat’m tahrifi yoru
muna dayalı 
olarak inşa 
edilen Siyon 
Liderlerinin Proto-
kolleri adlı belgede çok açık bir hedef ola
rak ortaya konmaktadır:

20- Bugünkü hükümetler yerine, ‘ yük
sek hükümet adım alacak olan bir dev di
keceğiz Onun kollan her tarafa uzanacak 
ve o kadar teşkilatı olacak ki, bütün millet
ler ona itaatten başka çare bulamayacak
lar”.

“ Allah bize; biz seçkin kullarına, dağı
nıklığı takdir ettiği gibi, bizi cihan egemen
liğinin eşiğine getiren kuvveti de ihsan et
ti. Bu temeller üzerine bina kuracağımız za
man, hiç de uzak değildir.”5

Diğer taraftan Siyonist ağırlıklı uluslara
rası sermayenin dünyanın tüm zenginlikle
rini avucunun içine alarak bir dünya haki
miyeti kurmak istediği ve bunun için çalış
tığı bu gün bilinen bir gerçektir:

“..Dünyadaki asıl mali güç, birleşmemiş 
olan şahsi bankaların kulisi arkasında kalan, 
(uluslararası veya büyük bankerler diye 
isimlendirilen) Investment olan bankerlerin 
elinde bulunuyor. Bu, merkez bankalarının 
ajanlarından çok özel, güç sahibi ve gizli 
olan uluslararası işbirliği ve ulusal haki
miyeti içeren bir sistem kurdu”6

Gizli Dünya Devleti dediğimiz bu güç, 
elindeki muazzam sermayeyi ve nüfuz etti
ği bürokratları kullanarak ülkelerin kader
leri ile oynamaktadır. ABD bugün bu güç 
tarafından yönetilmektedir. Bu sermaye im
paratorluğu, ‘ABD’yi bir şirket devlet’ ha
line dönüştürmüş7 olup dünya hakimiyet 
isteklerini ve de stratejilerini ABD üzerin
den yürütmektedir:

House Banking Com
mitee başkanı, Kongre 
üyesi Wright Patman 
şöyle der:

“Amerika’da aslın
da iki hükümet bulun
makta... Bir usûle göre 

teşekkül eden hükümet 
var... Bir de, aslında 
kontrol yetkisi Anayasa 

M  tarafından kongreye 
verilen, mali gücü 
idare eden, bağımsız, 

kontrol edilmeyen, koor
dine edilmeyen Federal Re
serve Sistem mevcut.”6

Bu gizli devlet, CFR, Bil- 
derberg, Tri Lateral, Lions, 
Rotary gibi kuruluşlarla le
gal, Masonluk gibi kuruluş
larla illegal olarak dünyayı 
yönetmeye ve ülkelerin ka

derleri ile oynamaya çalışmaktadır.
Bu ideolojik karakterli sermaye, ABD 

adına ‘Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi’ni 
(PNAC) hazırlarken gerçekte kendi emelle
rini gerçekleştirmek istemektedir. Uluslara
rası bu sermaye imparatorluğunun yayıl
masına engel olabilecek tüm gelişmeler, 
tüm ülkeler, tüm uyanışlar ve tüm alterna
tif arayışlar mutlaka yok edilmesi gereken 
bir tehlike olarak görülmektedir: Eski ABD 
başkanlarmdan Woodrow Wilson’un dedi
ği gibi:

“Mademki ticaret milli sınırlan tanımı
yor ve mademki imalatçı dünyayı Pazar 
olarak görmek istiyor; onun ülkesinin bay
rağı da kendisini takıp etmeli ve milletle
rin ona kapalı olan kapılan kınlmalıdır: 
Para babalannın elde ettiği tavizler, dik 
kafalı milletlerin egemenliklerinin ayaklar 
altına alınması pahasına da olsa, devletin 
bakanlan tarafından korunmalıdır. Dün
yanın hiçbir köşesi bırakılamayacak veya 
ihmal edilemeyecek şekilde sömürgeler 
oluşturulmalı veya edinilmelidir.”8

Çizilen strateji, ideolojik karakterli özel 
uluslararası sermaye ile diğer uluslararası 
sermayeler arasında bir ortaklık oluşturma
ya dayanmaktadır. Siyonist sermayenin giz
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li dünya hakimiyeti hedefinin arka planda 
kalmasını sağlamak için amaç, sadece kapi
talist sistemin maksimize edilmiş bir kâr 
güvenliği şeklinde gösterilmektedir. Böyle- 
ce tüm uluslararası sermaye güçlerinin bir
likte hareketi sağlanmak istenmektedir: 

“(Tüm müdahalelerde) Amaç, rakip top
lumsal düzenlerin ortaya çıkmasını önle
m ek r e  kapitalist bağım lı devlete karşı iş
leyebilir tüm alternatifleri ortadan kaldır
maktır... Tehlikede olan şu ya  da bu Üçün
cü Dünya ülkesindeki yatırım lar değil, bü
tün b ir uluslar ötesi yatırım lar sisteminin 
uzun vadeli güvenliğidir. Bağım sız bir ge
lişme rotası izleyen hiçbir ülkenin, öteki 
halklar için tehlikeli b ir örnek oluşturma
sına izin verilm em elidir.”9

Yukarıdaki belgelerden görüldüğü gibi 
Siyonizm’in, uluslararası sermayenin, Hı
ristiyanlığın ve ABD’nin bir dünya hakimi
yeti kurma konusunda ortak paydaları, ara
kesitleri söz konusudur. Bu hedefin gerçek
leşebilmesi için şimdilik dayanışma içeri
sinde bulunmakta, ortak hareket edebil
mektedirler.

Akrep Kıskacı 
Ya Da Örümcek Ağı Bariyeri

Akrepler, düşmanları ile karşılaştıklarında 
kıskaçları ile onları şaşırtmaya, oyalamaya,

dengelerini bozmaya ve fırsatı yakalayınca 
iğnesini saplayarak zehirlemeye çalışır.

Örümceklerde ise oyun çoktur ve oyun 
kurmakta da mahirdirler. Genelde ağdan 
bariyerler, perdeler oluştururlar. Bariyerle
re hızlıca ulaşabilecekleri tüneller yaparlar. 
Ağlardan inşa edilen erken uyarı sistemleri 
ile etrafı donatırlar. Ağlarına yemler taka
rak hedef canlıları tuzağa doğru çekerler. 
Tuzağa takılan kurbanları iplikleri ile pa
ketler ve zehir enjekte ederek uyuşturur, 
dondurur daha sonra yemek üzere ambara 
kaldırırlar. Bazen hemen öldürüp yemeye 
başlar.

Vücuda enjekte edilen zehir hızlıca ka
na karışmakta ve ulaştığı tüm hücreleri ge
nelde parçalamakta, ayrıştırmakta, iyonize 
ederek fonksiyonunu icra edemez bir hale 
sokmaktadır. Zehrin dozajına ve yayılması
na bağlı olarak canlı vücudunun dengesi 
bozulmakta, bütünselliği kaybolmakta ya 
felç olmakta veya ölmektedir.

ABD Derin Devleti’nin 11 Eylül provo- 
katif hareketinden sonra ABD+AB, Vatikan, 
Siyonizm ve Uluslararası Sermaye, genelde 
İslâm ülkelerinin özelde Türkiye’nin 
BOP/GOKAP-AB bağlamında bir akrep kıs
kacına almak yada bir örümcek tuzağına 
düşürmek için birlikte hareket etmektedir
ler.

Eksenleri ‘Dinler Arası Diyalog’, ‘İsla-
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mî Terör’, ‘Yeni Din/Millet inşa etme (Et
nik ve mezhepsel ayrıştırma) ve ‘Zamana 
yayılmış Kaos’ olan dört boyutlu bir 
uzayda birbirini destekleyen ve fakat 
birbirinin zıddı gibi gözüken dört farklı 
tavır, dört farklı politika geliştirmeye ça
lışmaktadırlar. Bu politikalar, aynı orijine 
sahip dört farklı eksende gerçekleştirilmeye 
çalışılırken gerçekte dört boyutlu uzayda 
hedeflenen bir konumu elde etmeye dö
nüktür.

Dinler arası Diyalog

Gerek dinler arası diyalog, gerekse kültür 
ve medeniyetler arası diyalog veya kültür 
ve medeniyetler buluşması, tek taraflı icra 
edilmesi düşünülen bir politika olarak 
Müslümanlara dinin ne olması gerektiği 
şeklinde bir empozeden öteye gitmemekte
dir. Diyalogdan ziyade tek yanlı bir görev
ler zinciri takdimi söz konusudur. Dinler 
arasındaki ortak paydalar etrafında bir kim
lik inşası yerine, Müslümanların neyi yapıp 
yapmaması gerektiğine ve de Hıristiyan 
misyonerlerin İslam coğrafyasında rahat ve 
güvenli bir şekilde hareket edebilmeleri 
için gerekli ortamın sağlanmasına dönük 
bir çaba, bir gayret ve bir çalışma şeklinde 
cereyan etmektedir. Diyalogun hedefi, bu 
dinlerin tüm mensupları olması gerekirken 
diyalog ortamını engelleyen sadece Müslü- 
manlarmış gibi bir izlenim verilerek ev öde
vi sadece Müslümanlara yüklenmektedir. 
Adeta Müslümanların terbiyeye, ehlileşti
rilmeye ihtiyacı var havası oluşturulmaya 
çalışılmaktadır.

Bu güçler açısından diyalog çalışmaları
nın gerçek amacı, dünya barışı için gerekli 
diyalog veya dayanışma değildir. Diyalog 
adı altında bunlara karşı meydana gelebile
cek her türlü direnişi, uyanışı pasifize edip 
ülkeleri sömürmek, kolayca işgal etmek ve
ya Hıristiyanlaştırmaktır. Bu konuda Vati
kan, Siyonizm, uluslararası sermaye ve 
ABD yönetiminin hedefleri örtüşmektedir. 
Batı’nın tüm yönetimleri pastanın araların
da adil paylaşılması şartıyla bu konuda tam 
bir ittifak içerindedirler.

1964 yılında II. Vatikan Konsili esnasm-

da Papa Vl.Paul’un talimatıyla kurulan ‘Hı
ristiyan Olmayanlar Sekreteryası’nm 1973 
yılındaki sekreteri Pietro Rossano, Sekre- 
terya’nm yayın organı Bulletin'deki yazısın
da diyalogun amacını, Incil’i yaymak şek
linde açıklamaktadır:

“Diyalogdan söz ettiğimizde, açıktır ki bu 
faaliyeti, Kilise şartları çerçevesinde misyo
ner ve Incil’i öğretm bir cemaat olarak yapı
yoruz. Kilise’nin bütün faaliyetleri, üzerinde 
taşıdığı şeyleri yani Mesih’in sevgisini ve Me
sih’in sözlerini nakletmeye yöneliktir. Bu se
beple diyalog, Kilise’nin Incil’i yayma 
amaçlı misyonunun çerçevesi içinde yer 
alır. ”1

Keza Papa II. John Paul 1991 yılında 
“Kurtarıcı Misyon (Redemptoris Missio)” 
isimli genelgesinde dinler arası diyalogun 
tüm insanları Kilise’ye bağlamak olduğunu 
ifade etmektedir:

“Dinler arası diyalog, Kilise’nin bütün 
insanları Kilise’ye döndürme amaçlı mis
yonunun bir parçasıdır... Bu misyon aslın
da Mesih’i ve Incil’i bilmeyenlere ve diğer 
dinlere mensup olanlara yöneliktir. Tanrı, 
Mesih vasıtasıyla bütün insanları kendine 
çağırmakta, vahyinin ve sevgisinin mükem
melliğini onlarla paylaşmak istemektedir... 
Bu açıklamalar yapılırken, kurtuluşun Me
sih’ten geldiği ve diyalogun evangelizasyon 
(misyon)dan ayrılmadığı gerçeği göz ardı 
edilmemiştir”10

Biz burada dinler, kültür ve medeniyet
ler arasında diyalog olmasın, gerilim olsun
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tarzında bir görüşü savunuyor 
değiliz. Diyalogun, bir mono
log şeklinde cereyan etmeme
si, bir tarafın her şeyi karşıya 
dikte ettirip daima bir şeyler 
istemesi şeklinde anlaşılma
sının yanlış bir duruş, bir ta
vır ve politika olduğunu an
latmak istiyoruz. İslam coğraf
yasında misyonerlerin çok ra
hat hareket etmesi için gerekli 
alt yapının hazırlanması konu
sunda Müslüman dünya sıkıştı
rılırken; Batı’daki Müslümanla- 
ra her türlü ayırımcılığın reva 
görülmesi ve buna Hıristiyan ve 
Yahudi çevrelerin adet yerini 
bulsunun ötesinde ciddi bir 
tepki vermemesinin diyalog an
layışı ile bağdaşmadığını ifade 
etmek istiyoruz. Diyalogun, or
tak paydalar oluşturma, tarafların masaya 
bir şeyler koyması şeklinde değil de; Batı 
dünyasının tek yanlı dayatmaları şeklinde 
sürdürülmesinin yanlışlığına dikkat çek
mek istiyoruz.

Üç dinin mensuplarının en önemli özel
liği Vahiy merkezli bir değerler sistemine 
sahip olmalarıdır. Vahiy merkezli bu değer
ler sistemini ayakta tutmak Ehli Kitap ol
manın, kurtuluş arayışının ve diyalog kur
manın bir şartı olmalıdır:

“De ki: “Ey kitap Ehli, Tevrat’ı, Incil’i 
ve size Rabbinizden indirileni ayakta tut
madıkça hiçbir şey üzerinde değilsiniz.” 
Andolsun, Rabbinden sana indirilen, onlar
dan çoğunun tuğyanlarını ve küfürlerini art
tıracaktır. ”(5/68)

Yukarıdaki ayette bu üç kitaba yapılan 
atıf, aynı zamanda bu üç dinin mensupları 
arasındaki ana ortak paydaların neler ol
ması gerektiğim bize göstermektedir.

Diyalogun nirengi noktası, nasıl bir 
Allah’a iman ettiğimizdir. Bu berraklaş
tırılmadan şeklileştirilmiş ve sadece laf
za indirgenmiş bir Allah inancı ortak 
paydamız olamaz. Kur’ân-ı Kerim bunu 
her şeyin merkezinde bir gerek şart ola
rak görmektedir:

“Ey kitap ehli, bizimle sizin aranızda

müşterek olacak bir kelimeye ge
lin. (Ki o da şudur:) Allah’tan 
başkasına kulluk etmeyelim, 
ona hiçbir şeyi ortak koşmaya
lım ve Allah’ı bırakıp da kimi
miz kimimizi rabler edinmeye
lim.’ Eğer yine de yüz çevirirlerse 
deyin ki; şahid olun, biz gerçek
ten Müslümanlarız” (3/ 64) 

Gerçekte Hıristiyan ve Yahu- 
diler bu âyetin öngördüğü şart
ları yerine getirmemektedirler: 

“Onlar, Allah’ı bırakıp ha
hamlarını ve rahiplerini, bir de 
Meryem oğlu Mesih’i rabler 
edindiler. Oysa ki, hepsi ancak 
bir ilaha ibadet etmekle emro- 
lunmuşlardı ki, O’ndan başka hiç
bir ilah yoktur... ”(9/31)

Öyleyse bizim açımızdan 
Diyalogun amacı, ayetlerde 

ortaya konulan üç noktadaki sapmaya 
mani olacak ve sahih bir Allah inancına 
insanları ulaştıracak bir politika geliş
tirmek olmalıdır.

Kur’an bizden kavramların sadece zarfı
na değil mazrufuna da bakmamızı istemek
tedir. Diyalog, zarf ile mazruf arasında ki 
bir uyumu ve buna uygun amel/eylem/ya
şam biçimini öngörmelidir:

“Gerçek şu ki, iman edenlerle Yahudiler, 
Sabitler ve Hıristiyanlardan Allah’a, ahi- 
ret gününe inanan ve salih amellerde bulu
nanlar; onlar için korku yoktur, onlar 
mahzun da olacak değildirler.”(5/96)

Diğer taraftan bu üç dinin mensupları
nın en önemli ortak paydalarından biri de 
Hz. İbrahim’dir. Bundan dolayı bu üç dine, 
‘İbrahim! Dinler’ de denir. Bu üç dinin 
mensupları, Hz. İbrahim’e sahip çıkmaya 
çalışırlar. Kur’an-ı Kerim ise onu Hanif bir 
Müslüman olarak nitelendirir. İbrahim’i 
sahiplenmenin şartının da ona uymak, 
onun yolundan gitmek olduğunu söyler: 

“Ey Kitap ehli, İbrahim konusunda ne 
diye çekişip-tartışıyorsunuz? Tevrat da, İn
cil de ancak ondan sonra indirilmiştir...

İbrahim, ne Yahudi idi, ne de Hıristi
yan’dı: ancak o, hanif (muvahhid) bir Müs-

Hedefe yönelmeyen diyalog 
çalışm aları, tıpkı AB'ye gir
me konusunda izlenen poli
tikalarda olduğu gibi tek  
yanlı bir teslim iyete dönü
şebilecektir. Masada ağ ırlı
ğı olan bir ta ra f olarak var 
olmanın şartı, geleceğe dö
nük dünya tasavvurunda id
diası olmak ve bunun ge
rektirdiği direnci ve dik du
ruşu sergileyebilm ektir.
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lümandı, müşriklerden de de
ğildi.

Doğrusu, insanların İbra
him’e en yakın olanı, ona uyan
lar ve bu peygamberle iman 
edenlerdir. Allah, mü’minlerin 
velisidir.”(3/65-68)

Bu hedefe yönelmeyen di
yalog çalışmaları, tıpkı AB’ye 
girme konusunda izlenen po
litikalarda olduğu gibi tek 
yanlı bir teslimiyete dönüşe
bilecektir. Kendisini suçlu 
hissedip her isteneni vermek 
gibi bir psikoloji içine girile
bilecektir. Bitmek bilmeyen 
istekler ve tavizler dönemi 
başlatılabilecektir. Masada 
ağırlığı olan bir taraf olarak 
var olmanın şartı, geleceğe 
dönük dünya tasavvurunda 
iddiası olmak ve bunun gerektirdiği di
renci ve dik duruşu sergileyebilmektir.

Böyle bir duruş sergilenmediği taktirde 
olacak olan, tek yanlı bir dayatma ile Müs
lüman zihnin ve zihniyetin kirletilmesi ve 
sapmadır:

“Kitap Ehlinden bir grup, sizi şaşırtıp- 
saptırmayı arzuladı; fakat onlar ancak kendi 
nefislerini şaşırtıp-saptırırlar da şuuruna 
varmazlar.

Ey Kitap Ehli, neden hakkı bâtıl ile ör
tüyor ve siz de bildiğiniz halde hakkı gizli
yorsunuz?

Kitap Ehlinden bir bölümü, dedi ki: 
“İman edenlerin üzerine inene, gündüzün 
başlangıcında inanın, bitiminde ise inkâr 
edin. Belki onlar da dönerler. ”

“Ve sizin dininize uyanlardan başkala
rına inanıp güvenmeyin. ” De ki: “Hiç tartış
masız doğru olan yol Allah’ın dosdoğru yo
ludur. Size verilenin bir benzeri birine (İs
lâm peygamberine) veriliyor ya da Rabbi- 
nizin katında onlar (Müslümanlar) size 
karşı deliller getiriyorlar, diye mi (bu tela
şınız?) .”(3/69-73)

Bulgaristan Müftüsü Mustafa Hacı’nm, 
“Hıristiyanlar kendi dinlerini muhafaza 
edemeyince, Müslümanları da Hak Din
den saptırmaya çalışıyorlar.” tarzında ki

değerlendirmesi, diyalog çalış
malarının Batı açısından ne an
lama geldiğinin en güzel bir 
özetinden başka bir şey değildir. 
O nedenle dinler arasında bir 
diyalog için;
• “Allah’tan başkasına 
kulluk etmemek”

“O’na şirk koşmamak” 
“Allah’tan başkasını 

rab+ilah edinmemek”
Hz. İbrahim’e uymak 

olarak ifade edebileceğimiz 
dört ortak paydanın oluşturul
ması gerekir.

Bu durumda dinler arası 
diyalog çalışmaları, kendisin
den beklenen fonksiyonu icra 
edebilir.

Bu durumda diyalog çalış
malarının hedefi, insanlık için 

büyük bir yabancılaşma ve yozlaşma ge
tiren modemiteye ve onun sonucu olan 
sekülerleşmeye karşı birlikte mücadele 
etmek için bir strateji ve bir politika ge
liştirmek olmalıdır. Böyle bir amaca dö
nük olmayan diyalog çalışmaları karşı
sında, Âli İmran suresi 64. ayette açıkça 
belirtilen bir tavır sergilenmelidir:

“Şahid olun, biz gerçekten Müslüman- 
lanz.”

İslâmî Terör/ Şiddet

Sovyetlerin çöküşünden sonra başta ABD 
olmak üzere tüm Batı, ayakta durabilmek 
için ihtiyaç duydukları düşmanı, İslam ola
rak ilan etmekte gecikmemişlerdir. NATO 
konsepti, yeni düşman İslam’a göre düzen
lenerek hemen değiştirilmiştir. Özel olarak 
Bilderberg toplantıları düzenlenmiştir. Bü
tün yapılar ve stratejiler buna göre yeniden 
yapılandırılmıştır. Yeni düşmanın Batı ka
muoyunca kabul edilebilmesi için onun 
adına bir çok provokatif eylem düzenlen
miştir. Böylesi en zirve eylem, ABD derin 
devletinin bizzat organize ettiği 11 Eylül 
provokatif hareketidir. Eylemin büyüklü
ğü, bizzat ABD’ye dönük olması ve ABD’yi 
kendi içinde vurmasıdır. Bu olay, Batı ka-

Irak işgali sürecinde ABD, 
Siyonizm ve u luslararası 
sermaye (Üçlü Şeytan İttifa 
kı), ciddi bir itibar kaybına 
uğramış ve Batı kamuoyu 
desteğini büyük oranda y i
tirm iş tir. Şeytanî ittifak , Ba
tı kamuoyunun desteğini ye
niden kazanabilmek için es
kisinden fark lı, daha şeytanî 
yeni provokasyonları Avrupa 
merkezli olarak sahneleme
ye başlamıştır.
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karikatür olayı usta bir provokasyondur. Tesadüfen rasgele 
olmuş bir olay değildir. Dolaylı harp sanatının ustaca uygula
nışıdır. Eylül ayında yayınlanmış karikatürler başlangıçta 
kimsenin dikkatini çekm emiştir. Aradan 4-5  ay geçtikten  
sonra gazete mensupları Müslüman dernekleri arayarak kari
katürlerle ilgili düşüncelerini sormuş ve konuyu gündeme ye
niden taşıyarak provoke etm işlerdir. Buna tesadüf demek de
ve kuşu gibi başını kuma gömmek demekti

muoyunun İslam’ı ve Müslümanları bir 
tehlike ve tehdit olarak algılamasına yet
miştir. Irak ve Afganistan’ın işgaline destek 
vermiştir.

Irak işgal sürecinde ABD, Siyonizm ve 
uluslararası sermaye (Üçlü Şeytan İttifakı), 
ciddi bir itibar kaybına uğramış ve Batı ka
muoyu desteğini büyük oranda yitirmiştir. 
Şeytanî ittifak, Batı kamuoyunun deste
ğini yeniden kazanabilmek için eskisin
den farklı, daha şeytanî yeni provokas
yonları Avrupa merkezli olarak sahnele
meye başlamıştır. Paris olayları ve karika
tür olayı yeni tür provokasyonlardır.

(Daha önce ayrıntılı incelediğimiz) ‘Pa
ris olaylan’nm ABD merkezli psikolojik sa
vaş makineleri tarafından bir isyan havası
na sokulmaya çalışıldığı gerçeği göz ardı 
edilmemelidir.

Literatüre ‘karikatür krizi’ diye geçen 
provokatif hareketin de aynı merkezli oldu
ğunu, Paris olaylarındaki amaç neyse bun
da da aynı amacın var olduğunu söyleyebi
liriz. ABD-Israil-Ingiltere Şeytan ittifakı, 
BOP’u gerçekleştirebilmek için gerekli Batı 
kamuoyu desteğine sahip değiller. Bu des
teği kazanabilmek için Batı’nm şuur altını 
(Haçlı şuur altı) harekete geçirmeye çalış
maktadırlar. Hıristiyanlığa gerektiği gibi 
inanamayan, katı bir laikliği savunan, 
bununla birlikte Hıristiyanlığı araçsal- 
laştırarak her şeyi mübah gören bir zih
niyetle karşı karşıya bulunmaktayız.

Asıl hedef sanıldığı gibi Müslümanlar 
değil, Batı dünyası, Hıristiyan dünyası hat
ta içlerinde Müslümanların azınlıkta yaşa

dığı tüm ülke kamuoylarıdır. Asıl amaç, bu 
kamuoyuna Müslümanları şiddet yanlısı te
rörist göstererek bir korku anaforu meyda
na getirip Şeytanî ittifakın tüm eylemlerine 
haklılık kazandırıp destek sağlamak, bunla
ra karşı çıkan yönetimleri halk hareketleri 
ile iktidardan ya uzaklaştırmak ya da des
tek vermeye zorlamaktır.

Bu zihniyete karşı mücadele etmek için 
unutulmaması gereken bir başka gerçek de, 
Batı’nm laikleri, reform hareketlerinin baş
ladığı günden bu yana dine ve dindara sa
vaş açmışlar, dinin kutsallarını halkın gö
zünden düşürebilmek için onlarla alay et
meyi, onları karikatürize etmeyi bir özgür
lük olarak kabul edip halka benimsetmiş 
olmalarıdır. Batılı toplumlar, kutsallara 
hakaret edilmesine alıştırılmıştır.

Hamlet’le ilgili anlatılan bir olay, Ba- 
tı’nın durumunu en güzel bir şekilde yan
sıtmaktadır. “Hamlet, türkü söyleyerek me
zar kazan birisini görünce şaşırır ve arkada
şı Horatio’ya sorar:

“Mezar kazarken türkü söylüyor, yaptı
ğı işin farkında değil mi bu adam?”

Horatio “alışmış, umursamıyor artık!” 
diye cevap verir.11

Yüzyıllara varan bir sekülerleşme 
mücadelesinde Batılı halkların geldiği 
nokta, kutsallara karşı duyarsızlaşma
dır. Bu nedenle de büyük bir tahrik olma
dıkça Batı toplumları genelde duyarsız ve 
tepkisizdir. İşte bunu çok iyi bilen şer itti
fakı, kutsallar konusunda çok duyarlı olan 
Müslüman kamuoyunu tahrik ederek şid
dete bulaştırmayı ve ortaya konan tepkinin 
sebebini kavrayamayacak olan, kutsalları 
ölmüş Batı kamuoyu ile karşı karşıya getir
meyi hedeflemişlerdir. Bu açıdan karikatür 
olayı usta bir provokasyondur. Tesadüfen 
rasgele olmuş bir olay değildir. Dolaylı 
harp sanatının ustaca uygulanışıdır. Eylül 
ayında yayınlanmış karikatürler başlangıçta 
kimsenin dikkatini çekmemiştir. Aradan 4- 
5 ay geçtikten sonra gazete mensupları 
Müslüman dernekleri arayarak karikatür
lerle ilgili düşüncelerini sormuş ve konuyu 
gündeme yeniden taşıyarak provoke etmiş
lerdir. Buna tesadüf demek deve kuşu gibi 
başını kuma gömmek demektir.12
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Karikatür olayına tesadüf diyebilenlere, 
Eski ABD Başkanı Franklin Roosevelt’in şu 
sözünü hatırlamakta fayda vardır:

“Siyasette hiçbir şey durup dururken ol
maz■ Eğer bir şey oluyorsa, emin olabilirsi
niz ki bu, o şekilde planlandığı için oluyor
dur”. 11

Karikatür Provokasyonu dört aşamalı 
bir süreci kapsamaktadır:

Birinci Aşama: Karikatürleri medyada 
yayınlayarak ve yayın alanını genişleterek 
icra edilmiştir.

İkinci Aşama: Karikatürlerle birlikte 
Müslümanların vereceği tepkinin düzeyini 
tahmin edenler, bu tepkinin Batı’da istenen 
amacı gerçekleştirebilmesi için oralardaki 
ajan provokatörlerini, örgütlerini, işbirlik
çilerini çok daha önceden eğitip yönlendi
rip konumlandırmışlardır. Şeytanî ittifakın 
karikatürlerden istediği kan, can ve maldı. 
Kısaca şiddetti. Bazı ülkelerde gerektiği gi
bi kontrol edilemeyen kitleler, ajan provo
katörlerin eliyle ajite edilip can ve mal kay
bına sebebiyet vermişlerdir.

Üçüncü Aşama: Meydana gelenlerden 
maksimum faydayı sağlamak için Batı ka
muoyunun tek yanlı İslam düşmanlığı ile 
şartlandırılmasıdır: Bunlar şiddet yanlısı
dır. Bunlar teröristtir bunlar hoşgörüsüz
dür, bunlar düşünce, ifade özgürlüğüne 
karşıdır.

Le Monde’un baş yazısında bu propagan
dayı görebilmekteyiz:

“Dinler, düşünce sistemleri, ruh yapıları, 
saygı gösterilmesi gereken inançlardır, ancak 
bunların özgürce analiz edilebilmeleri, 
eleştirilebilmeleri, hatta gülünç bir hale 
getirilebilmeleri gerekir... Bir Müslüman 
Muhammed’in (hem de kötücülj hir resminin 
çizilmesi nedeniyle şoke olabilir. Ancak de
mokrasilerde düşünce polisi yoktur. İnsan 
haklarım ezip geçecekseniz o başka. ’’ 13 

Bu koşullandırmanın ardından Batı ka
muoyunun dikkati, İslam’a ve güvenliğe çe
kilmiştir. Biz Avrupa’da, ABD’de yani 
kendi evimizde güvende miyiz? Bir gün 
bu Müslümanlar bizleri kendi yatakları
mızda yatarken yakabilirler mi?’ Bütün 
bu olaylardan sonra batı medyasında işle
nen konular bunlardır. Almanya’nın araş

tırma kuramlarından Dış İlişkiler Konseyi 
Araştırma Enstitüsü tarafından AB’ye men
sup 15 ülkede yapılan araştırma sonuçları 
bu gerçeği doğrular mahiyettedir:

“Batı Avrupa’da yaşayan Müslümanların 
%80’i kendilerini ayırımcılığa uğramış olarak 
görmektedirler. Bu oran 6 yıl önce %35-40 

Avrupalıların %48’i İslamiyet’i ‘gerici 
bir din ‘olarak görüyorlar, %34’ü Müslü- 
manlara güvenmiyor, %7’si Avrupa’ya 
Müslüman göçünün durdurulması gerekti
ğini ifade ediyor.”14

Bu şekilde koşullandırılmış bir insan 
unsuru, her şeyi kabule hazır hale gelmek
tedir.

İçine sindiremese bile güvenlik için bazı 
politikalara sessiz kalmayı tercih edecek ya 
da meşru görecektir. Tam bu noktada bu 
insanların önüne konacak politika, gösteri
lecek olan hedef ise, bu özgürlük düşman
larına haddi bildirilmelidirden başkası ol
mayacaktır.

İşte Karikatür krizi sırasında İtalya hü
kümeti Reform Bakanı Roberto Calderoli 
bunu yapmıştır:

“Aşırılık yanlısı Müslümanlar tarafından 
yapılan saldırılar, İslam’ın bize karşı yürüt
mekte olduğu kutsal savaş biçimindeki buz 
dağının sadece küçük bir yüzüdür.... Müs
lümanlar tarafından gündeme getirilen bü
tün tehditlere anında aynen karşılık veril
melidir. ”14

Ve Danimarka Kraliçesi II. Margrethe de 
bunu yapmıştır:

“Son yıllarda küresel ve yerel düzeyde 
İslam’ın meydan okuması ile karşı karşıya- 
yız- Ciddiye almamız gereken İslam’ın bu

Şer ittifak ı, Müslümanların asırlık düşmanlarıdır. Bunların 
bize her şeyi yapmaya kalkmak istemesi anormal karşılan- 
mamalıdır. Anormal olan böyle bir düşmanlığı yok saymak
t ır . Müslüman halkların yaşadığı hayal kırıklığı, asırlık bir 
rüyadan uyanmanın meydana getirdiği şoktandır. Bunun 
için yapılacak ilk şey, bu şoktan en hızlı bir şekilde kurtu
lup kendimize gelmemiz, gerçekle yüzleşmemiz, gerçeğe 
dayalı politikalar ve stratejiler üretebilmemizdir.
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meydan okuyuşunun uzun süredir bu şekil
de sürüp gitmesinin sebebi bizleriz, çünkü 
İslam’a karşı sürekli hoşgörülü davrandık. 
Artık İslam’a karşı muhalif olduğumuzu 
göstermeli ve bu konuda zaman zaman bi
ze karşı bir takım suçlamaların atfedilme
si riskini de göz önüne almalıyız■ Çünkü 
hoşgörü gösteremeyeceğimiz kimi düşünce
ler bulunmaktadır. Şayet hoşgörülü davra
nacaksak, bunun yararlı bir şey olduğu için 
mi yoksa samimi bir inançtan dolayı mı oldu
ğunu bilmek dunımundayız. ” 15

Dördüncü Aşama: Müslüman halklara 
dönük hitaptır. Bu adımda gerek o ülkede, 
gerekse küresel ölçekte parçalanmanın de
rin olması için eylemleri yapanların suç iş
lediklerini, terörist olduklarını propaganda 
ederler. Bu eylemleri yapanlara hemen radi
kal, fundamentalist ve terörist damgası ya
pıştırılır. Müslümanların dayanışmasının 
birlik ve beraberliklerinin yıkılması, güve
nin ortadan kalkması için her ülkenin iç 
koşullarına bağlı olarak isimlendirme yolu
na gidilerek suçlular ilan edilir: El Kaide, 
Hizbullah, Selefiler, Sünniler, Şiiler, İslam’ı 
cihat, vs...

Zamana Yayılan 
Kaosla Parçalama Süreci

Akrep kıskacı ya da örümcek ağı bariyeri
nin 3. ve 4. boyutları, zamana yayılmış ka
os ortamında etnik ve mezhebî yapılardan 
yeni millet ve din inşa etmedir. Şer ittifakı, 
BOP kapsamındaki bütün Müslüman ülke
lerde mezhebî ve etnik yapıları kaşımakta
dır. Suni parçalanmalar için önce kavram
sallaştırma yapılmakta, zihinsel kirlenme 
meydana getirilmekte ve medya gücü ile 
kavramlar meşrulaştırılmaktadır. Kavram- 
sallaştırmamn ardından, kavramsallaş tır
manın öngördüğü parçalanma, provokatif 
hareketler ile sağlanmaya çalışılmaktadır. 
Dökülen kan, alman can ve yağmalanan 
mal tefekkürü, analiz ve sentez yapma yete
neğini ortadan kaldırmakta, taraflar satranç 
tahtasında istenen rolü oynamaya hazır ha
le getirilmektedir. Güven kaybolmakta, kin 
ve nefret tohumları gittikçe artan bir dozaj
da etrafa yayılmaktadır. Birlik dayanışma 
ve güven yıkılmaktadır. BOP kapsamında

oynanmak istenen büyük oyun budur. Bu
nun en canlı uygulaması, Irak’ta yapılmak 
istenmektedir. Irak bu projenin prototip bir 
uygulamasıdır. Irak’ta Kürtler, Sünniler ve 
Şiiler şeklindeki kavramsallaştırma yakla
şık 15 yıldır işlenmektedir. Kürt etnik, Sün
ni ve Şii mezhepsel ifadelerdir. Kürtler ara
sında Şiiler ve Sünniler bulunduğu gibi, 
Sünniler içerisinde Kürtler, Türkler ve 
Araplar bulunmaktadır. Keza Şiiler arasın
da Kürtler, Araplar, Azeriler vardır. Öyley
se bu kavramsallaştırmanm hiçbir sağlam 
temeli bulunmamaktadır. Önemli olan sağ
lam temellerin var olması değil böyle bir 
kavramsallaştırmanm kimlikleştirilebilme- 
sidir. Böyle bir kimlik oluşumu, ülkenin 
bölünmesini hızlandıracak ve Şer İttifakı 
karşısına bir bütün olarak çıkmayı imkan
sız hale getirecektir. Propagandanın nihai 
hedefi budur.

İşgalle beraber Kürt, Sünni ve Şii saflar
da dökülen kan, kavramsallaşmayı hayata 
geçirecek bir süreci başlatmak amacına dö
nüktür. Toplumsal yapıda meydana gelebi
lecek derin fay hattının ülkenin üçe bölün
mesini sağlayacak kadar enerji ile yüklen
mesi için çalışılmaktadır.

BOP kapsamında bütün İslam ülkeleri
ne dönük geliştirilmek istenen strateji bu
dur. ABD’ de RAND Corporation’m hazırla
dığı “Sivil Demokratik İslam: Ortaklar, 
kaynaklar ve stratejiler” başlıklı raporda, 
Müslümanlar, “fundamentalist, gelenek
sel, modernist ve laik” olmak üzere dört 
gruba ayrılmakta ve bu dört grubun ça
lıştırılması üzerine bir strateji öneril
mektedir16:

“Anti-emperyalist ve sosyalist düşüncele
rinden dolayı laiklere güvenilmez. Funda- 
mentalistlere ve geleneksel Müslümanlara 
da. Fundamentalist ve gelenekseller ara
sında oluşabilecek yakınlık engellenmeli. 
Birbirleriyle savaşmaları teşvik edilmeli. 
ABD ve Avrupa için güven telkin edilenler 
sadece, kitleleri yönlendirmede Kur’an’ı sı
nırlandıran modernist Müslümanlardır. Bu 
grup desteklenmelidir. Fundamentalistler 
zayıflatılmalı ve yok edilmelidir. ”

Şer İttifakı, dünya hakimiyeti için hedef 
aldığı ülkelerde karışıklık, kaos çıkartarak
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milleti, alt etnik gruplara bölüp yeni ulus
lar oluşturmayı bir strateji olarak benimse
miştir:

.. Güç politik değişiklik olayı ise, fazla  
bir zeka gerektirmeden ve birazda iyi şansla 
işe yarayabilir. Aksi halde tek başına güç kul
lanımı politik değişikler için yeterli değildir. 
Bu şekilde bir değişiklik için en etkili yol 
değişik şekillerde karışıklık yaratmaktır. 
‘Ulus inşa etmek’ bu yollardan biridir. İlk 
önce tüm karşı çıkanları yok edeceksin \e 
daha sonra başka bir topluluk yaratma 
işiyle meşgul olacaksın.”17

BOP kapsamında oluşturulan kaos, 
Müslümanların paramparça olmasını sağla
mak için bilinçli bir tarzda oluşturulmuş
tur. İşgallere karşı direnişi kırmaya dönük
tür. Böylece Tek Bir Dünya devletinin 
önündeki en önemli güç tasfiye edilmiş ola
caktır:

“Eğer insanlar savaşların aslında bir 
meslek olduğu gerçeğini ve savaşların Ka
ostan faydalanmak için suni olarak çıka
rıldığını öğrenselerdi çok öfkelenirlerdi. 
Onların uyanmamasında medyadaki yer
yüzü efendilerinin de büyük yardımı olu
yor... Kaostan menfaat sağlayanlar yeni 
dünya düzenini oluşturacak Aydınlanma
nın (illuminati) sonunda sosyal gücün, 
milliyet kavramının ortadan kalkacağı ve 
insan ırkının suni ihtiyaçlarından arınmış 
olarak mutlu ve tek bir aile gibi yaşadığı 
duruma geri dönülecek... İlluminatinin 
kendi holdingleri hariç özel mülkiyete hiç
bir şekilde izin verilmeyecek, milli kurum
lan ekonomileri kötüleştirilerek geçirile
cek... Milliyet kavramı yok edilecek... Tek 
para tek anayasa ve tek devlet var olacak”9

Sonuç: Ne Yapmalı?

Şer ittifakı, Müslümanların asırlık düşman
larıdır. Bunların bize her şeyi yapmaya 
kalkmak istemesi anormal karşılanmamalı- 
dır. Anormal olan böyle bir düşmanlığı yok 
saymaktır. Müslüman halkların yaşadığı 
hayal kırıklığı, asırlık bir rüyadan uyanma
nın meydana getirdiği şoktandır. Bunun 
için yapılacak ilk şey, bu şoktan en hızlı bir 
şekilde kurtulup kendimize gelmemiz, ger

çekle yüzleşmemiz, gerçeğe dayalı politika
lar ve stratejiler üretebilmemizdir. Çok bo
yutlu, uzun soluklu ve dik durma esasına 
dayalı bir mücadele benimsenmelidir.

Bu mücadele, sınırsız ve topyekün ol
malıdır. Sağlam değerler ve sağlam bir alt 
yapı üzerine inşa edilmelidir. Tüm dünya 
insanlığının saadeti ve mutluluğu hedeflen
melidir. Bunun için insanlıkla refahtan şı
marıp azan önde gelenler arasındaki tezat
lar diri tutulmalıdır.

Bütün bunları yaparken zalimleri de 
kurtarmayı hedefleyen estetik bir müca
dele, En güzel tarz bir mücadele benim
senmelidir.

(Gelecek yazıda “En Güzel Tarzda Mü
cadele” konusu işlenecektir.)

Notlar:
1- Aydınlık, 28 Şubat 2006 Sayfa: 7
2- Tevrat,Tesniye Kitabı, B ab :ll Cümle: 23-25
3- Tevrat, Yeremya Kitabı, Bab: 51 Cümle: 20-23
4- Tevrat, İşaya Kitabı, Bab: 1 Cümle: 9-10
5- Yaman K., Millet Düşmanlarının İhanet Planlan

(Belgeler), Otağ Yayınlan, İstanbul, 1971, 
Protokoller- Beşinci fasıl s: 89; on birinci fasıl, 109
6- Ailen G., Gizli Dünya Devleti, Milli Gazete, İs

tanbul 1996
7- Ataöv T., ABD; “Şirketlerin, şirketler tarafından,

şirketler için yönetimidir”, NPQ, cilt 6, özel sa
yı, 2004, s: 18-21

8- Garaudy R., Çöküşün Öncüsü ABD, Nehir Yayın
ları, İstanbul, 1997, s: 51

9- Parenti, M., İmparatorluğa Karşı, Çeviren: Öz-
can Buze, Kaynak y., İstanbul.(1996) s: 49-50

10- John Paul II, Redemptoris Missio -  Encyclical 
Letter of the Supreme Pontiff on the

Permanent Validity of the Church’s Missionary 
Mandate -  Libreria Editrice Vaticana, Roma 
1991 Çeviri: Aydınlı,k 28 Şubat 2006.

