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Tarih boyunca toplıımların kaderine hükmeden şaşmaz bir İlâhî 
yasaya(sünTietulIahü) işaret eden Fatır sûresinin 43-44.âyetleri
nin özeti mahiyetindeki bu kısa cümlecik, günümüz için bayii
derin anlamlar içeriyor. Sözkünusu âyetlerin lueait şöyte: --------
"Onlar yeryüzünde büyüklük taslıyor ve kötü/sinsi tuzaklar kuruyor
lar. Halbuki kötü tuzak a n ca k  sah ib in e dolanır. Onlar öncekilere 
uygulanan yasadan başkasını mı bekliyorlar? Allah’ın yasasında ne bir 
değişme bulursun; ne de bir .’sapma!
“OnUır kendileıinden öncekilerin sonunun nasd olduğunu görmek için 
yeryüzünde hiç gezip dolaşmadılar mı? Halbuki onlar, bunlardan d a 
h a  güçlü idiler. Ne göklerde ne de yerde Allah'ı âciz bırakacak bir güç 
yoktur. O her şeyi bilen ve her şeye güç yetirendir."
İmdi, Saddam’ın zulmünü vahşi katliamına bahane eden ABD, 
yegâne kü resel güç olma konumunu ebed îleştirm ek  için hazırla
dığı sinsi planları 11 Eylül’den itibaren bızla uygulama saflıasına 
koymuş bulunuyor. Umran’ın 99.sayısında ek olarak sunduğumuz 
Bush Doktrini’nden de anlaşılacağı üzere, kendisine itiraz edebi
lecek hiçbir rakip güç istemeyen Amerika, “h a k ’ı ‘kitle imha silah- 
lan'ndan temizleyeceğini” ileri sürerek asıl niyetini yani "İslâm dün
yasını ve İslâm'ın bizzat kendisini bloke etm e” projesini gerçekleştir
mek istiyor. Zira Bush’un 11 Eylül akabinde tehdit altında oldu
ğunu söylediği "Amerikan tipi hayat tarzı’’na ve “Batılı değerlere” 
tek köklü itiraz İslâm’dan ve Müslümanlardan geliyor.
Ancak görünen o ki, bu sinsi emellerini gerçekleştirmek için 
Irak’a “haksız  bir savaş" açan ABD’nin kötü tuzakları eline-aya- 
ğına dolanmaya, adeta bir bumerang gibi kendi aleyhine dönme
ye başlamıştır. Irak’ı kısa sürede tepeleyeceğini sanan ABD, sal
dırının ilk haftasında “şok  ve dehşete"  düşmüş, bütün bir insan
lığın "nefret" ve “is>an”ını celbetmiştir.,Ve korkunç silahları ile 
binlerce masum Müslümanı katlederek Irak’ı işgal etse bile, 
Amerika’nın orta ve uzun vadede kaybetmesi kesindir.
Um ran’ın kapağına taşıdığımız bu İlahî yasayı, Yıldırım Canoğ- 
lu, Firavun’un Hz. Musa ile mücadelesi bağlamında tahlil eder
ken Abdullah Yıldız, insanlığın fıtrî isyanı çerçevesinde yorum
luyor. Abdurrahman Arslan’ın “Anglosaksonların İslâm’la kav
gası” olarak tanımladığı bu saldırının sözkonusu güçler için “şok 
ve debşet”e dönüşmeye başladığını söylüyor İbrahim Karagül. 
Bu çerçevede The Enomist’ten yaptığımız Batı bakışını yansıtan 
çevirinin Noam Chomsky’nin “derin kaygılan” eşliğinde okun
masını öneriyoruz.
U m ran-ek’te yer verdiğimiz tarihçi V eli Şirin’in Osmanh sonra
sı İrak tarihine ışık tutan yazısı ile Y.Sinan Zavalsız’ın petrolün 
jeopolitiğine vurgu yapan analiz yazısı, bugünkü olayları anlama 
ve anlamlandırmada önemli ipuçları sunuyor. Keza Kl.Nadir 
Önay ve Mustafa Miyasoğlu’nuh Diyâr-ı Bağdat yazıları konuya 
ilişkin duyarlılıklarımızı besliyor.
Bu sayıda Mustafa Aydın’ın iktidarcılık olgusu, W .C hittick’in 
"teksir'tevhîd” eksenli derinlikli metinlerinin yer aldığı İslam 
Düşüncesi bölümünü, önümüzdeki sayıda “ İslâm 'ın  kurucu  
d illin i konu alan kapsamlı bir dosyaya dönüştürmeyi planlıyoruz. 
Tanıdık bölümlerle devam eden Um ran’ın yeni sayılarında 
buluşmak duasıyla...
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YA RABBİ, ONLARIN
TUZAKLARINI BOŞA ÇIKAR!”