11- Albayrak K., “Müslümanlara Düşen Görev”, 
Zaman, 05.02.2006

12- “Karikatürlerin Ardındaki İki Yüzlü Özgür
lük!”, BIANET 06.02.2006

13- Başyazı, 3 Şubat 2006, Demokrasilerde düşün
ce polisi yoktur (Le Monde, başyazı çeviri:

Radikal 04.02.2006)
14- Aksiyon, 2 Şubat 2006 Sayı 583 Sayfa 56-57
15- Ghali Hassan, Müslümanların Soykırımına 

Doğru, Umraıı, Mart 2006, Sayı: 139 s: 48
16- Karagül 1. , “Sivil Demokratik İslam” ve 

ABD’nin “Din İnşası”, Yeni Şafak, 24.04.2004.
17- Bilici, A., Amerika Ortadoğu’ya Demokrasi Ge

tirir mi? (2), Zaman Gazetesi, 25.02.2004

NİSAN '06 ÜMRAN 41



K apak

TEVHİD TOPLUMU YADA 
ORTAK İDEALLER OLUŞTURABİLMEt

VEDAT ÖZCAN

Girizgâh

ğer bir fikir tarihinden bahsedebilirsek,

E bu ülkenin fikir tarihi, fikir namusuna 
sahip, ülkesi için düşünen, ülkesi için 
kalem oynatan münevverler kadar, ken

disine aydın deme cesaretini gösteren, ama ön
cekilerden tamamen farklı amaçlar taşıyan “ay
dınlara da sahip olmuştur.

Aydın, fikir kalelerinin savunucusudur. Fikir 
kalelerinin savunucusu olduğu kadar, yeni fikir 
kaleleri inşa eder. Düşünce dünyasını her geçen 
gün tahkim eder.

Bizim fikir tarihimiz, yıkılan, yerle yeksan 
edilen kalelerle doludur. Bu hücuma maruz ka
lan ilk kale de “kutsal” olmuştur.

Cemil Meriç’in ifadesiyle Batı’da aydın züm
reler tanrının yerine insanı oturtmuşlardır. Ay
dın olmayanlar ise kiliseden büyücüye koşmuş
lardır.1 Bizim aydınımız ise Nietzsche’nin ölen 
tanrısının İslâm’ın inandığı tanrı olmadığını çok 
geç anlamıştır.

Çöküşün sebebini imana yükleyen bu aydın 
zümresi Fransız aydınlarının kiliseye karşı sava
şını tekrarlayan birer mukallitten öteye geçeme
diler.2 Bugün de Cemil Meriç’in ifadesiyle, “iz
mihlalin mes’uliyetini imana yükleyen” aydın
larla karşılaşmıyor muyuz?

Sakson köleleri boyunlarında bir tasma taşırlarmış: 
efendilerinin adı yazılırmış bu tasmaya.

Aydınımız da onlara benziyor, her biri bir şeyhin müridi.
Cemil Meriç

Hasat Zamanı

Bu çabanın ürünlerini bugün toplar olduk. Öyle 
bir hasat ki; demokrasi adına, demokratik hakla
rın kullanımı adına, “fark” düşüncesinin alabil
diğine vurgulandığı, birlik şuurunun bilerek ya 
da bilmeyerek göz ardı edildiği, tevhidden-bir- 
likten yoksun bir toplumsal yapı ortaya çıktı.

“Fark”m vurgulanması, “fark”ın ortaya çıka
rılması ve savunulması kadar tabii ne olabilir ki? 
Olmaması gereken; “toplumsal birlikteliği bo
zacak” bir “cem”siz “fark” ya da “fark”sız “cem” 
vurgusunu ısrarla tekrarlamaktır. Her iki tutum 
da “tevhid-birlik” idealini bozucu bir sonuç do
ğuracaktır.

Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki yazı
nın kalan kısımlarında kullanılacak kavramlar
dan yola çıkarak, birilerini şirkle ya da zındık
lıkla suçladığımız gibi bir düşünceye kapılmak 
bize yapılacak en büyük haksızlıktır. Bu yazının 
temel amacı yaşadığımız sorunların temelinde 
yattığına inandığımız problemlerin, Hz. 
Ali’nin(r.a) formüle ettiği bir anlayış ile çözülüp 
çözülemeyeceği konusunda bir fikir jimnastiği 
yapabilmektir. Şimdi;

Hz. Ali’nin tevhid formülünü hatırlayalım:
Cemsiz fark şirktir (E l fa rk  u bilâ cem şirk).
Farksız cem zındıklıktır (E l cem’u b i l â  fark  

Zindıka).
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Fark ile birlikte cem Tevhid’dir (El 
cem’u maalfark Tevhid).

Cemsiz Fark Şirktir.
Toplumumuzda yakın zamanlarda yaşa

nanlar, aslında bu ilkenin doğru olup olma
dığım bizlere göstermektedir.

Acaba, etnisite farklılıklarının şiddetli 
vurgularla ortaya atılması ve bunun so
nunda ortaya çıkan taleplerin genel top
lum çıkarını zedeleyici bir hal alması, bu il
kenin göz ardı edilmesinin bir sonucu 
mudur?

Farklılıkların vurgulanması, tanınması, 
bu farklılıkları taşıyanlara çeşitli siyasi, 
ekonomik, kültürel hakların verilmesi yö
nündeki taleplerin izlediği süreci dikkate 
aldığımızda, bütün bu sürecin toplumsal 
birlikteliği bozucu, (ifadeyi biraz daha yu
muşatacak olursak) toplumsal birlikteliği 
zorlayıcı bir sonuç doğurduğunu kim in
kâr edebilir?

Çünkü bizim gözleyebildiğimiz ve anla
yabildiğimiz kadarıyla bu taleplerin, bir 
grubun, (ister dini olsun ister din dışı) bir 
cemaatin, bir etnik yapıyı temsil iddiasında 
olanların, toplumsal sonuçlarım çok fazla 
düşünmeden ya da hesaplamadan ortaya at
tıkları talepler olduğunu düşünüyoruz, (ki
milerine fazla iyi niyetli, kimilerine de kötü 
niyetli görünse de bu hüküm; taleplerin or
taya atılmaması, taleplerin dikkate alınma
ması anlamına gelmemektedir.)

Somutlaştırmak gerekirse; etnik temelli 
taleplerin ortaya çıktığı günlerden bugün
lere, bu talepleri ortaya atanlardan bir kıs
mının silahlı mücadeleyi tercih etmelerini 
ne ile açıklayacağız? Eğer ortaya atılan ta
lepler toplumun geneline fayda sağlayacak 
talepler ise; bu taleplerin, yine toplumun 
genel çıkarını oldukça zorlayıcı ve (ekono
mik, siyasi, kültürel vb. anlamlarda) top
lumsal faydayı zedeleyici sonuçlarım na
sıl görmezden geleceğiz? Bu taleplerin yeri
ne getirilmesinin zorlayıcı ve çabuklaştırıcı 
bir unsuru kabul edilen silahlı mücadele
nin hâlâ bir alternatif olarak elde tutulma
sını hangi iyi niyetle açıklayacağız?

Yakın zamanda yaşanan bir olayı ele ala
lım. Aydın olma iddiasında olan kişi (bir 
roman yazarı) aydınların slogan atmaması

gerektiğini en iyi bilmesi gereken kişi değil 
midir? Aydın olma iddiasını taşıyan kişi, 
fikrini kaleme döker, bir kitap ya da bir ma
kale yazar. Eğer fikirlerini bir röportajda 
ifade etmek istiyorsa, velev ki bu bir slogan 
düzeyinde de olsa, sebeplerini ve dayanak
larını sağlam bir şekilde ifade eder. Eğer 
ifade edilen fikrin (burada sloganın) sebebi 
ya da dayanağı, “bunların daha önce kimse 
tarafından cesaretle ifade edilmediği” şek
linde ortaya konuluyorsa bu, “sırf fark” id
rakinin bir göstergesi değil midir? Böylesi 
bir etkiye gösterilen tepkinin eleştirilmesi 
ne derece haklıdır? Taş atan, gül atılması
nı bekleme hakkına sahip değildir ki! 
“Sırf fark” idrakiyle hareket etmenin, top
lumun diğer kesimlerini de “sırf fark” id
rakiyle harekete geçireceğinin bilinmesi ge
rekmez mi? Yoksa bütün bunlar bu bilindi
ği için mi yapıldı? Peki; bu fikirler ne kadar 
aykırı olursa olsun ifade edilmeli midir? 
Aydın olma iddiasında olan birini düşünür
sek; en azından bu şekilde ifade edilmeme
lidir. Bahsi diğer...

“Sırf fark” idrakinin, toplumda var 
olan (etnik, dini vb.) gruplar kadar, fert
ler açısından da aynı sonuca sürükleyen 
bir etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. 
“Sırf fark” idrakini benimsemiş bireyle
rin oluşturduğu toplumlarda, bireysel 
çıkarlar, toplumun çıkarlarının üstün
de tutulacak, dolayısıyla da toplumun 
genel faydasını zedeleyici sonuçlar do
ğuracaktır. Rüşvet, iltimas, yoksul
luk ve yolsuzlukların temelinde 
bu anlayışın yattığını uzun 
uzadıya anlatmaya her
halde gerek yoktur.

Sonuç itibariy
le “sırf fark”
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idrakinin ya da “cemsiz fark” idrakinin ve 
anlayışının toplumsal birlikteliği zedeleyi
ci, yaralayıcı ve hatta bozucu bir etkiye sa
hip olduğunu ifade edebiliriz.

Farksız Cem Zındıklıktır.
Toplumsal planda, bir başka açıdan yak

laşacak olursak; “ırkçılık olarak karşımıza 
çıkan, bir ırkın biyolojik bakımdan diğer 
ırklardan farklı ve üstün olduğunu öne sü
ren “cemsiz fark” iddiasının ne kadar ger
çek dışı olduğunu uzun uzadıya açıklama
mıza ihtiyaç yoktur. Çünkü hiçbir fert, sa
hip olduğu kültür ortadan kalkarsa sırf bir 
ırka mensup olmakla sosyal manada insan 
olamaz. Eski nesillerden bize devredilen 
kültür değerlerimizi kaybedersek ilkel bir 
hayat yaşamaya mahkûm oluruz. Çünkü 
bütün bir tarihin bize ulaştırdığı kültürel 
birikimi bir anda yeniden yaratmamız 
mümkün değildir.”3

Yani geniş bir medeniyet perspektifin
den yoksun her yaklaşım, sonuçları iti
bariyle acıtıcı, yaralayıcı hatta yok edici
dir.

Bu noktada; “cemsiz fark” anlayışının 
problem teşkil etmesi gibi, “farksız cem” 
anlayışının da problem teşkil edip etmedi
ği sorusunu yanıtlamaya çalışalım.

Toplum bünyesinde elbette farklı 
inanç, düşünüş, yaşayış ya da ideoloji sa
hibi insanlar olacaktır. Bu bakış farklılıkla
rının varlığı, toplumsal birlikteliği bozucu 
bir var olma şeklinde algılandığı takdir
de, asıl olarak bu algının ve kabulün 
toplumsal birlikteliği bozacağı anla
şılmalıdır.

“Sırf cem” idraki olarak adlandı
rabileceğimiz bu anlayış, bütünün 
parçalarını göz ardı ettiği için de - 
ne kadar iyi niyetli olduğu iddia edi
lirse edilsin- sonuç itibariyle toplumsal 
birlikteliği zedeleyici bir bakış açısının 
ifadesidir. Bu bakış açısını haklı çıka
racak tek argüman, bu farklılıkların 
sahibi olanların taleplerinin yol açaca
ğı olumsuz ve birlikteliği zedeleyici so
nuçlardır. Eğer talep sahiplerinin her 
talebini birlikteliği bozucu bir niyet 
olarak algılamaya ve okumaya başlar
sak, bastırılmış taleplerin ortaya çıkışı

nın daha sonraki zamanlarda çok daha tah
ripkâr olacağını bilmek için kâhin olmaya 
gerek yoktur. Bir başka ifadeyle; ortaya ko
nulan ve vurgulanan her farklılığın ve bu 
farklılıklardan kaynaklanan taleplerin kötü 
niyet taşıdığını iddia etmeğe gerek yoktur. 
Mevlânâ’dan bir örnek:

“...Kervan, yükü yüklemeye gelmiş. Şe
ninse deven kaybolmuş, ortada yok. Duda
ğın kupkuru., o yana bu yana koşup dur
maktasın; kervan da uzaklaşıyor, gece de 
yakın.

Pılı pırtı korkulu yerde, toprak üstünde 
kalmış. Sen deve peşinde şuraya buraya dö
nüp dolaşıyorsun.

“Müslümanlar; sabahleyin ahırdan bir 
deve kaçtı, göreniniz var mı?

Kim söylerse, kim haber verirse şu ka
dar para veririm” demeye başlarsın...

Herkesten sorup soruşturursun. Her 
aşağılık adam sana bıyık altından güler... 

Müjde almak için her bayağı adam, yüz
lerce nişan söyler..

Hakikaten şunu bil ki bunların hep
si hak değildir. Fakat bu sürünün hep

si de sapık değil...
Her şey hak demek ahmaklıktır, fakat 

her şey bâtıl diyen de şakidir.”4

Fark İle B irlikte Cem Tevhid’dir.
Hiçbir ideal tezden yoksun değildir. 

Böyle olduğu gibi hiçbir iddianın da anti
tezi olamayacağım söylemek, art niyet de

ğilse en azından derin bir saflığın gös
tergesidir. Bunun tek istisnası olabi
lir. O da iman sahasıdır. Her iman 
sahibi kendi imanının tek olduğunu 
iddia etme hakkına sahiptir. Ancak 
bu tek olma inancı, bir arada yaşadı
ğı diğer insanların yaşama haklarını 
ve imanlarını ortadan kaldırıcı bir 

özellik taşımamalıdır. Bir paradoks ola
rak, kendi düşüncesini yaşama hakkı ka
dar, başkalarının düşüncelerini ve inanç
larını da yaşama hakkı olduğunu kabul 
etmelidir. Asıl maharet başkalarını yok 
etmek ya da yok farz etmek değil, başka
larına fikren galebe çalabilmektir. Bu ga
lebe çalma keyfiyetine ulaşılırken de ah
laki değerleri göz ardı etmemek gerekir. 

Milletimizin sosyal dokusuna bir ba
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kalım. “Paylaştığımız ortak ideal nedir?” 
sorusuna toplumun bütün kesimlerinin ve
rebileceği ortak bir yanıt var mıdır? Neden 
bu ülkede herkesin paylaşacağı ve kabul 
edeceği bir ortak ideal oluşturulamıyor? 
Neden dış etkilere bu kadar açık bir top
lumsal yapıya sahibiz? Neden içeriden orta
ya atılan bir fikrin kıymeti yok da, aynı fi
kir dışarıdan bize aktarıldığında kıymetli 
bir fikir haline geliyor?

Güneşi Örtüp Mum Işığında 
Hakikati Göstermek

Sahi mi? Toroslar kadar yüksek miyiz? 
Başkalarını suçlamanın hiçbir anlamı yok. 
Yıllardır “üzerimizde oynanan oyunlar
dan” bahsedip duruyoruz. Oyun oynamak 
için seçilen saha bizim sahamız olduğuna 
göre, biz sahayı müsait hale getirmedikten 
sonra başkalarının oyun oynamasına imkân 
var mıdır?

Bizim en iyi beyinlerimiz “ortamın gü
zelini aramaktan ziyade, ortamı güzelleştir
me adına” bizimle kalsalardı, başkalarının 
kültür dünyasının işçileri olmayı tercih 
edecekleri yerde, kendi kültür şahikamızın 
mirasçısı ve geliştiricisi olmayı tercih etse
lerdi, yaşanan olumsuzlukların ne kadarı 
gerçekleşirdi.

Fonksiyonel entegrasyona (işleyiş bü
tünleşmesine) verdiğimiz önem kadar, ma
na etrafında bütünleşmeye (kültür bütün
leşmesine) önem verseydik yaşanan olum
suzlukların ne kadarı gerçekleşirdi.

Ferdin çıkarlarını ve toplumun hedefle
rini paralel hale getirebilseydik, yaşanan 
olumsuzlukların ne kadarı gerçekleşirdi. 
Parçayı bütüne ya da bütünü parçaya feda 
etmek yollarından birini tercih etmek yeri
ne, ne bütünü ne de parçayı feda etmeye ge
rek kalmayacak tedbirler alınsaydı, yaşanan 
olumsuzlukların ne kadarı gerçekleşirdi.

Carle C. Zimmerman’m bir tespiti:
“Bu asır, aynı zamanda bazı ideoloji 

gruplarının uzun zamandan beri teessüs et
miş geleneksel olan ahlâk! değerlerle beşeri 
karakter çehrelerini hiç değilse bir müddet 
için tamamen bozma ve alt üst etme dira
yetlerine şahit olmuştur. Birçok memleket
ler (hakikatte hayli geniş sahalar) bu akis

leri müşahede etmişlerdir. Sayısız nesiller 
boyunca yan yana dostça yaşamış olan 
halklar, ırkla ve renkle ilgili İktisadî ve dini 
farklar yüzünden birbirlerini öldüren kitle
lere dönmüşlerdir.”5

Hem içeriden hem de dışarıdan “maziye 
dönük menfi bir psikolojinin aşılanması
na”6 izin verilmeseydi yaşanan olumsuz
lukların ne kadarı gerçekleşirdi?

Bizim toplumumuz, “Musa’nın, annesi
nin sütünü tanıması” gibi, birlikteliğin ne 
anlama geldiğini, derin tarihi tecrübesiyle 
çok iyi bilen bir toplumdur. Bu toprakların 
insanları, bizden olmayanlara bir sihirbaza 
inandığı kadar inandı. Bu seksen yıl önce 
de böyleydi bugün de böyledir. Gösterile
nin yalandan ibaret olduğunu biliyordu. 
Ama bu gösterinin göz aldanması olduğunu 
ispat edecek gücü olmadı uzun süre. Belki 
de cesareti...

Gözbağını da, gözbağcıyı da, sihri de si
hirbazı da onları yaşatanlar ve büyütenler 
yalanladı. Bize “siz yalan söylediniz” de
mek düştü sadece...

ihanet, bu milletin ecdadına, efkârına, 
irfanına ve bu efkâr ve irfanla beslenen ev
latlarına yan gözle bakan, bin bir sıfat ya
kıştıranların ihanetidir. Örtüyü kaldırma
nın zamanıdır ki, artık onları güneşin ay
dınlığında görebilelim. Onları ve beraberin
de sakladıkları tevhid-birlik hakikatini... 
Bu da iyi bir başlangıç sayılabilir. Mesele 
bunu fark etmekteydi....

Yazının birden bire duygusallaşmasmın 
nedenini soracaklara kısa bir not: Her âşık 
bir maşûka muhtaçtır. Aşık fark, maşûk 
cem, tevhid-birlik ise aşkın kendisidir. His
ten yoksun ideal, ancak kuru bir fikir 
olur...

N otlar:
1 Meriç Cemil, Sosyoloji Notlan ve Konferanslar, İle

tişim Yay, 4. baskı, İst. 1997, s.24
2 Meriç Cemil, Bu Ülke, iletişim Yay., 9.baskı,

İst. 1998, s. 174-176
3 Bilgiseven A. Kurktan, Türkiye’de Sosyal Çözülme

Tehlikeleri, Filiz Kitabevi, İstanbul 1990, s. 19
4 Mevlânâ, Mesnevi, cilt II, Şark İslâm Klasikleri,

M.E.B. Yayınları, İst. 1990, s.223-226
5 Carle C. Zimmerman, Yeni Sosyoloji Dersleri, Çevi

ren: Amiran Kurktan, l.Ü. iktisat Fak. Yayım, 
Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1964, s. 43-44

6 Bilgiseven, a.g.e., s. 84
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K apak

AVRUPA'DA ¡SLÂM DÜŞMANLIĞININ KÖKENLERİ
İSPANYOL MÜSLÜMANLARI, 

RECONQUISTA VE ENGİZİSYON

MEHMET ÖZAY

Giriş

®s lkemizde İspanya denince, Yahudilerin 
1492 yılında ülkeden sürgün edilmesi ve 

'  Osmanlı’nın bu insanları kabul etmesi 
akla gelmektedir. Ancak bu tarihten önce başla
yan ve bu tarihlerde ve sonrasında giderek hız 
kazanan reconquista uygulamaları Müslümanla
rı da kapsayacak boyutlarda hayata geçirilmiştir. 
Ancak Müslümanların maruz kaldıkları bu in
sanlık dışı uygulamalarının gündeme getirilme
sine oldukça nadir olarak rastlanmaktadır. Son 
dönemlerde Avrupa İslam’ı, Büyük Ortadoğu 
Projesi gibi adlarla Müslüman toplumları yeni
den şekillendirme çabaları içerisinde Müslüman 
toplumlarm maruz bırakılmaya çalışıldığı duru
mun anlaşılabilmesi için Avrupa’nın tarihi kök
lerinde Müslümanlara yapılanların iyi algılan
masıyla daha sağlıklı bir düşünce yapısına ula
şacağımızı düşünüyoruz.

Müslümanların Avrupa Ortaçağı’nda Kıta’nm 
güneyindeki hakimiyetlerine yavaş yavaş son ve
rilmeye çalışılmasının temellerini 1312 yılında 
Viyana’da toplanan Konsil’de bulmak mümkün. 
Hıristiyan topraklarında yaşayan Müslümanla
rın minarelerden ezan okumaları ve dini gaye
lerle bir araya toplanmaları Avrupa çapında bir 
sorun olarak gündeme getirilmiştir. Artık Müs
lümanların din değiştirmelerini sağlayacak alter
natif yolların bulunması, din değiştirmeyenlerin 
ise örnek teşkil edecek cezalara çarptırılmaları 
konusunda prenslere baskıları artırmaları emri 
verildiğini görüyoruz (Lea 9). Söz konusu bu ge

lişmeler, sadece İslam dünyasının geleceği için 
değil, aynı zamanda, modern Avrupa’nın oluşu
munda da son derece önemli açılımlara yol aç
mıştır. Bu tarihi gerçeğin üzerinde durulmama- 
sım, önemsenmemesini içinde bulunduğumuz 
dönemde İslam dünyasının içinde bulunduğu 
olumsuz koşullarla bağlantılı olduğunu görme
mek mümkün değil. Tarihinden habersiz bir 
toplumun, içinde bulunduğu ana ve geleceğe 
dair projeksiyonlar sunabilmesinin mümkün ol
madığım belirterek, bu yazının bu konuya has
sasiyet gösterilmesine bir katkı sağlayacağını 
ümit ediyoruz.

Reconquista

İspanya Müslümanlarının 15. ve 16. yüzyılda 
maruz kaldıkları tedhiş, zulüm ve sürgün hadi
seleri reconquista (Yeniden Fetih) ve Engizisyon 
ile birlikte ele alınmalıdır. Reconquista, Müslü
manların Cebeli Tarık* Boğazı’nı geçip Iber Ya- 
rımadası’nda Pirene Dağları’na kadar olan coğ
rafyayı hakimiyetlerine almalarından sonra Hı
ristiyanların bu toprakları yeniden ele geçirme 
mücadelesine verilen isimdir. Reconquista poli
tikasının uygulamadaki adı olan Engizisyon uy
gulamaları 1179 yılında üçüncü Laterano Konsi- 
li’nde Papa III. Alexander tarafından alman ka
rara dayanır. Buna göre, Papa, “sapkınlara” kar
şı güç kullanmanın, mallarına el koymanın ve 
hatta bunları köle olarak satmanın caiz olduğu
nu ilân etti. Ayrıca 1184 yılında, Papa III. Luci- 
us, Verona Konsili’nde piskoposlara sapkınları

46 ÜMRAN NİSAN ‘06



bulup adalete teslim etme yetkisi verdi.
İşte Ispanya’da 1492 Granada İsyanı ile 

zirve noktasına çıkan ve ardından Müslü
manların maruz kaldıkları baskı ve zulüm
ler nihayetinde Müslümanların ya Hıristi
yan dinini benimsemek ya da ülkeyi terk 
etmek gibi iki seçenekle karşı karşıya bıra
kılmalarına yol açmıştır. Bu süreçte Grana
da hem Müslümanlar hem de Hıristiyanlar 
için son derece önemli bir toprak parçası
dır. Grana’danm Müslümanlar için önemi 
Iber Yarımadası’nda Müslümanların bağım
sız bir krallık çatışı altında yaşamlarını sür
dürdükleri tek devlet olmasında yatar. Her 
ne kadar bu krallıkla çok sayıda Müslüman 
bir arada yaşamış olsa da, o dönemde Iber 
Yarımadası’nm farklı bölgelerinde Hıristi
yan krallıklarına ait topraklarda da Hıristi- 
yanlarla birlikte yaşayan Müslüman toplu
luklar bulunuyordu.

Engizisyon:
Bir Kral - Bir Yasa - Bir İnanç

Reconquista politikasının uygulamadaki 
adı olan Engizisyon, temelde Kilise kuru- 
munun resmi mahkemesi niteliğinde bir 
kurumsal işleyişin adıdır. Bu mahkemenin 
amacı ortodoks inancın savunuculuğunu 
yapmaktı. Bu gaye doğrultusunda, 13. yüz
yıldan itibaren Aragón Krallığı’nda bu ko
nuda çalışmalar yapılmaya başlanmıştı. 
Kastilya Kraliçesi Isabella, 1478 yılında 
‘Yeni Engizisyon’ adıyla ve Ro- 
ma’dan bağımsız olarak yürürlü
ğe soktuğunu açıklamıştı. Isa- 
bella bu uygulama ile, ülkeyi 
krallığa sadık bir ulus haline 
getirmeyi amaçlıyor Engi
zisyonu da bunun aracı ka

bul ediyordu. Isabella’nm “Bir kral, bir ya
sa ve bir inanç” olarak özetlenebilecek si
yasi amacı var olan özgürlüklerin ortadan 
kaldırılması anlamına geliyordu. (Atkinson 
110).

Reconquistaba Yol Açan Sebepler

Yeniden Fetih (reconquest) politikası ile 
Endülüs’te yaşayan Müslümanların toprak
larının tedrici olarak geri alması anlamını 
taşıyordu ve bu anlamda din savaşı olarak 
kabul edilmiştir. Ayrıca bu uygulama Avru- 
palı krallıkların papadan görecekleri maddi 
manevi yardımlar nedeniyle siyasi imtiyaz 
kazanacakları gibi, papanın koruyuculuğu 
ile de manevi güç sahibi olacaklardır (Lea 
1). Bu bağlamda reconquista hareketinin, 
birincisi siyasal İkincisi dini olmak üzere 
iki temel nedene dayandığını söyleyebiliriz. 
Siyasal amaç içerisinde, Avrupa’nın güney
batısında farklı krallıklar arasında parsel
lenmiş olan toprakların bir araya getirilme
si yer almaktadır. Yüzyıllarca kendi arala
rında çarpışmış olan Hıristiyan güçlerden, 
Kastilya Kraliçesi Isabella ve Aragón Kralı 
Ferdinand’ın evlilikleri sonucu siyasal bir
lik oluşturmak suretiyle kendilerine ait 
toprakların güvenliğini garanti altına alma
ları bölgenin siyasal güvenliğinin sağlan
masında bir gelişme olarak okunmalıdır. 
Dini neden ise, papanın her ikisi de Hıristi

yan olan kral Aragón ve kraliçe Isabel- 
la’ya Hıristiyan birliğini kurulma

sının Tann’mn bir emri olduğu
nun ifade etmesiyle kurdukları 

siyasal birliği kutsal bir un
vanla taçlandırılmış oldu. 
1453’de İstanbul’un Müslü- 
manlarca fethedilerek, Hıris-
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tiyanlığm temsilcisi kabul edilen Doğu Ro- 
ma’nın çökmesi Avrupa Hıristiyanlığının 
geleceği konusunda büyük endişelere yol 
açmış ve bu amaçla öncelikle Akdeniz’de 
Osmanlı Devleti’ne karşı, karada da Batı’da 
da Endülüs** Devleti’nden arta kalan son 
İslam unsurlarını da bu coğrafyadan silip 
atmak gayesi güdülmüştür.

Isabella - Ferdinand

Iber Yarımadası’nda modem çağın başlangıcı 
Katolik krallar eliyle olmuştur.

Castilya Kraliçesi Isabella ve Aragon Kralı 
Ferdinand’m 1469 yılında siyasal kaygılara 
dayanan evlilikleri için tarihçiler tarafından 
“yeni monarşi” kavramı kullanılmaktadır. 
Bu kavramın kullanılmasını hak eden poli
tikalar bir anlamda Makyavelist siyasi anla
yışın oluşumunda Ortaçağ’daki örneklerini 
oluşturacak şekilde devletin bekasının ge
reği olarak içinde şiddetin de bulunduğu 
her türlü uygulamanın meşru görülmesin
den kaynaklanmaktadır. Öyle ki, bu yeni 
monarşilerin uygulamaları daha sonra Nic- 
colo Machiavelli tarafından “Hükümdar” 
isimli eserde yerini alacaktır (O’Callaghan 
660).

Söz konusu bu yeni monarşi, Müslü
manlara karşı yürütülecek zulmün de baş
langıcını oluşturmaktadır. Ferdinand ve 
Isabella 1482 yılından itibaren yukarıda 
zikrettiğimiz Viyana Konsili’nce alınan ka-

rarlarm uygulanması konusunda zor kul
lanmaya başladılar (Lea 9). Kral ve kraliçe
nin sadece siyasal değil, dini bir fonksiyon
da işlev icra etmelerinin tipik göstergesi Pa
pa VI. Alexander tarafından 1494 yılında 
“Katolik Krallar” ilân edilmeleriyle pekiş
miştir (O’Callaghan 659). Bu evlilik ile, 
yaklaşık sekiz yüz yıllık bir aranın ardından 
İber Yarımadası’nda siyasal otorite birliği 
sağlanması konusunda önemli bir adım 
atılmış oldu (Fletcher 164). Bu bağlamda, 
Ispanya’da din temelli bir ulusal birlik kur
ma mücadelesi hız kazanmıştır. Bunun en 
önemli sonucu Granada İslam Krallığı’nm 
ele geçirilmesi olmuştur. 1492 yılının ikin
ci günü Isabella ve Ferdinand, el-Hamra’ya 
girmiştir. Bu fetih sonucu monarşi, halk 
üzerinde büyük bir tesir yaratmış ve Avru
pa çapında güçlerini ispat etmişlerdir. Müs
lüman Granada’nm fethi hadisesi tek başı
na İspanya ulusal birliğinin yolunu açma
nın ötesinde, Doğu’da Hıristiyanlığın mi
rasçısı olan Bizans’ın kaybedilmesinin de 
bir intikamıdır aslında. Çünkü atıl vaziyet
teki ordunun oluşturulması için gereken 
yardım Papalık sayesinde sağlanabilmiştir 
(O’Callaghan 667). Ve reconquista’nm ar
dından beş yıl içerisinde, yaklaşık iki yüz 
elli yıl aradan sonra, zorla din değiştirme 
uygulamaları görülmeye başlanmıştır (Har- 
vey x ).

Avrupa’da Müslüman Varlığı

V. yüzyılda çöken Roma imparatorluğu ile 
XV. yüzyılda varlığı sona eren Bizans İmpa
ratorluğu dönemleri arasındaki uzun za
man diliminde Avrupa Kıtası büyük çal
kantılarla sarsılmıştır. Bu dönemde kıtaya 
hayat bahşeden unsurların başında Müslü
manların özellikle Ispanya’da kurdukları 
Endülüs Devleti bulunmaktadır. Her ne ka
dar 11. yüzyıldan itibaren Yeniden Fetih 
(reconquista) olgusunun canlanmasıyla 
Müslümanları kıtadan sürme mücadelesine 
başlanmış olsa da, Ispanya Krallığı’nm 
Müslümanların varlığından kolay kolay 
vazgeçmediğini belirtmeliyiz. İslam fetihle
ri çokça hayıflanılmasma karşın, Müslü
manların Avrupa kıtasındaki varlığı bilim
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den zanaatkarlığa değin pek çok alanda ye
niden diriliş sürecinin başlatıcısı olmuştur. 
Avrupa’nın unuttuğu veya habersiz olduğu 
ve bir bölümü Yunan mirasına dayanan bi
limsel faaliyetler Müslümanlar eliyle Sicil
ya’yı, Ispanya’yı ve nihayetinde Akdeniz’e 
sınır olan tüm ülkeleri zenginleştirecek bil
ginin akışını sağlamıştır (Bradford 329).

Müslümanlar kurdukları eğitim kuram
larında bir yandan Avrupa’nın saray ailele
rine ve önde gelen soylu ailelerine mensup 
gençleri eğitirken, bir yandan da toplumsal 
kalkınmanın temeli olan dönemin zanaat
kârlık hayatında en ön sıralarda yer alıyor
lardı. Bu bağlamda bir örnek vermek gere
kirse, 13. yüzyılda Aragon Krallığı’nda inşa 
edilmiş olan kiliselerde Müslüman ustala
rın, sıvacıların ve marangozların çalıştıkları 
ve sahip oldukları geleneksel birikimi bu 
yapıların formlarında bir kez daha canlan
dırdıkları görülmüştür (Macpherson - Mac- 
Kay, s. 19).

Müslümanların bir yandan eğitim ku
ramlarında gerçekleştirdikleri bilimsel fa
aliyetler, öte yandan Müslüman halkın sa
hip olduğu çalışkanlık ve zanaatkârlık ko
nusundaki bilgi ve tecrübeleri ister istemez 
bu insan sermayesinin bölgede devamının 
sağlanması konusunda girişimlerde bulu
nulmasına yol açmıştır. Öyle ki, sürgün uy
gulamasının son aşamasında, sürgün edile
cek halkın %6’sınm ülkede kalıp tarım fa
aliyetlerini sürdürmeleri kararlaştırılmıştır 
(Imamuddin, 92).

Dolayısıyla ülke yöneticilerinin bir bö
lümü bu insan sermayesinin ülkeden git
mesinin doğuracağı sonuçları gördüğünden 
bu insanların belli bir süreçte büyük top
lum kesimleriyle kaynaşmasının uygun ola
cağını öngörmüşler ve bu yönde politikalar 
izlenmesini salık vermişlerdir. Bunların ba
şında gelen Granada’nm ilk Başpiskopusu 
Hemando de Talavera, Arapça bilmesi do
layısıyla Müslümanlarla iyi ilişkiler kurmuş 
ve bu insanları ikna yoluyla din değiştirme
ye çalışmıştı. Bu amaçla Hıristiyan ilmihali
ni Arapça’ya çevirtmiş ve emri altındaki ra
hiplerin Arapça öğrenmelerini teşvik etmiş
ti (Fletcher 166). Böylece 1499 yılma değin 
Engizisyon burada hükmünü icra edeme

mişti. Ancak 1499 yılında Monarşinin ya
nında Granada’yı ziyarete gelen İspanya 
Başpiskoposu Ximenez de Cisneros uygu
lamalardan memnun kalmayarak kitlesel 
vaftizlerin yapılmasını emretmişti. Cisne
ros 1500 yılının Ocak ayında “Şehirde Hı
ristiyan olmayan kimse kalmayacak ve bü
tün camiler kiliseye çevrilecek” emrini ver
mişti (Fletcher 167). Cisneros ayrıca, 
Kur’ân’ı ve diğer Arapça kitapları yaka
rak halkta kin ve nefret duygularının 
doğmasına neden olmuştu (Braudel 92). 
Bu gelişme üzerine Granada halkının ayak
lanması, kraliyet ordusunca bastırılmış; 
yaklaşık elli bin Müslüman daha büyük 
sorunlarla karşılaşmamak amacıyla vaf
tiz edilmeyi kabul etmek zorunda kal
mıştı. Hıristiyan din adamlarının zalimlik
leri karşısında Müslümanların Ronda’dan 
başlayarak Almeria’ya kadar her yerde 
ayaklanmaları üzerine kral ve kraliçe 11 
Şubat 1502 tarihinde çıkardıkları bir fer
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manla Müslümanların ya Hıristiyan ol
maları ya da ülkeyi terk etmeleri emrini 
verdiler (O’Callaghan 671-2). Uzun dönem 
devam eden sürgün süreci, uzun ve meşak- 
ketli mücadelenin ardından 1609’da kral 
III. Felipe’nin ülkedeki son Müslümanları 
da ülkeden göndermesiyle nihayete erdi.

Ulusal bütünlüğü sağlamanın bir aracı 
olarak dini bütünlüğe önem veren monarşi, 
dini farklılıklara hoş görüyle bakamayacak 
kadar gözü kararmış bir şekilde tek çözü
mü Müslüman kitlenin ya Hıristiyan olma
sında veya ülkeyi terk etmesinde görmüştü. 
Ülkeyi terk edip Kuzey Afrika’ya yerleşen
lerin torunlarına bugün bile rastlamak 
mümkün. Örneğin, Tunus’da Zaghouan ve 
Cap Bon civarında; Cezayir’de Blida ve 
Tlemcen; Fas’ta Chauoen ve Tetuouan’da 
yaşayan Müslümanlar kendilerini hâlâ “En
dülüslü” olarak tanıtmaktadır (Harvey x).

Reconquista Uygulaması

Granada’nm düşmesinin ardından yönetici
ler ve kilise çevreleri Müslümanların kendi

adet ve geleneklerinden tamamen vazgeç
meleri için ikna ve baskı yollarını kullan
maya başladılar. V. Charles, 1525 yılının 
Nisan ayında Aragón ve Valensiya’da Müs
lümanların kıyafet, dil ve din uygulamalara 
getirilen yasağı kırk yıllığına erteledi. 1563 
yılında Müslümanlar Arapça konuşmaları, 
geleneksel kıyafetler giymeleri halinde al
farda  denilen bir tür vergi ödemek zorunda 
bırakıldılar. Öyle ki, bu vergilerden topla
nan gelir 20.000 düka’ya ulaşmıştır. 1526 
yılında da Granada’da hamamları yıkmak 
suretiyle Müslümanların çok iyi bilinen te
mizlik geleneğini ortadan kaldırmaya baş
ladılar. 1567 yılına kadar tam anlamıyla uy- 
gulanmasa da, bu tarihten itibaren, bütün 
hamamlar kapatıldı ve yıkılması kararı alın
dı. Hatta Müslümanların ırmaklar da dahi 
yıkanmaları yasaklandı. Öyle ki, temizlik 
insanların eski dine dönmelerinin bir ala
meti olarak kabul edilmeye başlandı (Ima- 
muddin, 209-210).

Sürgün Döneminde 
İspanya Müslümanları

Endülüs Krallığı’nm parlak zamanlarının 
ardından, 13. yüzyılın ortalarından itibaren 
Müslümanların Ispanya’daki varlığını bir
kaç kategoride ele almak mümkün. Birinci
si, görece küçük bir coğrafi bölgeyi kapla
makla birlikte, çok sayıda Müslümanın ya
şadığı Granada İslam Krallığı; İkincisi, bir 
zamanlar Pirenelere kadar olan bölgeyi içi
ne alan Endülüs Krallığı, papanın maddi ve 
manevi desteğindeki Hıristiyan Krallıkla
rınca uygulanan reconquista politikasi ile 
tedrici olarak geri alındığında söz konusu 
bölgelerde yaşayan Müslümanlar hayatları
na devam etmişlerdir. Bu bağlamda Kastil- 
ya, Aragón ve az sayıda da olsa Pirenelerde- 
ki Navarre Krallıklarında Hıristiyanların 
egemenliğinde yaşayan Müslümanlardan 
söz etmek mümkün (Harvey ix).

Iber Yarımadasında, farklı egemenlik 
yapıları içerisinde yaşayan Müslümanlar, 
çeşitli adlarla anılmışlardır. Bu isimler ara
sında Moor, Morisco ve Mudejar kullanım
ları dikkat çekmektedir. Latince “maurus” 
kökünden türeyen ‘Moor’ koyu renkli anla
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mına gelmekte ve Arap ve Berberi karışımı 
Müslümanlar için kullanılmıştır (Thom- 
son-Ata’urrahim 109). Öte yandan, Hıristi
yanlığı benimseyerek Iber Yarımadasında 
kalmayı kabul eden Müslümanlar için ise 
Moriscos kelimesi kullanılmıştır. ‘Morisco’ 
ile, Granada’da İslam Devleti egemenliğin
de yaşamış, ancak özellikle Başpiskopos 
Cisneros tarafından vaftiz edilerek Yeni Hı
ristiyan adıyla anılan; ancak sosyal yaşam
larında İslam adet ve geleneklerini uygula
maya devam eden Müslümanlar kastedil
mektedir. ‘Mudejar’ ise Hıristiyan krallıkla
rı egemenliğinde yaşayan Müslümanlara 
verilen addır.***

Ancak bu kitle sürekli yetkililerin şüp
helerini üzerine çekmiş ve Engizisyon tara
fından koğuşturmalara maruz kalmıştır. 
Asimde ne kadar görünürde Hıristiyan ol
salar da, bu insanlar ne bir Hıristiyandı ne 
de Katolikti (Atkinson 113). Engizisyonu 
Mağripliler üzerinde bu denli baskı kurma
ya iten bir başka neden ise siyasal temellere 
dayanıyordu. Akdeniz’in Doğu ucunda Os- 
manlı Devleti, üç kıtadaki hakimiyetini Ak
deniz’e hakim olarak perçinlemeye çalışır
ken, karşısında Ispanya’yı bulmuştu. Böyle- 
si önemli bir gücün farkında olan Mağripli
ler Türklerden siyasal yardım talebinde bu
lunmuşlardı (Atkinson 155). Granada’da 
yaşayan Müslümanların yüz veya yüz elli 
bininin Kastilya krallığındaki yerleşim yer
lerine dağıtılması kararı ile verilmesi ile so
run bütün bir coğrafyaya yayılmış oldu 
(Fletcher 168).