Ey Allah’ım!
“Rabbimiz Allah’tır” deyip kulluğuna talip olduk.
Senden başka ilah ve ma'bûd tanımadık.
Din/nizam olarak sadece İslam'ı tercih ettik.
Rasûlüne inandık; Kur’an’m ahliâmına tabi olduk.
Ahiret gününe iman ettik; cennetini umduk, cehennem azabından sakındık;
O büyük günün (H/3), o kuşatıcı günün (11/84);
O kötü, en kötü günün (13/21), o çok acıklı günün (11/26);
O çağrışıp'bağrışma gününün (4/32), o şerri salgın günün (76/7);
O yüreklerin ve gözlerin ters döneceği günün (24/37)
Korkunç azabından (17/57);
Acı azabından (51/37);
Daimi-azabından (25/65) korktuk.
Bizi ateşten / azaptan / cehennemden koru Allah’ım!..
“Ey Rabbimiz! Doğrusu sen, kimi cehenneme koyarsan, artık onu rüsvây etmişsindir. Zalimlerin ise hiçbir yar
dımcıları yoktur.” (3/192)
Kıyamet günü bizi perişan etme Allah’ım!.. (3/194)
Ey Allah’ım! İnanmayanların gönüllerine de bu korkuları sal!

"Ey Rabbimiz! Kuşku yok ki biz 'Rabbinize iman edin' diye seslenen bir davetçiyi işittik ve hemen iman ettik... ” 
(3/193)
Ve... * Rabbimiz Allah’tır’ dediğimiz için, senin yolunda eziyete ve saldırıya uğradık (3/195); 
Yurtlarımızdan sürüldük; katliama uğradık;
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İnkârcılafdari pek çok incicici söz işittik (3/186);
Alaya alındık (15/11-12), horlandık ve aşağılandık (43/ 7,47); 
Tehdit edildik ve korkutulduk {l/86)\ 

- - ^ tme-ağradik-vtrgayıfdü§üfüldükı(4 /|0:3- ^ _____________
Ey Hayr’ün-Nasirîn / Yardım edenlerin en hayırlısı (3/150)!
Ey Müste’ân / Yalnız kendisinden yardım istenilen (12/18; 21/112)!
Ey Hâfiz / Koruyan (12/64)!
Ey Kadîr(2/20,106,109...), ey Muktedir( 18/45), ey Kavî(8/52; 11/66...)!
Zalimler gürCıhûna karşı bize yardım et!
Bozguncular gürûhuna karşı bize yardım et! (29/30)
Kâfirler gLirûhuna karşı bize yardım et! (2/286)
Bizi yalnız bırakma! (21/89)
Bize koruyucu ve yardımcılar gönder! (4/75)
Bizi zâlimlerin elinde rezil ve rüsvây eyleme! (10/85)
Bizi inkârcıların elinde oyuncak eyleme! (60/5)
Bizim üzerimizden inkârcıların baskısını kaldır! (4/84)

Ey Hayr’ül'Mâkirîn; Planı/tuzağı en üstün/en hayırlı/en iyi olan (3/54; 8/30)!
Onların insanlar ve inananlar için hazırladıkları tuzakları boşa çıkar! (14/46)
Onların tuzaklarını kendi başlarına geçir! (3/54, 8/30)
Ey Azîzün Züntikâm; Daima galip ve yüce intikam sahibi (3/4; 5/95; 14/47; 39/38)!
Ey Cebrail’in, İsrafil’in, Mikail’in ve Azrail’in Rabbi!
Zalimlere* yaptıklarının karşılığını bu dünyada da ver!
Allah ve Rasûlüyle, “Rabbim Allah’tır” diyenlerle savaşanları bu dünyada da rezil ve rüsvây eyle! (5/33)

Ey Şedîd’ül - Azâb! (2/165) Azâbı en şiddetli olan!
Ey Şedîd’ül - İkâb! (13/6) Cezası en şiddetli olan!
Ey Şedîd’üİ - Mihâl! (13/13) Tuzağı en şiddetli olan!
İnkârcı ve işgalci zâlimlere çetin ve şiddetli azâbını, gazâbını ve yakalamanı göster!
Ebrehe’nin ordularını yerle bir ettiğin gibi; Ebabil kuşlarını (105/3) gönder işgal ordularının üzerine!

Ya Rabbi! “Onlar acıklı azabı göi'meden iman etmezler” (10/88); acıklı azabınla onların kalplerine korku sal! 
"İnsanları Allah’ın yolundan saptıranların saltanatlarını silip süpür!” (10/88)
Ey Rabbim iz! "Yeryüzünde inkârcılardan hiç kimseyi bırakma! Çünkü onlan bırakırsan, sana kulluk edenle
ri saptırırlar ve yalnızca fesatçı ve inatçı nankörlere hayat verirler!” (71İ26'27)
Ey Allah’ım! "Zulüm işleyenleri ise her zaman helâke uğrat!” (71/28)

Ey her şeye kâdir olan Allah’ım!
Ey Mâlik’ül Mülk; egemenliğin gerçek sahibi (3/26)!
Sen egemenliği dilediğine verir, dilediğinden alırsın! (3/26) .
Dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın! (3/26)
Ey Serfül -  Hisâb; Hesabı çabucak gören(2/202; 3/19, 199...)!
Ey Vâhid’ül'Kahhâr; Kahr u perîşân eden yegâne güç(12/39; 13/16; 14/48...)!
Ey Cebbar; İstediğini zorla yaptıran (59/23)!
Zâlim inkârcıları ve bozguncuları kahr ve perişan eyle!
Onların azabını erteleme; çabuklaştır!

Ve Biz inananları bağışla!
Rahmetini esirgeme üzerimizden...
Amîn!
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FIRAVUNI sistemlerin HELAK SURECİ 
VE ÜMMETİN UYANIŞI

YILDIRIM CANOGLU

“Sen sadece Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde 
onlara inandığımız için bizden intiliom alıyorsun. Ey Rabbimiz! 
Bize bol bol sabır ver, Müslüman olarak canımızı al”.(7/126)

11 u y iL u  u i a y ı ,  a jl . c ib iı ı ı  c ı ı  u ı ı c u u ı  u c g ı ^ m ı

tarihlerinden biridir. ABD’nin kendi 
kendini vurmasındaki amaç, zaman 

geçtikçe, olaylar üst üste geldikçe daha iyi anlaşıl' 
maktadır. 11 Eylül ABD’deki küçük bir azınlığın 
lüks ve israf içinde yaşayabilmesi, sermayelerine 
sermaye katabilmesi için insanlığa karşı giriştikle
ri çok ciddi bir saldırı hareketidir. Öyle ki bu sal
dırının meydana getirdiği dehşet ve korku ile in
sanlığın uzun yıllar mücadele ederek elde ettiği 
kazanımlar, bir gecede geri alınmaya kalkışılmış
tır. O güne kadar kutsal kabul edilen uluslar ara
sı değer ve kurumlar, A BD ’nin isteklerine olumlu 
cevap vermediğinde yok sayılmış; ABD, uluslar 
arası hükümleri, kuralları ve yasaları kendisi koy
maya kalkmıştır. Söylediği her şeyin, ileri sürdüğü 
her iddianın doğru ve tartışılamaz olduğu şeklin
de bir psikolojinin içine girerek her şeyi ve herke
si hor ve hakir görmeye ve hiç kimseye iht-iyacı 
olmadığını açık açık söylemeye ve sonrasını düşü
nün tarzında tüm ülkeleri tehdit etmeye girişmiş
tir. A BD ’ye hakim olan uluslararası sermaye ve 
bunların denetimindeki ABD yöneticilerinin gir
diği bu son psikolojik süreç, bize tarihte azgınlığın 
sembol ismi haline gelen Mısır Firavunlarını ve 
onların çevresini hatırlatmıştır. Acaba bütün 
diktatör ve dikta rejimler arasında ortak bağ var 
mıdır; varsa nelerdir? Ülkelerini nasıl yönetmiş
lerdir? Diğer ülkelerle ilişkileri nasıl olmuştur? 
Niçin diğer ülkelerde kendileri gibi ve fakat ken-

u iic iiiıc  uağli uiKLaluiicı iölcücl:

Bu çalışmanın amacı, Firavunların ortak dav
ranışlarını tespit edip bu gün için bazı dersler çı
karmaktır.

Hz. Musa Olayındaki Düşündürücü Ayetler

Kur’ân-ı Kerim’de anlatılan Hz. Musa ile Firavun 
arasındaki mücadelenin temel karakteristikleri 
göz önüne alındığında, tarihteki diktatörlerin zih
niyetleri ile tutum, davranış ve mücadele anlayış
ları arasında çok ciddi ilişki olduğu görülmekte
dir. Belki de bundan dolayıdır ki Allah, insanları 
eğitmek ve uyarmak için bu konuya Kuran-1 Ke
rim’de çok geniş yer vermiş ve iman edenlere Fı- 
ravuni sistemlere karşı vereceği mücadele için bir 
strateji çizmiştir. O günün koşullarında zulmün 
abidesi ve korkunun sembolü olan bir diktatöre 
karşı, başarılı bir mücadelenin nasıl olması gerek
tiği ortaya konulmuştur. Muhtemeldir ki bu 
amaçla

"M usa olayında da düşündürücü ayetler 
vardır” (51/38)
denerek konunun üzerine eğilmemiz ve çok dü
şünmemiz istenmiştir .Yenilmez kabul edilenlerin, 
meydan okuyanların acziyetleri ve ibret verici 
sonları tekrar ve tekrar hatırlatılmıştır.

Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Musa ile Firavun’un 
mücadelesi bir çok sûrede yer almaktadır. Ancak 
28 Kasas 1-51, 20 Taha 9-99’da konuya uzun uzun
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yer verilmektedir. Okuyucımun bu iki sûreyi 
okuyarak bir ön hazırlık yapmasında fayda vardır.

Konuya ilişkin ayetleri incelediğimizde Hz. 
Musa olayındaki- önemli-ana-ağı-r-hk-̂ ekt-alaT-mı-

Firavunların genel karakteristik özellikleri, 
Kur’ânî bir bakışla, ana başlıklar halinde aşağıda 
ele alınıp İncelenmekte ve günümüzle ilişkisi ku- 

-r-ulfflak-t-adir-;-----------------------------------------------------

ÜMMETİN UYANIŞI / CANOĞLU

aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:
I '  Devlet gücünü elinde bulunduran Mısır ül

kesinin ilah ve Rabbi olduğu iddiasında olan 
merhametsiz, tam bir zalim; Firavun.