1499 yılı sonlarında Alpujarras’daki bi
rinci isyanın ardından gerçekleştirilen 
1568-70 tarihlerindeki ikinci büyük ayak
lanmada Osmanlı Devleti’nden yardım tale
bi sonuçsuz kaldı. Şayet destek gelmiş ol
saydı, Ispanya’nın dolayısıyla Avrupa’nın 
geleceği oldukça farklı bir çehreye bürüne
bilirdi (Atkinson 156).

Bu son ayaklanma İtalya’dan getirilen 
birlikler kadar, Kral Philip’in üvey kardeşi 
Avusturya veliahtı Don John’un yardıma 
çağrılması ile bastırılabilmiştir (Fletcher
168). Bunun üzerine Müslümanların kitle
ler halinde sürgün edilmesi ve ülke içeri
sinde farklı bölgelere tehriçleri gerçekleşti

rilmiştir. Ingiltere ve Fransa’ya karşısında 
hakim konumda olan, Itlaya’yı ve günümü
zün Belçika, Hollanda’sını içine alan Flan- 
ders’ı yöneten ve Yeni Dünya’da büyük bir 
gelişme gösteren Ispanya’nın karşısında sa
dece kendi siyasal gücünü değil, bütün bir 
Batı dünyasını savunması gereken Osmanlı 
bulunuyordu. Philip bunun farkındaydı. 
Ve Osmanlı ile mücadelenin Batı’daki aya
ğını Mağripliler oluşturuyordu.

Charles’ı, her seferinde Mağriplileri kö
künden temizleme düşüncesini gerçekleş
tirmesine mani olan ise, yukarıda da değin
diğimiz üzere bu kitlenin sahip oldukları 
çalışkanlık ve üretkenlikleri ile kraliyete ve 
topluma olan ekonomik yararları geliyor
du.

Müslümanlara reva görülen bütün bu 
tedhiş ve zulüm uygulamaları kimi zaman 
Hıristiyanların bile merhamete gelmesine 
neden oluyordu. Bunlardan biri olan Kardi
nal Richeileu bu konuda şunları dile getiri
yor: “Bu uygulamalar insanlık tarihinin 
gördüğü en vahşice eylemlerdir. ” (Fletcher
169).

İslam’ın Avrupa’dan Çıkartılması

Granada, Iber Yarımadası’nda, bir zamanlar 
Pirene Dağları’na kadar uzanan coğrafyaya 
hakim olan Endülüs Devleti’nden geriye 
kalan son toprak parçasıdır. 15. yüzyılın 
ikinci yarısında gelindiğinde söz konusu bu 
devletten geriye sadece Granada Krallığı 
kalmıştı. Ancak ülkede Müslüman varlığı

Ulusal bütünlüğü sağlamanın bir aracı o larak dini bü
tünlüğe önem veren monarşi, dini farklılık lara hoş gö
rüyle bakamayacak kadar gözü kararmış bir şekilde 
tek çözümü Müslüman kitlenin ya Hıristiyan olmasın
da veya ülkeyi terk etmesinde görmüştü. Ülkeyi terk  
edip Kuzey Afrika'ya yerleşenlerin torunlarına bugün 
bile rastlamak mümkün.
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etkisini sürdürüyordu.
Granada’nm Isabella ve Ferdinand için 

kolay lokma olmasını sağlayan 1455-58 yıl
ları arasında Isabella’nm amcası IV. Enri- 
que’nin kendi iç çatışmalarından fırsat bul
dukça Granada sınır boylarında sistematik 
bir şekilde tedhiş hareketlerine girişmesi 
olmuştur (Fletcher 164). Ayrıca, İstan
bul’un Müslüman-Türkler tarafından alın
ması Avrupa’da büyük yankı bulmuş ve Hı
ristiyanlığın son büyük darbeyi yemek üze
re olduğu haberi ortalığı kaplamıştır. Bu
nun üzerine, özellikle Ispanya’da yayınla
nan metinlerde ülkede Müslümanların 
elindeki son toprak parçasının, yani Grana
da’nm ele geçirilmesi ve bunun Tann’mn 
bir emri olduğu belirtilmişti (Fletcher 165).

Granada’nm düşmesi, yüzyıllar süren 
yeniden fethin tamamlanıp Ispanya’nın bir
liğini sağlama yolunda önemli bir adım atıl
masını sağlamakla kalmadı, İspanya Orta
çağının sonu olarak da tarihe geçti (O’Cal- 
laghan 657). Avrupa’da büyük bir sevinç 
vesilesi olan bu fethin sonunda, Müslü
manlar artık Ispanya’da egemenliklerini bir 
daha elde edemeyecekleri şekilde kaybet
mekle birlikte ve giderek artan bir şekilde 
bir baskı rejimi altında yaşamaya başladılar 
(O’Callaghan 669). Aslında Avrupa bağla
mında karanlık çağ olarak adlandırılan Or
taçağ bitmiş, Yeni Çağ başlamış olmasına 
rağmen, temel hak ve özgürlükler kadar di
ni özgürlükler konusunda da tam tersi bir 
uygulamadan bahsetmek mümkün. Çünkü 
coğrafi bütünlüğün sağlanması konusunda
ki bu önemli fetih hadisesi sonrasında yüz
yıllarca İspanyol hükümdarlarına karşı sa
dakat göstermiş olan Müslümanlara yöne
lik bir hoşgörüsüzlük ve zulüm ortamı doğ
muştur. Sorunun temelinde, her ne kadar 
devletlerini kaybetmiş olsalar da, hem Gra
nada hem de ülkenin farklı yerlerinde yaşa
makta olan çok sayıda Müslümanm ülke 
birliğini için büyük bir tehdit oluşturması 
gelmektedir.

Sonuç

Reconquista’mn ve Engizisyonun sonuçları 
çeşitli bağlamlarda ele alınabilir. Bu süreç

Müslümanlar, Hıristiyanlığın varlığı, İspan
ya ulusal birliğinin sağlanması açısından 
olmak üzere oldukça farklı sonuçlara yol 
açmıştır. Müslüman halk toplumda hiçbir 
resmi göreve getirilmemiş ve uzunca bir sü
re Avrupa kıtasında devam eden varlıkları 
sona ermiştir. Hıristiyan dünyası, Katolik 
Monarşi liderliğinde ‘yeniden diriliş’ süreci
ne girmiştir. Her ne kadar, insan gücü ve 
üretim bağlamında uzun süren sıkıntılara 
maruz kalmış olsa da, Ispanya ulusal birli
ğini sağlayarak Avrupa ve dünya çapında 
söz sahibi olmuştur.

Notlar:
* Kuzey Afrika Valisi Musa lbn-i Nusayr, Tariq ibn 
Ziyad komutasındaki birlikleri Hicri 92 (Miladi 
711) yılında bugün Cebelitarık olarak bilinen böl
geye göndermiştir. Tariq ibn Ziyad’m karaya çıktı
ğı noktaya verilen Cebelitarık (Jabal Tariq) Tarık 
Dağı anlamına gelmektedir (Thomson-Ata’urra- 
him 13).

**Arapça kökenli bir kelime olan Endülüs 
(Andalush), Ortaçağ’daki Endülüs Devleti’nin ku
rulmasından önce Iber Yarımadası’nda yaşayan 
Vandallar için kullanılmıştır. Ancak daha sonra 
son harfi şm, sin’e çevrilerek Andalus halini almış
tır (Thomson-Ata’urrahim 1).

***  Bu metnin yazılmasına ilham kaynağı olan 
The Moriscos of Spain isimli eserin Türkçesi ya
kında Pınar Yayınlan tarafından yayınlanacaktır.
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Hz. Peygam ber

"HZ. PEYGAMBER 
YASAYAN KUR'ÂN’DI"

J

CELALEDDİN VATANDAŞ
Konuşan: A bdurrahm an E m iroğlu

Abdurrahman Emiroğlu: Hocam, yeni kitabınız 
hayırlı olsun. Kitabınızdan hareketle, Hz. Mu- 
hammed(s)’i doğru anlama çabasını ve bunun 
Kur’an’ı anlayıp yaşamadaki önemini konuşmak 
istiyoruz. Bugün Islâm’ın doğru anlaşılmasında 
ciddi sıkıntılar yaşadığımız malûm. Bunların ba
şında da Kur’an’ı doğru anlama ve onun en güzel, 
en doğru te’vili diyebileceğimiz Hz.Peygamber ve 
örnekliği konusundaki yanlışlar geliyor. Allah’a 
şükür ki, son zamanlarda Kur’an’m, Peygam
berin ve İslam’ın doğru anlaşılmasıyla ilgili 
önemli çalışmalar yayınlandı. Gördüğümüz ka
darıyla sizin son çalışmanız da bu açıdan önemli 
bir konuma sahip. İzninizle söyleşimize çok ge
nel bir soruyla başlayalım: Mevcut birçok siyer 
kitabı varken neden yeni bir siyer? Hangi kaygı 
veya düşünceler sizi yeni bir siyer çalışması yap
maya yöneltti?

Celaleddin Vatandaş: Âlemlerin Rabbi olan 
Allah’ın adıyla ve sadece O’nun rızasını gözeterek 
sözlerime başlarım. Sorunuz kısa ama önemli. 
Dediğiniz gibi Türkçe telif edilmiş veya Türk
çe’ye çevrilmiş birçok siyer var.
Üzerinde ciddi emek sarf edilmiş 
çeşitli hacimlerdeki bu siyerler 
arasında güzel bir üslûpla kaleme alı
nanlar bulunduğu gibi, akademik bir 
yaklaşımla ve soğuk bir üslûpla yazılmış 
olanlar da var. Yanlış bir peygamber tasav
vurunu dile getirenleri bir yana bırakır
sak, mevcut siyerlerin birçok bakımdan 
yararlı olanları var. Bu açıdan, yeni bir

siyer çalışması yapma sebebini dile getiren soru
nuz benimle ilgili olarak anlamlı ve önemli. Ama 
önce şunu ifade edeyim: Bir kere, Allah Resulü
nün hayatını yazmak şerefli bir iştir. Bu şereften 
kim bir pay almak istemez ki! Esasen bu bile ye
ni bir siyer çalışması yapmak için başlı başına ye
terli bir gerekçedir. Yani bu şereften bir pay alma
yı ben de istedim. Ama biliyoruz ki, Allah Resu
lünün hayatını yazmak şerefli olduğu kadar zor, 
ağır sorumluluk gerektiren ciddi bir iştir; zira ha
ta kabul etmez. Mesela, yapılacak itikadı bir yan
lış bütün hayırları siler süpürür. Bu yüzden, so
rumluluğumun bilincinde 
olarak böyle bir işe gi
riştim ve son derece yo
ğun geçen on iki yılı 
aşkın bir zamanın so
nunda çalışmamı şim
dilik tamamladım.
Şimdilik diyorum,
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çünkü muhtemel yanlış ve eksiklerin düzel- 
tilmesiyle tamamlanma süreci devam ede
cek. Duyarlı okuyucuların tespit ettikleri 
yanlış ve eksikleri bildirerek bu hayra ortak 
olmalarını diliyorum.

Gelelim sorunuza; evet, kitapçı rafların
da Resûlüllah’ın hayatını konu alan onlarca 
kitap var. Fakat bunların hepsinin aynı dü
zeyde başarılı, güzel ve en 
önemlisi de doğru olduğunu 
söylemek pek mümkün de
ğil. Olumlu olanların bile 
birbirine oranla birçok ba
kımdan artı ve eksileri var.
Burada, bir siyerde bulunma
sı gereken en önemli özelli
ğin ne olduğuna dikkat et
meliyiz. Bunun doğru bilgiye 
dayanma özelliği olduğu ise 
kolaylıkla söylenebilir. Ce
vap kolay ve anlaşılır gibi gö
rünüyor ama esas sıkıntı da 
burada başlıyor. Öncelikle 
hangi açıdan doğru bilgiden 
bahsedildiğini belirlemek ge
rekiyor. Eğer tarihi açıdan 
doğruluktan, yani Resûlül- 
lah’la ilgili çok sayıda riva
yetler içinden doğru olanları belirlemek kas- 
tediliyorsa, bu açıdan yeni bir siyer yazmak 
tamamen değilse bile büyük oranda bilinen
leri tekrar etmekten başka bir anlama gel
mez. Allah Resulünün hayatıyla ilgili riva
yetlerden tarihi açıdan yanlış olanları ayıkla
yan, bir başka ifadeyle tarihi kıymeti bulu
nan birçok siyerden bahsedebiliriz. Merhum 
Muhammed Hamidullah’m çalışması liste
nin ilk sırasında anılmaya değer bir kitap. 
Fakat, doğru bilgiye dayanma özelliği bir si
yer için sadece tarihin doğrularına uygunluk 
anlamına gelmez. Bir siyer her şeyden önce 
Kur’an’la çatışmamalıdır. Bir siyeri doğru 
yapacak asıl özellik budur ve bu aynı za
manda tarihi açıdan doğruluğu da kapsar. 
Bir örnek verirsek; Peygamberimizin amcası 
Hz.Abbas’tan nakledilen bir rivayete göre, 
yeğeni daha birkaç aylık çocukken şahit ol
duğu olağanüstülükler nedeniyle risalet ön
cesinde Resûlüllah’a iman edip Müslüman 
olmuş. Bu rivayeti birçok bakımdan reddet
mek mümkün ama sadece tarihi yönden de

ğerlendirecek olsak bile bu rivayeti çöp se
petine atmakta tereddüt etmeyiz. Çünkü 
Hz.Abbas’m hicretin 8.yılı, Mekke’nin fet
hinden önce Müslüman olduğunu, üstelik 
Bedir’de müşrik ordusunda yer alıp Müslü
manlara esir düştüğünü kesin olarak biliyo
ruz. Dolayısıyla bu rivayetin tarihi açıdan 
bir kıymeti harbiyesi olamaz. Ama bazı riva

yetler var ki başka tarihi bil
gilerle çatışmadığı gibi, aklen 
de mümkün görünebilir. Me
sela: Hz.Aişe’ye atılan iftira 
olayı ile ilgili rivayetlerin ge
nel eğilimi, bir ara -hâşâ- Re- 
sûlüllah’m da eşinin bir ah
lâksızlık yapmış olabileceği
ni düşündüğü tarzındadır. 
Bu hem tarihi rivayetler açı
sından böyledir hem de bir 
insandan beklenebilecek 
normal bir tepkidir. Ancak 
bu anlatımın doğru olduğu 
düşünülemez yani Resûlül- 
lah’m eşi konusunda kuşku
ya kapıldığı kabul edilemez. 
Bu konuda delilim önce 
Kur’an’dır. Hatırlayalım, yü
ce Allah bir ayette peygam

berinin ailesinin/hane halkının tertemiz ol
masını murad ettiğini belirtir. Ayet şöyledir: 
“Ey peygamber hanesi! Allah sizden kiri gi
dermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor” (Ah- 
zâb, 33:33) Neden? Elbette gerçek cevabı Al
lah bilir; ama insanın asli ve tek dini olan İs
lam’ın insanlığa sunuluşunun son halkasını 
oluşturan bir süreçte yüce Allah’ın peygam
berini kişisel bir problemle uğraştırmak iste
mediği, onun bütün gücünü hakikati tebliğe 
ayırmasını murat ettiği söylenebilir. Dolayı
sıyla Allah’ın, ahlâksız bir kadının, resulü
nün eşi olmasına müsaade etmeyeceği açık
tır... Kısacası, bir siyerin sadece tarihi açıdan 
doğru olması yeterli değildir. Çünkü bir ri
vayetin birçok klasik kaynak tarafından 
nakledilmiş olması onun muhakkak doğru 
olduğunu ispatlamaz. Yani tarihi açıdan 
doğru olmak Kur’ân açısından da doğru 
olmak anlamına gelmez. Bu durum elbette 
hadis kritiği ve metodolojisiyle ilgili bir ko
nu.

Emiroğlu: Bu önemli açıklamanızdan,

Peygam berim izin amcası Hz.Ab- 
bas'tan nakledilen bir rivayete göre, 
yeğeni daha birkaç aylık çocukken 
şahit olduğu olağanüstülükler nede
niyle risalet öncesinde Resûlüllah'a 
iman edip Müslüman olmuş. Bu riva
yeti birçok bakımdan reddetm ek  
mümkün ama sadece tarih i yönden 
değerlendirecek olsak bile bu riva
yeti çöp sepetine atmakta tereddüt 
etmeyiz.
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tarih açısından doğru olma özelliğini göre
celi bir doğruluk olarak anlamlandırdığınızı 
anlıyorum; yani diyorsunuz ki, ‘mevcut şart
lara ve bazı tarihsel referanslara uygun ol
mak siyer adı altında anlatılanların tama
mıyla gerçek olduğu anlamına gelmez. 
Önemli olan Kur’an’m şahitlik ettiği ve bil
dirdiği şeylere uygun olmaktır. Siyeri ger
çekten doğru yapacak olan 
budur.’ Demek istediğiniz 
tam olarak bu mu?

Vatandaş: Tamamıyla 
doğru; evet bunu diyorum.
Siyer çalışmalarında
Kur’an’m gereği gibi yada 
yeteri kadar dikkate alın
maması veya daha doğru 
bir söyleyişle öncelikli bir 
ölçü olarak dikkate alınma
ması birçok yanlışa neden 
olmuştur ve oluyor. Bu 
yüzden, ismi “Siyer” olan 
ama Allah Resulünün söz
leriyle, yaşantısıyla ve uy
gulamalarıyla çelişen bir
çok kitapla karşılaşabiliyo
ruz. Bunun birçok sebebin
den bahsedilebilir. En 
önemlisi ise sınırsız övgüye eğilimli çarpık 
ve yanlış zihin. Bu zihniyet bir harekete geç
ti mi hız kesemiyor ve duracağı yeri de bile
miyor. Öyle söz veya yazılarla karşılaşıyor
sunuz ki şaşırmamak, yüce Allah’tan tövbe 
dilememek imkânsız. Bazı kitaplarda Resû- 
lüllah’tan bahsedilirken bir beşerden, insan
lar arasından seçilmiş ve tüm insanlara ör
nek kılınmış seçkin bir şahsiyetten değil, 
adeta insan kılığına bürünmüş, bir ilahtan 
bahsedilir. Bunun son zamanlarda pek yay
gınlaşan ve maalesef çoğu kimsenin pek de 
dikkatini çekmeyen tipik örneği “âlemlerin 
efendisi” nitelemesidir. Bu ne saçmalıktır ki 
Allah’a ait bir sıfat Türkçeleştirilip Resûlül- 
lah’a ait kılınmaktadır. Âlemlerin efendisi 
Allah değil mi! İşte Kur’ân’a muhalif olup 
övgüleriyle sınırları ezip geçen zihniyet ile 
bunu kastediyorum. Bu zihin, hiç zorlanma
dan Resûlüllah’ın tüm hayatını olağanüstü
lüklerle doldurabiliyor. Bunu yaparken de 
O’nu insanlık düzleminden melekler katma 
sürgün ederek insanlar için ebedi örnek ol

maktan uzaklaştırdığının farkında bile değil. 
Fakat tüm bunları derken bir haksızlığa da 
neden olmaktan kaçınmak gerekiyor. Yani 
ismi “Siyer” veya “Hz Muhammed’in hayatı” 
olan kitapların tamamı elbette aynı kategori
de değerlendirilemez. Yoksa “benim çalış
mamdan başkası yanlıştır” gibi bir anlayışa 
sahip olmak en azından zihin çarpıklığıdır, 

meg al o m an lık  tır. 
Mesela, bugün 
Türkçe’de her biri 
önemli ve titiz çalış
manın ürünü olan 
birçok siyer var ve 
Hamidullah’m, Mu- 
hammed Heykel’in, 
Martin Lings’in, Ze- 
kai Konrapa’nm, 
Mevdudi’nin, Derve- 
ze’nin ve Nedvi’nin 
kitapları sadece tari
hi kıymetleriyle de
ğil, aynı zamanda 
Kur’an’la çatışmama 
şartına büyük oran
da riayet etmeleriyle 
de isimleri anılmaya 
değer kitaplar. Bura

da “büyük oranda” kaydını bilerek ifade edi
yorum. Çünkü maalesef bu kitaplarda bile 
çok az oranda da olsa bazı problemli anlatım 
veya rivayetlere rastlanabiliyor. Mesela; Re- 
sûlüllah’ın çocukluk dönemi, mucizeler, 
mehdi-mesih konusu ve Resûlüllah’m 
Hz.Zeynep ile evliliği gibi konular. Resûlül- 
lah’ı, Allah’ın varlığına inanmayan bir toplu
ma Allah’tan bahseden bir elçi olarak takdim 
etmek ise en sık düşülen yanlışlık. Hâlbuki 
Resûlüllah Allah’a inanmayan bir topluma 
Allah’ın varlığını ispatlamaya çalışan bir elçi 
değil, Allah’a inanan ve birçok açıdan Al
lah’ın sıfatlarını kabul eden bir topluluğun 
inancındaki Allah tasavvurunu tashihle gö
revlendirilmiş bir elçidir. Görevinin tama
mını değilse de en önemli kısmını bu oluş
turur. İlah, Rabb sıfatları ise konunun özü
dür. Ama maalesef bazı siyer müellifleri da
hi genellikle bu konulardaki yanlış tasavvur 
ve düşüncelerin “îeke”lerini kitaplarına dü
şürmekten kurtulamamışlardır. Bunun bir 
itirafı olarak değerlendirmek gerekirse, ör-

Hz.Aişe'ye atılan iftira  olayı ile ilgili 
r iv ay e tle rin  genel eğ ilim i, b ir ara  
-hâşâ- Resûlüllah'ın da eşinin bir 
ahlâksızlık yapmış olabileceğini dü
şündüğü tarzındadır. Bu hem tarih i 
rivayetler açısından böyledir hem de 
bir insandan beklenebilecek normal 
bir tepkid ir. Ancak bu anlatım ın  
doğru olduğu düşünülemez yani Re- 
sûlüllah'ın eşi konusunda kuşkuya 
kapıldığı kabul edilemez.
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Bazı kitaplarda Resûlüllah'tan bahsedilirken bir beşer
den, insanlar arasından seçilmiş ve tüm insanlara örnek 
kılınmış seçkin bir şahsiyetten değil, adeta insan kılığı
na bürünmüş bir ilahtan bahsedilir. Bu ne saçm alıktır ki 
Allah'a a it bir sıfat Türkçeleştirilip Resûlüllah'a a it kı
lınm aktadır. Âlemlerin efendisi Allah değil mi!

neğin Hamidullah, siyerinde Mekke toplu- 
munda Allah’a inananlar bulunmasına ve 
bunların bir tepkiyle karşılaşmamasına rağ
men Resûlüllah’m oldukça sert tepkiyle kar
şılaşmasını anlayamadığını açıkça ifade 
eder.

Emiroğlu: Sayın hocam! Anladığım ka
darıyla, siyer yazmak bir tarih kitabı yaz
maktan çok başka bir şey. Bir tarihçi mevcut 
tarihi belge ve rivayetler içerisinden belli öl
çülere uygun olanları seçer ve çalışmasını 
bu belge ve rivayetlere göre kaleme alır. Siz 
Peygamberimizi konu edinen bir çalışma 
için tarihi delillerin doğru olmasından daha 
önemli bir başka şarttan; Kur’an’la uyumlu 
olmaktan söz ediyorsunuz. Yani bir siyer, ta
rihi açıdan doğru olmanın yanı sıra, daha da 
önemli bir ölçü olarak Kur’an açısından da 
doğru olmalı. Ve siz bu ölçülere büyük 
oranda uygun bazı siyer isimleri verdiniz. O

zaman, sorumuzu tekrarlayabilir miyiz: “Be
lirttiğiniz ölçülere sahip siyerler varken neden 
yeni bir siyer?” Yani, sizin siyerinizin, bu 
özelliklerin dışında diğer siyerlerden farklı 
olmasını sağlayan başka bir özelliği var mı?

Vcatandaş: Var. Hem de birkaç bakım
dan. Bunlardan biri ve en önemlisi adı geçen 
çalışmalarda ya bulunmayan, ya da kısmen 
bulunan bir özellik. Ancak, bunu ifade et
meden önce, Resûlüllah’m en önemli vasıf
larından birisini hatırlamamız gerekiyor. O, 
bizler için sadece ilahi hakikatlerin bir elçisi 
değil, aynı zamanda hakikat temelinde an
lam kazanan, dosdoğru, en güzel hayat tar
zının, sağlıklı bir kimlik ve kişiliğin örneği
dir. Bu Kur’ân’da açıkça bildirilir. O halde, 
Resûlüllah’m hayatını anlatan bir kitabın 
O’nun insanlar için en güzel ahlâkın en gü
zel örneği oluşunu açığa çıkaran bir kitap 
olması veya en azından bu yönde özel çaba
sı bulunması gerekir. Bir başka söyleyişle 
O’nun hayatım anlatan bir kitabın sadece 
Kur’an’m ve tarihi rivayetlerin ışığında doğ
ru bilgileri sunan bir kitap olması yetmez; 
aynı zamanda O’nun hayatını okuyan birisi
nin, O’nda kendisi için örneklik bulması, 
O’nu tanıdıkça kendisine rehber olacak ah
lâki ölçüleri edinmesi gerekir. Bu açıdan, is
mini verdiğim kitaplar, ciddi bir emeğin 
ürünü olmakla birlikte genel olarak Resûlül
lah’m örnekliğini ya atlamışlar ya da yüzey
sel olarak ele almışlardır. Hatta bunlar daha 
çok bir savaşlar tarihi olarak düşünülüp ka
leme alınmışlardır. İşte bu noktada benim 
çalışmam bu bazılarından ayrılır. Bu fakir 
yaptığı çalışmasında, diğer siyerlerin -birçok 
bakımdan olumlu bulduğum ve müellifleri
ni ismen zikrettiğim kitapların- hepsinin or
tak özelliği olduğu üzere, Resûlüllah’ı sade
ce ilahi hakikati ifade eden mutlak doğru 
bilgilerin aracısı, önemli tarihi bir şahsiyet 
olarak değil, aynı zamanda insanlığa sundu
ğu ebedi hakikatin ilk planda herhangi bir 
insan gibi muhatabı olan bir beşer oluşunu, 
bir mümin olarak Kur’an’a muhataplığmı da 
dikkate almaya çabaladı. Yine ayrıca diğerle
rinin üzerinde durdukları bir özellik olarak 
Resûlüllah’ı toplumsal bir hareketin lideri, 
devlet başkam, komutan olarak tanıtmakla 
yetinmeyip, diğerlerinin üzerinde ya hiç 
durmadıkları ya da çok az durdukları özel
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liklerinin de üzerinde durdum ve O’nu bu 
yönleriyle de tanıtmaya çalıştım. Örneğin 
O’nun bir arkadaş, bir komşu, bir eş, bir ba
ba, bir dede yönleri üzerinde durmaya çalış
tım. İstedim ki bir Müslüman O’nun ebedi 
örnekliğinde sadece iman konusu olarak de
ğil, hal ve hareketleriyle, tutum ve davranış
larıyla nasıl bir Müslüman olunacağının ör
nekliğini de görsün. Tabiî ki bunu ne kadar 
başarabildim bu tartışmaya açık; ama niye
tim, arzum bu oldu.

Emiroğlu: Bir rüşvet-i kelâm olarak söy
lemiyorum; bence siz bunu başardınız ve 
belirgin biçimde Resûlüllah’ı kapsamlı bir 
örneklik olarak sundunuz. Ancak, ben bu 
özelliğin, yani kitabınızın Resûlüllah’ı Müs
lümanlar için kapsamlı bir ahlâki örneklik 
olarak ortaya koyması özelliğinin biraz daha 
vurgulanması gerektiğini düşünüyorum ve 
sormak istiyorum: Resûlüllah’m örnekliği 
nasıl bir örnekliktir; kaynağı ve kapsamı ne
dir, nasıl şekillenmiştir?

Vatandaş: Hz.Aişe annemizden nakledi
len önemli bir rivayet var. Birkaç Müslüman 
bir gün Hz.Aişe’nin yanına gelir. Anlaşıldığı 
kadarıyla bunlar Resülüllah’la karşılaşma
mış, muhtemelen Resûlüllah’m vefatından 
sonra Müslüman olmuş kimselerdir. Bunlar 
belki de görmedikleri veya gördülerse bile 
yakından tanıma fırsatı bulamadıkları Resû
lüllah’m nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu, 
nasıl yaşadığını öğrenmek arzusundadırlar. 
Tüm bunları ifade edecek şekilde Hz.Aişe’ye 
“Bize Resûlüllah’tan bahset onun ahlâkı nasıl
dı?” diye sorarlar. Bu son derece kapsamlı ve 
dolayısıyla üzerinde çokça konuşmayı ge
rektiren soruya Hz.Aişe oldukça kısa bir ce
vap verir. Bu cevabıyla Kur’an’ı bildiklerini 
düşünen bu kimselere dolaylı bir şekilde, sa
dece Resûlüllah’ı değil, aynı zamanda 
Kur’an’ı da bilmediklerini ifade eder. Der ki, 
“Siz Kur’an okumuyor musunuz? Onun ahlâkı 
Kur’an idi”. Bu kısa cevap iki açıdan büyük 
öneme sahiptir. Birincisi, Kur’an’ı bilen Re- 
sûlüllah’ı bilir. Çünkü O, Kur’ân’m belirle
diğinin ve istediğinin dışında veya ötesinde 
bir kimse değildi. İkincisi, Resûlüllah hayat 
tarzıyla, ahlâkıyla, tutum ve tavırlarıyla, 
kimlik ve kişiliğiyle Kur’an’m tanımladığı 
mümin tipinin en mükemmel örneğiydi; 
Kur’an’m belirlediği dosdoğru hayatın dos

doğru ölçülerini kendi şahsında uygulamış 
bir şahsiyetti. Yani yaşayan Kur’an’dı. İşte 
bu, Resûlüllah’m örnekliğinin kaynağını da, 
niteliğini de ortaya koyan bir bilgidir. Dola
yısıyla O, çoğu zaman açıkça dile getirilme
se de yaygın olarak düşünüldüğü üzere, ebe
di hakikati insanlığa bilgi olarak sunan ama 
hayat tarzını, ahlâkını, kimlik ve kişiliğini 
kendince inşa eden nev-i şahsına münhasır 
bir kişi değildi. Bilmeli ve unutmamalıyız ki, 
Kur’an insanlara sadece kendileri için lâzım 
olan ve beşeri imkânlarla elde etmeleri 
mümkün olmayan hakikatleri sunan bir bil
gi kaynağı değil, aynı zamanda hayata mü
dahale eden ve olması gereken hayat tarzını, 
ahlâkı, kimlik ve kişiliği öncelikle bizzat re
sulünü inşa ederek müşahhas bir şekilde or
taya koyan bir kitaptır. Kur’an’m bu yönünü 
doğru anlamak için insanlar arasından seçti
ği elçisini hangi konumda ele aldığına dik
kat edelim: İşte bu, öncelikle halk arasında 
yaygın olarak tasavvur edilen ve Resûlül
lah’m ebedi örnekliğini risalet öncesi hayatı
na da taşıyan tüm anlayışları terk etmeyi ge
rektirir. Ama burada, Resûlüllah risalet ön
cesinde “herhangi bir Mekkeli”, “herhangi bir 
kimse” gibiydi demek istemiyorum. O risalet 
öncesi hayatında, Allah’ın lütfü gereği, inan
cı ve ahlâkıyla şirkten ve ahlâksızlığın her 
türlüsünden korunmuş bir şahsiyetti. Ama 
bu durum “risalet öncesiyle hayatıyla, kimlik 
ve kişiliğiyle de insanlar için ebedi örnekti” 
anlamına gelmez. Burada “örnek olmak" ile 
“ebedi ve mutlak anlamda örnek olmak” ara
sındaki farka bilhassa dikkat etmek gereki
yor. O, risalet öncesi hayatıyla çevresindeki 
insanlar için elbette güzel bir örnekti; çünkü 
dürüst, güvenilir, hakşinas, edepli, namus
lu, doğru sözlü ve yardımseverdi... Her top
lumda bu tip kimseler vardır; fakat bunlar, 
şirkin ve ahlâksızlığın yanlışlarına ve pislik
lerine batmış kimseler için dikkate alınması 
gereken güzel örnekler olsalar bile, hiçbir 
şekilde ebedi hakikatin, güzel ahlâkın en 
yetkin örneği değildirler. İşte risaletin başla
dığı aşamada Resûlüllah buydu; yani Abdül- 
muttalib’in torunu, Hatice’nin kocası, Ka- 
sım’m babasının durumu buydu. Yanlış an
lamaya müsait bir tespit olduğu için tekrar 
ifade edeyim; Kur’an, Resulünü yanlışlar ba
taklığına batmamış bile olsa benzerine bir
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çok toplumda ve çağda rastlanabilecek bir 
kişi konumundayken aldı ve güzel ahlâkın 
zirvesine çıkardı. Bunu ise yirmi üç yıl süren 
risalet sürecinde gerçekleştirdi. Aşama aşa
ma, adım adım önce elçisini eğitti ve buna 
ilaveten de O’nun çevresindeki müminleri 
eğitti. İşte bu açıdan O, durduğu her aşama
da biz insanların, ama âlemlere rahmet olma 
vasfını kazandığı dönemiyle de biz Müslü
manların ebedi örneğidir. Her çağda ve top
lumda, ahlâkının veya hayat tarzının bir yer
lerinde bir şeyleri eksik veya yanlış bulan 
veya hissedenler bunu neyle değiştireceği
nin veya neyle tamamlayacağının doğru bil
gisini ve örnekliğini Resûlüllah’dan öğrene
bilir. Bu ise Resûlüllah’ı konu edinen kitap 
veya makalelerin gözardı edemeyecekleri 
önemli bir husustur. Bu açıdan O’nu sadece 
tarihin en önemli şahsiyetlerinden biri veya 
birincisi olarak anlayan ve anlatanların, 
O’nu insanlığın sadece zirve şahsiyeti olarak 
takdim edenlerin O’nu tam anladıklarını 
söylemek mümkün değil. Asıl O’nu önemli 
ve zirve kılan referansı ve süreci doğru ve 
mümkün olduğunca tam anlayarak örnekli
ğini ön plana çıkarmak önemlidir. İsmi anıl
dığında gözyaşlarını akıtmaya neden olan, 
yaşadığı zorluk ve sıkıntılar hatırlandığında 
kalpleri hüzünlendiren ama muhatabının gi
dişatına bir katkıda bulunmayan, gidişatın
daki yanlışları ortaya koymayan veya onları 
doğrularla, güzel ahlâkla değiştirmeyen yak
laşımların kayda değer bir kıymetinden bah
setmek mümkün değildir. “Senin için ölü
rüz” söylemi de salt bu biçimiyle bir kıymet 
ifade etmez. Elbette O’nu sevmek, O’nun 
çektiği zorluk ve sıkıntılara hüzünlenmek, 
O’nun adı anıldığında kalplerde birşeyler 
hissetmek önemsiz değildir, ama asıl önem
li olanlar da değildir. Önemli olan O’nun el
çiliğini yaptığı şeyden dünyayı ve ahireti 
esenlik yurdu kılacak bilgi ve ölçüleri bulup 
öğrenmek ve bunların doğru uygulamalarını 
bizzat ve sadece O’nun örnekliğinde gerçek
leştirmektir. Zira O, Allah’ın insanlar için 
örnek olarak takdim ettiği, ahlâkının güzel
liğine şahitlik yaptığı insanların sonuncusu
dur.

Emiroğlu: Evet, Resûlüllah’m Kur’an ta
rafından âlemlere rahmet kılınması, en güzel 
örnek kılınması süreci gerçekten de diğer si

yerlerde pek dikkate alınmayan bir husus. 
Bu açından sizin çalışmanız diğerlerinden 
ayrılıyor, izninizle, bu ay ‘Kutlu Doğum 
Haftası’ nedeniyle Resûlüllah’m daha çok 
gündeme gelmesini dikkate alarak; 
Kur’an’m O’nu adım adım inşa edip insanlı
ğın ebedi örneği kılma sürecini ve O’nun 
şahsında tarihe yani bireye ve hayata müda
hale etmesini biraz daha açmanızı istesem!..

Vatandaş: Estağfirullah, dilimiz döndü- 
ğünce açmaya çalışalım: Az önce, Resûlül
lah’m elçiliğini, ebedi örnekliğini risalet ön
cesi hayatına taşıma alışkanlığı ve yanlışın
dan söz etmiştim. Maalesef, bu bağlamda 
uydurulmuş saçma-sapan hikâyeler var. Oy
sa bu hikâyeler Resûlüllah’m risalet sürecin
de İlahî yöntemle eğitilmesi gerçeği ile çatış
maktadır. Kur’an’m değiştirici, dönüştürü
cü, mükemmelleştirici etkilerini yok sayan, 
O’nun âlemlere rahmet kılınma sürecini si
likleştiren bir anlayıştır bu. Hâlbuki O, risa
let öncesinde “âlemlere rahmet” değildi. 
Çünkü O’nun âlemlere rahmet oluşu bede
niyle değil; ilahi misyonuyla, ilahi göreviyle 
ilgili bir durumdur ve bu ise ilk ayeti alma
sıyla, ilahi göreve fiilen muhatap olmasıyla 
başlar.

Birçok kitapta bolca bulunabilecek ve 
halk arasında çok yaygın bazı rivayetleri 
dikkate alarak söylemek gerekirse, yaşı kır
ka gelmiş olan Hatice’nin kocasının bizzat 
kendisinin ve çevresindeki insanların “Mu
hammet’in peygamberlik görevi neden başla
madı? Ne zaman başlayacak?” diye sorup 
bekliyor olmaları gerekirdi. Hatta bu riva
yetler açısından Hatice’nin kocasının Hira 
mağarasına gidişini bile “geciken” görevini 
başlatma çabasının bir ürünü olarak değer
lendirmek mümkün. Oysa risalet öncesi ki
şiliği ve hayatıyla O, insan ve toplum haya
tındaki yanlışlık ve saçmalıkları büyük 
oranda bilen, ama mutlak doğrunun ne ol
duğunu bilmeyen birisiydi. Allah tarafından 
seçilmek, ilahi bir görevle sorumlu olmak 
gibi bir beklentisi olmadığı gibi böylesi bir 
düşüncesi veya hayali de yoktu. Çünkü bu 
konuda bilgisi yoktu. Şu iki ayet bu konuda 
gerçeği her türlü tereddütten uzak bir şekil
de açıkça ifade eder: “Sen, Kitab’ın sana veri
leceğini ummazdın...” (Kasas, 28:86), “Sana 
da emrimizden bir ruh vahyettik. Sen (daha
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önce) Kitap nedir, iman nedir bilmezdin...” 
(Şura, 42:52)

Resûlüllah, ilahi bir lütuf gereği, risalet 
öncesi dönemde hem inanç olarak hem de 
yaşantısıyla yanlışlardan ve ahlâksızlıklar
dan uzak kalmıştı. Özellikle 30’lu yaşlarla 
birlikte bir arayışın içine girdi. Her akıllı ve 
ahlâklı insanın yapacağı üzere O da şahit ol
duğu yanlışlık ve kötülükler karşısında doğ
ru ve güzelin ne olduğunu sorar hale geldi. 
Farkında değildi ama ilahi göreve hazırlama 
süreci başlamıştı; O zihnen bu sorumluluğa 
hazır hale getiriliyordu. Bu nedenle yaşanan 
hayatlardan, çevresindeki insanların yanlış
larından nefret eden veya rahatsız olan biri
si olarak genç sayılabilecek bir yaşta bir an
lamda dünyadan elini eteğini çekti. Bu ha
liyle bir münzeviydi, bir hakikat arayıcısıy- 
dı. Vahiy işte O’nu bu aşamadayken aldı ve 
öğretmeye, eğitmeye başladı. Alemlere rah
met olma sürecinin gerektirdiği eğitim Alâk 
sûresinin bir grup ayetinin vahyolunmasıyla 
başladı. Bu açıdan Hira mağarasındaki ilk 
ayetlerin vahyi sırasında ısrarla “Ikra” den
miş olmasının sebebi de kendiliğinden açığa 
çıkmaktadır. Yani “şu düşündüğün, aklı olan 
her insanın aradığı ama bulamadığı hakikat
ler konusunda kendi çabanla ulaştığın bir şey 
varsa söyle” dendi. O’nun böylesi bir şeyi 
yoktu ve olmadığı da kendisine söyletilmiş- 
ti. Bu, “bundan sonra sana bildirilecek olanlar 
senin kişisel çabalarınla veya özel yetenekle
rinle ulaştığın şeyler değil, sana verilmiş olan 
şeylerdir” mesajını taşıyan bir hatırlatma, 
daha da önemlisi uyarıydı. Yani Resûlüllah 
istemiş de kendisine verilmiş veya çabalamış 
da elde etmiş değildir; tamamıyla seçilmiş 
birisidir. Tabiî ki bu seçime layıktır; o ayrı 
bir husus. Bunu şöyle de izah etmek müm
kün; O seçilmeye layık biriydi ama bu ken
di özel meziyetleri gereği değil, ilahi plan 
gereği böyleydi. Tabiî ki ne O, ne de çevre
sindekiler kırk yıllık süreçte bu ilahi planı 
bilmediler, görmediler, göremediler. Zira bu 
ilahi plan ancak risalet döneminden geriye 
bakılınca anlaşılacak bir şeydir.