2" Her türlü kötülüğün organizasyonunda yer 
alan Firavun’un veziri Hâmân ve refahtan şıma
rıp azan önde gelenler (mele’ ve mütre/taifesi).

3 ' Firavunî sistemin gücünü pekiştiren korku 
ve dehşetin sembolü ordu.

4 ' Firavun’dan ikbal koparmak amacıyla ona 
yardıma koşan bilgin-büyücüler.

5 ' Firavun’un sarayında kalıp Musa’ya iman 
eden gizli Mümin.

6 ' Yaklaşık 200 yıl köle olarak yaşamış İsrail 
oğulları ve onların psikolojik yapıları.

1' Firavun’un zulmünü onaylayan ve ona bo
yun eğmiş Mısır halkı.

8- Beşeri güç olarak hiç bir imkana sahip gö
zükmeyen, Firavun, Haman ve askerlerine karşı 
mücadele eden iki kardeş; Musa ve Harun.

9 ' Her türlü zenginliğe sahip, bunun verdiği 
güç ve ihtişamla İsrail oğulları içinde fesat kayna
ğı olan zenginliğin abidesi Kârun.

10- Bütün mucizeleri görmüş olmasına rağmen 
İsrail oğullarını saptırmaya kalkan Sâmirî.

11- Hiç bir askeri stratejinin kabul edemeye
ceği aşırı güç dengesizliği ve buna rağmen Hz. 
Musa’nın Büyük Meydan Okuyuşu. Allah’ın 
yardımını hesaba katmayan tüm askeri stratejile
rin iflas ettiği mucize ve sürprizlerle dolu örnek 
bir mücadele. Beşer aklının, havsalasının kabul 
edemediği, anlayamadığı ve müstekbirleri helake 
sürükleyen çok üst bir strateji.

İşte bugünkü müminlerin öğrenmesi, anlama
sı ve uygulaması gereken bir örnek mücadele: Hz. 
Musa’nın Firavun’a Karşı İbrahim’i Duruşu!

Bu nedenle, özellikle Hz. Musa’nın Firavun’a 
karşı verdiği mücadeleyi çok iyi anlamalı, günü
müz için dersler çıkarmalıyız. Ve bugünkü Firavu
nî sistemlere, özellikle en büyük Firavunî sistem 
A BD ’ye karşı nasıl bir tavır almamızı gerektiğini 
belirlemeliyiz. Bunun için öncelikle Firavunların 
mantığını ve davranışını kavramalıyız.

M ısır’ın Rablığından Dünyanın Rablığına

Firavunlar kendi ülkelerinin mutlak hakimi, her 
türlü kural ve kanun koyucusu oldukları düşünce
sindedirler. Bu anlamı ile kendilerinde ilahlık ve 
rablık sıfatını var olduğunu düşünürler. Bunu Hz. 
Musa olayında çok açık olarak görmekteyiz: 

"(Allah Hz. Musa’ya)Firavun'a git! Çünkü o 
çok azdı. De ki: ^Arınmayı ve seni Rabbimin yo
luna iletmemi ister misin?* Böylece ondan korkar
sın. Ve ona en büyük mucizeyi gösterdi. (O ise) he
men yalanladı ve isyan etti. Sonra (inkar için) olan
ca çabasını göstererek sırtını döndü. D erhal (adam 
larını) topladı ve (onlara) bağırdı: Ben, sizin en 
yüce Rabbinizim! dedi. Allah onu, (herkese ibret 
olarak) dünya ve ahiret azabıyla cezalandırdı. E lbet
te bunda, korkan kimseler için büyük bir ibret 
W ı r . ”(79/17-26)

“Firavun Icavmine seslendi ve şöyle dedi: Ey kav- 
rnimi Mısır mülkü ve altımdan akıp giden şu ır
m aklar benim değil mi? Hâla görmüyor musu- 
nu:j?”(43/51)

Firavun, kendisine getirilen tekliflere ve delil
lere karşı çıkarak büyük bir öfke ve kinle Mısır’ın 
Rabbi, mülkün sahibi olduğunu belirtmekte ve 
yardımcısı Hâmân’dan yüksek bir kule yapmasını 
isteyerek bu yolla ‘Alemlerin Rabbine’ meydan 
okumakta ve Hz. Musa ile alay etmektedir:

“Firavun: Ey ileri gelenler! Sizin için benden  
başka bir ilâh tanımıyorum. Ey Hâmân! Haydi 
benim için çamur üzerine ateş yak (ve tuğla imal et), 
hana bir kule yap ki Musa'nın tanrısına çıka
yım; ama sanıyorum, o mutlaka yalan söyleyenler
dendir, dedi Biz de onu ve askerlerini yaliolayıp deni
ze atıverdik. Bak işte, zalimlerin sonu nice oldu!” 
(28/38; 40/36-37)

Kendisine yapılan Allah’ı R ab  olarak tanıma
sı, İsrail oğullarını serbest bırakması ve insanları 
öldürmemesi teklifleri karşısında büyük bir kibir 
ve öfke ile Firavun, Mısır mülkünün kendisine ait 
olduğunu, dolayısıyla burada kimin nasıl yaşaya
cağına, kimin ne yapıp yapamayacağına ancak
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kendisinin icarar verebileceğini, buna karşı çıkan- 
lann sonunun zindan ve ölüm olduğunu açıkla
maktadır:

“Firavun: ‘Benden başkasını tanrı edinirsen, 
andolsun ki seni zindanlıklardan ederim! dedi. 
Musa: Sana apaçık bir şey getirmiş olsam da 
mû^dedi”. (26/29-30)

Çünkü Firavun’a göre kendisine teklifte bulu
nabilecekler, kendisi kadar zengin, güç ve iktidar 
sahibi olmalıdırlar. Bunların haricindekiler söz 
söylemeye, konuşmaya hakkı olmayan zavallılar
dır:

‘‘Yoksa ben, kendisi zayıf ve neredeyse söz an
latam ayacak durumda bulunan şu adamdan da
ha hayırlı değil miyim?" "Ona altın bilezikler ve
rilmeli veya yanında ona yardımcı m elekler gel
meli değil miydi?"Firavun kavmini aldattı; onlar da 
kendisine boyun eğdiler. Onlar yoldan çıkmış bir ka
vimdir". (43/52-54)

Bugün ABD, Mısır’daki Firavun gibi dünyayı 
kendi mülkü ve kendini dünyanın Rabbi olarak 
görmektedir. ABD, artık dünya da kendi kanun
larının geçerli olduğunu, bugün uygulanmakta 
olan uluslararası hukukun kendisini bağlamadığı
nı söylemektedir. Var olan kurumlar işlevlerini 
tamamlamış ve yeni bir düzenleme A BD ’nin is
tekleri istikametinde yapılmalıdır. Aksi taktirde 
bağlayıcılıkları yoktur. Bush doktrininde bunu 
açıkça görmek mümkündür:

“Küresel sağlanmasının temini ve yargılamaları 
Amerikan vatandaşlarım kapsamayan ve asla kabul 
etmeyeceğimiz uluslar arası suçlar m ahkem e- 
si(ÎCC)*nın araştırma, soruşturma ve davaları
nın bu çabalarımıza zarar vermemesi için ön
lemler alacağız- Askeri operasyonlarımız ve iş
birliğimizi, ICC’ye karşı ABD vatandaşlarını 
koruyacak çok taraflı ve ikili anlaşmalar gibi 
mekanizmalar yoluyla karmaşalardan koruya- 
cağız- ABD*li personel ve resmi yetkililerin ko
runmasını temin etmeyi artırmayı hedefleyen  
Amerikan Askerlerini Koruma Yasasını sonuna 
kadar uygulayacağız-- Liderliğimizi sürdürür
ken, ortaklarımız 've dostlarımızın değerlerine, yargı
larına ve çıkarlarına saygı göstereceğiz- Yine de, çı
karlarımız ve özel(biricik) sorumluluklarımız 
gerektirdiğinde ayrı olarak hareket etmeye ha
zırlıklı olacağız-**^

Firavun, İsrail oğullarının erkek çocuklarını 
öldürmekle kölelik sisteminin nasıl çöküşünü hız
landırmışsa; A BD ’ de giriştiği istila hareketi ile 
büyüsünü bozmuş, aynı zamanda tüm dünyayı ür
küterek karşısına almıştır. Bunu doğal sonucu ola
rak BM’den karar çıkaramamış; Irak’ı vurmak için 
aradığı meşrûiyeti ve uluslararası desteği bir türlü 
bulamamıştır. Kendi isteği gerçekleşmediği için 
BM’ye her türlü baskıyı uygulamış, sonuç alama
yınca da onu yok sayarak ve devrini tamamladığı
nı söyleyerek kendini bağımsız sayıp istila hareke
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tine girişmiştir. ABD’nin, Fransa ve Almanya’nın 
BM ’delci tavrından raliatsızitlc duyaralc ‘yaşlı Av
rupa’ deyip onları aşağılamaya çalışması ile; Fira- 
vun’un Hz. Musa’ya ‘konuşmasını bilmeyen za
vallı insan’ diyerek hakaret etmesi arasında dav
ranış ve niyet bakımından bir fark yoktur. Dolayı
sıyla bu psikoloji, tarihte ki bütün zorbaların be
nimsediği bir ilahlaşma ve rablaşma sürecinin 
doğal sonucudur. Sonları da hiç şüphesiz Fira
vun gibi olacaktır.

Firavunların Gerçek Anlamda Dostları 
Yoktur; Sadece Uşakları Vardır

Diktatörlerin gerçek anlamda dostları yoktur. 
Onlar için kendilerine hizmet eden köleler, hiz
metçiler ve uşaklar vardır. İtaat ve hizmette kusur 
yapılmadığı zaman bir ve beraber gözükülür. Em
rine amade olunduğu sürede siz kendinizi onun 
dostu olduğunuzu düşünebilirsiniz, ancak onun 
nezdinde iyi bir uşaksınız; ama o size deruni bir 
dost gibi gözükmeye gayret eder ve sizi belli bir 
şekilde ödüllendirebilir. Bu, oyunun gereğidir. 
Aksı bir davranış sergilediğinizde ise insanlık 
için(aslında diktatörlük için) bir tehlike ve teh
ditsiniz ve yok edilmeniz gerekir.