Vahyin elçisini nasıl bilgilendirdiğiyle il
gili özel bir şeyler söylemeye gerek yok; 
çünkü vahyolunan her ayet bunun gereğiydi 
ve bu herkes tarafından bilinen bir husus
tur. Burada dikkate alınması gereken, Resû

lüllah’m eğitilmesi ve eğitilip örnek şahsiyet 
kılınması sürecidir. Risalet sürecinde O, 
hem bir mümin olarak kimlik ve kişiliğiyle 
ve hem de seçilmiş bir elçi olarak yürütece
ği görevi icabı kesintisiz bir eğime tabi tutul
muştur. Risalet sürecinin faili, Resûlüllah’m 
hangi aşamada ne yapacağını ve hatta çok 
önemli aşamalarda ne söyleyeceğini dahi be
lirlemiştir. Bu konuda örnek olarak şu bir
kaç ayet hatırlanabilir: “Ey elbisesine bürü
nen! Kalk ve uyar. Rabb’ini yücelt. Ahlâk ve 
kişiliğini temiz tut. (Maddi ve manevi her tür
lü) pislikten uzak dur. Yaptığın iyilikleri çok 
bularak başa kakma. Rabb’in için sabret.” 
(74:1-7). “Zalimler topluluğu ile oturma” 
(6:68), “Zalimlerden olma” (6:52), “Dinlerini 
oyuncak ve eğlence edinen ve dünya hayatının 
aldattığı kimseleri bir tarafa bırak” (6:70), 
“De ki: ‘Ben sizin yaptıklarınızdan uzağım’” 
(26:216), “Kötü arzularına uymuş ve işi gücü 
aşırılık olan kimseye boyun eğme” (18:28),

O'nu, Allah'ın varlığına inanmayan bir topluma Al
lah'tan bahseden bir elçi olarak takdim etmek ise en sık 
düşülen yanlışlık. Hâlbuki Resûlüllah Allah'a inanmayan 
bir topluma Allah'ın varlığını ispatlamaya çalışan bir e l
çi değil, Allah'a inanan bir topluluğun inancındaki Allah 
tasavvurunu tashihle görevlendirilmiş bir elçidir.

NİSAN '06 ÜMRAN 59



Emiroğlu: Resûlüllah risalet sürecinde 
İlahî bir program dâhilinde vahiy ile eğitildi
ğine göre, Resûlüllah’m kendisini Kur’ân’la 
sürekli geliştirmiş olması ve risaletin ilk 
günlerdeki haliyle risaletin son zamanların
daki halinin çok farklı olması gerekir, öyle 
mi?

Vatandaş: Evet öyle. Bu -hâşâ- Resûlül- 
lah’ı değersizleştirmek adına söylenmiş bir 
şey değil; Kur’an’m bir beşeri nasıl alemlere

Resûlüllah hayat tarzıy la , ahlâkıyla, tutum ve tavırlarıy la , 
kimlik ve kişiliğiyle Kur'an'ın tanımladığı mümin tipinin en 
mükemmel örneğiydi; Kur'an'ın belirlediği dosdoğru haya
tın dosdoğru ölçülerini kendi şahsında uygulamış bir şah
siyetti.

rahmet kıldığını dile getiren bir tespittir. 
Kur’an Resûlüllah’ı eğiterek toplumunun te
miz ve güvenilir bir şahsiyeti iken âlemlere 
rahmet, insanlık için ebedî örnek bir şahsiyet 
haline getirmiştir. Bu açıdan süreci anlama
mıza katkı sağlayacak birçok delil var. Örne
ğin Alâk sûresinin ilk ayetleri vahyolundu- 
ğunda, bir insan olarak İlâhî görevinin ağır
lığı ve gerekleri nedeniyle bazı sıkıntılar ya
şamıştır. Karşılaşacağı tepkiler nedeniyle 
‘okuması’ emredilen ayetleri insanlara ‘oku
makta’ zorlanmıştır. Korku ve sıkıntılarını 
‘Ne yapayım! Bunları kavmime nasıl söyle
rim!’ diyerek en yakın destekçisi eşine aç
mak zorunda kalmıştır. Müddesir süresinin 
ilk ayetleri gelince korku ve tedirginliği da
ha da artmıştır. Bu nedenle aynı günlerde 
vahyolunan ve risalet sürecinin üçüncü ayet 
grubunu oluşturan Müzzemmil suresinin ilk 
ayeti ‘Ey örtüsüne bürünen!’ biçimindeydi. 
Bu, hatırlatma ve uyarı taşıyan bir hitaptı. 
Bu ayetle, Resûlüllah’m mevcut durumunu 
gözden geçirmesi ve değiştirmesi emredildi:
O, ‘korkulendişe örtüsüne” bürünmekten 
vazgeçmeli; artık evine, düşüncelere kapan
maktan kurtulup yanlış inançları ve cahili 
hayat tarzları içinde bocalayan insanları, 
vahyolunan mutlak doğrularla uyarıp bilgi
lendirmeli ve eğitmeliydi. Görevinin ilk

günlerinde durumu böyle olan Resûlüllah, 
öyle mükemmel şekilde yetiştirildi ki, mü
minlerin bir kısmını Habeşistan’a gönderir
ken veya daha sonra tüm müminleri Medi
ne’ye gönderirken Mekke’de her türlü tehli
kenin ortasında yalnız kalmaktan hiç çekin
medi, korkmadı. Çünkü Rabbi O’nu eğitip 
yetiştirdi. Bu nedenledir ki Mekke’nin zorba 
müşrik liderlerinin zorlaması nedeniyle sev
gili amcası Ebu Talib kendisinden davasını 
terk etmesini istediği zaman en ufak tered
düt göstermeden ‘Ey amca! Vallahi bu dava
yı bırakmam için güneşi sağ elime, ayı da sol 
elime verseler yine de vazgeçmem. Allah bu di
ni ya hâkim kılar ya da ben bu uğurda ölürüm’ 
dedi. Hâlbuki bu tavır risalet sürecinin ilk 
günlerindeki elçi için kolay şey değildi.

Madem örneği cesaret eğitimi konusun
da verdik. Bu konuda her zaman ilgimi çek
miş şu örneği de hatırlayabiliriz. Hicretin ilk 
günlerde Medine’de bazı korku ve sıkıntılar 
yaşandı. Dost ile düşmanın henüz açıkça 
belli olmadığı o günlerde duyulan korkuları 
haksız bulmak mümkün değildi. Öyle ki, 
Resûlüllah’a gelerek ‘Acaba silahlarımız ya
nımızda olmadan geceleri korku duymadan, 
güven içinde geçireceğimiz; yüce Allah’tan 
başka hiç kimseden korkmayacağımız günler 
gelecek mi?’ diye soranlar olurdu. Enes b. 
Malik’in verdiği bilgiler, o sıra Müslümanla
rın yaşadığı bazı korku ve endişelerden ay
rıntılı bir şekilde haberdar eder. Enes b. Ma
lik şöyle anlatır: ‘Medine de bir ses, ne olduğu 
belli olmayan bir gürültü duyulursa Resûlül
lah herkesten önce atına atlar ve yine herkes
ten önce oraya giderdi. Bir gece Medineliler 
bir bağırtı duyup korkmuşlar, bu bağırtının 
sebebini de anlamak istemişlerdi. Ancak hiç 
kimse cesaret edip gürültünün geldiği yere gi
demiyordu. Bir süre sonra bazıları cesaretleri
ni toplayıp bağırtının geldiği tarafa doğru git
meye karar verdiler. Ancak o sırada Resûlül- 
lah’ın atının çıplak sırtına binmiş, kılıcı da 
elinde olduğu bir hâlde son sürat o taraftan 
geldiği görüldü. Bir yandan insanlara evlerine 
dönmelerini söylerken, bir yandan da: ‘Kork
mayın, korkmayın’ diyordu. Anladık ki o her
kesin korku içinde ne yapacağını bilemediği 
bir zamanda elinde kılıcıyla muhtemel tehlike
nin üzerine tek başına gitmişti.’

Emiroğlu: Bu tespit, Resûlüllah’m davet
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sürecindeki ve tebliğ yöntemindeki tutum 
ve tavırlarının gelişmesi konusuna da teşmil 
edilebilir mi?

Vatandaş: Elbette. Mesela, Resûlüllah’m 
insanlara yaklaşım tarzı konusunda eğitil
mesiyle ilgili olarak İbn Ümm-ü Mektum 
olayı hatırlanabilir. Bilindiği gibi, Resûlüllah 
Mekke’nin müşrik liderleriyle görüştüğü sı
rada iki gözü de görmeyen İbn Ümm-ü 
Mektum yanlarına geldi; Resûlüllah’a yaka- 
laşarak: ‘Ey Allah’ın Resulü! Beni, Allah’ın sa
na öğrettiklerinden haberdar et; bana Kur’an 
oku’ dedi. Resûlüllah, onun bu isteğine al
dırmadı; eşrafla konuşmasına devam etti. 
İbn Ümm-ü Mektum isteğini tekrar dile ge
tirdi. Resûlüllah, eşrafın ilgiyle kendisini 
dinlediği bir anda, sıradan ve üstelik kör bi
risinin böylesine ısrarlı bir şekilde sözünü 
kesmesinden hoşlanmadı ve onu duymaz
lıktan gelerek eşrafla konuşmasını sürdür
dü. Ama İbn Ümm-ü Mektum ısrarından 
vazgeçecek gibi değildi; isteğini tekrarladı. 
Resûlüllah, onun ısrarı nedeniyle eşrafla ko
nuşmasını sürdürmekte zorlandı ve buna 
canı sıkılmış bir halde yüzünü ekşitip, İbn 
Ümm-ü Mektum’a sırtını dönerek, eşrafa 
anlatmakta olduğu konuya devam etti.

Evet, Resûlüllah İbn Ümm-ü Mektum’u 
dikkate almamıştı. Çünkü risâletin o günle
rinde eşraftan bazı kişilerin İslâm’a girmesi 
halinde Islâm davetinin kolaylaşacağını ve 
diğer insanların daha kolay İslâm’a girecek
lerini düşünüyordu. Yani İbn Ümm-ü Mek
tum gibi iki gözü de görmeyen, başkalarına 
muhtaç olan ve hiç kimse üzerinde etkisi 
bulunmayan biri yerine Utbe b. Rabia, Ebû 
Cehil, Umeyye b. Halef veya Abbas b. Ab- 
dülmuttalib gibi birinin İslâm’a mensup ol
masını daha fazla önemsiyordu. Bu, her top
lumsal hareketin liderinin veya o hareket 
mensuplarının düşündüğü, tamamıyla dava
nın menfaatini önceleyen bir düşünceydi. 
Resûlüllah düşünüyordu ki, güçlü adamlar 
davayı güçlü kılarlar. Ancak bu tamamen 
beşerî bir düşüncedir, insanları yetenekleri
ne veya özürlü olup olmadıklarına göre ayır
mak ancak insanlar açısından bir anlam ifa
de eder. Allah katında ise insanlar bu şekil
de ayrılmaz ve değerleri bu şekilde belirlen
mez. Allah katında önemli olan, kimin İlâhî 
hakikatleri kabule ve kabul ettiklerini uygu

lamaya daha istekli olup olmadığı ve bunlar 
doğrultusunda yaptıkları veya yapmadıkla
rıdır. Resûlüllah ayetlerle adım adım yetişti
rilmesi sürecinde insanların değerleriyle il
gili olması gereken ölçüyü bu vesileyle öğ
rendi. ibn Ümm-ü Mektum’a kulak asmayıp 
sırtını dönen Resûlüllah, Mekke eşrafına 
mesajını anlatıp yanlarından ayrılırken Abe
se sûresi vahyolundu. Ayetler Resûlüllah’ı 
hatalı buluyor ve gerekçesini de açıklıyordu.

Hz. Peygamber anıldığında gözyaşlarını akıtmaya neden 
olan, yaşadığı sıkıntılar hatırlandığında kalpleri hüzünlen
diren ama muhatabının gidişatındaki yanlışları ortaya koy
mayan veya onları doğrularla, güzel ahlâkla değiştirmeyen 
yaklaşımların bir kıymetinden bahsetmek mümkün değildir.

Resûlüllah İlâhî ihtarla anladı ki, İslâm’ın 
özel hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Hele, 'dave
tin menfaati’ adı altında zengin, siyasal gücü 
bulunan, toplumsal statüsü yüksek olanlara 
sırf bu özellikleri nedeniyle değer verme ve 
onları kazanma gibi özel bir hedef ve niyeti 
hiç yoktur. Bu din, insanların yolunu doğru 
kılmak, önlerini aydınlatmak ve gidişatları
nın hep doğruya, güzele, iyiye, hayra yöne
lik olmasını sağlamak ve tüm bunlara kim 
istekliyse onu ‘esenliğe’ ulaştırmak amacında 
olan bir dindir. Bu dinin istediği gibi olanlar 
üstündür, başkaları değil; hem de toplumsal 
statüleri, cinsiyetleri, ekonomik durumları 
ne olursa olsun. Resûlüllah bu İlâhi ihtardan 
sonra Islâm davetini buna göre yürütmeye 
devam etti. İbn Ümm-ü Mektum’a karşı da 
özel bir ilgisi oldu; ona hitap ederken, bir 
özür ifadesi olarak ‘Kendisinden dolayı 
Rabb’imin beni ihtar ettiği kişi’ demeyi tercih 
etti. Hatta onu, askerî sefere çıkarken, on üç 
defa kendi yerine vekil tayin ederek Medi
ne’de bıraktı.

Emiroğlu: Sayın hocam, konu davet me
toduna gelmişken; kitabınızda -kitabın ismi
ni de hatırlatır tarzda- İslam davetinin geç
mişteki örnekleriyle ilgili bölümler var. Me
sela; Hz. İbrahim’in veya Hz. Musa’nın risa
let sürecini de ele alıyorsunuz. Hz.Muham-
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med (s)’in davet sürecini diğer bazı peygam
berlerin davet süreciyle birlikte incelemeni
zin sebebi nedir?

Vatandaş: Bu sorunuzun cevabı
Kur’an’m bir özelliğiyle ve bu özelliğin Re- 
sülüllah’m davet sürecinde yerine getirdiği 
işlevle ilgili. Risalet sürecinde sadece mü
minlerin değil, evrensel İslam davetinin son 
halkasındaki ilk mümin olarak Resûlüllah’m 
da vahiy ile bilgilendirildiği ve eğitildiğini 
söylemiştim. Hatta ebedi hakikatlerin ken
disine vahyolunduğu kişi olmasının yanı sı
ra, örnek olması sebebiyle Resûlüllah’m öğ
retilme ve eğitilme süreci diğer müminlerin- 
kinden öncedir. Kur’an risalet sürecindeki 
müminleri ebedi hakikatler ve en güzel ha
yat tarzı konusunda eğitirken sadece teorik 
ilke ve ölçüleri bildirmemiştir. Özellikle ha- 
kikat-batıl veya bir diğer ifadelendirmeyle 
tevhid-şirk çatışmasının hiç değişmeyen ve 
bu yönüyle evrensel olan özellikleri konu
sunda; ayetlerin doğru anlaşılması konusun
da; tutum ve davranışların olması gereken 
biçimleri konusunda geçmişin hakikat elçi
lerinin şahsında somut örnekler vermiştir. 
Bu özelliğiyle de bizzat Resûlüllah ve çevre
sindeki müminler için sadece teorik ilkeleri 
sunan ve hayatla, yaşanan gerçeklerle pek 
bağlantısı olmayan veya istenen hayat tarzı
nın ölçülerinin ne ve nasıl olduğuyla ilgili 
hususları muhataplarının anlayışlarına bıra
kan bir kitap olmamış; her şeyi her türlü te
reddüdün ötesinde doğru anlaşılacak şekil
de geçmişteki somut örnekleriyle açıklamış
tır. Kabul etmek gerekir ki hakikatin bilgisi
nin ve gereklerinin neler olduğunun anlaşıl
ması tamamıyla insanların akıl ve anlayış 
güçlerine bırakılsaydı hakikat bulanır, ölçü 
kaybolurdu. Çünkü herkesin akıl ve anlayış 
gücü birbirinden farklıdır. Bu risalet süreci
nin müminleri için ilahi bir lütuf olduğu gi
bi, tüm zamanların müminleri için de paha 
biçilmez bir ilahi lütuftur; bizler içinse çok 
daha önemli ve değerlidir. Çünkü bilmemiz 
gerekenleri, neleri nasıl yapmamız gerekti
ğini, durum ve duruşumuzun nasıl olması 
gerektiğini, Kur’an’m geçmişten verdiği ör
neklerin yanı sıra, Resûlüllah’m ashabının 
söz ve uygulamalarıyla daha doğru şekilde 
bilme ve uygulama imkânına sahibiz. Bu 
açıdan da Kur’an’ı anlayamama, hakikati

kavrayamama gibi bir mazeretimiz söz ko
nusu değildir.

Şimdi sorunuza gelirsek: Allah vahiyle 
Resulünü sürekli bilgilendirdi. Kur’an geç
mişten verdiği örneklerle Resûlüllah’m ve 
diğer müminlerin hangi aşamada nasıl dav
ranmaları, ne demeleri, neyi nasıl anlamala
rı gerektiğini açıkladı. Dolayısıyla Hz.Mu- 
hammed’in risaleti, önceki resullerin risalet 
süreçlerinde örnekliğini bulan bir süreçtir. 
Resûlüllah’m yaptıklarının modeli Kur’an’m 
açıkladığı diğer hakikat önderlerinin yaptık
larıdır. Yani Resûlüllah’m neyi niçin yaptığı
nı doğru anlamak isteyenlerin Kur’an’m bil
dirdiği şekli ve oranıyla önceki peygamber
lerinin davet süreçlerini dikkate almaları ge
rekir. Bu bakımdan çalışmamda, çok yoğun 
olmamakla birlikte, risalet sürecindeki bazı 
önemli aşamaların değerlendirmesini yapar
ken o aşamanın modeli olarak diğer pey
gamberlerin risalet süreçlerine atıfta buluna
rak Resûlüllah’m vahiy üzerinden sahip ol
duğu modellerine dikkat çekmeye çalıştım. 
Bu konuda örnek olarak şu hatırlanabilir: 
Mekke döneminde müminlerden bir kısmı 
Habeşistan’a -üstelik iki kez- hicret etmele
rine karşılık Resûlüllah davetin önderi sıfa
tıyla tehlikelerin hedefi olmasına rağmen 
Mekke’de kalmayı tercih etmişti. Resûlüllah 
görünüşteki tüm tehlikelere ve beşer akimın 
“Önce davetin önderi gitmeliydi. Çünkü dave
tin varlığı onun varlığına bağlıdır” demesine 
rağmen Mekke’de tehlikelerin ortasında kal
masının nedeninin Kur’an’m emri olduğu
nu, Resûlüllah’m bireysel tercihi olmadığını 
anlıyoruz. Allah, ilahi izin olmadan davet 
mekânını terk eden Hz.Yunus’un şahsında 
Resulünü ‘Sen Rabb’inin hükmüne sabret. Ba
lık sahibi (Yunus) gibi olma...’ (Kalem, 68:48) 
diyerek uyarmış ve gerekli talimatı vermiş
tir. Dolayısıyla şunu diyebilirim ki, Hz İbra
him’i, Musa’yı, Hud’u, Nuh’u bilmek -elbet
te ki Kur’an’m anlattığı biçim ve muhtevay
la- Resûlüllah’ı, Resûlüllah’m yaptıklarının 
nedenlerini bilmektir. Bu nedenle diğer si
yerlerden farklı olarak, çalışmamda sadece 
Resûlüllah’m risalet sürecini anlatmadım. 
Aynı zamanda gerekli yerlerde sürecin o şe
kilde gerçekleşmesinin Kur’an’î referansı 
olarak önceki peygamberlerin davet süreçle
rine de dikkat çektim.

62 ÜMRAN NİSAN ‘06



Emiroğlu: Hocam son olarak, çok önem
sediğim bir soru var: Asr-ı saadet, ulaşılması 
mümkün olmayan bir ütopya mı, yoksa mo
del alınarak tekrar inşa edilebilir bir süreç 
mi?

Vatandaş: Risalet sürecinin veya yaygın 
ve güzel isimlendirmeyle saadet asrının bir 
ütopya olduğu söylemez. Çünkü ütopya in
san zihninin ürettiği ve gerçekliği bulunma
yan bir şeydir; hayaldir, tahayyüldür. Ütop
yaların geçmişte bir gerçeklikleri söz konu
su olmadığı gibi gelecekte de gerçekleşmele
ri mümkün değildir. Zira hayatla, hayatı şe
killendiren ve Kur’anî terminolojiyle sünne- 
tullahla ilgisi bulunmayan tasavvurlardır. 
Bir benzetmeyle ifade etmem gerekirse, sıvı
ların akmadığı, katiların akışkan olduğu, 
yerçekimine rağmen nesnelerin herhangi bir 
dış etki olmaksızın havada asılı kaldığı, can
lıların kendi türlerinin dışında şeyler yavru
ladıkları, taşların akıllı varlıklar gibi davra
nışlarda bulunduğu, ağaçların yürüdüğü 
fantastik bir filmin senaryosundan farksız 
bir şeydir. Hâlbuki Asr-ı saadet yaşanmış bir 
şeydir; tahayyül edilen bir şey değil; insanlı
ğın tanıdığı tarihi bir gerçektir. Bu özelliğiy
le de bütün ütopyalardan ayrılır. O bir ütop
ya değil, bir prototip tir; yani ilk ve gerçekleş
miş ideal örnek.

Emiroğlu: Asrı saadeti bir ütopya olmak
tan çıkaran hususiyetleri biraz açar mısınız?

Vatandaş: Asr-ı saadet gerçek oluşuyla 
ütopyalardan ayrılır. Çünkü insan ve top
lum gerçeğine dayanır. Ütopyalar, insan 
oluş gerçeğine, varoluş gerçeğine aykırı bir 
kurguya sahiptirler. Örneğin mensuplarının 
tamamının mal-mülk edinme duygularını 
yok ettikleri ve herkesin sadece başkasının 
iyiliğini düşündüğü, hiç kimsenin hiçbir şe
kilde yanlış davranışta bulunmadığı, her za
man sadece adaletin geçerli olduğu, kötü
lüklerin hayattan kovulduğu bir toplum in
şa edilebilir mi? Bu insanın yaratılış hakika
tine, mayasına aykırıdır. Gönlümüzden 
“keşke böyle olsa” diye geçebilir. Ama bu du
rum insanın yaratılış gayesine, iyi ile kötü
nün ayrışması esasına dayanan imtihan şar
tına aykırıdır. Önemli olan ütopyalar, tahay
yüller değil; önemli olan nefsinin kötülük fı
sıltılarına rağmen hakikati, doğruyu, güzeli 
tercih edebilen bireyler yetiştirebilmek; 1b- 
lis’e yandaş olma eğiliminde bulunan veya

bunu uygulamaya dönüştürenlere rağmen 
toplumda adaleti gerçekleştirebilmek; haki
kati batıla, güzellikleri çirkinliklere, doğru
ları yanlışlara rağmen hâkim ve güçlü kıla
bilmektir. İşte bu hem varlığın, hayatın ilke
lerine hem de yaratılış gerçeğine uygundur. 
Bu açıdan asr-ı saadet bir ütopya değil ya
şanmış bir gerçektir; tasavvur edilemeyecek 
kadar mükemmel bir gerçek. Zira asr-ı sa
adeti inşa eden Kur’an hiçbir şekilde insan
ların zihinlerinde bir ütopya kitabı olarak 
yer almadı. O, insanlığın bireysel ve toplum
sal hayatında her zaman açığa çıkabilen te
mel problemlerin çözümlerini verdi ve asr-ı 
saadet bunların gerçekleşmesi ile oldu. Peki 
bunun tekrarı olabilir mi? Muhteva itibarıy
la evet; insanlığın bireysel ve toplumsal ha
yatında gerçek esenliği tekrar elde etmesi 
anlamında evet. Zira asr-ı saadet’te dosdoğ
ru ve en güzel hayat tarzının özelliklerini 
açıklayan Kur’an, aynı şeyi gerçekleştirme 
çabalarına referans oluşunu aynen devam 
ettiren bir kitaptır; yeter ki kendisine kendi
sinin istediği şekilde uyulsun. O, saadet as
rında sadece bir teori kitabı olmadı; hayatın 
kendisine yöneldi ve bildirdiklerinin doğru
luğunu bizzat hayatın içinde yer alarak gös
terdi ve akledebilenler için hâlâ gösteriyor; 
yeter ki akledebilenlerden olalım. Unutma
yalım ki O, herhangi bir kitap değil, 
Kur’an’dır; Allah’ın insanlara lütfettiği hida
yet rehberidir, insanlığın tutunabileceği en 
sağlam ve en güzel tutamağıdır. O’nu tutan
lar bahtiyar olurlar. Kısacası eğer ona uyu
lur, onun gösterdiği istikamete, onun bildir
diği ve elçisinin açıklayıp uyguladığı gibi gi
dilirse dünya her zaman yeni asr-ı saadetle
re tanık olur.

Emiroğlu: Sayın hocam yüreğinize, dili
nize sağlık. İnanıyorum ki bu oldukça yarar
lı bir söyleşi oldu. Esasen sorulacak daha bir 
yığın konu var. Dilerseniz, soramadıklarımı- 
zı bir başka sefere bırakalım. Sizi daha fazla 
yormadan teşekkür ederek bu söyleşimizi 
burada noktalayalım. Allah’ın rızası hep si
zinle olsun.

Vatandaş: Amin. Bildiklerimi okuyucu
larınızla paylaşma imkânı sağladığınız için 
asıl ben teşekkür ederim. Konuşmamız bo
yunca hep kendisinden bahsettiğimiz âlem
lere rahmet efendimize salât ve selam ol
sun. Yâr ve yardımcımız Allah olsun.
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H z.Peygam ber

HZ. PEYGAMBER (S.)'İN 
ÜSTÜN AHLÂK ÖRNEKLİĞİ

KERİM BULADI

ir davanın hedefine ulaşabilmesi ve ba-

B şarı ile noktalanabilmesinin en başta ge
len temel ilkeleri güzel ahlâk, azim, ce
saret ve yiğitliktir. Hak davasını insanla

ra tebliğ etmek ve anlatmakla sorumlu tutulan 
kimselerin en belirgin özelliği yürekliliktir. Al
lah Teâlâ’nın insanları irşat etmek için gönderdi
ği bütün peygamberlerin ve onları hakiki mana
da takip edenlerin sahip olduğu üstün meziyet
lerin başında güzel ahlâk, azim ve cesaret gel
mektedir. Onlar, Allah Teâlâ’dan aldıkları görev
leri, hiçbir kimsenin taktir ve tehdidine aldırış 
etmeden, kabul ya da reddini hesaba katmadan 
tebliğ etmeye çalışmış, gevşeklik göstermemiş, 
ümitsizliğe düşmemiş ve yılmamışlardır. Zaten 
zorluklar, sıkıntılar ve çeşitli problemler, hak 
davasının en belirgin özelliği ve karakteridir. Bu 
yazımızda, zikredilen hususlarda Kur’ân’m açık
ladığı örnekleri ve üstün ahlâk sahibi şahsiyetle
re dair ortaya koyduğu özellik ve ilkeleri anlat
maya çalışacağız.

Kur’ân-ı Kerîm, bütün peygamberleri yüksek 
ahlâk, azim, karakter ve cesaret sahibi olarak 
takdim etmektedir, (bkz. Ahkâf, 46/35). Allah 
Teâlâ’nm insanlar arasında peygamber olarak 
seçtiği bu üstün şahsiyet sahibi kimseler, görev
lerini yerine getirirlerken asla cesaretlerini kay
betmemişlerdir. Allah’ın emir ve yasaklarını in
sanlara tebliğ ederlerken korkmamış ve tedir
ginlik göstermemişlerdir. Kur’ân, bu konuda on
lar hakkmdaki şehâdeti şöyledir: “Daha önce 
gelip geçen o peygamberler, Allah’ın vahiylerini 
tebliğ eden, Allah’tan korkan, başka hiçbir kim
seden korkmayan kimselerdir. Allah, hesap gö

rücü olarak yeter. ”1
Allah Teâlâ, bu âyette, Şevkânî’nin açıklama

sına göre, peygamberlerini kullarına yaptıkları 
tebliğ görevinden, davranış ve sözlerinde sadece 
kendisinden korktuklarından dolayı övmekte
dir. Onlar, Allah’tan başkasından korkmazlar, 
insanların ileri geri konuşmalarına ve ayıplarını 
araştırmalarına aldırış etmezler, bütün saygı, 
sevgi ve korkularını Allah’ a hasretmişlerdir.2

Görüldüğü gibi, hak davasının tebliğcileri ve 
temsilcileri olan peygamberler, Allah’tan başka
sından çekinmemiş ve kendilerine tevdi edilen 
görevi yerine getirirlerken moral ve cesaretlerini 
asla kaybetmemişlerdir. Kur’ân, onların varisi 
durumunda olan ilim-irfan erbabının da aynı 
yolu takip etmelerine dair bir sürü misal ortaya 
koymuştur.

Kur’ân-ı Kerim, Hz. Peygamber’imizin, en 
üstün şahsiyete ve karaktere sahip bulunduğunu 
“Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin”3 İlahî 
mesajı ile duyurmaktadır. Onun dışında hiçbir 
varlık böyle bir övgüye mahzar olamamıştır. Al
lah tarafından yapılan bu açıklama, onun varlık
lar içerisindeki saygınlığını, üstünlüğünü ve şe
refini en bariz bir şekilde göstermektedir. Ezel
den ebede doğru uzanan ve hiçbir kimsenin ula
şamayacağı söz konusu ahlâkî üstünlük, onun 
en seçkin bir insan olduğuna en büyük bir delil
dir.

Peygamber(s.), “Ben ancak ahlâkî güzellik
leri tamamlamak için gönderildim.”4 buyura
rak peygamberliğinin gayesini ve özünü bu yüce 
hedefle açıklamıştır. O, mükemmel ve evrensel 
bir risâletin sahibidir. Onun risâletinin temel ga
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yesi, emaneti, doğruluğu, adaleti, şefkati, 
merhameti, iyiliği, sadakati, ahde riayeti, 
özün ve sözün birbirine uyumunu insanlar 
arasında hakim kılarak temiz bir toplum 
oluşturmaktır. Onun risaletinin amacı, zul
mü, azgınlığı, şiddeti, nefreti, adaveti, fitne
yi ve fesadı ortadan kaldırmaktır. En yük
sek ahlâka sahip olan Hz. Peygamber’e, bu 
üstün görevlerinin gereği olarak şu talimat
lar verilmiştir.

“O halde yalancılara boyun eğme. İster
ler ki, sen yumuşak davranasın da onlar da 
sana yumuşak davransınlar. Yemin edip 
duran, aşağılık, daima kusur arayıp kına
yan, durmadan laf getirip götüren, iyiliği 
hep engelleyen, saldırgan, günaha dadan
mış, kaba ve haşin bütün bunların ötesin
de bir de soysuzlukla damgalanmış kimse
lerden hiçbirine, mal ve oğullan vardır di
ye, boyun eğme. ”5

Bu âyetlerde anlatılan özelliklerin Velid 
b. Muğîre adındaki müşrike ait olduğu bil
dirilmiştir. O, Hz. Peygamber’i mecnûn 
(deli) diye ayıplayınca Allah Teâlâ da onu 
on tane olumsuz vasıfla anmıştır. Âlimlerin 
çoğunluğuna göre bu âyetlerde anlatılan şa
hıs Velid b. Muğîre’dir.6 Ancak bu anlatım, 
sadece Hz. Peygamber’in risâletini ve tebliğ 
ettiği gerçekleri inkar eden Velid b. Muğî- 
re’yi kapsamakla kalmaz. Kıyamete kadar 
hak davasının önüne dikilen bütün yalancı
ları, zalimleri, servet ve nüfûzunu kullana
rak İslâm’ın yayılmasına ve tebliğ edilmesi
ne mani olan herkesi içine alır.

En yüce ahlâka ve en nezih karaktere sa
hip olan Hz. Peygamber’den, taşıdığı bu üs
tün özelliklere yakışan bir davranış, bir 
karşı koyma ve direnme istenmektedir. Ya
lancılara, hak ve batıl konusunda işi gücü 
yemin edenlere, insanların kusurlarını 
araştıranlara, söz getirip götürerek halkın 
arasını ve toplumun huzurunu bozanlara, 
hayırların en başında gelen iman, Allah yo
lunda harcamalar ve salih amel gibi üstün 
değerlere mani olan ve karşı çıkanlara, za
limlere, günahı bir hayat tarzı edinmiş 
olanlara, kaba, sert ve katı davrananlara, 
soysuz ve asaletsizlere, serveti, nüfûzu ve 
taraftarları ile öğünen ve bunları hakkın ya
yılmaması ve batılın hakim olması için kul
lananlara asla boyun eğmemesi istenmiştir.

Görüldüğü gibi, bu hususta gösterilecek 
azim, cesaret, direnç ve sebat tek bir özelli
ğe bağlanmış ve bir noktaya dayandırılmış
tır ki, bu da “en üstün ahlâk” ilkesidir. De
mek ki, en üstün ahlâka sahip olmanın vaz
geçilmez prensibi, cesarettir. Kur’ân’ın ve 
Hz. Peygamber’in ahlâkı ile donanan kim
selerin, inandıkları ve temsil ettikleri dava
nın tebliği, yayılması ve toplumda hatta bü
tün insanlar arasında hakim olması için as
la yılgınlık göstermemeleri gerekir. Onların 
iman ajandasında korkunun, ürkekliğin ve 
tavizin belirtileri bile olmamalıdır.

Hz. Peygamber’in varisi olan âlimlere ve

Peygamberler, Allah Teâlâ'dan aldıkları görevleri, hiçbir 
kimsenin taktir ve tehdidine aldırış etmeden, kabul ya da 
reddini hesaba katmadan tebliğ etmeye çalışmış, gevşek
lik göstermemiş, ümitsizliğe düşmemiş ve yılm am ışlardır. 
Zaten zorluklar, sıkıntılar ve çeşitli problemler, hak dava
sının en belirgin özelliği ve karakteridir.

ona ümmet olma şerefine nail olan mü’min- 
lerin, küfür, şirk, zulüm, şiddet, baskı kar
şısında zafiyet göstermemeleri, onların üs
tün ahlâkının vazgeçilmez ilkesidir. Şayet 
bugünkü Müslümanların, davalarını anla
tırken ve yaşarlarken, korkaklıkları, gev
şeklikleri ve acziyetleri söz konusu ise bu
nun, Hz. Peygamber’in ahlâkının yeteri de
recede hayata hakim kılamamaktan kay
naklandığını söylemeye bile gerek yoktur.

Müşrikler Peygamberimizden taviz iste
diler. Tevhid mücadelesinde esnek davran
masını talep ettiler. Tapındıkları putlarını 
ve kendilerini tenkit etmemesini ve kötüle
memesini arzu ettiler. Hz. Peygamber’den 
istemedikleri, hoşnut olmadıkları şeyleri 
bırakmasını ve onun da razı olmadığı şeyle
ri kendilerinin bırakacağını söylediler. Böy
le bir teklifle Hz. Peygamber’e gelerek arayı 
yumuşatmayı murat ettiler. 7

Bu konuda merhum Elmalılı Hamdi Ya- 
zır’m değerlendirmesi oldukça mühimdir.
“Arzu ettiler ki sen yağcılık yapasın. Onları 
yağlasan, yaptıklarına, alçak maksatlarına, 
haksızlıklarına ilişmesen, olur desen, ya-
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lanlarına yağ sürsen diye istediler de onun 
için yalanlamaya kalkıştılar. Yoksa sen yağ
cılık edecek, maksatlarını yerine getirerek 
arzularını devam ettirecek olsaydın, böyle- 
ce sen de onların sapıklıklarına katılmış ol
saydın, o vakit yaltaklanacaklardı. Onlar da 
sana yağ çekecek, yalanı doğrulayacak, ne 
büyük, ne akıllı adam diyeceklerdi. Fakat 
sen onlara yağcılık yapmayıp doğru söyle
diğini, Allah’ın emrini, peygamberliğini bil
dirdiğin için öyle iftiraya kalkıştılar ki, bile 
bile yalan söylediler. Onun için sen onlara 
itaat etme, arzularına yağ sürme. İşte yüce 
ahlâkın ilk prensibi budur. Demek ki dil ve 
kalem kendilerine yemin edilmeye layık 
varlıklar olmakla beraber doğru söylemek 
için çalışmayan yağcı diller, yağcı kalemler 
ve onları dinleyenler, büyüklükten, yüce 
ahlâktan, ve akıldan uzak ve itaat edilmeye 
layık olmayan zavallılardır. 8

Kalem Sûresi, adını içinde geçen “ka
lem” kelimesinden almıştır. İlmin tespitin
de, aktarılmasında ve gelişmesinde çok 
önemli bir vasıta olan kalem, Kur’ân’m ilk 
inen âyetleri arasında geçmesi dikkate şa
yandır (bkz. Alak, 96/4).

Allah Teâlâ’nm kaleme ve satır satır ya
zılanlara yemin etmesi, bu sûrenin önemi
ne, okunmasına ve yazılıp anlatılmasına 
büyük önem atfedildiğini gösterir. Çünkü 
bu sûrenin 4. âyetinde âlemlere rahmet ola
rak gönderilen Hz. Muhammed(s.)’in yüce 
ahlâkı övülmekte ve onun çok yüksek bir 
şahsiyete sahip olduğu bildirilmektedir. Bu 
durum, onun risâletinin ana hedefinin ah
lâkî faziletleri tamamlamak için olduğunu 
göstermektedir. Ahlâkî faziletlerin topluma 
hakim olmasını sağlayacak ana ilkeler yu
karıda anlamlarını verdiğimiz âyetlerde sı
ralanmıştır. Hakkı tebliğ eden ve savunan
ların, batılı hayat tarzı seçenlere karşı nasıl 
tavır takınmaları gerektiği açık bir şekilde 
ifade edilmiştir. İnsanlık tarihinde hak ve 
batılın arasındaki asıl mücadele de bu te
mel konularda olmuş ve olmaktadır. Âyet
lerde sıralanan ilkeleri yerine getirme gay
retinde olanlar, batılın temsilcilerine karşı 
asîl ve cesur bir duruş sergileyenler, hep ga
lip gelmiş, sergileyemeyenler, taviz üstüne 
taviz verenler ve acziyet gösterenler ise hep 
mağlup olmuşlardır.

Bugün -toplumda ve genel anlamda dün
yamızda iyi ile kötünün mücadelesi de bu 
eksende devam etmektedir. Zinayı, alkolü, 
müstehcenliği ve her türlü insanın fıtratını 
karartan ve lekeleyen günahları çağdaşlık 
alameti kabul eden ve bunları ilericiliğin ve 
modernleşmenin bir tezahürü olarak gören 
zihniyet ile bunların karşısına dikilen ya da 
suskun kalan zihniyet arasındaki çekişme 
de buradan kaynaklanmaktadır. Şayet bin
lerinin günahını, hayat tarzını, ahlâk ve if
fetten yoksun olan davranış ve uygulaması
nı tartışmaz ve tenkit etmezsen, Elmalık 
merhumun dediği gibi, “ne büyük, ne akıl
lı, ne çağdaş, ne demokrat, ne ilerici, ne an
layışlı adamsın” şeklinde övülür, göklere 
çıkarılır hatta ödüllendirilirsin. Ahlakın
dan, itikadından, örfünden, örtünden taviz 
verirsen, el üstünde tutulursun. Üstün de
ğerlerinden, inancından ve ahlâkından ta
viz vermediğin taktirde ise, kınanır ve ayıp
lanırsın.

Kalem Sûresinde Hz. Peygamber’in şah
sında bütün Muhammed ümmetine verilen 
talimatların esprisini iyi kavramak gerekir. 
Üstün karaktere sahip olanların, azmi ve 
cesareti ile dünyaya barış ve güven gelmiş 
ve medeniyetler kurulmuştur. Üstün ahlâ
ka sahip olanlar, hiçbir haksızlığa boyun 
eğmez, zulmü, baskıyı, insan haklarına te
cavüzü ve çeşitli günahları bir hayat tarzı 
haline getirmiş kimselere itaat etmez.

Bugünkü toplumun, üstün ahlâkla do
natılmış cesur liderlere, ilim adamlarına ve 
yiğit insanlara ihtiyacı vardır. Cesaret, üs
tün ahlâkın bir özelliğidir. Üstün ahlâka sa
hip olanlar, toplumun yükselmesi ve insan
ca yaşaması için hiçbir şeyde çekinmezler.

Notlar:
1 Ahzâb, 33/39
2 Bkz. Şevkânî, Fethu’l-Kadîr, Beyrut, 1994, IV, 356
3 Kalem, 68, 4.
4 Muratta, Hüsnü’l-Huluk, 8; Ahmed b. Hanbel, II,

381.
5 Kalem, 68/8-14.
6 Bkz. Hazin, Lübâbu’t-Te’vtl, Beyrut, ts. VI, 327;

Nesefî, Medârikü’t-Tenztl, Beyrut, ts. VI, 327- 
328.

7 Bkz. Hazin, fl.g.c., VI, 327; Nesefî, a.g.e., VI; 327
8 Elmalılı, Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini

Kur’ân Dili, Sadeleştirenler, İsmail Karaçam ve 
arkadaşları, Almanya, ts. VIII, 268-269
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H z .P e y g a m b e r

İMAN-AHLÂK İLİŞKİSİ 
VE PEYGAMBER AHLÂKI

NECİP YOLCU

ünümüzde Müslümanların en büyük so-

G ranlarmın/handikaplarmm başında “ah
lâk” problemi gelmektedir. Maalesef bu 
hastalık toplumumuzun bütün kesimle
rine sirâyet etmiş durumdadır. Ticarî ilişkilerden 
tutun da sosyal hayatın değişik bölümlerine varın

caya kadar insanlar birbirlerini ahlâkî bulmadıkla
rı söz, tavır ve davranışlar yönüyle kıyasıya eleşti
riye tabi tutmaktadırlar. Bu makalede İslâm’ın ah
lak çağrısı ve iman-ahlak ilişkisi üzerinde duraca
ğız. Çünkü, İslam’ın en büyük amacı, ahlaklı bir 
toplum yetiştirmektir. İslam’a göre ahlak kelimesi, 
karakterin sağlamlaştırılmasını, büyüklere karşı 
saygı, küçüklere karşı şefkat ve merhametin yer
leştirilmesini amaçlayan bir anlam bütünlüğüne 
sahiptir. Bunun içerisine yaşadığımız doğal çevreyi 
koruma ve kirletmeme faktörü girdiği gibi bütün 
canlı varlıklara karşı merhametli olma duygusu da 
girer. Bizim düşüncemizde: “Bir insanı öldüren 
bütün insanlığı öldürmüş, bir insanı dirilten 
bütün insanlığı diriltmiş gibi olur” (Maide, 35) 
inancı yer alır. Nisa Suresi’nin 93. Âyetinde haksız 
yere bir cana kıymanın cezası, ebedi olarak cehen
nemde kalış olarak anlatılır. Bütün bu âyetler insa
na verilen değerin ne büyük anlamlar ifade ettiğini 
anlatır bize. İslam’da ahlak, dünyevî müeyyideler
le yüklü olan rasyonel hukuk öğretisinden önce 
gelir. Ayrıca bir başka açıdan ahlak, Müslüman’ın 
zihniyet dünyasında akıl ve din tarafından övülen 
davranışları yapmak; akü ve din tarafından yerilen 
davranışları yapmamak gibi alışkanlıkları kazan
mak demektir. Bunu inanan insanda sağlayacak 
olan iman bilincidir.