Hz. Musa Firavun’a gidip iki büyük mucizesi- 
ni(elinin bembeyaz olması, asasının yılan olması) 
gösterdiğinde; Firavun ve refahtan şımarıp azan

önde gelen çevresi, olayın mahiyetine nüfuz ede
meyip bunun bir büyü olduğunu sanmışlardı. O 
nedenle de Hz. Musa’yı küçük düşürecek bir he
saplaşma planlamışlardır. Ülkenin en büyük büyü
cülerini toplayıp Hz. Musa’ya tuzak kurmuşlardır: 

‘‘Andolsun biz ona(Firavun a) bütün (bu) delille
rimizi gösterdik; yine de yalanladı ve diretti. Dedi ki: 
‘Bizi, yaptığın büyü ile yurdumuzdan çıkarasın  
diye mi geldin, ey Musa.̂  Öyle ise, muhakkak suret
te biz de sana, aynen onun gibi bir büyü getireceğiz. 
Şimdi sen, seninle bizim aramızda, ne senin ne de bi
zim muhalefet etmeyeceğimiz uygun bir yerde buluş
ma zamanı ayarla.’ Musa: ‘Buluşma zurnanınız, 
bayram günü, kuşluk vaktinde insanların toplanma 
zamanı olsun,’ dedi. Bunun üzerine Firavun dönüp 
gitti. Hilesini (sihirbazlarını) topladı; sonra geri geldi. 
Musa onlara: Yazık size! dedi, Allah hakkında yalan 
uydurmayın! Sonra O, bir azap ile kökünüzü keser! 
İftira eden, muhaklcak perişan olur. Bunun üzerine 
onlar, durumlarını aralarında tartıştılar; gizli gizli fı- 
sıldaştılar. Şöyle dediler: ‘Bu ikisi, muhakliak ki, si
hirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarm ak ve sizin ör
nek yolunuzu ortadan kaldırmak isteyen iki si' 
hirbazdırlar sadece.’ Öyle ise hilenizi kurun; sonra 
sıra halinde gelin! Muhakkak ki bugün, üstün gelen 
kazanmıştır.” (20/56-64; 7/109-112)

Firavun’un yardımına koşan ‘Bilgin-Büyüçü
ler’, galip geldiklerinde ödüllendirilip ödüllendi- 
rtimeyeceklerini Firavun’a sormuşlardır:
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“Sihirbazlar geldiklerinde Firavuna: Şayet biz 
üstün gelirsek, m uhakkak bize bir ücret vardır 
değil mi? dediler. Firavun cevap verdi: Evet, o tak' 
dirde hiç şüphe etmeyin, gözde kimselerden de 
olacaksınız.” (26/41-42, 7/113414)

Firavun kendisine yapacakları hizmetin karşı- 
lığında ödüllendirileceklerini ve yakınında bulu
nan gözdeleri olacaklarına dair kendilerine söz 
vermiştir. Firavun’un gözdeleri olma gururu ile 
bilgin- büyücüler, Hz. Musa’ya meydan okumaya 
kalkmışlardır:

"Ey Musa sen mi (önce) atacaksın, yoksa atanlar 
biz mi olalım? dediler. ‘Siz atm' dedi. Onlar atınca, 
insanların gözlerini büyülediler, onları korkut' 
tular ve büyük bir sihir gösterdiler. Biz de Mu
sa'ya, ‘Asânı at!’ diye vahyettik. Bir de baktılar ki 
bu, onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor, 
l̂ ’öylece gerçek ortaya cıktt ve onîa'tin yapıiıakta 
oldukları yok olup gitti, İşte Firavun ve kavmi, 
orada yenildi ve küçük düşerek geri döndüler,” 
(7/115-119, 26/43-45, 20/65-69 )

Bilgin-Büyücüler, kendi yaptıkları işle, Hz. 
Musa’nın yaptığı iş arasındaki mahiyet farkını çok 
iyi bildiklerinden dolayı; Mysa’nın getirdiği ger
çeği görerek büyük bir korku ile secdeye kapanıp 
iman etmişlerdir:

"(Bunu görünce) sihirbazlar derhal secdeye ka-
A.

pandılar. ‘Alemlerin Rabbine, Musa ve Ha  ̂
run'un Rabbine iman ettik' dediler.” (26/46-48, 
7/120-122, 20/70 )

Konumuz açısından olayın bundan sonraki ge
lişimi ilginç, düşündürücü ve hatta ürkütücüdür. 
Biraz önce Firavun’un yakınında olma heyecanı 
ile Firavun’u üstün çıkarabilmek için bütün yete
nek ve enerjilerini seferber edenler, gördükleri 
gerçekler karşısında iman edip secdeye kapanmış
lardır. Biraz önce ‘Firavundun üstün onuru adı- 
na’ mücadeleye girişenler, gördükleri gerçekler 
karşısında iman edince dost sandıkları Firavun’u 
çileden çıkarmışlardır. Firavun bütün kin ve nef
reti ile:

Firavun ̂ edi ki: "Ben size izin vermeden ona 
iman mı ettiniz? Bu, hiç şüphesiz şehirde, halkını 
oradan çıkarm ak için kurduğunuz bir tuzaktır. 
Ama yakında (başınıza gelecekleri) göreceksiniz! 
M utlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama 
keseceğim , sonra da hepinizi asacağım !"