Ahlaklı insan dediğimizde Allah’a, peygambere, 
anne ve babaya, çevreye, içinde yaşadığı toplumu- 
na ve milletinin değerlerine karşı bir birey olarak

sorumluluklarını yerine getiren insan akla gelir. 
Elbette insanın doğasında hayra eğilimli olan duy
gular olduğu gibi, kötülüğe eğilimli olan duygular 
da vardır. İşte İslam ahlakının amacı, insanın tabi
atında/yaratılışında bulunan hayra/iyiliklere yöne
lik eğilimleri güçlendirerek itiyat haline getirmek; 
kötü eğilimleri ise, terbiye sürecinden geçirerek 
zararsız hale getirmektir.

İman, Allah tarafından gönderilen İlahî mesajı 
gönlüyle tasdik etmek anlamına gelir. Dolayısıyla 
iman bir gönül işidir, vicdan işidir. Ameli olmayan 
kimse, dinden çıkmış sayılmaz. Ama ameli hayat, 
imanın korunması için bir destektir. Diğer taraftan 
gönüllere hükmeden ve onda olanı bilen ancak Al
lah’tır. Bizim açımızdan, diliyle Müslüman olduğu
nu itiraf eden kimsenin imanındaki samimiyetinin 
ölçüsünü, cismani bir âletle ölçmek mümkün de
ğildir. İnsanın imanını ölçmede tek bir yöntem ka
lıyor. O da görülür bir düzeyde yansıyan güzel ah
lak adı verilen davranışlardır. Sahabe imanı tanım
larken, hiçbir zaman tekfirci kuramın öncüsü “ha- 
riciliğin” mantığıyla imanı tanımlamamışlardır.

Söz ve davranış birliğine dayalı güzel ahlak, 
imanın en açık göstergesidir. Kur’an müminden 
fonksiyonel bir imana sahip olmasını ister; işlevi 
olmayan, ateşi alınmış, ruhsuz ve âtıl, iyiye ve gü
zele sevk etmeyen imanı değil. İmanın insanlara 
yararlı bir meyvesi gerekir. Bu yararlı meyveler in
sanın özünde, sözünde ve davranışlarında ön pla
na çıkmalıdır. Elbette kavak da bir ağaçtır, elma da 
bir ağaçtır. Ama elma ağacını kavaktan ayıran va
sıf, bir de bu ağacın insanlara besin açısından fay
dalanmada bir meyvesinin olmasıdır. Dolayısıyla 
ideal Müslüman meyveli bir ağaç gibi olmalıdır. 
İman kökse, yalan söylememek, gıybet etmemek, 
içki içmemek, hırsızlık yapmamak, kul haklarına
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tecavüz etmemek, hak-hukuk tanımak gibi güzel 
davranışlar; namaz kılmak, oruç tutmak, zekat 
vermek ve her türlü yardımlaşmaya katkıda bulun
mak da bu iman ağacının meyveleri konumunda
dır.

Kur’an, bir ahlaki ilkeler mecmuasıdır. Pey
gamberler de bu ahlaki ilkeleri yaşamada mo
del oluşturmuş kâmil ve salih insanların zirve
sidir. İnsanlar bu iki rehberiyetten yararlanmasını 
bilmelidirler. Teorik ahlakın bilgisini Kur’an’dan; 
pratik ahlakın örnekliğini de peygamberden alarak 
yaşarsa, İslam’ın öngördüğü Müslüman prototipi
ne ulaşabiliriz.

Kur’an ilkeler bazında bize birçok güzel ahlak 
örneklikleri sunar. Meselâ, bunlardan birisi, doğ
ruluktur. Yani, sıddîkiyet.. Kur’an sadık/doğru in
sanın tanımını da yapar. Bunu, doğru insanda bu
lunması gereken nitelikleri ve güzellikleri sayarak 
yapar. Kur’an’m öngördüğü doğru insan, yaptığı 
bütün işlerde Allah’la beraber olan insan; Allah’a, 
ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere 
inanan, bunu sadece teorik iman seviyesinde bı
rakmadan fonksiyonel bir imanın göstergelerini 
sunmak adına, imkan ölçüsünde akrabalarına, 
toplumun zayıf bırakılmış kesimi olan yetimle
re, düşkünlere, yolculara, insan hak ve hürri
yetleri elinden alınmış mülteci konumuna düş
müş insanlara maddi ve manevi imkanlar sağla
yan; namaz kılan, zekat veren, sözleştiği zaman sö
zünde duran, zorda, darda ve savaş, deprem gibi 
şartların önüne çıkardığı zamanlarda sabreden, is
yan etmeyen şeklinde tanımlar. (Bakara, 177). İş
te doğru insan dediğimiz zaman iman-ahlak bü
tünlüğünü sağlamış, bunu gündelik hayatında her 
türlü tezahürleriyle kanıtlayan olgun, mükemmel 
insan akla gelir.

Kur’an müminlerden kendilerine söz veya eşya 
türünden bir şey olsun ‘emanet’ edildiği zaman o 
emanete ihanet etmemelerini ister. Diğer taraftan 
emanet o kadar geniş bir anlam alanına sahiptir ki, 
müminin sorumluluk alanına giren her şey bir 
emanettir. Allah’a karşı dini sorumluluklarımız 
bir emanettir, helalinden kazanmak bir emanettir, 
çocuklarımız bir emanettir, içinde yaşadığımız 
coğrafya bir emanettir, bedenimiz bir emanettir, il
mimiz, irfanımız bir emanettir. Emanetleri, layık 
oldukları şekilde tasarruf yetkisine sahibiz. İmanlı 
kişi, insanların güvenini kaybedecek her türlü tu
tum ve davranışlardan uzak durmalıdır. Hz. Pey
gamberin hadislerinde “emanetlere ihanet etme
mek” imanın alâmeti, müminlik şiarı olarak anıl
mıştır.

Yine Kur’an, hayatın her alanında “adalet” ten

ayrılmamayı öğütler. Adalet, her türlü haksızlığın 
zıddı olup, her hak sahibine hakkını vermek, de
mektir. Çünkü, pragmatist bir faydacılık düşünce
si karşısında doğruluktan ve haktan sapmak, bi
reysel ve toplumsal düzeni bozar. Kur’an’m adlan
dırmasıyla, adaletsizlik toplumsal hayatı bozan bir 
fesad girişimidir. Bu sebeple Koçi Bey meşhur Ri- 
sâlesi’nde; “toplumlar küfürle ayakta durur 
ama, zulümle/haksızlıkla ayakta durmaz” tespi
tinde bulunmuştur. Kur’an adalet kavramı üzerin
de o kadar hassasiyet göstermiştir ki, insanlara tav
siyesinde, “kafirlere karşı olan öcünüz, kininiz bi
le sizi adaletten alıkoymasın” buyurmuştur. (Ma- 
ide, 5/8). Ayrıca Kur’an, şahitlik ve anlaşmazlıkla
rın çözümünde adaleti gözetmemizi ister. Taraflar
dan birinin fakir veya zengin olması, akraba veya 
arkadaş olması hâkimin hükmünü etkileyici bir et
ken olmamalıdır. (Nisa, 153) Peygamber Efendi
miz, adaletli bir yöneticinin kıyamet gününde Al
lah’ın özel konuğu olarak muamele göreceğini be
lirtir. Ayrıca, çocuklarımız arasında kız ve erkek 
ayrımı yapmadan sevgi de bile olsa adaletten ayrıl
mamamız gerektiğini emretmektedir.

Maalesef günümüzde savrulan/buharlaşan de
ğerlerimizden bir diğeri de “ahde vefâ” ahlakıdır. 
Evvelâ insanın yaratıcısı olan Allah’a karşı sorum
lu olması gerekir. Çünkü, Allah’a karşı vefalı ol
mayan kimse, ne işine, ne eşine, ne arkadaşına, 
ne dostuna, ne akrabasına, ne çevresine ve ne 
de milletine/ toplumuna karşı vefalı olur! Acaba 
ahde vefa imtihanında başarılı mıyız? Ahde vefa, 
imanın bir göstergesi, alâmet-i farikasıdır.

Sonuç olarak, insanın sadece Allah’ın varlığına, 
birliğine iman etmesi yeterli değildir. Allah’ın yara
tıcılığına iman etmekle birlikte, samimi bir Müslü
man olduğumuzun kanıtı olarak, söz ve davranış 
planında bu imanımızın bir yansıması olarak dav
ranışlarımızda güzel ahlakı temsil etmemiz gereki
yor. İmanımız, akla ve İslam dinine uygun düşme
yen kötülükler karşısında bile bir vatandaş olarak 
sorumluluk alanlarımızda tepkide bulunmayı em
reder. Meselâ, çevre bilinci açısından yolda Müslü- 
manlara bir zarar verecek engel veya hoşa gitme
yen bir şey görüldüğü zaman onun kaldırılmasını 
veya kaldıranlara yardımcı olunmasını imanın bir 
gereği olarak görür. Öyleyse, hayatımızın her ala
nında fonksiyonel imanı hâkim kılmanın iyi niyet 
ve uygulamasını davranış planında gösterelim. Al
lah’ın yaratıklarına karşı merhametli olalım. Biz
den sonraki nesillere güzel ahlaktan daha iyi bir 
hediye bırakamayacağımızın farkında olarak bu 
işin sancısını duymalıyız
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A naliz

POLİTİK VE EDEBİ BİR 
PROJE OLARAK KIBRISLILIK

ASIM ÖZ

“Biz var mıyız? Varlığımızın kanıtı nedir?
Ne zaman ‘toplum’ olduk?

Ne zaman toplum olmamız durduruldu? 
Veya bir toplum olma süreci içinde miyiz?” 

Edward Said (After The Last Sky)

“Kıbrıs Kıbnslılanndır”
Dimitris Lellos

sya, Avrupa ve Afrika anakaralarına he-

A men hemen eşit uzaklıkta bulunan 
Kıbrıs, tarihi süreç içerisinde büyük 
uygarlık merkezleriyle sürekli ilişki 

içinde olmuştur. Hititler, Mısırlılar, Fenikeliler, 
Romalıların etkisi altındaki Kıbrıs’ta farklı kül
türlerin bileşkesi mahiyetindeki kendine özgü 
bir kültürel yapı oluşmuştur. Adada Makedon
yalI İskender zamanında Helenistik etkiler art
mış, Roma imparatorluğunun parçalanmasıyla 
Bizans’ın sınırları içerisinde yer alması nedeniy
le Bizans etkisi görülmüştür. İslâm’ın yayılış sü
recinde Kıbrıs iki dinin (İslâm ve Hıristiyanlık) 
mücadele alanı olmuş Müslümanlarla Hıristi- 
yanlar arasında sürekli el değiştirmiş; Abbasiler, 
Haçlılar, Venedik-Ceneviz çekişmesi, Osmanlı 
egemenliği, İngiliz işgali ve benzeri egemenlik 
biçimlerinin etkisi sonrasında uluslararası ilişki
lerde sorun olarak hâlâ varlığını korumaktadır. 
Kıbrıs’la ilgili yazılı metinler üzerinde yapılacak 
yüzeysel bir incelemede bile ‘sorun’ sözcüğünün 
başat bir unsur olduğu görülür.1

Küresel güç merkezleri değişen stratejik 
perspektifleri nedeniyle adadaki bölünmüşlü
ğün sürdürülemez olduğunu sürekli olarak gün

demde tutmaktadır. Sorunu tipik bir ada mer- 
kezlilik ekseninde konumlandıran analiz biçimi
nin ada dışı denklemleri hususunda Mehmet 
Hasgüler şunları söyler; “Kıbrıs sorununun sak 
ada üzerinde yaşayan iki halkın husûmetinin gi
derilmesi olmadığı soruna yıllarca bir şekilde 
müdahil olmak isteyen güçlerden anlaşılabilir. 
Adanın şu ana kadar devam etmiş bölünmüşlü
ğünün artık bir şekilde ‘yeni’ uluslar arası denge
lere ve bölgedeki revizyonlara uygun hale geti
rilmesi gerekir. (...) kısaca Kıbrıs, yeni hesaplar 
içerisinde tüm bölge ülkelerine yani Ortadoğu 
halklarına örnek olması (Müslüman-Hıristiyan 
ortak devleti ve bir arada yaşama) işlenirken 
hem de (ki birincil önemde olan) adanın strate
jik  konumu ve önemi Bakü Ceyhan boru hattı ve 
Türkmenistan projelerinden dolayı artmıştır.”2 

Emperyal güçler, ulusçu stratejiler ortamın
da gündeme gelen hayali bir birliktelik, bir ulus 
inşası olarak Kıbnslılık kimliğinin oluşum sü
reçleri ve bu kimliğin 1974 sonrasında adanın 
kuzeyinde gündeme geliş biçimi bugünkü so
runların anlaşılması açısından önem taşımakta
dır. 1930’lu yıllar Kıbrıs tartışmalarına yeni söy
lemlerin eklendiği ve çatışmaların hızlandığı yıl
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lardır. İngiliz koloni yönetiminin Kıbrıs’ı 
taç koloni ilan edişi sonrasında yükselişe 
geçen Helen milliyetçiliğine karşı koloni 
yönetimi Kıbrıslılık söylemini politik bir 
strateji olarak gündeme getirdi. Zamanla 
Kıbrıslılık söylemi adanın iki tarafında da 
taraftar bulan bir varoluş biçimi olarak yay
gınlaştı. Kavrama yüklenen yeni anlamlar 
adalilik imgesine dönüştürüldü. Sorunun 
zamanla ölümden acı sabır siyasetinin çö
zümsüzlüğünden çıkış olarak uluslararası 
güçlerce de desteklendiği rahatlıkla söyle
nebilir. Kıbrıs’ı ada evi ve bir mutluluk me
kanı olarak hayal etmek Thomas Moore’ 
vari ütopyan bir adalilik bilinciyle ilgili de
ğildir. Mutluluk imgesi olarak kodlanan 
Kıbrıslılık tartışmasının tarihî süreç içeri
sindeki biçimlenişlerine, farklılıklarına, lü- 
gatçelerine ve özelliklede kimlik odaklı ola
rak gelişen Kıbrıslıtürk yazınındaki yansı
malarına tasviri olarak yaklaşmanın soru
nun doğasına dair önemli katkılar sağlaya
cağını düşünüyorum.

Karanlık uçurumların iyice doldurul
ması sürecinde, acıların milliyetçi kültürel 
dışlama stratejilerinin ve emperyal ruhun
da katkısıyla kanıksandığı karanlık kuyu
lardan çıkmada araçsal bir kimlik olarak 
gündeme gelen Kıbrıslılık milliyetçiliğin 
hakim siyasi kültürde kurucu bir öğe oldu
ğu Kıbrıs tartışmalarında farklı bir yere 
oturuyor. Otantik farklılığa, ayrıksılığa vur
gu yapan gettolaştırıcı lügatçeyi terk ederek 
adadaki bütün farklılıkların ya da adadaki 
egemen iki farklılığın uyum içinde yaşama
larını sağlamak, Kıbrıs’ın tekilliklerini, 
azınlıklarını, azlıkları- _

m birleştiren bir oluşumun yaşamsallaştı
rılmasını, etnik iç farklılıkları yeşerten mil
liyetçi retorikin aşılmasını, iki topluluk ara
sındaki dipsiz uçurumun devasa boyutları
nın aşılmasını hedefleyen bir ütopya ya da 
varsayımdır Kıbrıslılık. Somut tekilliklerin, 
özgüllüklerin hatırlandığı kara tarihlerin 
hatırlama/hatırlatma siyasetlerinin dışında 
unutma biçimlerini de hatırlatan ve Micha
el Hardt-Antonio Negri’nin çokluk hipotez
lerinde olduğu gibi asla bir tekilliğe ya da 
tek bir özdeşliğe indirgenemeyecek içsel 
farklılıklardan müteşekkil melez bir kültü
rel siyaset biçimidir.

Adanın kuzeyinde Kıbrıslılık kimliği 
yoğun olarak İsmet Özel’in Haç ve Hilâl 
karşılaşması olarak nitelendirdiği 1974 
sonrasında gündeme gelmiştir. Geçmişin 
çarpıtılmış yorumlarından ziyade gelecek 
tahayyülünü barındıran kozmopolit yöne
limli bir politika ufku olarak Kıbrıslılık 
kimliği farklı siyasetler ve içeriklerden olu
şan tektonik bir yapıdır. Siyasetin gerçekli
ğinin farklı bir dünyayı arzulayarak hayal 
edilebilir bir başka şey uğruna reddedilme
sini içeren Kıbrıslılık her zaman Marxçı 
ütopya ile birleşmez. Marx ütopyaların ger
çekleştirilebileceğini, mekansallaştırılabile- 
ceğine inanmaktaydı. “İnsanoğlu önüne sa
dece çözebileceği sorunlar koyar” diyordu. 
Bauman ise Marx’m yanıldığını bilakis her 
neslin ütopyan düşleri yaratıcı hayal-___şi

len gerçekleştirilemeyecek elde , 
edilemeyecek yıldızlar pe- 
şinde koşmak olarak 
niteler. Ada- __

nın kuzeyinde 
Helen milliyet
çiliği karşısın
da konumla
nan Kıbrıs Türk 
M i l l i y e t ç i l i -  

ği’nin dışında bir 
~~ ““kurtuluş ümidi 

olarak gündeme ge
len Kıbrıslılık öncelikle 

edebiyat alanında özel
liklede şiir alanında gün

deme geldi. Niyazi Kızıl- 
yürek bu durumu şöyle ifade
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eder: 1974 sonrası Kıbrıslı Türk Şiiri anti- 
militarist ve barış şiiri olduğu kadar bir 
‘kimlik şiiri’ olarak da gelişmişti.3

Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti tartışmala
rı Kıbrıs’la ilgili değiniler de kimi zaman 
yerilen kimi zamanda övülen bir unsur ola
rak yer alır.* Adanın bölünmüşlüğünü ön
lemeye yönelik siyasi planların dışında ama 
siyasi planlara içkin kültürel ve sanatsal ha- 
bitusa yönelmek adada Kıbrıslı kimliğin 
imkanları imkansızlıkları üzerinde düşün
mek edebiyat ve politika ilişkilerinin anla
şılmasına önemli katkılar sunacaktır. Ulu
sun varlığını pekiştirmek, çimentolaştır- 
mak amacıyla özellikle kuruluş zamanla
rında kurtuluş mitosları, efsaneleri, folklo
rik malzemeler ulusal edebiyatın kurulma
sında araçsal bir değer olmuştur. Kıbrıs 
Türk solu milliyetçi tahayyül dünyasının 
kültürel referans çerçevelerini Kıbnslılık 
kimliğini oluşturmak amacıyla başarılı bir 
şekilde kullanmıştır. Kıbrıs havaları, Kıbrıs 
folkloru, Türküleri, Türkçe’yi Kıbrıs ağzıy
la konuşmak gibi kültürel kodlara ayrı bir 
önem verilmiştir. Folklordan siyasete siya
setten folklora yönelme Kıbrıs Türk sol ha
reketini aynı zamanda bir kimlik hareketi 
olarak da doğduğunu gösterir. Kıbrıs’ın ta
rihsel durumsallığım anlama hususunda 
politik ve kültürel bir öğe olarak Kıbnslılık 
kimliği önemli açılımlar sunacaktır. Kıbrıs’ı 
Enosis ve Taksim gibi milliyetçi söylemlerin 
ötesinde tahayyül etme siyaseti gerek poli
tik ortamda gerekse kültürel ortamda des
tek buluyor.

Kıbnslılık, son zamanlarda Avrupa Bir
liği çevrelerinin sıklıkla kullandığı 'Kıbrıs 
Toplumu’ ifadesi ve AB’nin desteklediği 
‘Kıbrıs, Türkiye, Yunanistan Dil ve Edebi
yat Projeleri’ ni yöneten ve 2006 yılı Memet 
Fuat edebiyat inceleme ödülünü ‘Diller ve 
Kültürler Arası Bir Edebiyat İncelemesi, 
Kıbrıs Şiir Antolojisi M.Û.9. - M.S. 20. yy.’ 
isimli çalışması ile alan Mehmet Yaşın öze
linde tekrar gündeme gelen bir olgu oldu.4 
Kıbrıs, tarih siyaset ve edebiyat açısından 
sorun olduğu kadar bir bilgi ve bilinç öğesi 
olarak da farklı siyaset üslûplarınca farklı 
şekillerde anlamlandırılan önemli tartışma 
alanlarından birisidir. Resmi bilgi kaynak-

larınm ve buna eşlik eden politik ve sanat
sal davranışların sorgulanıp yüzleşilmesi 
gerekliliği önemli bir atılımdır. Bunların 
yanında ‘şairdir ne yapsa yeridir’ türünden 
hümanist ve liberal yaklaşımlarla tarih ve 
siyaset ötesi çözüm önerilerinin en az resmi 
perdeleme biçimleri kadar yanıltıcı bir baş
ka perdeleme biçimi olduğu tespitinden ha
reketle Kıbnslılık kimliğinin siyasi ve sos
yokültürel evrimi üzerinde durulmalıdır. 
Kıbrıs algısı 1923 sonrasında şekillenen ve 
tam bir rezalet olan ulus devlet mantığının, 
Kemalist modernleşme sürecinin adaya ta
şınmasıyla oluşturulan bilinç 74 sonrasın
daki kimliksel varoluş bilinciyle çatışmalı- 
dır. Herkesin gönüllü asker olmaktan çıkıp 
sorgulayan, müzakere eden bir bilince ev- 
rildiği zor zamanlarda her daim ödleriyle 
öten kuşlar gibi korkuyu besleyen bilinç 
halinin pür iyimser bir hale dönüşmesi de 
tarihi yanılgıların en yenisidir. Minör dev
letin güdümünden, koltuğundan çıkarak, 
uçarak majör devletlerin politikalarıyla iç 
içe uyumayı tercih eden politik ve edebi bir 
söylem biçimidir Kıbnslılık. Şiir ve edebiyat 
yoluyla oluşturulan bu söylem biçimi resmi 
tarihin şovenist ve modernleşmeci yaklaşı
mıyla hesaplaşırken başka bir resmi tarihin 
güdümüne giriyor. Helen milliyetçiliğine 
biat eden, etmese de adanın temel şekillen
diricisi olarak Helenizm’i temel alan adanın 
güneyindeki Kıbnslılık söylemi de anım- 
sandığmda tam bir püsküllü bela durumuy

la karşı karşıya olduğumuz söylenebilir.5
İkinci Dünya Savaşından sonra adanın

kuzeyinde Türkiye’den getirilen ders kitap
ları ve öğretmenler aracılığıyla gerçekleşti
rilen kültür mücadelesi Türkiye’yi Kıbrıslı 
Türklerin ‘ana vatanı’ Kıbrıs’ı da ‘yavru va
tan’ olarak toplumsal hafızaya yerleştirdi. 
Böylece Kıbrıs Türk kimliği yeniden kurgu
landı.** Bu ulusal Türk kültürünün Kıbrıs 
Türk toplumuna aktarılması Kıbrıslı Türk- 
leri hem siyaseten hem de kültürel olarak

Türkiye’ye bağlamayı amaçlıyordu.6 1960’lı 
yılların sonu ve 701i yıllarda Türkiye’deki
sol fikirlerle haşır neşir olan Kıbrıs Türk 
solu bütün solculuk tartışmalarını hep Kıb
rıs ve Kıbrıs sorununa göre algıladı. Türki
ye’de sol fikirlere sahip birisi kendini ta-
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mmlarken devrimci ve Mark
sist ifadesini kullanırken Kıb
rıs Türk solu arasında devrim
cilik ‘Kıbrıslılık’ olarak algıla
nıyordu. Kıbnslılık olgusu He
len milliyetçiliği karşısında 
konumlanan Kıbrıs Türk Mil
liyetçiliğinin karşısında bir 
kurtuluş ümidi olarak gün- 
demleşti. Bu durum özellikle 
edebiyat sahasında 1974 son
rası Kıbrıslı Türk şiiri olarak 
gündemleşti. Bu şiir barış şiiri 
olduğu kadar kimlik şiiri ola
rak da gelişti. Sorunun çözü
mü hususunda Kıbrıslılık kim
lik siyaseti kendi kültürel kod
larını oluşturdu. 1924 yılından itibaren 
Kıbrıs Rum toplumunda yaygınlaşan ve Yu
nanistan’la bütünleşmeyi hedefleyen Enosis 
düşüncesi adanın güneyinde her zaman 
baskın bir kültürel siyaset olmuştur. Rum 
tarafında da yaygınlaşan ve Helen kültürü
nü ikincil gören kişiler ve gruplar rıeo-Kıb- 
rıslılar olarak görüldüler. Adanın güneyin
de ve kuzeyinde milliyetçilikten kurtularak 
ada merkezli bir yurtseverlik düşüncesini 
gündeme getiren Kıbrıslılık daha çok ku
zeyde ve özellikle de Kıbrıs Türk solunun 
sahiplendiği bir siyaset biçimi oldu. Yer 
merkezli yurtseverlik tutumu Kibns Rum 
toplumu ve Kıbrıs Rum solunca çoğu za
man yeterince anlaşılamadı. Kıbrıs’ta yapı
lan ve CTP’nin kazandığı seçim Kuzey Kıb
rıs’ın Kıbrıslılık çerçevesinde yaşadığı bilinç 
değişiminin göstergesidir. Kıbnslılığın ada 
merkezli bir ulus devlet mi, yoksa küresel
leşme süreci ve post modern zihinle günde
me gelen kültürel kimlik patlaması çerçe
vesinde oluşacak olan farklılık içinde birli
ği hedefleyen çok kültürlü bir federal de
mokrasi mi, olacağı hususunda henüz zi
hinsel bir netlik yoktur. Kıbrıslılık Ve Kıb- 
rıslı Türk ve Kıbrıslı Rum kimliklerinin 
Kıbrıs’ta yaşayan göçmen topluluklarının 
temsiliyeti hususunda ada merkezli dışla
ma, ötekileştirme siyasetlerine başvurup 
başvurmayacakları da ayrı bir tartışma ko
nusudur. AKEL genel sekreteri Plutis Ser- 
vas 1943’de şu sorulan soruyordu. ‘Biz Kıb

rıs ulusu muyuz? Genel olarak 
bir Kıbrıs ulusu var mıdır? Bir 
Kıbrıs ulusu oluşturulabilir 
mi? Bu sorular Kıbrıslı Rum
larla Kıbrıslı Türklerin oluştu
racağı siyasi birliğin temeline 
ada merkezli bir ulusçuluk an
layışını yerleştirir. Oldukça 
özcü ve romantik bir yaklaşım 
olan bu tez ulus devlet mode
line dayalı bir geç ulusçuluk 
inşası girişimine götürür ki bu 
da 19 yy. düşüncesinin besle
diği çoğunluğu oluşturan ulu
sal toplumun tahakkümüne 
açık olmayı ve adanın Kıbrıs 
Rum tezleri çerçevesinde yeni

den yapılanması anlamına gelir. Adada ro
mantik Helen ulusçuluğunun tezlerini siya
sileştiren Kıbrıslı Rumlarla Kemalist Türk 
ulusçuluğunun siyasal dilinden bağımsız 
bir Kıbrıslılık tahayyülü reel olarak uygula
nabilecek bir siyaset değildir. Adanın güne
yinde yükselen Kıbrıs merkezci (Cyprocent- 
rism) yaklaşımlarla Kıbrıslı Türkler arasın
da yükselen Kıbrıs merkezci yaklaşımlar 
arasında önemli bir farklılık vardır. 1974 
öncesinde Yunan cuntasının tutumuna kar
şı yükselen Kıbrıs merkezci Rum tezleri 
Helen milliyetçiliğinin Kıbrıslı Rum versi
yonu olarak tezahür etmiştir. Bu yaklaşım
da şiiri merkeze alan ortak yurt ortak yurt
taşlık kavramlarını siyasileştiren Kıbrıslı 
Türklerin yeri sorunludur. Kıbrıs bir Helen 
ülkesi olarak tahayyül edilmiş ortak bir sos
yal siyasal alan olarak kurgulanmamıştır. 
Kıbrıs merkezciliğin Kıbrıslı Rum versiyo
nu Kıbrıslı Türklerin varlığını ve iradesini 
gözetmek gibi birlikte yaşamanın ayrılmaz 
öğelerini yer vermemiştir. Kıbrıs merkezci
liğin Kıbrıslı Türk versiyonu ise adanın bö
lünmesi ve Taksim politikalarına karşı çı
karken, Kıbrıs’ı, Kıbrıslı Rum ve Türklerin 
‘Ortak Yurdu’ olarak kavramsallaştırarak 
Kıbrıs tarihinde belki ilk defa olası bir post 
nasyonal Kıbrıs yurtseverliğinin tohumları
nı atmaktadır.7 Martin Bernal’in Helenofil 
tutumlar olarak betimlediği Yunan merkez
cilikten abartılı romantik kültürel ulusalcı
lıktan kurtulamayan adanın güneyinin, et

iıbrısIM m  bir kim lik mi yoksa 
adada yaşayan farklı dile, dine, kül
tür ve tarihe sahip iki toplumun tek  
bir ulus haline getirilm e politikası 
mı olduğu soruları önemlidir. Kıbrıs- 
lılık kimliğinin yaşayabilir olması 
için kitlesel determinasyon ya da 
hafıza kaybı gerekiyor. Çoğulcu Kıb- 
rıslılık kimliği yapısal bir uyumu ba
rındırmaz.
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nik, dini temelli yaklaşımları dışlayan yurt 
temelli bir siyaset biçimine sıcak bakacağı 
kuşkuludur.8 Yurt temelli tezlerin köke
ninde İkinci Dünya savaşı sonrasındaki de- 
kolonizasyon hareketinin genellikle ülkesel 
referanslı ulusçuluklar üzerinde yükselmiş 
olmasının etkileri vardır. Mesela Afrika 
Ulusal Kurtuluş Hareketleri dikkate alındı
ğında hep ülkesel referanslı ulusçuluklar 
olduğu görülür. Etiyopya, Nijerya, Senegal, 
Kongo gibi Afrika ülkeleri bu gruba gir
mektedir. Kıbrıs’ta Afrika’nın pek çok ülke
si gibi İngiliz sömürgesi olduğu için aynı 
sömürge sonrası ulusçuluklarda olduğu gi
bi ada merkezli vatan ve vatanseverlik ulus
çuluğunun olması gerektiği düşünülmekte

dir.9
Etnik ve dinî referansları bir yana iterek 

ülke merkezli bir yurtseverliğin Kıbrıs’ta 
imkanlı olduğunu düşünmek indirgemeci- 
liktir. Etnik ve dini referanslar günümüz 
ulusçuluğunda Gellner’in ifadesiyle laik ve 
ekonomik referansların önündedir. Bunları 
yok sayarak Kıbrıs’ta yapay Kıbnslılık gibi 
ulusçuluk arayışlarının başarılı olması 
mümkün değildir. Sorun varolan çatışma 
konularını yok saymak değil iki etnos ve 
inanç sisteminin dengeli biçimde bir arada 
varolmasının mümkün şartlarını düşün
mekle sağlıklı bir biçimde çözüme kavuştu- 
rulabilir.

Kıbnslılık düşüncesinin 
gelişim sürecine bakarsak bu 
ideolojinin kendi içerisinde 
tutarlılık sergilemediğini hem 
değişik grupların sahip olduk
ları Kıbnslılık dünya görüşü
nün içeriği hem de duygusala 
ve sembolik çekiciliğinin fark
lılık arz ettiği bilinmektedir.
Öncelikli ortaya çıkan eğilim
leri ve hakim tavırları diğerle
rinden ayıklamakta bir takım 
zorluklar söz konusudur. Kıb- 
nslılık genel anlamıyla Kıb
rıs’ın kendi öz yapısına sahip 
olması ve adanın Rumların 
ana vatanı olan Yunanis
tan’dan ve Türklerin ana vata
nı olan Türkiye’den tamamen

bağımsız bir yapıya sahip olması demektir. 
Kıbnslılık görüşünün savunanlara göre 
Kıbrıs’ın ana vatanlardan özerkleşmesinin 
değişik aşamaları söz konusu olacaktır. Ta
rihî, siyasal, sosyal yapı ve kültür gibi. Bir 
çok uç görüşün ifadelendirdiği ve bağım
sızlığı elde etmenin tek yolu Yunanistan ve 
Türkiye ile bağların tamamen koparılması
dır. Kıbnslılık Rum ve Türk ırkını reddet
memekte ancak tahayyül ettiği ve oluştur
mayı hedeflediği etnik kimlik kültür ada 
üzerinde yaşayan Kıbrıslı Rumları ve Türk- 
leri ana vatanda yaşayan Rumlardan ve 
Türklerden farklı kılmalı hem de her iki ta
rafa ortak kazançlar sağlamalıdır. Kıbrıslılı- 
ğı savunanlar için önemli olan şey ada üze
rinde yaşayanların etnik kökenleri değil 
onların Kıbrıs vatandaşı olmalarıdır. Mo
dern Kıbrıs tarihi boyunca Kıbnslılık kimli
ğini savunanların kökeni incelenecek olur
sa 1974’lü yılların öncesinde Kıbnslılık dü
şüncesinin geleneksel milliyetçi yaklaşım
lara meydan okuyacak yeterlilikte sistema
tik bir hareket olarak fazla dikkate alındığı
nı söylemek mümkün değildir. Kıbnslılık 
tasavvuru ilk olarak 1974 sonrasının koşul
larında ortaya çıkabilmiştir.10 Bunun ada 
içi ve ada dışı olmak üzere çeşitli nedenleri 
vardır. 1974 harekatı Kıbrıslı Türklere hem 
ada üzerinde yaşayabilecekleri bir mekan 
sağlamış hem de Kıbrıslı Rumlar tarafından 

Kıbrıslı hissetmelerine imkan 
bırakılmayan Kıbrıslı Türkle
rin adaya göç eden Türkiyeli 
göçmenler sayesinde kendile
rini Kıbrıslı hissetmeleri bu 
nedenler arasında sayılabi
lir.11 Ancak Kıbnslılık modern 
Kıbrıs tarihi içerisinde oluş
muş uzun dönemli bir kimlik
tir. İngiltere 1925 yılında Kıb
rıs’ı ‘Taç sömürgesi’ (Crowrı 
Colony) yaptı. Bu süreçte Kıb- 
nshlık kimliğini yavaş yavaş 
oluşturma girişimleri hız ka
zandı. Adanın güneyinde 
1920-40 yılları arasında Kıb- 
nslılık görüşünü savunanlar 
Kıbrıs Komünist Partisinde ve 
sol ideolojik bağlantılı olan

Milliyetçiliğin ötesinde bir tahayyül 
olma hedefindeki Kıbnslılık ideoloji
sinin farklı bir Kıbrıs milliyetçiliğini 
ileri sürdüğünü ve bu ideolojinin ırka 
dayalı bir m illiyetçilik fikrini değil 
toprak temelli bir m illiyetçiliği esas 
aldığını söyleyebiliriz. Kıbrıs'ta var 
olan iki farklı tarihsel ve kültürel 
kimliği aşmayı amaçlayan bu hare
ket Türklük ve Helenlik lügatçeleri- 
nin kültürel kodlarını ve tarih i belle
ği yok sayar.
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Torch (Fener) ve New Man (Yeni Adam) 
gazetelerinde görüşlerini açıklamışlardı. 
Sol Kıbrıslılık dışında adanın sanayileşme
sinde önemli katkıları olan ve 1940’lı yıllar
da İlerleme Partisi (The Party Of Prog
ress)’̂  kuran Nicos Lanitis’in savunduğu 
liberal modernist Kıbrıslılıkta vardır. Lani- 
tist ilerleme için Kıbrıslı Rum ve Türklerin 
birlikte çalışmalarının önemine inanıyor
du. Kıbrıslılık ideolojisinin en metodik ta
nımını 1974 sonrasında kurulan Yeni Kıb
rıs Birliği (New Cprus Associotien) tarafın
dan yapılmıştır. Kıbrıslılık ‘ada üzerinde ya
şayan her bir bireyin, öncelikle kendisini 
bir Kıbrıslı gibi hissetmesi gerektiğini ve 
ancak daha sonra kendisini Rum, Türk ya 
da başka şekilde isimlendirebileceğini vur
gulamıştır.12 Milliyetçiliğin ötesinde bir ta
hayyül olma hedefindeki Kıbrıslılık ideolo
jisinin farklı bir Kıbrıs milliyetçiliğini ileri 
sürdüğünü ve bu ideolojinin ırka dayalı bir 
milliyetçilik fikrini değil toprak temelli bir 
milliyetçiliği esas aldığını söyleyebiliriz. 
Kıbrıs’ta var olan iki farklı tarihsel ve kül
türel kimliği aşmayı amaçlayan bu hareket 
Türklük ve Helenlik lügatçelerinin kültürel 
kodlarını ve tarihi belleği yok sayar. Çözüm 
yolu olarak gündeme gelen coğrafya mer- 
kezliliği adanın kuzeyinde Yeni Kıbrıs Par
tisi, Yurtsever Birlik Hareketi, Barış ve De
mokrasi Hareketi ve Cumhuriyetçi Türk 
Partisi, Birleşik Güçler gibi sol partiler ve 
sivil toplum kuruluşları savunmaktadır. Bu 
düşünceye sahip Yeni Düzen, Yeni Çağ Ga
zeteleri ve Genç Tv, Kıbrıs Tv gibi basın ya
yın organlarınca öne çıkartılmaktadır. Kıb
rıs’ta 1974’e kadar geçen süre içerisinde 
yükselerek gelişen ve Kemalist Türk milli
yetçiliğinden etkilenen milliyetçi dil 
1974’den itibaren ‘tarihi misyonunu’ ta
mamlamaya yöneldi. Türk merkezci milli
yetçilik anlayışı ve bu anlayıştan kaynakla
nan politikalara karşı Kıbrıs Türk merkezci 
ve Kıbrıs merkezci tepkiler yükseldi. Bu ha
reketin temelinde yatan temel etken yad
sınmayı yadsımaktır. Farklılıkların kendili
ğinden çatışma unsuru olmadığı ancak so
mut bağlamlarda ortaya çıkan çatışmaların 
kitlesel bir boyut kazandığı düşünülürse 
özellikle CTP’nin seçimi kazanmasından

sonra adada hâkim politik dil olan Kıbrıs 
Türk merkezci yaklaşımların sahiplendik
leri Kıbrıslılık söyleminin adanın kuzeyinin 
yadsınışmı ortadan kaldırabilecek müm
kün koşulları oluşturup oluşturamayacağı 
meselesi Kıbrıslılık kimliğinin de geleceğini 
etkileyecektir.

Kıbnslılık’m  bir kimlik mi yoksa adada 
yaşayan farklı dile, dine, kültür ve tarihe 
sahip iki toplumun tek bir ulus haline geti
rilme politikası mı olduğu soruları önemli
dir. Kıbrıslılık kimliğinin yaşayabilir olması 
için kitlesel determinasyon ya da hafıza 
kaybı gerekiyor. Bu kimliksel varoluş gerek 
anlam gerekse yapı olarak çokluklardan 
oluşur. Çoğulcu Kıbrıslılık kimliği yapısal 
bir uyumu barındırmaz. Senfoni özelliğine 
sahip değildir. Bunun kültürel atılımların- 
dan birisi de iki dilli bir yüksek öğretim ku- 
rumunun hayatiyet bulması olarak görülür. 
Rum ve Türk kimliklerinin yanında her iki 
toplumun üyeleri için ortak bir Kıbrıslılık 
kimliğinin yaratılmasında Avrupalılık siya
seti geçiş dönemi olarak kullanılmaktadır. 
Bu gereklilik ileride oluşturulacak federal 
yönetimin de meşruiyet kazanmasının bir 
basamağı olacaktır.13

Kıbrıs’ta yaşayan Türklerin Türkiye ile 
toplumuyla doğru dürüst herhangi bir ileti
şimi ve etkileşimi olmamıştır. Ticaret bur
juvazisi için ‘ana vatan’ her zaman Ingiltere 
olmuştur. Adanın kuzeyinde yaşayanlarda 
esas bölünme Rumlara karşı olmaktan sıy
rılarak 1974 sonrasında adaya yerleşen kır
sal kökenli Türkiyelilere karşı tepkisel bir 
hareket doğmuştur. Bu tepkiselliğin oluş
turduğu söylem ‘milli dava’ kalıplarını zor
lamıştır. Adanın güneyinde özellikle ikinci 
dünya savaşı sonrasında Yunanistan’la bir
leşmeyi amaçlayan Kıbrıslı Rum milliyetçi
liği Ingiltere’ye karşı bağımsızlık hareketine 
giriştiğinde Türkiye’nin gündemine gelen 
Kıbrıs sorunu hâlâ güncelliğini kor anlakta
dır. Bu soruna dair milliyetçiliğin sembolle
rine imgelerine bulaşmamaya çalışan Kıb- 
rıslılık kimliği uçurumu yurt edinmiş bir 
kimliktir. Ortak vatan Kıbrıslılık fikrinin si
yasette ve sanatta dile getirildiği süreç mil
liyetçi duyuş ve düşünüşten kategorik ola
rak farklıdır. Sol evrenselcilikle eklemlenen
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ortak vatan ve Kıbrıslılık kimliği üzerinden 
üretilen siyaset dili Mehmet Yaşın, Neşe 
Yaşın ve Hakkı Yücel’in öncülük ettiği ‘ret 
kuşağı’ ile kuzey Kıbrıs’ta etkin olmaya baş
lar. Politik ve poetik bir söylem olarak Kıb- 
nsîılık 1960’lı yıllarda şu şekilde gündeme 
gelir, “biz Kıbrıslılar eskiden Türklüğü
müzle gurur duyar ve “Ne mutlu Türküm 
diyene” diye övünürdük. Şimdi ise hem 
‘Türk’, hem ‘Kıbrıslı’ olmakla gurur duyaca
ğız. Bundan böyle, ‘ne mutlu Kıbrıslı Tür
küm diye de övüneceğiz”14 Paul Newman 
1940 yılında yayımladığı Kıbrıs’ın Kısa Ta
rihi kitabında şu soruyu sorar: ‘Kıbrıs’ta 
Helen ve Türklerin, birbirlerinin inançları
na saygı duyup birleşerek, Adalarının sela
meti için (...) ulusal bir ülkü oluşturabile
ceklerini düşünmek akıldışı bir şey mi
dir?’13 Akli olan her şeyin siyaseten müm
kün olmadığı insanoğlunun yeryüzü serü
veninde tecrübe ettiği önemli bir hakikat
tir. Avrupacılık eğilimlerinin gündeme ge
tirdiği tarihi, bilinci, belleği yok sayan bü
tün formüller ve tartışmalar ada üzerindeki 
uzun dönemli etnik ve dinsel rekabeti ve 
emperyalist politikaları ihmal ettiği sürece 
başarısızlığa uğrayacaktır. Ayrıca kimlik 
odaklı ve ada merkezli siyasî ve edebî hare
ketin İngiliz politik ve edebî geleneği ile ir
tibatını her zaman akılda tutmak oluşumun 
ada dışı denklemleri hususunda fikir edin
memize imkanlı kılacaktır.