“TUZAK SAHİBİNE DOLANIR” -
tp Tl/ »

(7/123-124) “(Firavun)şöyle dedi: Ben size izin 
vermeden önce ona inandınız öyle mi! Hakikat şu ki 
o, size büyü öğreten ulunuzdur. Şimdi elleriniz 
ile ayaklarınızt tereddüt etmeden çaprazlama 
keseceğim ve sizi hurma dallarına asacağım! 
Böylece, hanemizin azabının daha şiddetli ve sürekli 
olduğunu iyice anlayacaksınız.” (20/11, 26/49)

Sihirbazların iman etmesi karşısında Firavun 
ayaklarının altındaki zeminin kaydığını hissetti
ğinden olaya çok sert bir tepki göstermiştir. Tep
kisinde 3 önemli nokta vardır:

1- ‘Ben size izin vermeden ona nasıl iman 
edersiniz?’. ‘Mısır’ın Rabbi ve ilahi benim’; sizin 
neye inanıp inanmayacağınıza ben karar veririm; 
kanun ve kuralları ben tanzim ederim, yaşam tar
zınızı ben düzenlerim.

2- ‘Musa sizin önderinizdir. Büyüyü size o öğ
retmiştir. Bize birlikte tuzak kurdunuz’.

3- ‘Benim ilahlığıma karşı geldiğiniz, otorite
mi sarstığınız için sizin ellerinizi ve ayaklarınızı 
çaprazlama keseceğim ve sizi asacağım’.

‘Firavun’un üstün onuru adına' girişilen bir 
mücadele, Firavun’un düşmanlığı ile son bulmuş
tur. Firavun, onlara hangi gerekçeden dolayı 
iman ettiklerini sorma lüzumu hissetmemiştir bi
le. Sarsılan otoritesini kelle alarak kurtarabilece
ğini düşünmüştür.

ABD desteği ile iş başına gelen yönetimlerin, 
nihayetinde ABD ile hep sorunları olmuş, 
ABD'nin isteklerine yerine getirmediklerinde 
stratejik ortaklığa ihanetle suçlanmış ve cezalan
dırılmışlardır. Türkiye’deki ABD destekli hükü
metler, gene ABD destekli 27 Mayıs, 12 Mart ve 
12 Eylül gibi darbelerle düşürülmüştür. Stratejik 
ortak olduğu söylenen Türkiye, Irak savaşında 
hiçbir zaman masada yer alamamış ve daima 
emirle yönlendirilmek istenmiştir. Türkiye’nin 
yazılı güvence istemesi, ABD’yi çileden çıkarmış, 
diploması kuralları çiğnenerek diplomatlarımıza 
hakaret edilmiştir. Arkasından da Türkiye dolay
lı yollardan bölünmekle, terör ve ekonomik kriz
le tehdit edilmiştir.

Halkına zulmeden Panama diktatörü Noriega, 
kanal sözleşmesini A BD ’nin lehine uzatmayınca, 
en yakın dostu ABD yönetimi tarafından dikta
törlükle, uyuşturucu kaçakçılığı ile suçlanmıştır. 
ABD askeri güçlerinin fiili müdahalesi ile düşü-
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rülmüştür. A BD ’nin en sadık müttefiki bir za- 
manlar Saddam’dı. İran’a karşı savaşa tahrik edil
miş, desteklenmiş ve silahlandırılmıştır. İran üze- 

-r in d e  h e r  Hirlü silah ı k n llan m astn a  im kan v eril-

“Karun'u, Firavun'u ve Hâmân'ı da (helâk  
ettik), Andolsun ki, Musa onlara apaçık deliller ge
tirmişti de onlar yeryüzünde büyüklük taslamış- 
tardı. Halbuki.(az^hımıy. aşıp) geçebilecek değiller-

ÜMMETİN UYANIŞI / CANOĞLU

miş, kitle imha silahlarına sahip olması bizzat 
A BD ’nin şu an yönetiminde bulunan Rumsfeld, 
tarafından sağlanmıştır. Halepçe katliamında 
Kürtlere karşı kimyasal silah kullandığında, Sad- 
dam’ın yanında yine ABD yönetimi vardı. Şimdi 
ise ABD, Saddam’ın can düşmanıdır ve onu yok 
etmek için savaşmaktadır. ABD Saddam'ın kelle
sini istemektedir. Görülebileceği gibi dost kavra
mını algılayışları bakımından, Firavun’la ABD 
yönetimi arasında bir fark yoktur. Demek ki bu 
zalimlerin ortak bir vasfıdır.