*Rauf Denktaş Ankara’da verdiği bir konferans da 
kendisine yöneltilen Kıbrıslılıkh ilgili soruya 
şu şekilde yarat verir: ‘Kıbrıs kültürüymüş, 
Kıbrıslı Türkmüş, Kıbrıslı Rummıış, Ortak 
Cumhuriyetmiş hepsi boş laflar; onların Yu
nanistan’ı bizim de Türkiye’miz varken neden 
aynı cumhuriyet çatısı altında yaşayalım? (...) 
bazıları yapay olarak Kıbrıslılar varmış, Kıb
rıs Türkleri, Kıbrıs Rumları varmış gibi kütür 
edebiyatı yapıyorlar. Kıbrıslı Türk de yoktur 
Kıbrıslı Rum da, Kıbrıslı da yoktur. Sakın ola 
ki bizlere ‘Kıbrıslı mısınız?’ diye sormayın, bu 
bir hakaret olarak algılanır ve yanlış anlam
lar çıkabilir. Neden mi? Nedeni Kıbrıs’ta ya
şayan bir tek Kıbrıslı vardır. O da Kıbrıs eşe
ğidir.’ 13 Kasım 1995 Ortam’dan akt. Niyazi 
Kızılyürek Milliyetçilik Kıskacında Kıbrıs say
fa 294

**Kıbns Türk kimliği daha çok Kıbrıs’ta yaşayan 
Rumlarla ilişkiler bağlamında ortaya çıkan ve 
genel olarak 1940’lı yıllarla 1974 arasım ifade

ederken Kıbrıslı Türk kimliği ise 1974 sonra
sında adaya gelen Türkiyelilerle karşılaştıktan 
sonra gündeme gelen bir tanımlamadır. (Sevda 
Alankuş-Kural: Kıbrıs Sorunu ve Kıbrıslı Türk 
Kimliği Birikim sayı 77 sayfa 31 Eylül 1995)
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G eçm işlen G eleceğe K o (nu )şan lar

SÜLEYMAN ARİF EMRE İLE

MİLLİ GÖRÜŞ 
HAREKETİNİN 

SERENCÂMI

T ürkiye siyasi hayatının yaklaşık son elli 
yılma tanıklık eden Süleyman Arif Em
re ağabeyle geçen ay başladığımız uzun 

soluklu sohbete, bu ay kaldığımız yerden de
vam ediyoruz. Hürriyet Partisi, Yeni Türkiye 
Partisi üyeliği, Milli Nizam Partisi kuruculu
ğu, Milli Selamet Partisi başkanlığı, Refah Par
tisi, Fazilet Partisi ve Saadet Partisi yönetim 
kurulu üyeliği, beş dönem milletvekilliği ya
pan Arif Emre ağabey, kelimenin tam anla
mıyla bir siyaset duayeni. Ama, siyasetçi kişi
liğine eşlik eden hukukçu misyonu da bir o 
kadar önemli. Şairliği ise, derûnî kişiliğinin 
bir yansıması...

Cumhuriyetle yaşıt olan Arif Emre ağabe
yin hukuk ve siyaset macerasının ilk yıllarını, 
merhum Osman Yüksel Serdengeçti ile birlik
te yürüttükleri fiilî ve fikrî mücadeleleri, 
1960lı yıllarda müstakil grup ve yeni parti 
kurma teşebbüslerini ve nihayet Erbakan Ho
ca ile tanışarak Milli Görüş Hareketinin te
mellerini atmalarını geçen sayımızda konuş
muştuk.

Milli Nizam Partisi 
ve Ahlâk Reformu Projesi

İktidardaki AP ve muhalefetteki CHP’ye rağ
men Odalar Birliği başkanlığına seçilen, ardın
dan da 1969 seçimlerinde Konya bağımsız 
milletvekili olan Necmettin Erbakan öncülü
ğünde 26 Ocak 1970’te Milli Nizam Partisi 
(MNP) kurulmuştu. Partinin programını Sü
leyman Arif Emre, tüzüğünü de Haşan Aksay

ABDULLAH YILDIZ ha7rlam ıŞt ,
Erbakan Hoca’nm hazırladığı MNP’nin ku

ruluş beyannamesinde: “Bugün, daima Hakk’a 
bağlılıkta, H akk’ı tutmakta, iyiyi destekleyici, 
kötüyü men edici hüviyetiyle insanlık tarihinin 
en ulvi mahreki üzerinde yürüyen Büyük Mille
timizin çeşitli tesirlerle kendi yolundan saptırıl
ması gayretlerinin hüküm sürdüğü oldukça uzun 
bir devreden sonra yeniden ulvi ve şanlı tarihi 
yörüngesi üzerine oturtulması için füzelerin  
ateşlendiği gündür. ” deniyor ve Türkiye siyasi 
tarihinde yeni bir sayfa açılıyordu.
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Süleyman Arif Emre ağabey, 
bu yeni sayfayı, Parti programı
nın 1.maddesinde yer alan şu 
cümle ile özetliyor: “Partimizin 
esas hedefi, milletimizin fıtra
tında mevcut olan üstün ahlâk 
ve fazilet cevherini eğitim yo
luyla kuvveden fiile çıkarmak 
ve bu suretle milletimize hu
zur, saadet ve selâmet getir
mektir.” Bu cümle ile, ‘mükem
mel ahlâkı tamamlamak’ üzere 
gönderilen Peygamber efendi
mizi örnek alarak bir ahlak re
formu yapmayı hedeflediklerini 
söyleyen Arif Emre, insan un
surunu düzeltmeden hiçbir sis
temin sağlıklı çalışmayacağının 
altını çiziyor; ‘sağlam bina an
cak sağlam malzeme ile inşa 
edilir; çürük malzeme ile değil’ 
diyor. Bu çerçevede Milli Ni
zam olarak ahlaki dirilişi hedef
ledikleri anlatırken, tarihte ah
lak reformu ile büyük bir sıçra
ma gerçekleştiren Finlandiya 
modelini misal olarak aktarı
yor:

Yaklaşık yüz yıl önce, Fin
landiya’da ahlaki yapı tamamen 
çürümüş ve neredeyse sükût et
miş iken, mahkemeleri davalar
la, hapishaneleri suçlularla do
lu iken Sinelman isimli idealist 
bir öğretmen ortaya çıkar. Fin
landiya’nın bu durumdan kur
tulması için köklü bir ahlâk re
forma yapılmasını önerir. Bü
tün filozofların insan ve ahlak 
görüşlerini tetkik eder; bu ara
da mükemmel insan modelinin 
Kur’ân’da tanımlandığını tespit 
eder. Bu modele göre bir ahlak 
reformu hazırlar (tabi bu mo
deli Kur’ân’dan aldığını söyle
mez). Ahlak reformu sıkı bir 
şekilde uygulanır ve yaklaşık 
on yıl içinde, hakka ve hukuka 
riayet eden, suça tevessül etme

yen, dürüst, sağlam, çalışkan 
bir nesil yetişir; artık mahke
melere de kimse gitmez hale 
gelir, mahkemeleri işsiz, hapis
haneleri boş bir Finlandiya or
taya çıkar, zira haksızlık, hu
kuksuzluk iyice azalmıştır. 
(G.Petrov’un Beyaz Zambaklar 
Ülkesi bu olayı anlatır.)

“Kur’ân’dan, Kur’ânî haki
katlerden çok uzak olan bir 
toplum bunu başarabiliyor da, 
biz neden başarmayalım böyle 
bir ahlak reformunu”, diye ha
yıflanıyor Süleyman Arif Emre 
ve ekliyor: “İşte Milli Görüş 
Hareketi, böyle bir ahlaki-ma- 
nevi dirilişle milletimizi Os- 
manlı dönemindeki eski ihti
şamlı günlerine döndürmeyi 
gaye edindi ve bu gayeyi, prog
ramının ilk maddesine koydu.” 
Bu çerçevede, Milli Görüş’ün 
ilk kez iktidar ortağı olduğu 
CHP-MSP koalisyonu döne
minde 600 İmam-Hatip okulu
nun açılması sağlanır. “Milli 
Cephe” koalisyonunda ise, 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Plam’na Ağır Sanayi Hamlesi’ne 
ilaveten Ahlak Reformu da ko
nulur; ama önce Demirel’in en
gellemesi, sonra da ünlü “Gü
neş Motel” modeli ile MC ko
alisyonu düşürülür; ardından 
da Ecevit’e azınlık hükümeti 
kurdurulması sonucu bu proje
ler akamete uğrar. “Öyle ya” di
yor Arif Emre ağabey; “tarihin 
en ahlaksız siyasi yöntemini 
kullanıp CHP’ye transfer ettik
leri 12 milletvekilinin l l ’ine 
devlet bakanlığı vererek kuru
lan bir hükümetin, bizim ahlak 
reformunu dikkate alması bek
lenemezdi. tik yaptıkları iş, Ah
lâk Reformu ve Ağır Sanayi 
Hamlesi projelerimizi rafa kal
dırmak oldu.”

Arif Emre ağabey; “eğer bi
zim ahlak reformu önerimiz 
uygulanmış olsaydı, hırsızlık, 
kapkaççılık, fuhuş, ahlaksızlık 
bu seviyede olmazdı” diyor ve 
ekliyor: “Ahlakı düzeltmeden 
demokrasiden bahsetmek de 
anlamsızdır. Demokrasi çoğun
luğun yönetimi olduğuna göre, 
eğer ahlaksızlar, hırsızlar ço
ğunlukta olursa, demokrasi de 
ahlaksızlık ve hırsızlık rejimine 
dönüşür. Peygamberimiz ne 
buyuruyor: ‘Siz nasılsanız, öy
le idare olunursunuz-’ Bu yüz
den ‘önce ahlâk ve maneviyat’ 
dedik. Ne kadar kanun, yönet
melik çıkarırsanız çıkarın, ah
lakı düzeltmeden bir sonuç ala
mazsınız. Hasılı, milletimizin 
ve devletimizin ve bütün insan
lığın kurtuluşu İslâm ahlâkı ile 
olacaktır; ahlâk reformunun 
esası da budur.”

Milli Görüş Hareketi 
Siyonistleri Rahatsız Ediyor

Sohbetin bu noktasında, Milli 
Görüş çizgisindeki partilerin 
yani MNP, MSP, RP ve FP’nin 
Ahlak Reformu, Ağır Sanayi, İs
lâm Birliği gibi projeleri sebe
biyle mi iktidardan alındıkları
nı ya da kapatıldıklarını soru
yorum. Tam yarasına parmak 
basmışçasına, derin bir iç çeke
rek başlıyor anlatmaya: “Bili
yorsunuz, hak-bâtıl mücadelesi 
Hz.Âdem’den beri kesintisiz 
olarak devam eder. Bugün de 
hakkı temsil eden Müslüman
larla, bâtılı temsil eden Siyo- 
nistler ve Masonlar arasında 
mücadele sürüyor. Türkiye’de 
Milli Nizam kurulur kurulmaz, 
hemen harekete geçtiler, bize 
kurye gönderdiler. ‘Ben Müslü
man bir Yahudiyim’ diye söze
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başlayan Musa Saffet Bayrama- 
şık, ‘Vaşington’daki siyonist li
derlerin Milli Nizam’m çalış
malarını dikkatle izlediklerini 
ve eğer partiniz diğer sistem 
partileri gibi hareket etmezse 
kapatılmasını sağlayacaklarını’ 
söyledi. Erbakan Hoca, ‘peki ne 
yapmamızı istiyorsunuz’ deyin
ce, açıkça ‘bir bildiri yayınlaya
caksınız, temel tezlerinizden 
vazgeçip laikliğe bağlılığınızı 
vurgulayacaksınız’ dedi. Tabi 
biz bunu yapmadık ve kısa bir 
süre sonra başsavcılıktan ka
panma iddianamesi geldi. Zira 
başsavcı masondu. Bir parti Si- 
yonizme taviz vermiyorsa başı
na gelecekler bellidir; ve biz 
partiyi kurduğumuzda nelerle 
karşılaşacağımızı biliyorduk. 
Bir parti Siyonizme taviz veri
yorsa, faizci ise, IMF’ci ise 
onun iktidar olmasına göz yu
mulur. Ama biz, faizcilik yapa
rak -hâşâ- Allah’a ve Rasûlüne 
savaş açamayız. Tam tersine, 
gerek MSP gerekse RP iktida
rında faiz ekonomisine, ranti
yeye izin vermedik ve çok başa
rılı olduk. Elimizdeki bütün va
sıtalarla bu gizli siyonist haki
miyeti millete anlatmaya çalış
tık; bu yüzden de faizciler, si- 
yonistler tarafından hep engel
lendik. Refahyol hükümetinin 
yıkılma sebebi açık; Erbakan 
Hoca ‘havuz sistemi’ ile faizcile
rin iç borçlanma faizinden ka
zandıkları trilyonlara engel 
olunca kartel medyası harekete 
geçti ve olanlar oldu.”

Evet, kartel medyasının on 
yıl, yirmi yıl önceki kasetleri, 
konuşmaları gündeme getirip 
ortalığı toza-dumana boğduğu 
yılları çok iyi hatırlıyoruz: Sa
nal bir irtica tehdidinden söz 
edip belli çevreleri nasıl hare

kete geçirdikleri ve Refahyol 
iktidarını alaşağı ettikten sonra, 
yerine kurulan rantiye hükü
metinin Başbakanını yalısında 
pijama ile karşılayarak bir hafta 
içinde 7-8 trilyonluk kredileri 
nasıl kaptıkları bu milletin ha
fızasından silinmedi. Ve Arif 
Emre ağabeyin vurguladığı gi
bi, bugün gelinen noktada faiz 
soygunu yine had safhada ve 
vatandaştan toplanan vergilerin 
%75’i iç borç faizine yani ranti
yecilere akıyor.

Milli Görüş’ün öncelediği 
hedeflerden biri de İslâm Birli- 
ği’dir ve siyonistleri rahatsız 
eden konuların başında gelir. 
Refahyol hükümeti bu bağlam
da D-8 Projesini uygulamaya 
koydu. Arif Emre ağabeyin altı
nı çizdiği bir başka husus da bu 
projeyle ilgili: “Eğer İslâm ül
keleri bu 8 güçlü Müslüman ül
kenin etrafında odaklanmış ol
saydı, Amerika’nın Irak’ı işgali 
sözkonusu olamazdı. Bir caydı
rıcı güç merkezi olurduk. İşga
le zaten Rusya, Çin, Fransa, Al
manya karşı idi; buna bir de 
ciddiye alman D-8 ülkeleri ve 
diğerleri eklenseydi, durum 
çok farklı olurdu. Türkiye de 
bugünkü durumundan daha 
güçlü bir mevkide olurdu.”

28 Şubat Masonların ve
Siyonistlerin Tezgâhıdır

Masonların ve Siyonistlerin 
Milli Görüş’ü engelleme faali
yetlerinden bahsedince, söz dö
nüp dolaşıp 28 Şubat Postmo
dern darbesine geliyor. Süley
man Arif Emre, Milli Görüş’ün 
Türkiye’deki İslâmî grupların 
büyük ölçüde desteğini alarak 
iktidara gelmesinin masonları 
ve siyonistleri ciddi biçimde

endişelendirdiğini; bir süre 
sonra Fransız Maşrık-ı Azamlı- 
ğının “bu parti mutlaka kapatıl
malıdır” diye beyanat verdiğini, 
ardından o sıralar Amerika’da 
olup Milliyet gazetesinde yazan 
Talat S.Halman’m da “bu parti
nin mutlaka kapatılmalı, hatta 
kapatmak yetmez bölünmeli, 
hatta ikiye değil, üçe-dörde bö- 
lünmeli’ şeklinde yazılar yazdı
ğını hatırlatıyor. “Evet” diyo
rum; “Talat Halman’ın o yazısı
nı biz Ümran' da yayınlamış ve 
yorumunu yapmıştık; hatta 
‘RP’yi bekleyen tehlikeler’ bağla
mında özellikle bölünme tehli
kesine dikkat çekmiştik.”

Yeri gelmişken, RP’nin ka
patılmasından sonra yerine ku
rulan FP bölünme tehlikesi ile 
karşı karşıya geldiğinde, Um- 
ran’m  Mart-2001 sayısında 
“Fazilet Partisi Bölünme Tuza
ğına Düşmemeli” başlıklı bir 
yazı yazdığımı ve T.Halman’m, 
28 Şubat’m ilk günlerinde gün
deme getirdiği Milli Görüş Ha
reketini bölme plânına dikkat 
çektiğimi hatırlatmalıyım. At
lantik ötesinde malum odaklar
ca hazırlanan o menhûs plân 
Halman’m kaleminden şöyle çı
kıyordu:

“RP’nin bir parti olarak bö
lünmesi, daha iyisi parçalan
ması, ülkemizin siyasal gelece
ği için hayırlı, uğurlu olacak
tır. (...) RP’de yakın gelecekte 
çatlamalar, kopmalar olması 
beklenebilir. RP bölünmezse 
bile yeni din partileri kurulma
sı mümkündür. Düşünün, Re
fah’tan üç parti doğarsa, bun
dan sonraki seçimde hiç biri 
barajı aşamayabilir. Ya da 
yepyeni bir din partisi kurulur
sa, RP ve yeni parti, belki kü
çük partiler olurlar, TBMM’de.

78 ÜMRAN NİSAN '06



Milletçe okuyalım, üfleyelim de 
birleşik din cephesi bölünsün, 
parçalansın...” (30 Nisan 1997 
tarihli Milliyet gazetesi)

Süleyman Arif Emre, “ma
alesef’ diyor; “adamlar ne yaz- 
dıysa onu uygularcasına, bir se
ne arayla iki partiyi de (RP ve 
FP) kapattılar, sonra da bölme 
operasyonuna giriştiler; bizim
kiler ise bu oyunlara alet oldu
lar.”

Uzun Soluklu Mücadele ve 
At Üstünde Tedavi

Araştırma ve Kültür Vakfının 
konferans salonunda gerçekleş
tirdiğimiz sohbetin son bölü
münü kendi yazdığı iki güzel 
şiirle de süsleyen Süleyman 
Arif Emre ağabey, meraklı din
leyicilerin sorularını da cevap
ladı. Bir kardeşimizin, “Peşpeşe 
partileri kapanan Milli Görüş 
Hareketini başarılı buluyor mu
sunuz? Bugün gelinen noktada, 
sizce Milli Görüş ne yapılmalı?” 
sorusuna verdiği cevap ve Arif 
Emre ağabeyin bizimle paylaş
tığı, geleceğe taşınması gereken 
güzel bir anı ile bu sohbetimizi 
noktalayalım.

Milli Görüş Hareketini, ara
larında sahabenin de bulundu
ğu İstanbul’u fethetmeye azimli 
İslam ordusuna benzeten Arif 
Emre ağabey, verdiği cevapla, 
uzun soluklu mücadele anla
yışını vurguladı: “Bakınız, için
de Ebû Eyyûb el-Ensârî hazret
leri başta olmak üzere birçok 
sahabenin de yer aldığı Islâm 
ordusu, Peygamberimizin fethi
ni müjdelediği İstanbul’u al
mak için defalarca hücum etti
ler ama başaramadılar. Kimi bu 
uğurda şehid oldu, kimi yara

landı, gazi oldu; şehid olan şe
hid sevabı, gazi olan gazi sevabı 
aldı. Bu bir mücadeledir ve kı
yamete kadar devam eder. Al
lah’ın kime fetih nasib edeceği
ni bilemeyiz; bize düşen aynı 
tempoda çalışmaktır. Hakkı

söylemek ve hakkı savunmak 
da bir cihaddır hatta çoğu za
man fikri mücadele fiili müca
deleden daha önemli olmuştur. 
Zalimlere karşı hakkı söylemek 
en mukaddes cihaddır. Yani 
durmak, pes etmek yok. Milli 
Nizam Partisi kapatıldığında 
genç bir kardeşimiz gözleri yaş
lı olarak geldi. ‘Şimdi ne yapa
cağız?’ dedi. Dedim ki; ‘Bir 
Müslüman, abdesti bozulunca 
ne yapar? Gider bir abdest daha 
alır; abdestini tazeler.’ Bize dü
şen, hakkı savunmaya devam 
etmek, gerisi Allah’a kalmış.” 

“At üstünde tedavi” ise, 
Arif Emre ağabeye özgü bir de
yim: Bu yöntemi, MSP Niğde 
teşkilatının açılışı sırasında 
keşfeder. Eksi 10-15 derece so
ğukta, bir cami şadırvanında 
abdest alıp dışarıdaki hasırlar 
üzerinde namaz kılar; salon da 
buz kesince şifayı kapar ama o 
açılış senin bu açılış benim, yo
luna devam eder. Soğuğa karşı 
dayanıksız olduğu halde gayet 
iyi olduğunu görünce kararım 
verir: Bu durumlarda “at üstün
de tedavi” en iyi tedavi yönte
midir. Gribe yakalanan arka-

daşlarma en zor görevler vere
rek ayağa diker. Ertesi yıl Erba
kan Hoca Başbakan Yardımcısı 
iken, Konya’da büyük bir salon 
toplantısı planlarlar. Tam yola 
çıkacakken Hoca gribe yakala
nır; ateşi 39 dereceye çıkmıştır.

Konferans notlarını alıp konuş
masını Arif Emre’den rica eder. 
Notları almak üzere Hoca’ya gi
den Emre ağabey; bakar ki, 
“notlar en küçük karıncadan 
daha küçük”, okumak ne 
mümkün! “Hocam” der, “hiç 
itiraz etmeyin, sizi at üstünde 
tedavi edip götüreceğiz.” “Yahu 
şaka mı yapıyorsunuz? At üs
tünde tedavi de ne oluyor?” iti
razlarına rağmen ısrar edip Ho- 
ca’yı o zaman bir tek Yasin Ha- 
tiboğlu’nda bulunan kaloriferli 
arabaya bindirir ve götürürler. 
Hoca, konuşmaya kısık sesle, 
öksürerek başlar ama 10-15 da
kika sonra bir açılır ve tam üç 
saate yakın konuşur. Tabi sırıl
sıklam terlemiştir. Çamaşırları
nı değiştirir ve turp gibi ayakta 
Ankara’ya döner.

Süleyman Arif Emre ağa
bey, bizim programa, “rahatsız
lığım sürüyor, ama gelirim” de
di ve at üstünde tedavi yönte
mini bir kez daha fiilen uygula
dı. Biz sözde gençlere örnek ol
ması gereken bir davranış. Al
lah ömrünü tezyîd eylesin, ha
yırlar ihsan eylesin. Amin.

Eğer İslâm ülkeleri bu 8 güçlü Müslüman ülkenin etrafında odaklanmış olsaydı, 
Amerika'nın Irak'ı işgali sözkonusu olamazdı. Bir caydırıcı güç merkezi olur
duk. İşgale zaten Rusya, Çin, Fransa, Almanya karşı idi; buna bir de ciddiye alı
nan D-8 ülkeleri ve diğerleri eklenseydi, durum çok farklı olurdu. Türkiye de bu
günkü durumundan daha güçlü bir mevkide olurdu.
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K ü ltü r &  S an a t

V

GÜVERCİN
GERDANLIĞINDA

Ha sanal i Yıldırım

O tuz yaşlarında ve beş ço
cuklu kadının asıl özelliği, 
hemen tüm  akrabalarının  

hukukçu olmasıydı. Babası em ek
li yargıç, kocası savcı; kardeşleri, 
am caları, dayıları ya yargıç ya 
savcı ya da avukattı.

Ayrıcalıklı hastaların alındığı 
tek  kişilik özel odaya yatırıld ı. İlk 
günkü ziyaretçi gününde oda çi
çeklerle, kırm ızı güllerle doluydu. 
Eşi, yatağının yanında duruyor
du. Kalabalık ziyaretçi grubunun 
ancak bir kısmı içeri girebilmiş, 
bir kısmı dışarıda kalmıştı. Adam, 
yarı şaka, yarı ciddi:

- Aman hocam; bizim hanım  
asistanların elinde kalmasın. B iz
zat am eliyatını siz yapın.

Başasistanlar ve asistan lar  
hafifçe sırıtır. Hoca tam am  anla
mında azam etli bir baş sallaması 
ile yanıt verir.

Kadının karnını, pencereden  
bakarak palpe ederken, kafasını 
çevirip yanındaki başasistana:

- Yarın... hanımın safra kese
sini alıverelim .

Kadının eşi:
- Hocam, am eliyattan sonra 

çok yata r mı?
T'yi çatlatarak:
- Tıh! Bir-iki günde çıkartırız.
A m eliyat ekibi her zamanki

gibi kalabalıktı. Hoca tek  bir ha
reketle  'periton'a kadar indi; h a t
ta  biraz da peritondan kesti. Saf
ra kesesini buldu. Safra kesesi 
ana arterin i ve safra kanalını or
taya  çıkardı; çevresinden bir iplik 
geçirdi. Tam bağlamak üzereydi 
ki karşısındaki seyrek saçlı başa
sistan hafif öne eğilip:

- Hocam, koledok olmasın.
Hoca bir an durakladı. Kı

demsiz asistana, zaman durmuş 
gibi geldi birden. Bütün ekip ne
feslerini tutm uş, hareket bile e t
miyordu:

- Hadi canım sen de!
Dedi hoca ve bağladı ipliği. 

Safra kesesini pensle tu ttu ; y a ta 
ğından sıyırm aya başladı. Seyrek  
saçlı başasistanın, çoktandır ho
ca ile başı d ertte  idi. Ayrılm ak is
tiyor, ancak bir türlü olur alam ı
yordu. Hoca her seferinde bir ne
den buluyor, verm iyordu oluru. 
Son seferinde:

- Biraz bekle bakalım. Yerine  
biri yetişsin; ondan sonra.

Demişti.
Safra kesesinin sıyrılması b it

mek üzereydi. Hoca kesmek için 
m akas isted iğ inde başasistan, 
yarı yalvaran, yarı kararlı bir ses
le:

- Hocam, bence bağladığınız

2 6  O cak-22  M art 2 0 0 6

kesinlikle koledok.
A m eliyathanede hareket te k 

rar durdu. Herkes nefesini tu ttu . 
Bu kez hoca duraklam adı bile; 
safra kesesini tu ta n  kısmı kesti 
ve çıkardı keseyi. Kese yatağ ın
dan, karaciğerden gelen kanam a
yı dudurmak için, birkaç katküt 
dikiş geçirdi ve bağladı:

- Kapatın!
Dedi. Döndü; çıkmak üzerey

di. Başasistan son kez denem eye  
karar verdi:

- Hocam koledoğu onarsak.
- Ne koledoğu be birader!
Diye hışımla çıkıştı hoca. Ka

pıyı çarptı ve am eliyathaneden  
çıktı g itti.

Birden bütün gerilim  bitti. Ba
şasistan hocanın yerine  geçti. 
Karşısına kıdemli asistanı aldı, 
am eliyatı kapatm aya başladı. De
vamlı felsefi sözler söyleyen kı
demli asistan:

- Eflatun der ki...
Diye söze başlam ıştı ki peri

tonu tutan mikuliç penslerini çı
karan başasistan:

- Kes be birader! Başlatma 
şimdi Eflatun'dan, m eflatundan!

Diye sertçe sözünü kesti.
Ertesi gün sabah vizitinde ka

dının eşi hocaya sordu:
- Am eliyat nasıl geçti hocam?
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- Mükemmel!
Diye yanıtlayıp aceleyle dışa

rı çıktı.
Dördüncü gün, önce gözleri 

sararm aya başladı kadının. A ile
de de telâş başladı. Her yakala
dıkları doktora birşeyler soruyor
larsa da, olay devlet sırrı gibi ol
muştu. Kimsenin ağzından tek  
bir sözcük bile çıkmıyor, anlaş
mış gibi herkes aynı yatını veri
yordu:

- Hoca Bey bilir.
Beşinci gün, tüm  bedeni sa

rarm ıştı bile. Kadın ilk kırm ızı 
kurdeleyi o gün tak tı. Kocaman, 
kurdele ile eşarp arası birşeydi. 
Arkasını yastıkla beslem işlerdi. 
Oturuyordu yatakta. Kapı eşiğin
de duran en yeni asistanlardan  
biri:

- Cim bom oldu şimdi. Sarı kır
mızı, Gassaray.

Filozof kıdemli asistan geri 
döndü:

- Gassaray değil, kırm ızı baş
lıklı kız.

Ondan sonra klinikte öyle kal
dı kadının adı.

Seyrek saçlı başasistan hâlâ 
inadından vazgeçm em işti. Oda- 
dakilere duyurm aya çalışarak:

- Hocam, bir açıp baksak.
Cevap bile verm edi hoca. Ba

şasistan, bir tıkanm a sarılığının  
tanısı için gerekli tam  testleri 
yaptırdı. Üniversitede yapılam a
yanları Am erikan Hastanesi'nin  
laboratuvarlarında tam am lattı.

Bir ha fta  sonra karındaki 
drenden safra gelm eye başladı. 
Defalarca pansuman değiş tiril
mesine karşın, yine de safra ped- 
lerin dışına taşıyor, tüm  yatağa  
bulaşıyordu. Kadının genel duru
mu hızla kötüleşm eye başladı.

Hoca tüm  personeli topladı:
- Hastaya kimse dokunm aya

cak! Sanatımı körletm eyin! Pan
sumanları bile ben yapacağım .

Asistanlardan biri:
- Geceleri ne olacak?
Diye sordu.
- Çok sıkışırsanız, üzerine pet

koyun. Sa
kın açm a
yın!

B u n 
dan h e 
men son
ra, sey
rek saçlı 
b a ş a s i s 
tan , tüm  
as is ta n la 
rı te k ra r  
topladı:

- Bakın, 
kırmızı baş
lıklı kız gidici.
Şimdi suçlu ara
nıyor. Sakın ola 
h astaya dokun
mayın; hatta  oda
ya bile girm eyin.

Birkaç gün sonra 
hastanın bilinci bu
lanm aya başladı. Hoca
ya göre olağandışı bir du
rum yoktu. Ailenin telâşı 
ise iyice artm ıştı.

İşte yeni asistan o gün
lerde göreve başlam ıştı. İlk 
gün hemen uyarıyı aldı: Kırmızı 
başlıklı kızın odasına girilm eye
cek! H atta  pansumanı bile değiş
tirilm eyecek!

Asistanı uyandırd ık larında, 
saat sabaha karşı üçe yaklaşı
yordu. Tüm gece am eliyata g ir
miş, son gelen acil mide delinm e
si am eliyatından sonra yarım  sa
at önce yatabilm işti:

- Ne var yahu yine?
Gececi hasta bakıcı:
- Özel odadaki hasta, doktor 

bey... Bütün yatak yine sapsarı 
oldu.

Uyku sersemi doğruldu asis
tan. Kalktı, ayakkabılarının arka
larına bastı; gözleri yarı kapalı, 
ayakların ı şapırdata şapırdata, 
ya lpalayarak özel odaya g itti. 
İçeri girdi; pansumanın sargıları
nı çözdü, petleri kaldırdı. Birden 
uyandı; kendine geldi. Dehşetle  
durdu, söylenenleri anım sadı; 
sargıları acele ile yerine koydu.

Ü z e 
rine birkaç pet yerleştird i. Koşar 
adım larla odadan çıktı.

Sabahleyin hoca, pansumana 
bakar bakmaz anladı açılmış ol
duğunu. Tüm asistanlar kapının 
eşiğinde ve koridorda beklem ek
te:

- Kim?... kim oynadı bununla?
Yeni gelen asistan hafifçe

öne çıktı. Zor duyulur bir sesle:
- Valla açmadım hocam. Sa

dece bir köşesinden baktım . Pet- 
ler çok ıslanmıştı da.

- İyi halt ettin , sersem!
Hoca pansumanı değiştirdi ve

çıktı.
Kırmızı başlıklı kız ertesi gün 

sabaha karşı öldü. Hoca ailesine 
açıklama yaparken:

- Ah, bu yeni asistanlar pan
sumanları karıştırırlar. Sonuçta 
işte böyle olur. Bizim sanatım ızı 
körletiyorlar. Aslında yurdum u
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zun asıl sorunu bu. Ara personel 
yok efendim.

Birkaç gün sonra büyük gaze
telerden birinde şöyle bir ilân 
çıktı:

VEFAT VE TEŞ EKKÜR

.... yakalandığı amansız has
talıktan kurtulamayarak ... ta ri
hinde Hakk'ın rahmetine kavuş
muş ve ... tarihinde ebedi istira- 
hatgâhına tevdi edilmiştir.

Büyük bir hazakatle ameliya
tını yapan ve en zor günlerimizde 
bizden yakın ilgisini esirgeme
yen, büyük insan, büyük hoca, 
büyük cerrah Sayın Prof. Dr. 
...,'na ve emeği geçen tüm kilinik 
personeline teşekkürü borç bili
riz.

AİLESİ

Dostum,
Nurun tecellisi ve rahmetin 

ete-kemiğe bürünmüş hâli Nihan 
Sultan'ın ateşi yükselir. Ebe
veynde bir telâş. Onca itina, bun
ca imtina... Sonuç yine takdir... 
Hemen hekime koşulur. Sıkı bir 
muayene, onu aratmayan sıkılık
ta bir anne-baba sorgusu: Son 
günlerdeki ahvali nasıldı? Neler

yiyip içti? Son 2 4  saat süresince 
dikkate değer ne gibi farklılaş
m alar yaşadı?

Sorular birbirini izledikçe he
kimin yüzündeki kuşku gölgesi 
azalacağına artıyor. Kan tahlili, 
ardından idrar tahlili... Fakat so
nuç aynı: Yüksek ateşin etm eni
nin belirsizliği hâlâ kendini koru
yor.

Anne-babadaki hekim e m üra
caatın kendiliğinden getirdiği ra 
hatlam a ve artık  em aneti emin 
ellere bırakma rehaveti, yerini öl
çüsüz bir ürpertiye bırakıyor.

T e k ra r m uayene... Üstelik  
mesai süresi de ha bitti, ha biti
yor. S ırtı dinleme, ağıza bakma, 
boğazı yeniden tarassut altına 
alma: nafile... Hekimin kaygısı gö
rünm eyecek gibi değil. Sonunda 
konuşuyor ve konuştuğunda, bu 
ülkede çok az insanın yaşadığı 
tarih i bir ana tanıklık ettiklerinin  
anne de, baba da farkında:

- Bebeğin nesi var anlayam a
dım.

Uzun bir sessizlik...
Deminki ritüel aynen tekrar: 

Sıkı m uayeneler, yeni sorgular fi
lân. Sonuç aynı: belirsizlik, işte 
ilk şaşkınlığı ara tm ayan  ikinci

apışıp kalma hâli tam  o anda ya
şanıyor. Nihan’ın hekimi bu kez:

- Az sonra başka bir m eslek
taşım  gelecek. Bir de ona göste
ririz.

Bu ülkede "Teşhis koyam a- 
dım"a denk gelen bir hekim dü
rüstlüğü ve onu aratm ayan baş
ka bir m eslek inceliği: meslekda- 
şına danışmak!

Bir önceki mektubumda seni 
“ Bu hasta lar ve hastalıklar ça
ğında, kendini taşranın k irlerin
den korum aya hastalık düzeyin
de titiz lenen  sana selâm olsun!" 
diye kutsamış ve gelecek sefere  
h a s ta lık la rım ız ı iy ileş tird iğ in e  
iman ettiğ im iz kişilerden sözede- 
ceğimi vadetm iştim . Sözümü tu t 
tuğum u düşünüyorum.

İşte sana son iki mektubumda 
anlattığ ım  hekimlik hikâyelerinin  
ilk üçü hakkındaki apıştırıcı bilgi: 
Ufak te fek  anlatım  bozuklukları
na çeki düzen vermenin dışında 
hiç m üdahale etm ediğim  bu y a 
şanmış hikâyeler, bana değil Aş
kın Karadayı adlı bir hekimin, Tıp 
söylencesi adlı iki ciltlik kitabın
dan alınm a. Kitabın ilk cildi, N i
san 1 9 9 4 'te  Adana'da, Çukurova 
Üniversitesi Basımevi'nde, İkinci
si ise yine aynı yerde 2 0 0 0 'd e  
basılmış.

Belli ki sahafiye açısından na- 
d irattan.

Söylem eye gerek var mı, bil
mem; son hikâye ise tam am en  
bana ait. Zaten  bu iki mektubu  
yazm am ın sebebi de, sözü geçen 
hekimin akılalm az hekimlik anla
yışına bir teşekkürden başka bir 
şey değildi ki! Aynı zamanda, ki
tabın yazarı hakkında in ternette  
yapılacak minik bir araştırm adan  
sonra hemen anlaşılacak dünya 
görüşü ile öyle olmayanın meslek 
ahlâkı arasında küçücük bir 
anım satm a.

Son söz: Bay Doğru niteliğ in
deki başasistanın hocasına itiraz  
ederken kullandığı sözcüğe dik
katini çekm ek isterim: onarmak!

Sağlıcakla kal dostum.
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HAKİKAT DERGÂHINA 
DOĞRU DÜŞÜNCE 

TAŞIYAN ADAM

Ahmet Dağ

T an z im at /b a tılıla ş m a  
[m aym unlaşm a] hareketi 
ve benzer ihtilal ve reform  

özentili hareketler Türk-Müslü- 
man düşünür tipini kafa karışıklı
ğına itm iştir. Bu "bölmeli kafa"  
[R.Ö] bırakın toplumu felaha ka
vuşturm ayı, kendini bile felaha  
kavuşturam am ıştır. Tabii ki bu 
süreçte fik ir dünyamızda müs
tesn a /ö ze l, sıkı adam ların varlığı 
da söz konusu olmuştur. Tanzi
m at'tan  bu yana yapılan değişim  
h a re k e tle rin i k ra lın /ik tid a r ın  
kendine şatafatlı cazibedar bir 
elbise diktirm e gayretine benze
tirsek kralın /iktidarın (gücün) bu 
saplantısın ı istism ar edenlerin  
olabileceği gibi kralın kendisine 
çıplaklığı elbise diye yutturan la- 
ra göz yuman, şakşakçı düşünür 
tip lerinin de var olması muhak
kaktır. Kralın bu m uhayyel zihni, 
sahtekar terzilerin  şeytani aklı 
ve halkın korkaklık psikolojisine 
hapsolduğu dönemde müstesna 
fikir adam ım ız Rasim Özdenören  
ağabeyim iz kraldan korkan lar
dan yada talancılardan olm ak
tansa kralın çıplak olduğunu söy
lem eye cesaret edenlerdendir. 
(1) Çilesi çekilm eyen fikrin fik ir 
olmadığına inanan fikir adam ımız 
fikrin çilesini çekmeyi göze al
m ıştır. Yaşadığ ı/yazd ığ ı yıllara  
ve ele aldığı m eselelere bakarsak 
yazarım ızın  zihnini kirletm eden  
tem iz  tu tm a yeteneğine sahip 
m üm eyyiz bir akıl sahibi olduğu
nu söyleyebiliriz.

Yazarım ız "düşünsel duruşu
nu" eğmeden, bükmeden dik tu 
ta r. "Dış dünyaya karşı aldığım  
tav ır aynı zamanda o dünyayı bu 
tav ır istikam etinde değiştirm eye  
ve dönüştürm eye m atuf bir irade
yi saklar içinde.." diyerek düşün
mesinin bir gayesi olduğunu açık

lar. Çünkü o, sağlıklı düşüncenin 
olmadığı yerde ve dünyada sağ
lıklı müdahale olmayacağını düşü
nüyor. Yine zihni faaliyetlerim izin  
gerçeği yitirm esinin fantezi ola
cağı ve bizi m uhakeme tarzım ızın  
sakatlanması sorunuyla baş başa 
bırakacağı uyarısında bulunuyor. 
Muhayyel ve fantastik zihin ise 
bizi İslam tarih i sürecinde bo- 
hemliğe ve atıllığa itm iştir.

Ö zdenören Osm anlı-İslam  
kültüründe üç radikal kırılmaya 
dikkat çeker. Bunlardan biri Tan
zim at; ikili (çarpık) bir yapılanma, 
m edreselerin  yanında m ektep, 
şer'î m ahkem elerin yanında niza
m î m ahkem eler... bölm eli kafanın 
icadı olan T anzim at’ın pratikle
ri "bölmeli ka fa la rın"  oluşmasına 
yol açıyor. Diğer kırılma noktası 
ise Tanzim at anlayışının varisi 
M eşrutiyet ve Cumhuriyet.(110- 
111) Ödünç kavram larla düşünen
ler doğru düşünemezler: "Tanzi
m at'tan bu yana kendimize ait ol
m ayan kavram larla , kendim ize  
ait olmayan kurum lar üzerine bi
na inşa e tm e ye  çalışm ak gibi 
abesle iş tiga l ed iyo ruz. "(116) 
Ona göre Türk Devrimi nevi şah
sına münhasır bir devrim dir. Dev
rimin ilkeleri olan [Cum huriyetçi
lik, laiklik kavram larının vs.] kül

türüm üzde kavram sal karşılığı 
yoktur. Devrim dogm atik bedeni 
olan kendine mahsus insan tipini 
ortaya çıkarm ıştır. Demokrasi 
kültürünün zayıf olduğu toplu- 
mumuzda "dem okrasinin seçkin
lerin elinde ideolojik iktidar aygı
tına döndüğünü ve çıkar çatışm a
larına alet olduğunu” söyleyen  
yazarım ız elinde sopa bulunanla
rın amuda kalkm ayı reddedenleri 
alaşağı etm e gücü gösterebild i
ğini, gönüllü ya da gönülsüz am u
da kalkmış v a z iye tte  yürüm eye  
talip olanları bulm akta da zorluk  
çekmediğini bildiriyor. (2 0 9 )  De
rinde olanların hep yüzeyde olan
ların n iye tle rin i an lam ak gibi 
dertleri olduğunu, yüzeyde olan
ların boyun eğici, potansiyel ha
in, düşman, bilinçsiz olmak gibi 
yafta lam alarına m uhatap olm ala
rının derindekiler tarafından ya- 
kıştırıldığını söyleyerek var olan 
bir g erçekliğe  d ikkat çekiyor. 
(3 6 4 ) Binlerinin 2 8  Şubat sonra
sı demokrasi havarisi kesilm esi
ne karşın o, 2 8  Şubattan önce ve 
sonra dem okrasiye hep mesafeli 
yaklaşm ıştır. İslam'ın ve Dem ok
rasi kavram ının birlikte ele alın
masının sorunsallığını ta rtışm ış
tır. (2 3 9 -2 4 4 )  Konuşma'yı dü- 
şünm e’den ayıran yazar düşün
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meden konuşmanın papağana ait 
olan bir özellik olduğunu vurgulu
yor. Felsefece düşünmenin insa
nı eşyaya yaklaştırdığını, te fe k 
kürün ise kişiyi eşyadan uzaklaş
tırdığının, eşyayı ilahi bağlamın 
içine yerleştirdiğinin farklılığına  
değiniyor.

"Batı b itm iştir" diyenlerin ıs
kaladığı noktayı tam  isabet ni
şanlıyor. Her ne kadar Kafka'nın  
bunaltıc ı insan tip i, Cam us'un  
hastalıklı yabancısı ve vebasın
daki bunaltı, V irg in ia W olf ve 
Jo yce ’un kahram anlarındaki sıkı
cılığı söz konusu olsa da Batı- 
modern insanının çalkantılı, karı
şık, karmaşık durumuna bakarak  
“ Batı dünyasının sonu gelm iştir"  
d iyem eyeceğ im izi söylüyor. “ 
Arkam ızda m uazzam  bir ente lek
tüel ve serm aye birikimi tu tan  bir 
kültürün ve m edeniyetin fantezi 
kabilinden o rtaya çıkan, daha 
doğrusu o kültürün ve m edeniye
tin doğal sonucu olarak ortada  
duran bir kriz sonunda yıkılacağı
nı ve ortadan çekileceğini bekle
mek bizce vehim den başka bir 
şey değildir." (5 5 ) diyerek Batı
nın özeleştiri ahlakından yoksun

da olsa bu uygarlığın her defasın
da küllerinden yeniden doğacağı 
bir birikimi olduğunu kaydediyor.

Özdenören Müslümanca y a 
şam ak isteğ inin kurulu düzen  
içerisinde gerçekleşip gerçekleş
meyeceği sorunsalının uzlaşm a
ya yol açıp açm ayacağını ta rtış ı
yor. Yaşadıkları dünyanın kurulu 
düzeninin kavram larını kullana
rak meselelerini çözm e istekleri
nin açm azlarına değinip Müslü
manların yabancı kavram lardan  
kendi kavram larına doğru zihin
sel bir hicreti deneyebileceklerini 
öneriyor. "M üslüm anca bir dü
şünmenin Müslüman bir toplum 
da gerçekleşeceğine dair kana
atim den vazgeçm iyorum ." diye
rek kurulu düzenin içinde bir 
Müslüman'ın ancak haram a en az 
bulaşm a çabasında kalacağını 
vurguluyor. (7 9 ) 1 6 9 9 ’dan beri 
özür dileyici, boyun eğici yenilgi 
psikolojisiyle hareket eden Müs
lümanların Müslüman olma piş
m anlığı derekesine düştüğünü  
söylüyor. Pişman olmuş bu zihni
yete  göre "İslam  asıl olan batının 
kurum lan ve öğretileri (libera
lizm, demokrasi, sosyalizm , laik

lik) ile uyuşm aya yatkındır." di
yenlere bir Müslüman olarak iti
bar etm iyor Özdenören. (9 3 ) Y i
ne Özdenören'e göre son 150- 
2 0 0  yılın ürünü olan "Modern  
Müslüman İnsanı" Kur’an'ı kendi 
te rim leriy le  okuma yerine onu 
batı kültürünün terim iyle  okum a
ya başlam ıştır. (104) M üsteşrik
lerin bilgisinden hareketle bilme
nin kişiyi Müslüman yapm ayaca
ğını söyleyen yazar bilme vasfı
nın Müslüman için önemli olduğu
nu ve İslami konulan bilmenin 
kalp ile olduğunda Müslüman'ın 
farklı bilmesinin söz konusu ola
cağını vurguluyor.

Am entüyü kendine referans  
yapan hakikat dergâhının düşün
ce adamı kendini Müslüman ta 
nımlayan, Müslümanca düşünen 
ve yaşayan, Müslümanca dünya
yı kurm ayı tasavvur edinmiş kişi
ye bilinçli Müslüm an  diyor.( 153) 
Aydın kavram ına m esafeli yakla
şan yazar kerhen "Müslüman A y
d ın"  diye nitelendirdiği düşünür 
tipinin çağını İslam'a göre yo
rum lam ak sorumluluğunda oldu
ğunu b ild iriyor. Batı aydınının  
karşısında engel olarak kilisenin 
olduğu, Müslüman aydının karşı
sında ise bidatlerin  olduğu uyarı
sında bulunuyor.(159) Ona göre 
İslam'ı kendi hayatına geçirmeyi 
hedefleyen biri İslam ’ı dünyaya 
hakim kılma çabası içine girmiş
tir . (164) Özdenören İslam dışı 
dünyada Müslüman tip leri şu şe
kilde sınıflandırıyor: 1. Müslüman
lığının bilincinde olm ayanlar, 2. 
İslam dışı dünyanın Müslüman kı
lınabileceğine inananlar, 3 . İslam 
dışı dünyayı İslam ileştirm e çaba
sında olanlar; (bilgi ve teknoloji
nin) İs lam ileştirilebileceğini sa
vunanlar, 4 . Oportünist olmayıp 
Müslümana mahsus dünyanın is-
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lami a ra ç la rla  kılınab ileceğine  
inananlar.(189) Müslümanca dü
şünen yazarın  İslâmî eser vere
ceğini ve onun en büyük tehdidi
nin İslam dışı kültür olduğunu 
söyleyen Ö zdenören'in  sıklıkla 
vurguladığı durum, Batı Dünyası
nın m eselelerini Müslümanların 
kendi meselesi sanması ve bütün 
mesailerini buna harcam alarıdır. 
(310) Çünkü Ona göre İslam dışı 
uygulamanın ortaya çıkardığı so
runa İslam 'dan cevap istem ek  
geçerli sayılm az.(319) Geçmişin
de bilinçsiz olan din karşıtı tu tu 
ma sahip anlayış iki çeşit Müslü
man "çağdaş, ilerici, laik" ve "ge
rici, irticacı, yobaz" Müslüman t i 
pini kurgusal olarak ortaya çıkar
mıştır. " Y en i T ip  M ü s lü m a n la r"  
m arifetiy le  noel ayinlerine katıl
mak mümkün olabilm ekte, keza 
kilise ve havrada nikah kıyılm ası
na hoşgörüyle bakabilm ekte fa 
kat im am  nikah ına taham m ül 
gösterm ekten kaçınabilm ektedir. 
Son derece nazik, beyefendi dile 
sahip Özdenören düşünsel duru
şunda öfke yerine ses olmayı te r 
cih ederken hataya düşenleri/şa
hısları işaret e tm ekten  çok düşü
len ve düşülecek hatalara vurgu
da bulunuyor. Y a za r T an z i
m at'tan  beri Müslümanların f it 
neye m aruz kaldığını, Müslüman
ca bir hayata talip gibi görünen 
b azıların ın  aslında gizlice ve 
açıkça İslam dışı bir hayat ta rz ı
na özlem  duymasının fitnenin bir 
göstergesi olduğunu dile getiri
yor. Fitneden kaçınmak için sün
nete sarılm ayı teşvik ediyor ve 
dua etm em izi salık veriyor. "Tak
ke ve K ravatı" gösterge-bilimsel 
açıdan ele alarak bu durumu kül
tü r karmaşası, nesepsizlik, daha 
açıkçası k ü l tü r e l  p iç le ş m e  olarak 
görüyor. (281) Kısaca Rasim Öz

denören kendini ne zam ana uy
duranlara ne de suya sabuna do
kumayan tip lere  prim veriyor. 4 - 
5 yıl önce bir arkadaşın, "o da su
ya sabuna dokunmuyor" dediği 
aklıma geldi de bunun oldukça in
safsız bir yargı olduğunu ve ya 
zarı hiç okumadığını "D ü ş ü n s e l 
D u ru ş ”  kitabını okuduktan sonra 
iyice anlıyorum . O, zam ana uy
mayı reddediyor, zamanı kendine 
uydurm ayı tercih ediyor. Çünkü 
zam ana uymayan ve zamanı ken
dine uydurm ak için m ücadele  
eden Resûlu (s.) kendine rehber 
edinmiş bir bilge... Bazı durum
larda çahyı dolaşm aktansa itli
ğinde ısrar eden ite dalaşmayı 
tercih ediyor. Çünkü tehlike ger
çek bir itten  değil de it yerine  
koyduğumuz bir m erciden geli
yorsa tehlikeye meydan okumak 
ve onunla yüz yüze gelm ekten  
kaçınm am alıy ız . Aksi takd ird e  
kayıplar bizim hanem ize, kazanç
lar da onun hanesine yazılacak
tır. (4 7 9 )

Özdenören statükocu bir ge
lenekçi değil. Çünkü O statükocu 
gelenekçiliğin Batıya alt olduğu
nu söylüyor, Müslüman gelenek

çiliğini ise asr-ı saadeti yaşama 
isteği olarak görüyor. Geleneğin 
gerçek kutsal kurum ve kuram la
rı ile m odernitenin yapma kutsal
larıyla yer değiştirmesinin karşı
sında. Gündelik hayatın "profan 
kutsallar" tarafından kuşatılm a
sından da ted irg in . Politikanın  
entrika ve kirlenmenin içinde bo
ğulduğunu düşündüğünden dolayı 
politikaya hep mesafeli durmuş...

Yani R.Özdenören bize çok 
ciddi şeyler öneriyor. Okumak ve 
anlamak lazım.

Bana göre Özdenören son yıl
ların savrulan M üslüm anların  
okumadığı yada an la /ya/m adığ ı 
bir tav ır adamı. Batı edebiyatı ve 
Batı felsefesini iyi bilen, çağını 
anlamış ve çağını İslam'ın gözüy
le yorum layan, fa y d a s ız  i l im d e n  
A lla h 'a  s ığ ına n , s a v ru lm a m a k  iç in  
c a m i s ü tu n la r ın a  sa rıla n , tasav
vufu tüzeden [fıkıh, şeriat, hu
kuk] ayırm ayan, hakikat derga
hına doğru düşünce taşım akta t i 
tiz  ve ısrarlı bilge bir derviş....

Notlar
1. Rasim Özdenören, D üşünsel D uruş  

/  Krala Çıplak Demek, iz yay. Shf 
10; yukarıda sayfa num araları ve
rilen alıntılar da bu kitaptan.
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Y an s ım a la r
Ertuğrul Baı/ramoğlu

İyİ HAT3E-R

Arjantin li ünlü golfçu Robert de Vincenzo, yine 
bir turnuvayı kazanmış, ödülünü alıp kam erala
ra poz verm iş ve kulüp binasına gidip oradan 
ayrılm ak üzere hazırlanm ıştı.

Bir süre sonra binadan çıkıp otoparktaki ara
basına yürürken yanına bir kadın yaklaştı. Kadın 
başarısını kutladıktan sonra ona çocuğunun çok 
hasta ve ölmek üzere olduğunu anlattı. Zavallı 
kadının hastane masraflarını ödemesi olanaksız
dı.

Kadının anlattığ ı öykü De Vincenzo'yu çok 
etkilem işti, hemen cebinden bir kalem çıkarttı 
ve turnuvadan kazandığı paranın bir m iktarını 
yazdı çek defterine. Çeki kadının eline iliş tirir
ken de ona, "Um arım  bebeğinin iyi günleri için 
harcarsın” dedi.

Ertesi hafta kulüpte öğle yem eği yerken, 
Profesyonel Golf Derneğinin bir görevlisi yanı
na geldi. "O toparktaki görevli çocuklar geçen 
hafta turnuvayı kazandıktan sonra yanına bir 
kadının geldiğini ve onunla konuştuğunu söyle
diler bana" dedi.

De Vincenzo evet anlamında başını salladı. 
"Evet" dedi görevli, "Sana bir haberim var. O 
kadın bir sahtekardır. Üstelik hasta bir çocuğu 
da yok. Seni fena halde kandırmış arkadaşım.

" De Vincenzo: "Yani ortada ölümü bekle
yen bir bebek yok mu? " dedi.

" Hayır, yok " dedi görevli.
" İşte bu, bu hafta duyduğum en iyi haber." 

dedi.

fclR VB1EK TMÖFÎ

Bir tu tam  y u m u ş a k l ı k  ve 
_ i. ̂ Uartin.tozu ile kabartın, 

Bir kaşık ümit,Bir um . . m la ş M ,

Bç: s T a a L » e W . u t » » ^ “ “ '-

„avene İ h « , Mr  ölçü inanç, İM
- ı  v e  b i r k a ç  d a m l a  h o ş ' ö r ü y ü  a z a r
oiçu  ak lı se  k a r ış t ır ın .

“ t S ^ a n k a t . . . . . . . '  ^
ile tatlandırın. Y e m e ğ in  ad. m ı.

İNSANLIK  !!'•

ÜCB/LAi
Üç kadın çeşme başında toplanmış konuşuyorlardı. Az ötede  
ihtiyarın biri oturm uş, kadınların çocuklarını m ethetm elerini 
dinliyordu.

Kadınlardan biri:
-Benim oğlum öyle m arifetlid ir ki, hiç kimse bu konuda 

onunla boy ölçüşemez... Tam bir cam bazdır o! İp üzerinde bir 
yürüse de görseniz

Diğer kadın heyecanla atılarak:
-Benim oğlumun sesini bilseniz, dedi. Tıpkı bir bülbül gibi 

şakır. Yeryüzünde hiç kimsenin böyle bir sesi yoktur.Allah  
vergisi bu..

Üçüncü kadın susup duruyordu. D iğerleri sordular:
-Sen çocuğunu niye övmüyorsun? Nesi var ki?
-Çocuğumun çok üstün bir ta ra fı yok ki... Ne diye durup 

dururken öveyim  onu.
Kadınlar kovalarını doldurup yola koyuldular. İh tiyar 

adam da peşleri sıra yürüm eye başladı. Kadınlar ağır kovala
rı taşım akta güçlük çektikleri için ara sıra duruyor ve dinleni
yorlardı. S ırtları ağrı içindeydi. Bu sırada çocukları onları kar
şılam aya çıktı.

Birinci çocuk hemen elleri üzerinde havaya kalkmış, çe
şitli m arife tler gösteriyordu. Kadınlar gözleri hayretten bü
yümüş haykırdılar:

-Am an ne kabiliyetli çocuk!..
ikinci çocuk altın gibi bir sesle öyle güzel şarkılar söyledi 

ki, kadınlar gözleri yaşlarla dolu hayranlıkla dinlediler onu... 
Üçüncü çocuk koşarak geldi, annesinin elinden kovayı aldı ve 
eve kadar taşıdı.

Kadınlar ih tiyara dönüp:
-Bizim  çocuklarım ız hakkında ne diyorsun, dediler. İhtiyar 

şaşkınlıkla:
-Çocuklarınız mı? dedi. Onları bilmem. Yalnız biri vardı, 

annesinin elinden kovayı alıp eve taşıdı. Onu çok beğendim...
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ABDÜLHAMİD HAN'IN HAMİYETİ
Abdülhamid Han'ın uzun yıllar 
mâbeyn kâtipliğini yapmış Tah
sin Paşa, hâtıralarında an latı
yor:

-B ir akşam dı. M abeynde  
nöbetçi o larak ben kalm ış- 
tım.Gelen mektup, telgraf, ra
por ve te zk e re le rin  listesini 
tertip leyip  huzura çıkmak üze
reyken bir te lg raf geldi. İstan
bul'da Laleli postanesi m em ur
larından birinin Y ıld ız ’a çektiği 
bu te lgrafta , karısının o gece 

doğum yapacağı, doğumun çok zor olacağına dair doktor
lar tarafından dikkat işareti verildiği, elinde hiçbir vasıta 
bulunmadığı ve M erham et-i Şâhâneye sığındığını bildiri
yordu. Bu te lgrafa  kıym et verm edim  ve onu listeye alm a
dım. Huzurda Padişah, âdeti icabı her şeyi ayrı ayrı göz
den geçirdikten sonra ilâve etti:

-Başka bir şey var mı?
Telgrafı söyledim ve arza değm eyeceğini düşünerek 

listeye almadığımı a rze ttim . Emir verdi:
-Hem en getiriniz.
Getirdim... Dikkatle okudu ve derhal mütehassis bir ta 

bip ve bir yaverle doğru Laleli'ye giderek doğumu kontrol 
altına alm alarını, benim de kendilerine refakat etm em i 
ferm an e tti.

Gittik ve işimizi bitirip sabaha karşı döndük. Bir de ne 
görelim?! Hünkâr, bahçe üzerindeki odasında, ışıkları açık, 
cama vurarak bizi çağırm ıyor mu? Sabaha kadar uyuma- 
yıp bizi beklediğini anladık. Neticeyi sordu. Doğumun zor 
olduğunu, fakat müdahaleyle kadının kurtulduğunu, çocu
ğa 'Abdülham id' isminin verildiğini, 'ihsan-ı Şahane'nin de 
aile reisine teslim  edildiğini ve adamın ağlayarak ömür ve 
devletlerine dua ettiğ ini anlattım . Bizi ayakta dinledi, sa
dece rahatladığını gösteren bir 'oh' çekti ve sabah nam a
zına durdu.

Kaybedilenler

Bir gün insan virgülü kaybetti.
O zam an cümlelerden korkar oldu ve 

basit ifadeler kullanmaya başladı.
Cümleleri basitleşince düşünceleri 

de basitleşti.
Bir başka gün ise ünlem işaretini 

kaybetti.
Alçak bir sesle ve ses 

tonunu değiştirmeden  
konuşmaya başladı. Artık  
ne bir şeye kızıyor ne de bir şeye seviniyor
du. Üstelik hiçbir şey onda en ufak bir 
heyecan uyandırmıyordu.

Bir süre sonra soru işaretini kaybetti.
A rtık  soru sormaz oldu. Hiçbir şey ama 

hiçbir şey onu ilgilendirm iyor
du. Ne kainat ne dünya ne de 

kendisi umurundaydı.
Birkaç sene sonra iki nokta 

işaretini kaybetti.
^ 0  ^  A rtlk  davram § sebeplerini

başkalarına açıklam aktan
vazgeçti.

Ömrünün sonuna doğru elinde yalnız  
tırnak işareti kalmıştı. Kendisine ait tek  bir 
düşünce bile yoktu. Yalnız 
başkalarının düşüncelerini " f  
tekrarlıyordu.

Son noktaya geldiğinde düşünmeyi, oku
mayı unutmuş vaziyetteydi.

250

Patron fabrikayı dolaşırken bakmış 
biri çıkış kapısına yakın bir yerde 
oturmuş gazete okuyor... Bir tur atıp 
aynı yere gelmiş. Bakmış adam aynı 
yerde bu defa etrafı seyretmekte. Fe
na halde öfkelenmiş, yanına gelip sor
muş:

- Senin haftalığın ne kadar delikanlı?
- 2 5 0  dolar efendim...
Elini cebine atmış patron:
- Al şu 2 5 0  doları kaybol buradan. 

Bir daha da seni bu fabrikada görme
yeyim...

Delikanlı parayı alıp gitmiş... Patron

daha sonra ustabaşının yanına gitmiş:
- Sen burada bostan korkuluğu 

musun be adam? demiş, işçin mesai 
saatinde oturmuş gazete okuyor, sen 
oralı olmuyorsun?...

- Hangi işçi, demiş ustabaşı, şu de
min kapının yanında gazete okuyan 
kırmızı tişörtlü çocuk mu?...

- Tastamam o, demiş patron. Us
tabaşı gülmüş:

- Efendim o işçi değil, köşedeki 
kahvehanenin garsonu... 2 0  dolar 
kahve borcumuz vardı, arkadaşların 
parayı getirmesini bekliyordu.
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A ynadaki Tebessüm

"FEDA 0 1 U Ç W  V Ö y lE G İ
Fahrettin Gör

"Allah yolunda öldürülenlere ölü
le r demeyiniz. Bilakis onlar diri
dirler, lâkin siz anlayam azsınız.” 
(Bakara, 154)

“Eğer A llah yolunda öldürülür 
yahut ölürseniz şunu bilin kİ, A l
lah'ın m ağfire ti ve rahm eti onla
rın topladıkları bütün şeylerden  
daha hayırlıd ır."  (Ali İmran, 157)

Bir yıldönümünü daha idrak 
ettiğ im iz Çanakkale Savaşı’nda 
dedelerimizin gösterdiği üstün fe
dakarlık, azim , cesaret ve imanın 
özünde yukarıdaki ayetlerin varlı
ğı tartış ılm azdır. Her karışı bir 
başka destana şahit olmuş bu bel
deyi ruhuna, manasına uygun zi
yaret edip fatihalar göndermek, 
canlarını verip vakfettikleri bu va
tanı onların düşüncelerine layık 
bir şekilde yaşatm ak boynumu
zun borcudur. Şehitlerim izin ruh
ları şâd olsun.

Sayısız destanlara konu olmuş 
milletimizin geçmişinde Kur'ân'ın 
ruhuna uygun davranış ve gözünü 
kırpmadan feda oluşun bir örneği 
(Y ılm az Öztuna, Türkiye Tarihi, 
9 .cilt 2 7 3 .sayfa) Am iral Sir

Adolphus Slade'nin kaleminden  
bir yabancı gözüyle şu şekilde ak
tarılıyor:

"1828 Türk-Rus savaşı. Ruslar 
Aydos'u işgale başlamışlardı. Ço
ğu Türkler kasabayı terketm işler- 
di. Rus birlikleri alaycı gözlerle 
kahkahalar a tarak , çarpışacak  
düşman bulamadıkları bu yerde 
ilerlem eye devam  ediyorlard ı. 
Çevrede tek bir canlı bile yok, so
kaklar bomboş. Kasabanın mey
danında elinde tüfeği ile bekleyen 
bir Türk'ü farkettiler. Tek başına 
heybetle  duran bu Müslüman 
Türk, Rus birlikleri kasaba meyda
nına girdiğinde nefretle haykır
maya, lanet etm eye başladı. Rus 
ileri kolu hayretler içerisinde du
raksadı. Birliğin komutanı çavuş
larından birine seslenerek: ‘Şu çıl
gın herifi buraya getirin' diye ba
ğırdı. Çavuş Türk'e doğru ilerledi. 
Bu adam sadece bağırmakla mey
dan okumakla kalmadığını göste- 
rircesine tüfeğini üstüne gelen 

çavuşa yöneltip onu yere 
serdi. Ardından gelen bir 
Rus askerini de, ve bir 
üçüncüsünü de. Daha 

sonra da pa
lasını çe

kip şaşkın birliğin üstüne hücum 
ettiyse de yaylım ateşiyle vücudu 
delik deşik oldu. Kanlar içinde ye
re yığıld ı. Meydanın ortasında  
koskoca bir Türk tek başına yatı
yordu. Gövdesini parçalayan kur
şunlar, onu maddi dünyasından 
ayırm ıştı. Fakat yüzünün ifadesin
den cennete gideceğinden ne ka
dar emin olduğu belliydi."

Tarih pek çok kahramanlığa 
şahittir. Fakat Hilafetin payitahtı
nın, vatanın ve İslâm’ın namusu
nun çiğneneceğini görünce Allah 
için koca bir ordu ile savaşmaya 
kalkışan Aydos'lu isimsiz kahra
man gibilerine de rastlamak kolay 
değildir. Aydos gibi birçok yerde 
ve bilhassa Çanakkale'de doruğa 
çıkan, Allah aşkına, vatan uğruna 
feda oluş düşüncesinin kaynağı 
olan Kur’ân ile ilişkileri koparmak 
için m ille tim ize  yönelik ate ist 
Haçlı eksenli kültürel saldırılar 
önce bireyi tarih ve kültüründen, 
inancından yoksun bırakıyor; son
ra aileyi parçalıyor, daha sonra da 
etnik, mezhebi bölücülükle inanç
sız yığınları yutm aya çalışıyor. 
Silkinip şehidlere layık olma za 
manıdır. Birlik-beraberlik vaktidir.

Mehmet Akif'in deyişiyle;
His yok, hareket yok leş mi ke 

sildin?
H ayret veriyorsun bana sen 

böyle değildin.
Ey dipdiri m eyyit, iki e l b ir baş 

içindir.
D avransana! Ellerde senin 

başta şenindir.
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Uvıran -  EK

SİYONİZM'İN ORTADOĞU PLANI
İSRAEL SHAHAK

Türkçesi: Mehmet Özay

|  s ra il D ış iş le rinde es k i b ir  g ö re v li olan Oden Yinon'un
I 1 9 8 2  yılında D ünya  S iyon is t Ö rg ü tü 'n e  bağlı E n for- 
*  m asyon D aires i'n in  ib ra n ice  yayın  organı K ivu nim 'd e  

yazd ığ ı bu rapo r, İs ra il'in  O rtadoğu  s tra te jis in i çok iy i o r 
ta y a  ko y m a k ta d ır. R a p o r daha sonra, Kudüs İb ra n i Ü n i
ve rs ite s i p ro fe s ö rü  Is ra e l Shahak ta ra fın d a n  "The Z io n is t  
P lan  fo r  the  M idd ie  E a s t"  (O rta d o ğ u  için S iyon is t P lan ) 
ad ıy la  İbran 'ıce 'den İn g ilizc e 'y e  te rc ü m e  ed ilm iştir. S h a
hak, rap o ru n  İs ra il'in  uzun vadeli s tra te jis in in  b ir  ö z e ti o l
duğunu vu rg u larken , ra p o r  ü zerin e  eğ ilen b ir d iğ e r ünlü  
isim , Y ah udi as ıllı A m e rik a lı d ilb ilim  p ro fesö rü  ve s iyas e t 
yorum cusu N o am  C hom sky de ayn ı g ö rü ş te  olduğunu b e 
lir tm iş tir . Bu ö n em li b e lg e y i okuduğunuzda özellik le  b u 
gün lerde  çok konuşulan "B üyük O rtadoğu  P ro jesi"n in  de  
n e re le rd e n  h a re k e tle  h a zırla n d ığ ın ı çok iy i göreceksin iz.

ÖNSÖZ

Aşağıdaki makale, bütün bir Ortadoğu'nun küçük devlet
çikler halinde parçalanmasını ve bu bölünmenin bütün 
Arap ülkelerini kapsamasını öngören (Sharon ve Etian'ın 
eliyle gerçekleştirilen) Siyonist rejim e dair doğru ve ay
rıntılı bir plânı ortaya koym aktadır. Bu plânın askeri yö
nüyle ilgili yorum um u sonuç bölümünde dile getireceğim. 
Burada ise birkaç önemli hususa dikkat çekmek istiyo
rum.

1. Arap devletlerinin İsrail tarafından küçük ülkelere  
bölünmesi şeklinde parçalanması düşüncesi, İsrail s tra te 
jik düşüncesinde sürekli gündeme gelen bir konudur. Ör
neğin, H a 'aretz  gazetesinin askeri muhabiri (ve m uhte
melen bu konuda İsrail'de çok iyi tanınan biri olan) Ze'ev  
Schiff, İsrail'in Irak 'taki çıkarlarını çok iyi dile getirm ekte

dir: " Irak ’ın Şii, Sünni ve Kürt bölgelerine ayrılm ası" 
(H a 'are tz , 0 6 . 0 2 .1 9 8 2 ) . Aslında bu tü r bir plânın geçm i
şi oldukça eskiye dayanm aktadır.

2. Bu plânın, ABD'deki Neo-Con'ların düşünceleriyle 
yakından bağlantılı oluşu, yazarın notlarından anlaşıldığı 
kadarıyla oldukça önemlidir. Ancak, söylentiler Sovyet teh
didi karşısında "Batı'nın savunulması" düşüncesini ortaya  
koyarken, yazarın ve mevcut İsrail yönetiminin gerçek he
defi şu şekildedir: Emperyalist bir İsrail'i dünya gücü hali
ne getirm ektir. Bir başka deyişle, Sharon'un hedefi, bütün 
dünyayı aldattıktan sonra, Amerikalıları aldatm aktır.

3. Hem metin içerisinde hem de notlarda ABD’nin İs
rail'e mali yardımı türünden mevcut bulguların büyük bir 
bölümü ya tahrif veya göz ardı edilm iştir. Bu bulguların 
çoğu sadece bir fanteziden ib arettir. Ancak bu plânın 
önem siz olduğu veya kısa vadede gerçekleştirilem eyece
ği anlam ına gelmiyor. Daha sonra H itler ve Nazi hareketi 
tarafından sahiplenilerek Doğu Avrupa'nın ele geçirilm e
sini hedefleyen bu plân, 1890-1933 yıllarında Alm anya'da  
hakim olan jeopolitik düşüncelere dayanm aktadır. Ö zel
likle o dönemde var olan devletlerin bölünmesini ve par
çalanmasını öngören bu hedefler 1939-1941 yıllarında ha
yata geçirilm iştir. Bu ülkelerin bir süreliğine de olsa ha
ya tiyetlerin i devam ettirm eleri küresel çapta oluşan bir 
ittifak  sayesinde olmuştur.

Y azar m etinle ilgili notları sona eklem iştir. Kafa karı
şıklığına meydan verm em ek adına, herhangi bir not ekle
m edim . M etinle ilgili görüşlerimi bu önsözde ve sonuç bö
lümünde gündeme getirm ekle yetindim . Metin içerisinde 
de bazı cüm leleri italikle yazm ak suretiyle gerekli vurgu
yu yapm ış oldum.

Is ra e l S hahak  / 1 3  H az iran , 1 9 8 2
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İSRAİL'İN 1980'U YILLARA YÖNELİK STRATEJİSİ* 
Oded Yinon

Bu makale, Yahudilik ve Siyonism'le ilgili, KIVUNIM ( Y ö
n e lim le r) isimli bir dergide ibranice olarak yayınlanm ıştır. 
(1982 Şubat, 5 7 4 2 , No. 14). Eser D ünya S iyo n is t O rg an i
z a s y o n u  Yayın  B ölüm ü ’nce yayınlanm ıştır.

1 9 8 0 ’li yılların sonlarına doğru İsrail Devleti ülke içe
risinde ve dışında konumu, ulusal hedefleri ve am açları 
bağlamında yeni bir perspektif geliştirm e ihtiyacındadır. 
Söz konusu bu ihtiyaç ülkenin, bölgenin ve dünyanın içi
ne girdiği pek çok süreçler bakımından son derece haya
ti bir önem arz etm ekted ir. Bugün, dünyamız daha önce
ki dönem lere benzem eyen yeni bir döneme girm ektedir. 
Bu dönemin özellikleri bugüne kadar bilebildiğimiz tüm  
oluşum lardan büyük bir farklılık arz etm ektedir. İşte, bir 
yandan niçin bu tarihsel dönemi karakterize eden m erke
zi süreçleri anlam am ız gerektiği, ö te yandan da yeni bir 
dünya görüşüne ve söz konusu yeni gelişm eler ışığında 
operasyonel bir stra te jiye  sahip olma ihtiyacım ızın sebe
bi budur. Yahudi Devleti'n in varlığı, zenginliği ve sağlam 
lığı iç ve dış ilişkiler için yeni bir perspektif benimseyebil
mesine bağlı olacaktır.

Bu dönem şu anki yaşam  tarzım ızda hakiki bir devri
mi belirleyen (diagnoze) ve sem bolize eden birkaç s tra 
te ji (yönelim ) (tra its ) tarafından belirlenm ektedir. Hakim  
süreç, Rönesans’dan bu yana Batı m edeniyetinin yaşam  
şartların ı ve elde ettiğ i başarıları destekleyen önemli bir 
köşe taşı olan rasyonalist, insani bakış açılarının sona e r
m esidir. Bu tem elden özgürleşmiş olan siyasal, toplumsal 
ve ekonomik bakış açıları günümüzde ortadan kalkm akta  
olan birkaç "gerçeğe" dayanm aktad ır. Örneğin, bunlar
dan biri, insanoğlunun evrenin m erkezinde olduğu ve bu
nun dışında her şeyin insanın maddi ihtiyaçlarını karşıla
mak am acıyla var olduğu anlayışıdır. Bu anlayış, artık gü
nümüzde evrendeki kaynakların insanoğlunun ih tiyaçları
nı karşılam aya yetm eyeceğinin anlaşılmasıyla geçersiz- 
leştiğine tanık olm aktayız. Dört m ilyar insanın yaşadığı 
ve ekonomik ve enerji kaynaklarının giderek artan dünya 
nüfusunun ihtiyaçlarını karşılayacak oranda artm adığı bir 
dünyada Batı Toplumunun tem el gereksinim lerini, yani 
sınırsız tüketim  arzusunu ve yönelimini yerine getirm e  
beklentisi gerçekçi değild ird). İnsanoğlunun yöneliminin 
belirlenm esinde etiğin hiçbir şekilde yer almadığı, ancak 
tek  belirleyici unsurun insanoğlunun maddi ihtiyaçları ol
duğu görüşü, neredeyse bütün değerlerin y itirilm ekte ol
duğu günümüz dünyasında yaygınlaşm aktadır, özellikle  
de neyin İyi yeni Kötü olduğu gibi en tem el hususiyetler 
gibi en basit şeyleri dahi değerlendirebilm e yetisini y it ir 
m ekteyiz.

İnsanoğlunun sınırsız arzu, isteği konusu, dünyada 
olup biten kırılm alara tanık oldukça, hayatın olumsuz 
gerçekleri karşısında geçerliliğini y itirm ekted ir, insanlara

*  Bu m e tin  A rap-A m erikan  Ü n ive rs ites i M ezunlar D erneği Ta
ra fından 1982 yılında Be lm ont, M assachusetts 'de  Özel Belge
No. I o la rak  yayın lanm ıştır.

özgürlük vaad eden yaklaşım, yeryüzündeki toplam  insan 
nüfusunun dörtte  üçünün to ta lite r  rejim ler altında yaşı
yor olması gerçeği ışığında anlamsız gözükm ektedir.

Eşitlik ve toplumsal adaletle ilgili yaklaşım lar sosya
lizm ve özellikle de komünizm tarafından gülünç bir ko
numa dönüştürülm üştür. Bu iki kavram ın gerçekliği konu
sunda hiçbir tartışm a söz konusu değildir; ancak bu kav
ram ların istenildiği şekilde eylem e geçirilem ediği ve in
sanlığın çoğunluğunun özgürlüğünü ve eşitlik ve adalet 
fırsatını yitirdiği aşikardır. Yaklaşık otuz yıldır görece ba
rış ortam ında yaşadığım ız bu küçük dünyada uluslarara- 
sında barış ve birlikte yaşama olgusu Sovyetler Birliği gi
bi bir süper gücün malum askeri ve siyasal bir doktrin sa
hibi olduğu bir ortam da herhangi bir anlam ifade etm e
m ektedir: yani, sadece Marksizm 'in sona erdirilmesi için 
nükleer savaş olasılığı ve gerekliliği değil, aynı zamanda, 
bunun gerçekleştirilm esinin ardından, yapılacak bir nük
leer savaşta zaferi elde edecek tarafın  kim olacağını ko
nuşmak bir yana hayatta  kalabilmenin dahi imkânsız ol
ması söz konusudur(2).

insanoğlunun ve özellikle de Batı toplum larının sahip 
olduğu tem el kavram ları siyasal, askeri ve ekonomik dö
nüşümler nedeniyle bir değişim ve dönüşüm içerisinde
dir. Bu bağlamda, Sovyetler Birliği'nin sahip olduğu nük
leer ve konvansiyonel gücü, geçmiş dünya savaşlarının 
çocuk oyuncağı gibi kalacağı çok boyutlu küresel bir sa
vaşta dünyam ızın büyük bir bölümünün yol olacağı büyük 
savaş (SAGA) öncesindeki son anlara girilmiş olan bir dö
neme evrilm iştir. Konvansiyonel silahlar kadar nükleer 
gücün sahip olduğu yıkıcılığın boyutları dünyanın büyük 
bir bölümünü birkaç yıl içerisinde yok edecektir ve bizler 
de İsrail’de bu durumla yüzleşm eliyiz. Yani, bu durum, bi
zim  ve Batı dünyasının varlığına yönelik en büyük tehdidi 
oluşturm aktad ır.(3) Dünyadaki kaynaklar üzerinde ger
çekleştirilen savaş, Arapların petrol üzerindeki hakimi
yetleri ve Batının ihtiyaç duyduğu hammaddelerin çoğu
nu Üçüncü Dünya ülkelerinde ithal etm ek zorunda kalma
sı, S ovyetler Birliği'nin tem el am açlarından biri İran Kör
fezi ve dünyanın m ineral kaynaklarının büyük bir bölümü
nü barındıran Afrika'nın güneyindeki dev kaynaklar üze
rinde kontrolü ele geçirmek suretiyle Batiyi yenilgiye uğ
ratm ası dikkate alındığında, bugün içinde yaşadığımız 
dünyayı dönüştürm ektedir. Gelecekte karşı karşıya kala
cağımız küresel çatışm aların boyutlarını hayal edebiliyo
ruz.

Gorshkov D oktrini’ni, Sovyetler'in  okyanusların ve 
Üçüncü Dünya'daki m ineral zenginliklerin kontrolünü ön
görm ektedir. Bir nükleer savaşın yürütülebileceği, kaza
nılabileceği ve ardından da hayatta  kalınabileceği ve Ba
tının askeri gücünün yok edilebileceği ve Batılılıların  
Marksizm -Leninizm  doktrininin köleleri haline getirilece
ğine dayanan şu anki Sovyet nükleer doktrini dünya barı
şına ve bizim varlığ ım ıza yöneltilm iş en büyük tehlikedir. 
1967 yılından bu yana, Sovyetler Clausevvitz’in darbım e
selini "Savaş nükleer vasıtalarla politikanın devam ıdır"a  
dönüştürm üşler ve bugün gerçekleştirm eye çalıştıkları 
bütün politikaların tem eli yapm ışlardır. Bugün Sovyetler



Birliği bu am açlarını bizim  yaşadığımız bölgeye ve bütün 
dünyaya taşım a uğraşı ile m eşguldürler ve bunlarla yüz
leşmek ülkemizin güvenlik politikasının ve e lbette  Özgür 
Dünya'nın geri kalanının güvenliği için büyük bir önem  
arz etm ektedir. İşte bu durum bizim için en büyük dış 
tehditi o luşturm aktad ır.(4 )

Her ne kadar, giderek artan askeri gücü nedeniyle İs
rail'e karşı en büyük tehd it olmaya devam etse de, 
1 980 ’ii yıllarda karşı karşıya kalacağımız en büyük stra 
tejik problem Arap Müslüman dünyası değildir. Tıpkı Lüb
nan'da, (her ne kadar Arap dünyası içerisinde yer almasa 
da, Müslüman olması hasebiyle) İran'da ve şimdilerde de 
Suriye'de tanık olduğum uz üzere Arap dünyası, kendi ba
şına yıkıcı bir nitelik a rz  eden sahip olduğu etnik azınlık
lar, hizipleşm eler ve iç krizler nedeniyle tem el problem 
lerle baş edebilecek bir durumda değildir ve ayrıca uzun 
vadede İsrail D evleti için gerçek bir tehd it olmaktan 
uzaktır; ancak kısa vadede şu anki askeri gücü büyük bir 
önem arz etm ekted ir. Uzun vadede, Arap dünyası çok bü
yük değişiklikler geçirmediği taktirde bizim çevrem izdeki 
şu anki varlığını devam ettirem eyecektir. Müslüman 
Arap Dünyası, halklarının arzusu ve rızası göz önünde bu
lundurulmaksızın, 1920 'li yıllarda Fransız ve İngillzlerin 
geçici bir süreliğine inşa ettiğ i tıpkı iskambil kağıtların
dan yapılmış bir görünüm arz etm ektedir. Bu gelişme so
nunda Arap dünyası, hepsi de birbirine düşman azınlıkla
rın ve etnik grupların oluşturduğu 19 ülkeye bölünmüştür. 
Böylece Arap Müslüman devletler günümüzde kendi içle
rinde etnik toplumsal yıkım larla yüz yüzedirler ve kimile
ri çoktan iç savaşa başlam ıştır bile(5). 170 milyon nüfus
lu Arapların büyük bir çoğunluğunu oluşturan 118 milyo
nu Afrika Kıtası'nda, bunun 4 5  milyonu da sadece Mı
sır'da yaşam aktadır.

Mısır'dan başka, Kuzey Afrika ülkelerinin nüfusunu 
Arap ve Arap olm ayan Berberller oluşturm aktadır. Ceza
yir'de ülkenin Arap ve Berberi asıllılarının çoğunlukta ol
duğu bölgeleri ayıran Kabile Dağlarında sivil savaş de
vam etm ekted ir. Fas ve Cezayir İspanyol Sahrası üzerin
de egemenlik iddiaları nedeniyle m ücadele içerisindedir
ler; ayrıca her iki ülke de iç gerginlik devam etm ektedir. 
Militan İslam, Tunus'un bütünlüğünü tehlikeye atm akta 
dır ve Kaddafi, çok az nüfusa sahip ve güçlü bir ulus dev
let haline gelemem iş olan ülkesinden, Arap bakış açısın
dan değerlendirildiğinde yıkıcı olan savaşları organize e t
m ektedir. işte bu nedenledir ki, Mısır ve Suriye gibi çok 
daha gerçekçi devle tlerle  geçmişte var olan birliği yeni
den tesis etm e gayreti içerisindedir. Arap Müslüman dün
yasının günümüzde en karışık ülkesi konumundaki Sudan, 
birbirleriyle hasım konumundaki dört toplumsal gruptan 
oluşmaktadır. Söz konusu bu gruplar, Arap olmayan A fri
kalılar, Paganlar ve H ırlstiyanlar üzerinde söz sahibi olan 
Arap Müslüman Sünni azınlıktır. M ısır’da ise, yukarı Mı
sır’da hakim büyük bir kitleyi oluşturan Hıristiyan azınlık
la karşı karşıya olan Sünni Müslüman çoğunluk bulun
m aktadır. Yedi m ilyonluk söz konusu Hıristiyan azınlığa 
mensup olan Enver Sedat 8  Mayıs tarihinde yaptığı bir 
konuşmada, bu azınlığın Mısır'da tıpkı "İkinci" bir H ıristi

yan Lübnan gibi kendilerine ait bir devlet talebinde bulu
nacaklardır.

Bütün Arap Devletleri, Kuzey Afrika devletlerinde  
görülenden çok daha fazla bir şekilde iç çatışm alarla par
çalanmış durum dadır. Suriye, ülkede hakim iyet kurmuş 
olan güçlü askeri rejimin dışında Lübnan'dan pek farklı 
değildir. Ancak bugünlerde Sünni çoğunluk ile Şİİ Alevi 
yönetici azınlık (nüfusun yaklaşık %12'sini o luşturm akta
dır) arasında ortaya çıkacak gerçek bir sivil savaş iç karı
şıklıkların ne denli şiddetli olduğunun kanıtı olacaktır.

Irak, her ne kadar çoğunluğun Şiller, yönetim in ise 
Sünni azınlık elinde olmasına rağmen, tem elde komşula
rından farklılık  gösterm em ektedir. Nüfusun % 6 5 ’i politi
kada söz sahibi değildir. Siyasal güç % 2 0 'llk  bir kesimin 
elindedir. Buna ilâve olarak, ülkenin kuzey kesiminde bir 
Kürt azınlık yer alm aktadır. Rejimin ordu ve petrol gelir
lerinden m üteşekkil bugün sahip olduğu gücü olmasa ge
lecekte Irak ’ın konumu, yakın geçm işteki Lübnan'dan ve 
ya günümüz Suriye'sinden pek bir farkı kalm ayacaktır, iç 
çatışm aların ve iç savaşların tohum ları, özellikle de İran '
da, Irak Şlilerinin doğal lider olarak kabul ettik leri Hu- 
meyni'nin gücü ele geçirmesinin ardında bugün çok daha 
belirgindir.

K örfez’deki bütün krallıklar ve Suudi Arabistan, sade
ce petrolün bulunduğu kumdan inşa edilmiş evlere ben
zem ekted irler. K uveyt'te, halk nüfusun sadece üçte biri
ni oluşturm aktadır. Bahreyn'de ise çoğunluğu Şiiler oluş
turm aktad ır. Birleşik Arap Em irlikleri’nde gene Şiiler ço
ğunluğu teşkil etse de, Sünniler yönetim i ellerinde tu t 
m aktadır. Aynı durum Umman ve Kuzey Yemen için de 
geçerlidir. H atta  Marksist Kuzey Yem en de önemli ölçü
de bir Şii azınlık bulunm aktadır. Suudi Arabistan'da nüfu
sun yarısını M ısırlılar ve Yem enliler gibi yabancılar oluş
turm akla birlikte, Suudi azınlık yönetim i elinde tu tm akta 
dır.

Ürdün'de gerçekte halkın büyük bir bölümü Filistinli
lerden oluşm aktadır. Ürdünlü Bedevi azınlık yönetim e ha
kimdir; faka t ordunun ve bürokrasinin büyük bir bölü
münde Filistinliler bulunm aktadır. Bunun bir uzantısı o la
rak Amman aslında Nablus kadar bir Filistin şehridir. Bü
tün bu yukarıda adı geçen ülkelerin göreceli güçlü ordu
ları m evcuttur. Ancak burada bir problem de bulunmak
tadır. Suriye ordusunun çoğunluğunu Sünniler oluşturur
ken, subaylar Alevidir; Irak ordu yönetim i Sünnilerden, 
askerler ise Şiilerden oluşm aktadır. Uzun vadede bu du
rum büyük bir önem taşım aktadır ve işte bu yüzden uzun 
vadede ordunun sadakatinin devam etm e olasılığı bulun
m am aktadır. Bu durumda sadece bir tek belirleyici unsur 
vardır. O da, İsrail'e karşı takınılan düşmanlıktır. Günü
m üzde bu husus bile pek o kadar etkin değildir.

Arapların yanı sıra, diğer Müslüman devletler de ben
zer bir bölünme İçerisindedirler. İran nüfusunun yarısı 
Farsça konuşanlardan diğer yarısı ise Türk, Sünni Müslü
man çoğun luktan  o luşm aktad ır. Türkiye nüfusunun  
% 50's in i Türk Sünni Müslümanlar oluşturm aktadır. Bu
nun dışında 12 milyonluk Şii -Alevi kesim ile 6 milyonluk 
Sünni Kürtlerin oluşturduğu iki önemli azınlık bulunmak



tadır. A fganistan'da ülke nüfusunun üçte birini 5 m ilyon
luk Şii nüfus oluşturm aktadır. Sünni Pakistan'da ise, ül
kenin varlığını tehlikeye sokan 15 milyonluk Şii nüfus ba
rınm aktadır.

Fas'tan Hindistan'a Somali'den Türkiye'ye değin var 
olan ulusal etnik azınlık yapıları istikrarsızlığın yokluğunu 
ve bütün bir bölgede hızla gelişme gösteren dejenerasyo
nu ortaya  koym aktadır. Bölgeye ait bu fo toğrafa ekono
mik yapıdaki verileri de eklediğimizde, bütün bir bölgenin 
nasıl iskambil kağıtlarından yapılmış bir görüntü arz e tt i
ği ve ciddi problem lerle karşılaşılması durumunda hiçbir 
direnç gösterem eyeceği ortaya çıkacaktır.

Bu büyük ancak parçalı İslam dünyasında sadece bir
kaç tane zengin ülke bulunurken büyük bölümünü ise fa 
kirler o luşturm aktadır. Arapların çoğunluğunun yıllık or
tala geliri 3 0 0  Dolardır. Bu ekonomik gösterge Mısır'da, 
Libya hariç Kuzey Afrika ülkelerinin çoğunda ve Irak'ta  
böyledir. Lübnan parçalanmış bir yapı arz e tm ekted ir ve 
ekonomisi de bundan ari değildir. Lübnan m erkezi gücün 
bulunmadığı bir ülkedir; ancak sadece realitede egemen  
unsur olarak dikkat çeken beş o torite  gözükm ektedir  
(Suriye'nin destek verdiği Franjieh kabilesinin yönetim in
deki Kuzeydeki H ıristiyanlar, Doğuda doğrudan Suri
ye'nin işgali altında tu ttuğu bölge, ülkenin orta bölgesin
de H ıristiyan Falanjist güçler H ıristiyanlara ait bölgeleri 
kontrol altında tu tm aktad ır. Güneyde ve Litani Irmağı'nın  
yukarı bölgesinde ağırlıklı olarak Filistin Kurtuluş Ordu- 
su'nun hakim olduğu, ayrıca H ıristiyanların ve yarım  m il
yon kadar Şii'nin yaşadığı bir Filistin bölgesi yer a lm akta
dır. Suriye'nin kalıcılık arz eden bir parçalanmışlık duru
mu içerisindedir. Gelecekte Libya ile birleşmesinin ardın
dan elde edeceği yardım lar ülkenin halihazırdaki sorunla
rının çözülm esi için yeterli olmayacağı gibi, büyük askeri 
gücünün varlığını devam  e ttirem eyecektir. M ısır ise çok 
daha kötü bir durum dadır. Milyonlarca insan açlık sınırın
da yaşam aktadır; iş gücünün yarısını oluşturan kitle  işsiz
dir; ülkenin nüfus yoğunluğu en fazla olan bölgesinde ko
nut sıkıntısı had safhadadır. Ordunun dışında ülkede etkin  
faa liye t gösteren bir başka kurum bulunm am aktadır. Bu 
nedenle ülke sürekli bir iflas konumundadır ve tesis edi
len barıştan bu yana tam  anlamıyla Am erikan yard ım ları
na bağlıdır.(6)

Körfez ülkelerinde, Suudi Arabistan, Libya ve Mı
sır'da dünyanın en büyük serm ayesi ve petrol bulunm ak
tad ır. Ancak bu kaynaklardan istifade edebilenler ise, hiç
bir ordunun garanti edem eyeceği geniş bir destek ve gü
ven ortam ından yoksun küçük bir azın lıktır.(7) Suud or
dusu sahip olduğu bütün teçhizatla  birlikte gerek ülke 
içerisinden gerek ülke dışından gelecek herhangi gerçek  
bir tehd it karşısında ülkeyi savunm aktan acizdir. 1 980  y ı
lında Mekke'de gerçekleşen olay bunun en iyi örneğidir. 
İsra il’i çevreleyen kaygı verici ve tehlike arz eden durum  
ve İsrail'in varlığına yönelik büyük tehd itler bir yandan  
büyük bir risk oluşturm akla birlikte, b ir  yandan da 1967  
yılın d a  bu yana ilk  d e fa  o rta y a  çıkan büyük b ir  im kân ın  
oluşmasına neden olm aktadır. O dönemlerde büyük bir 
özlem le beklenen bu fırsatlar, bugün dahi hayal edem e

yeceğim iz ölçüde 1980 'li yıllarda gerçekleştirilebilecek  
olan şanslardır.

ABD’de bağımlılık nedeniyle "barış" siyasası ve işgal 
edilen toprakların  geri verilmesi İsrail için yaratılan  yeni 
bir seçeneğin gerçekleştirilm esini engellem ektedir. 1967  
yılından bu yana, İsrail'de iş başına gelen bütün hüküm et
ler ulusal hedeflerim izi bir yandan sığ siyasal ihtiyaçlara  
endekslerken, öte yandan da hem ülke içerisinde hem de 
uluslararası arenada sahip olduğumuz kapasiteleri nötr
leştirecek şekilde sahip olduğumuz yaklaşım lar üzerinde 
yıkıcı bir etki yapm ıştır. Yapılan savaşta elde edilen yeni 
bölgelerde Arap nüfusuna karşı gerekli adımların atıla- 
maması İsrail tarafından Altı Gün savaşları sonunda yapı
lan en büyük s tra te jik  başarısızlıktır. O zamandan bu ya 
na, Ürdün'ü, Ürdün Nehri'nin batı yakasında yaşayan Fi
listinlilere verm iş olsaydık bugüne kadar m aruz kaldığı
mız sıkıntılarla karşılaşmamış olurduk. Bu stra te ji izlen- 
seydi, bugün karşı karşıya kaldığımız ve aynı hesaba ge
len bölgesel özerklik gibi aslında çözüm olmayan bir ta 
kım çözüm müş gibi gözüken sonuçlara ulaştığım ız Filis
tin sorununu ortadan kalkmış olurdu.(8) Bugün, birdenbi
re içinde bulunduğumuz durumu bütünüyle değiştirm e  
fırsatlarına sahip olduğumuz görülüyor. Bu fırsatları ya 
gelecek on yıl içerisinde uygulamaya koymak ya da bir 
devlet olarak hayatiyetim izi devam ettirem em e gibi bir 
durumla karşı karşıyayız.

1980 'li yılların sonuna doğru İsrail Devleti, söz konu
su bu yeni dönemde bölgesel ve küresel gelişm eler karşı
sında ayakta kalabilmek için, dış politikada olduğu gibi iç 
işlerini ilgilendiren siyasal ve ekonomik yaklaşım larında  
da önemli değişikliklere gitm elidir. Süveyş Kanalı'ndan 
gerçekleştirilen petrol taşım acılığı gelirlerinden ve je 
om orfolojik olarak bölgedeki petrol zengini ülkelerle ben
zer özellikle taşıyan Sina Yarım adası'ndaki büyük petrol, 
doğal gaz ve diğer doğal kaynakların kaybedilmesi yakın 
bir gelecekte enerji sorunuyla kalm am ıza yol açacak ve 
ekonom imize büyük zararlar verecektir. Bütçem izin üçte 
birinin yanı sıra, şu anki Gayri Safi Milli Hasılamız petro 
le g itm ekted ir.(9 ) Negev'de ve sahil bölgelerinde yeni 
ham maddelerin bulunmasına yönelik araştırm alar yakın 
bir gelecekte mevcut durumda herhangi bir değişikliğin 
gündeme gelmesine yol açm ayacaktır.

Sina Yarım adası'nın şu anki durumuyla ve potansiyel 
doğal kaynakları ile geri alınması, C am p D av id  ve barış  
an laş m aları ile  önü kesilm iş  olan s iyas a l öncelik  a rz  e t 
m e kte d ir. Bu hedefin gerçekleştiriiem em esinin yegâne  
sebebi, 1967 yılından bu yana bütün politikaları toprak  
anlaşmaları üzerine kurgulanmış şu anki ve önceki İsrail 
hüküm etlerdir. Mısırlılar Sina Yarım adası’nı ele geçirdik
ten sonra barış anlaşmasını devam e ttirm e  gereği duy
m ayacaklardır ve siyasal destek ve askeri yardım  almak 
am acıyla Arap dünyasına ve Sovyetler Birliği'ne yönel
mek için ellerinden geleni yapacaklardır. Am erikan yard ı
mı sadece kısa bir süreliğine geçerlidir. Çünkü barış an
laşmaları ve ABD yönetim inin hem iç hem de dış politika
da zayıflam ası söz konusu yardım m iktarında bir azalm a
ya yol açacaktır. Petrol gelirleri olmaksızın şu anki büyük



bütçe açığı ile şu anki koşullarla 1982 yılını geçirebilme
miz mümkün değildir. B u durum da, S ina Yarım adası'n ın  
konum unu S e d a t'ın  z iy a re t i  ve S e d a t'la  1 9 7 9  yılı M a rt im 
z a la n an  barış  an laşm as ı h a ta s ın d an  öncek i durum una ç e 
v irm ek için h a re k e te  g e çm e liy iz . (10)

Bu gayesini gerçekleştirm ek için İsrail'in önünde bi
rincisi doğrudan İkincisi de dolaylı olmak üzere iki önem 
li yol bulunmaktadır. Doğrudan çözüm, S edat’ın Sina Ya- 
rımadası'ndan 1973 yılındaki savaştan önceki konumuna 
çekilmekle devlet başkanı olmasından itibaren elde etmiş 
olduğu en önemli başarı olan bilgi kadar, İsrail'deki reji
min ve hükümetin doğasından ötürü de daha az gerçekçi 
bir nitelik arz etm ekted ir. İsrail, büyük bir ekonomik ve 
siyasal baskı altında kalm adıkça ve M ısır, S ina Y arım ad a
s ın ı  a ld ığ ından ö tü rü  ö z ü r  d iley ip  İsrail Devleti'n in kısa 
tarih i içerisinde dört kez elim ize geçtiği gibi S in a 'y ı b ize  
verm ed ikçe, ne bugün ne de 1982 yılında tek  taraflı ola
rak bu anlaşmayı bozam az. Geriye bir tek seçenek kalı
yor o da dolaylı yol. M ısır’ın ekonomik durumu, hakim re 
jimin doğası ve güttüğü Arap Birliği (Pan-Arab) politikası 
1982 yılı Nisan ayından sonra, İsrail'in uzun vadede s tra 
te jik , ekonom ik ve e n e r ji kayn ağ ı o la rak  S ina üzerinde  
ko n tro lü  yen iden  e le  g e ç irm e s i am ac ıy la  doğrudan veya 
dolaylı olarak hareket geçmek zorunda bırakacağı bir du
rum yaratacaktır. Mısır iç m ücadeleler nedeniyle İsrail 
için askeri s trate jik  bir sorun yaratm am aktad ır ve sade
ce bir gün içerisinde 1967 savaşı sonrası duruma geri 
döndürülebilecektir.(ll)

Mısır'ın Arap Dünyası'nın güçlü bir lideri olduğu miti 
1956 yılında geri tep m iş tir ve 1967 yılına değin de tam  
anlam ıyla fiiliyata  geçm em iştir. Fakat Sina'yı geri alma 
konusunda izlediğim iz politika bu m itin "gerçeğe" dö
nüşmesine yol açm ıştır. Gerçekte, hem İsrail hem de 
Arap Dünyası’nın geri kalan kesimi için M ısır’ın sahip ol
duğu güç oranı 1967 yılından bu yana % 5 0  azalm ıştır. 
Mısır artık Arap Dünyası’nda öncü bir siyasal güç olm ak
tan uzaktır ve ekonom ik olarak da bir krizin eşiğindedir 
Dış yardım  olmadıkça bu kriz çok kısa sürede gündeme 
gelebilecektir.(12) Kısa vadede Sina Y arım adası’nın eli
m ize geçm esiyle Mısır b ize rağmen bazı avantajlar elde 
edebilir; ancak bu durum  sadece 1982 yılına kadar ge
çerli olabilir ve bu değişim güç dengesinde M ısır’ın lehi
ne bir durum ortaya koym az. Ve m uhtem elen Mısır’ın 
çöküşü ile sonuçlanacaktır. Mısır, şu anki iç siyasal gös
terge leri çoktan beri bir çürümüşlüğü ortaya koym akta
dır; M üslüm an-Hıristiyan çatışm asını körüklediğim iz ta k 
tird e  bu çürümüşlük daha da derinleşecektir. İs ra il'in  
1 9 8 0 'l i  y ılla rd a k i am ac ı M ıs ır 'ı fa rk lı c o ğ ra fi b ö lg e le r  ş e k 
lin d e  p a rç a la m a k tır .

Mısır pek çok o to rite  bölgelerine ayrılm ıştır. Mısır 
parçalandığı taktirde , Libya, Sudan veya çok daha uzak 
coğrafyalarda bulunan Arap ülkeleri şu anki varlıklarını 
devam ettirem eyeceklerd ir ve onlar da tıpk ı M ıs ır g ibi 
p a rç a la n a c a k la rd ır. Y e re l b ir tak ım  g ü ç lere  sahip o lm ak
la b ir lik te  m e rk e z i g ü ç ten  yoksun d iğ e r b a zı z a y ıf  d e v le t
çik le rin  yanı s ıra , Y ukarı M ıs ır bö lgesinde K optik  H ır is ti
yan b ir d e v le tin  varlığ ı b a rış  an laşm asın ın  b ir  sonucu o la 

rak  o rta y a  çıkan ta r ih s e l ge lişm e için b ir a n a h ta r  ro l o y 
n a m ak tad ır, an cak bu durum  uzun vadede ö n g ö rü leb ilir  
b ir  durum  a rz  e tm e m e k te d ir .^ )

Görünürde çok daha problemli bir görüntü arz etm ek
te  olan İsrail'in Batısı (yani Mısır) aslında, yakın zam an
larda sürekli ön planda yer alan Doğu’sundaki gelişm eler
den daha az karm aşıktır. Lübnan’ın tam  anlam ıyla parça
lanıp beş a y r ı b ö lg e y e  ayrılm ası içeris in d e  M ısır, Suriye, 
Irak  ve A ra p  Y arım ad ası'n ın  da bulunduğu b ü tü n  b ir  A rap  
dünyası için b ir ö rn e k  teş k il e d e c e k tir  ve z a te n  b ir  s ü re 
d ir  de b ö y les i b ir  yö nelim e g irm iş tir. D ah a  s o n ra k i sü re ç 
te  tıpk ı Lübnan g ib i S u riye  ve Ir a k ’ın da e tn ik  veya  dini 
b ö lg e le re  a y rılm a s ı şeklinde o rta y a  ç ıkacak  p a rç a la n m a 
sı İs ra il’in bölge iç in  uzun vadeli am ac ıyken , söz konusu  
bu ü lke le rin  a s k e ri güç lerin in  e tk is iz le ş tir ilm e s i k ısa  va
d e li h e d e fi o lu ş tu rm a k ta d ır. Suriye, bünyes inde  b a rın d ır
d ığı e tn ik  ve d in i ya p ıla ra  uygun b ir  şekilde, tıpk ı bugü n
kü Lübn an 'd a o lduğu g ib i b irkaç  b ö lg eye  ay rıla c a k tır . 
B öylece k ıy ı b ö lg e le rin d e  Ş ii-A le v i d e v le ti, H a le p  c iv a rın 
da Sünni b ir d e v le t, k u ze y  kom şusuyla  h u s u m e t iç e ris in 
de olan b ir  b aşka Sünni d e v le t ise Ş am 'd a  ku ru lac aktır. 
D ü rz ile r  ise  başta Huran ve K u ze y  Ürdün  olmak üzere  
m uhtem elen Golan’ı da içine alabilecek şekilde b ir d e v le t 
o lu ş tu rab ilir le r. Söz konusu bu parçalanm ışlık uzun vade
de bölgenin barış ve güvenliğini garanti altına alacaktır. 
Bu gelişm eler bugün e riş eb ilec eğ im iz  b ir a m a ç  g ö rü n tü 
sü ç iz m e k te d ir .0 4 )

Bir yandan zengin petrol kaynaklarına sahip, öte yan
dan ülke içerisinde bölünmüşlüğün hakim olduğu Irak İs 
ra il'in  am aç la rın ın  g e rç ek leş tir ilm e s in d e  a d a y  b ir ü lke o l
m a g a ra n tis i su n m ak tad ır. Irak’ın bölünmesi Suriye'nin 
bölünmesinden çok daha önemlidir. Çünkü Irak, Suri
ye'den daha güçlü bir konumdadır. Kısa vadede İsrail için 
en büyük tehd it unsuru Irak 'tır. iran-lrak Savaşı, Irak’ın 
bölünmesine yardım cı olacaktır öyle ki Irak bundan son
ra bize karşı güçlü bir blok olarak önümüzde duram aya
caktır. A ra p la r  ara s ın d ak i h e r tü rlü  iç  ça tış m a  kısa vad e
de b iz im  le h im ize  so n u çla r d o ğ u ra c a k tır  ve tıpk ı S uriye  
ve Lübn an 'd a o lduğu g ibi Irak 'ın  da m e zh e p le r  ç e rç e v e 
s inde b ö lü n m e si g ib i çok daha ö n e m li h e d e fle re  u laş ılm a
sı sü re c in i h ız la n d ıra c a k tır. Tıpkı OsmanlI yönetim inde  
Suriye'de olduğu gibi, Irak 'ta  da etnik ve dini bölgeler 
şeklindeki parçalanmışlık mümkün gözükm ektedir. Bu 
çerçevede, üç (veya daha fazla) devlet, Basra, Bağdat ve 
Musul gibi üç önemli şehir m erkezli olmak üzere bir olu
şum sergileyecektir. Güneydeki Şii bölgeler, Kuzeydeki 
Sünni ve Kürt bölgelerinden ayrılacaktır. İran -lrak çatış
ması, söz konusu bu bölünmüşlüğü daha da artıracak bir 
unsur olarak dikkat çekm ektedir.(15)

Bütün bir Arap Yarımadası iç ve dış baskılar nedeniy
le böylesi bir çözülme ve parçalanmışlık için doğal bir 
aday ülke konumundadır. Parçalanmışlık, Suudi Arabistan 
için kaçınılmaz bir durum arz etm ektedir. Petrole dayalı 
ekonomik zenginliği uzun vadede devam etsin ya da e t
mesin Suudi Arabistan'daki iç çekişm eler ve kırılm alar şu 
anki siyasal yapının ortaya koyduğu veriler ışığında son 
derece doğal bir gelişme olacağı izlenimi verm ektedir.(16)



Ü rdün ise kısa vad ed e te m e l b ir  s tra te jik  h e d e f ko n u 
m unda  olmakla b irlikte uzun vadede böylesi bir nitelik 
arz etm em ekted ir. Ü rdün, yaşayacağ ı bö lü nm enin  a rd ın 
dan  uzun vadede gerçek bir tehd it unsuru olm ayacaktır. 
Kral Hüseyin yönetim inin sona erm esi ve gücün kısa va
dede Filistinlilere devri söz konusudur.

Ürdün'ün uzun süre m evcut yapısıyla varlığını devam  
ettirebilm esi mümkün gözükm em ektedir. Hem barış hem 
de savaş bağlamında İsrail’in izlediği politika mevcut Ür
dün rejiminin sona erdirilm esine ve gücün Filistinli çoğun
luğu devrine yönelik olacaktır. Rejim değişikliği, Ürdün'ün 
batı yakasındaki yoğun A rap  nüfusu sorununun da aş ılm a
sına yol açac ak tır. S avaş  veya barış yo luyla göç ve eko n o 
m ik  d em ografik  durgunluk, Ürdün N ehri'n in  h e r ik i ya ka 
sında o rta y a  ç ıkacak  değişim in g a ra n tis id ir ve bu  d uru 
m un yakın g e le c e k te  g e rç ek leş m es i için sü rec i h ız la n d ır
m ak için elim izden  g e len i yapm alıy ız. Otonomi plânı da 
reddedilmelidir; Filistin Kurtuluş Örgütü'nün, İsrailli Arap
ların planları ve 1980  yılı Eylül’ünde kabul edilen She- 
fa 'am r plânı dikkate alındığında, Ürdün'deki farklı bölgele
rin birleşmesi veya bölünmesi kadar, A rap la rın  Ürdün'e, 
Yahudilerin  de Ürdün N ehri'n in  B atı yakasına o lacak ş e k il
de bö lünm esi g e rç ek leş tir ilm e ks iz in  bu ü lkede şu anki 
m e v c u t durum la yaşam ın  devam  e tm e s i mümkün değildir. 
Hakiki birlikte yaşam a ve barış ortam ı ancak ve ancak 
Arapların Ürdün ve deniz arasında bir Yahudi yönetim i ol
madıkça ne var olabilecekleri ne de güvenlik içerisinde 
olabileceklerini anlam alarıyla gündeme gelecektlr.(17)

İsrail içerisinde 1967'den sonraki bölgeler ile bu böl
gelerin dışındaki bölgeler ve 1948  yılındakiler arasındaki 
ayrım  Araplar için herhangi bir anlam ifade e tm em ekte 
dir ve günümüzde artık  bizim için de bir anlamı kalm a
mıştır. Bu sorun, 1967'deki bölgelerin herhangi bir ayrım a  
tabi tutulm aksızın bir bütün halinde görülm elidir. Gele
cekteki herhangi bir siyasal gelişme veya askeri bağlam 
da y e rli A ra p la r  so ru nunun çözüm ü, bir süre sonra başla
yacak olan nükleer dönemde va rlığ ım ız ı devam  e t t ir m e 
m iz in  te m e l ş a rtı olacak şekilde İsrail'in varlığını Ürdün 
Nehri'nin sınırlarına kadar uzanan ve h a tta  N eh rin  ö te  
yakas ına  değin uzan an  sınırlar dahilinde tanıdıklarında  
gerçekleşeceği görülm elidir. Yahudi nüfusunun dörtte  
üçünün son derece tehlikeli sonuçlar doğuracak olan 
nükleer dönemde yoğun nüfusun barındığı sahil şeridinde  
yaşamını sürdürmesi artık  mümkün değildir.

Nüfusun fark lı bölgelere dağıtılm ası son derece  
önemli bir strate ji gereğidir. Aksi halde, herhangi bir sınır 
içerisinde varlığım ızı devam  e ttirm em iz mümkün değil
dir. Judea, Şam arla ve Galile ulusal varlığım ızın devamı 
için tek garantid ir ve şayet dağlık bölgelerde nüfus ço
ğunluğunu o luşturam am am ız bu ülkedeki hakim iyetim i
zin sonu anlamına gelir. Bu durumda, ellerine geçirdikle
ri bu toprakları tam am ıyla yitirm iş olan Haçlıların içine 
düştükleri duruma düşeriz. Ülkedeki nüfus dağılımını 
dengelem ek s tra te jik  ve ekonomik bağlamda günüm üz
deki en yüksek en tem el hedefim izdir. Beersheba'dan Yu
karı Galilee'ye kadar olan dağlık bölgeyi hakim iyet a ltın 
da tutm ak, ülkede bugün Yahudilerin  yaşam ad ığ ı dağlık

bölgeleri yerleşim e açma yönünde en önemli ulusal s tra 
te jik  hedefim izdir.(18)

Doğu sınırlarım ızla ilgili hedeflerim izi gerçekleştir
mek, tem elde, yukarıda bahsi geçtiği şekilde ülke içeri
sinde uygulanması gereken nüfus dağılımı konusuyla ilgi
li s trate jik  hedeflerin hayata geçirilm esine bağlıdır. S iya
sal ve ekonomik yapının dönüşümü ki böylece dile ge tiri
len stra te jik  hedeflerin gerçekleştirilm esi mümkün ola
caktır, bütün bir değişimin başarıyla gerçekleştirilm esi 
için anahtar rolü oynam aktadır. Hükümetin doğrudan 
müdahil olduğu m erkezi ekonomi anlayışından vazgeçe
rek serbest piyasa modeline dönm eliyiz. Aynı şekilde, 
kalkınma konusunda ABD halkının vergilerine bağımlı ol
mak yerine kendi ayaklarım ız üzerinde durabileceğim iz  
üretim  tem elli bir ekonomik altyapı geliştirm eliyiz. Bu de
ğişim leri kendi bilinçli terc ih lerim izle  gerçekleştirem edi
ğimiz taktirde, bir süre sonra, dünyada özellikle ekonomi, 
enerji ve siyaset alanında ortaya çıkacak gelişm eler bizi 
bu değişim leri yapm aya zorlayacaktır.(19)

Askeri ve stratejik bağlamda, ABD önderliğindeki Ba
tı dünyası Sovyetler Birliği üzerinde küresel bir baskı 
oluşturam am ıştır. Bu durumda İsrail, 1 9 8 0 ’li yıllarda as
keri veya ekonomik herhangi bir dış yardım  olmaksızın 
başının çaresine bakabilm elidir; bugün sahip  o ldu ğum uz  
k a p a s ite le r  d ik ka te  a lınd ığ ında  bu  güce s a h ib iz .(2 0 ) D ü n 
y a d ak i h ız lı d eğ iş im ler a y n ı zam a n d a , İs ra il'in  sadece  son  
ça re  değil, ayn ı za m a n d a  b ir  varo luş im kân ı o lacağ ı dü n 
ya Yahudiliğ in in  iç inde bu lunduğu ko şu llarda b ir  değişim  
m e yd a n a  g e tire c e k tir . A B D 'li Y ah udilerin  ve A v ru p a  ve 
L a tin  A m e rik a 'd a k i Y ahudi to p lu m larm ın  g e le c e k te  b u 
günkü ö ze llik le r i He v a rlık la rın ı d evam  e tt ire c e k le r i v a r
sa y ım ı ü zerin d e n  h a re k e t e d e m e y iz .te l)

Bu ülkedeki varlığım ız kesinlik arz etm ekted ir ve bizi 
bu topraklardan ne güç kullanarak ne de Sedat'ın yaptığı 
ihanete dayalı m etotlarla  çıkartabilecek herhangi bir güç 
bulunm amaktadır. Hatalı "barış" politikalarından kaynak
lanan zorluklar, İsrailli A raplar ve yerleşim lerde yaşanan 
sorunlara rağmen, öngörülebilir bir gelecekte bu prob
lem lerle etkin bir şekilde baş edebileceğiz.

SONUÇ

Ortadoğu'da bir Siyonist planın hayata geçirilebilmesini 
anlayabilmek için şu üç husus açıklığa kavuşturulm alıdır.

Plan'ın A ske ri A rka  plânı
Bu plânın askeri koşullarına yukarıda değinilmemiş- 

tir; ancak pek çok vesile ile İsrail Yönetim i (Establish
m ent) içerisinde bulunan kişilerin yaptıkları gizli top lan tı
larda dile getirilm ekted ir. İsrail ordusunun bütün birim le
ri ile yukarıda dile getirilen böylesine geniş bir coğrafya
yı işgal edebilecek bir yapılanm ası bulunm am aktadır. As
lında, yoğun bir şekilde Batı Şeria'da (W est Bank) yaşa
yan Filistinlilerin huzursuzluklarının ortaya çıktığı dö
nem lerde bile İsrail askeri güçleri gereğinden fazla  alana 
yayılm aktadır. Bu soruna verilecek cevap "Haddad güçle
ri" veya "Köy Birlikleri " vasıtasıyla yönetim  modelidir:
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"liderleri" eşliğindeki yerel güçler, tıpkı Falanjistler örne
ğinde olduğu gibi, herhangi bir feodal veya parti yapısı 
içerisinde olmaksızın nüfusun geri kalanından ayrılacak
tır. Yinon tarafından önerilen "b irim ler" "Haddad to p rak 
ları", "Köy B irlikleri" ve bunların oluşturduğu silahlı bir
liklerle şüphesiz ki aynı şeydir. Buna ilâve olarak böylesi 
bir durumda İsrail ordusunun üstünlüğü şu ankinden çok 
daha büyük olacaktır; öyle ki, herhangi bir isyan girişimi 
Batı Şeria (West Bank) ve Gazze Şeridin de olduğu gibi, 
kitlesel baskı (hum iliation) şeklinde veya tıpkı günüm üz
de Lübnan'da olduğu gibi şehirlerin bom balanarak o rta 
dan kaldırılm ası (1982, Haziran) şeklinde veya her iki yol 
birden kullanılarak cezalandırılacaktır. Bu hedefin ger
çekleştirilm esi am acıyla, gerekli mobll yıkıcı güçlerle teç- 
hizatlandırılm ış mini eya le tler arasında oluşturulacak  
m erkezlerde İsrail garnizonları oluşturulm asını öngör
m ektedir. Aslında, bunun benzeri uygulam alarını Haddad 
topraklarında görm üştük ve bu modelin ilk örneklerinin  
Güney Lübnan'da veya bütün Lübnan topraklarında işlev
sel hale getirildiğini yakında göreceğiz.

Yukarıda gündeme getirilen askeri öngörüler kadar, 
bütünüyle b izzat plânın gerçekleştirilebilm esi bir yandan 
Arap dünyasının bugünkünden çok daha yoğun bir bölün
müş hali arz etm esine öte yandan da A raplar arasında 
herhangi bir kitlesel hareketlerin gerçekleşm em esine  
bağlı olduğu aşikârdır. Ancak söz konusu plân çok daha 
gelişmiş bir hale getirilebilirse yukarıda zikredilen iki ko
şul göz ardı edilebilir.

Bu Metnin İsrail'de Yayınlanmasının Zarureti
Bu metnin yayınlanm asının tem el nedeni İsrailli Y a 

hudi toplumunun ikili yapısından kaynaklanm aktadır. 
Bunlar özellikle Yahudiler için geçerli olan ve yayılm acı
lık ve ırkçı ayrım cılığın katkısıyla özgürlük ve dem okrasi
dir. Böylesi bir durumda İsrailli Yahudi elit tabakası ikna 
edilm elidir; bunun ardından da halk m edya ve Begin'in 
konuşmaları ile ikna edilir. İkna sürecinin ilk adımı, Kral 
Hüseyin yönetim inin sona erm esi ve kısa vadede gücün 
Filistinlilere devri projesinde gösterildiği gibi sözlü pro
pagandadır "ikna edilen" ahm aklar ile "ikna açıklam ala
rında bulunan" ahm aklar (örneğin, genelde son derece  
ahmak vasfına haiz olan orta  dereceli m em urlar) ....

Bu grup, şu veya bu şekilde "bunu öğrenecekler" ve 
diğerlerine aktaracaklar. 1920 'le rde  Yishuv'da dahi gö
rüldüğü üzere İsrail'in daima bu m etodu kullandığı görül
m ektedir. Bu bağlamda, 1956 yılı savaşının öncesinde bu 
savaşın ve 1965 -67  yıllarında da "fırsat bulur bulmaz Ba
tı Filistin'in geri kalan bölgelerini de” ele geçirm em izin ne 
denli gerekli olduğunun bana ve diğerlerine anlatıldığını 
hatırlıyorum .

Bu Türden Plânların Yayınlanmasının Niçin Risk Taşı
madığı Düşünülmektedir?

İsrail içindeki m uhalefet etkisiz olduğu sürece (ki bu 
durum Lübnan'daki savaş sonunda değişebilir) bu türden  
riskler iki kaynaktan gelebilir: İçerisinde Filistinliler ve 
ABD’nin de bulunduğu Arap Dünyası bugüne değin kendisi

ni İsrailli-Yahudi toplumu hakkında ayrıntılı ve rasnoyel bir 
analize tabi tutabilm e yetisi gösterebilmiş değildir. Filistin
liler de Araplarla genelde bu başarısızlığı paylaşmaktadır. 
Böylesi bir durumda, İsrail'in yayılmacılığının (ki bu bir ger
çektir) yol açacağı tehlikeyi gündeme getirenler dahi, bunu 
dile getirirken gerçek ve ayrıntılı bilgilerden değil de sade
ce bir m itten hareket etm ektedirler. Bu mit, Nil ve Fırat 
Nehirleri Ue ilgili Kutsal Metinde geçtiği varsayılan ancak 
böyle bir şeyin söz konusu olmadığı Knesset duvarı inan
cından ibarettir. Bir başka örnek ise önde gelen Arap lider
leri tarafından gündeme getirilen ve tam am ıyla yanlış ifa
delerle dolu İsrail Bayrağı'ndaki iki mavi şeridin Nil ve Fı
rat'ı temsil etmesiyle ilgilidir. Aslında bu iki mavi şerit Y a
hudi avcı atkısından (Talit) alınmadır. İsrailli uzmanlar, 
Arapların geleceğe dair planlar hakkında herhangi bir ciddi 
tartışm aya odaklanm ayacaklarını dile getirm ektedirler. 
Lübnan Savaşı uzmanların bu görüşünün doğruluğunu or
taya koymuştur. O zaman niçin eski m etotlarını kullanmak 
suretiyle İsraillileri ikna etm iyorlar?

ABD’de de en azından bugüne değin m evcut bir du
rum bulunm aktadır. Şu ya da bu şekilde ciddi yorum cular 
İsrail hakkındaki bilgileri iki kaynaktan alm aktadırlar. Bi
rincisi, "liberal" Am erikan basınında çoğunlukla İsrail 
hayranı Yahudilerce kalem e alınan m akalelerdir. Bu ka
lem ler İsrail devletini e leştirirken dahi, S talin'in “yapıcı 
eleştiri" olarak adlandırdığı bir sadakatle bu işi yapm ak
tad ırlar. (Stalin'in a tıfta  bulunduğu bu durum, aslında 
aralarında “Stalin karşıtlarının da" bulunduğu kimi eleş
tirm enlerin  Stalin yanlılarından daha çok Stalinci kesil
m eleri gibi bir durum ortaya koym uştur.) Söz konusu bu 
eleştiri yaklaşımı İsrail'in daima “ iyi n iyetler" taşıdığı ve 
sadece "hata yaptığı" varsayım ına dayandırılm alıdır. A y
rıca, -gerçekte, Yahudiler tarafından işlendiği Kutsal ki
tap ta  geçtiği ifade edilm ediğinde, böylesi bir plân hiçbir 
şekilde tartışm a konusu yapılam az. Diğer bilgi kaynağı 
olan The J e ru s a le m  P o s t  gazetesi de benzer yaklaşım lar 
sergilem ektedir. D ünya g ö z le r in i ka p a m a y ı te rc ih  e d e c e 
ğinden, İsrail'in içinde bulunduğu dış d ü n y ay a  “kapalı 
toplum " modeli devam  ettiğ i m üddetçe bu plânın yayın
lanması ve hatta  uygulam aya konulması gerçekçi bir ni
telik arz etm ekted ir.

Israel Shahak 
17 Haziran 1982 Kudüs

Yazar Hakkında
Shahak: (1933-2001)

Israel Shahak, Kudüs'de İbrani Üniversitesi'nde organik 
kimya profesörü ve aynı zam anda İsrail İnsan ve Sivil 
Haklar Derneği'nin başkamdir. Y azar, The S h a h ak  P ap ers  
adıyla ibrahi m edyasında çıkan m akalelerini yayın lam ış
tır. Shahak ayrıca, çok sayıda makalenin ve N o n -J e w  İn 
The Je w ish  S ta te  gibi pek çok kitabın da yazarıd ır. Y aza 
rın en son çalışması, 1982 yılında AAUG tarafından yayın
lanan Is ra e l's  G lobal R ole: W eapons fo r  R epression  isimli 
eseridir.
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NOTLAR

1. American Universities Field Staff. Rapor No. 33,1970. Bu araştır
maya göre, 2000  yılında dünya nüfusu 6 milyar olacaktır. Bugün 
dünya nüfusu ise şöyledir: Çin 958 milyon; Hindistan 635 milyon; 
Sovyetler Birliği 261 milyon; ABD 218 milyon; Endonezya 140 m il
yon; Brezilya 110 milyon ve Japonya 110 milyon. Birleşmiş M illetler 
Nüfus Fonu'nun 1980 yılı verilerine göre 2000  yılında yeryüzünde- 
ki elli şehrin nüfusu beş milyonun üzerinde olacak. Üçüncü Dünya 
ülkeleri, yeryüzündeki toplam nüfusun % 80 'in i barındıracak. Birle
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