Refahtan Şımarıp Azmak

İnsanda yapısal olarak azma eğilimleri mevcut
tur. İmtihan olduğumuz bu dünyada insanların 
içinde yaşadıkları ortam, sahip oldukları inanç 
sistemi, insanın bu olumsuz yanının özelliklerini 
kuvvetlendirebilir yada zayıflatabilir. Allah’a Ku- 
ran’i anlamda iman etmemiş insanların elinde ki 
aşırı güç, mal ve mülk onları gururlandırmakta, 
kendi kendilerine yeter hale gelme duygusu içine 
sokmaktadır. Kur’ân-ı Kerim’in müstağnileş- 
Tne(hiç kimseye muhtaç olmama, ihtiyaç hisset
meme hali) dediği bu süreç, insanın canavarlaş
masının ve azmasmın asıl sebebi olarak kabul 
edilmektedir:

"H ayır; gerçekten insan, m utlaka azar, ken
dini müstağni(mülkünden dolayı hiç bir şeye 
m uhtaç olm ayan ve bağımsız) gördüğün- 
den/'(96/6,7)

Firavun ve çevresi, aşın güç,, zenginlik, lüks ve 
israf içinde bir yaşamın temsilcileri olarak tarihte 
yer almaktadır. Nitekim Hz. Musa, Firavun ve 
çevresine verilen bu ihtişamdan dolayı Allah’a 
serzenişte bulunmuş ve sebebini anlamaya çalış- 
mıştır( 10/88, 23/55-56). Bu şekilde müstağnileş
miş insan veya toplumlar, daima azmışlar ve insan 
fıtratını bozan bir yaşam biçimini benimsemişler
dir. Kendilerine yapılan her teklif ve uyarıya ki
bir ve azgınlıkla cevap vermişlerdir. Firavun ve 
çevresinin Hz Musa’nın davetine tepkisi de ben
zer olmuştur:

di.” (29/39, 25/35-36). “O ve askerleri, yeryü
zünde haksız yere büyüklük tasladılar ve gerçek
ten bize döndürülmeyeceklerini sandılar” .(28/39.)

Böylesi bir müstağnileşme, insanın algılama 
mekanizmasının perdelenmesine, kalbinin pasla
nıp mühürlenmesine ve düşünce mekanizmasının 
dumura uğramasına neden olmaktadır. Bunlar, 
gerçeklere bakıyor ve fakat göremiyorlar, aklen 
inanıp kalben inanamıyorlar; o nedenle de kendi
lerini düzeltemiyorlar:

“Ona âyetlerimiz okunduğu- zaman, sanki bunla
rı işitmemiş, sanki kulaklarında ağırlık varmış 
gibi büyüklük taslayarak yüz çevirir. Sen de ona 
acıklı bir azabın müjdesini ver!” (31/7)

“Kendileri de bunlara yakînen inandıkları hal
de, zulüm ve kibirlerinden ötürü onları inkar et
tiler. Bozguncuların sonunun nice olduğuna bir
bak!”(27/14)

İşin daha da kötüsü kendilerinin doğru yolda 
olduğuna inanıyorlar, yaptıkları her şeyi güzel ve 
süslü görüyorlar:

“Firavun: Ben size kendi görüşümü söylüyo
rum ve yine size ancak doğru yolu gösteriyorum, 
dedi/*  ( 40/29). *^Firavun, kavmini saptırdı, doğ
ru yola sevk etm edi,” (20/79).

Müstağnileşme ile beraber gelen hevâsını ilah 
edinme, fıtratın bozulmasına, insanın kendisine 
yabancılaşmasına ve büyük bir toplumsal tefessü
he neden olmaktadır:

“Kendi istek ve tutkularını(hevasını)ilah  
edineni gördün mü? Şimdi ona l<ar§ı sen mi vekil ola
caksın? Yolcsa sen, onların çoğunu söz işitir ya da  
aklını kullanır mı sayıyorsun? Onlar, ancak hay
vanlar gibidirler; hayır, onlar yol bakımından  
daha da şaşkın ve sapıktırlar"(25/43-44)

Firavunlar Gelecek Korkusu ile İnsanlığı 
Tahrip Etmeye Kalkarlar

Mısır’da köle olarak çalıştırılan İsrail oğulların
dan doğacak bir çocuğun peygamber olacağı ve 
Mısır’da hükümdarlığı ele alacağı tarzındaki bir 
rivayetin yaygınlaşması(bir rivayete göre de Fira-
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vun’un gördüğü bir rüyanın yorumu) üzerine, 
kendisinin ve saltanatının tehlikeye girebileceği
ni düşünen Mısır diktatörü Firavun, İsrail oğulla- 
rından doğacak erkek çocukların öldürülmesine 
emretmiştir^. Yani henüz doğmamış, ancak doğ
duğunda tehdit oluşturabilme ihtimali olduğu ri
vayet edilen doğacak çocukların tümünün öldü
rülmesi kararıdır bu. O günden itibaren köle ola
rak çalıştırılan İsrail oğullarından doğan her er
kek çocuk öldürülmeye başlanmıştır:

**Firavun, (M ısır) toprağında gerçekten az
mış, halkını çeşitli zümrelere bölmüştü. Onlar
dan bir zümreyi güçsüz bırakıyor, bunların 
oğullarını boğazlıyor, kızlarını ise sağ bırakıyor- 
du. Çünkü o bozgunculardandı/^(28/4)

Rivayete göre köle neslinin erkek çocukları, 
bu kıyımın sonucunda azalmaya başlayınca köle
lik sistemi krize girmiş; çözüm olarak bir yıl do
ğanlar öldürülmüş, ertesi yıl doğanlar ise serbest 
bırakılmıştır. Refahtan şımarıp azanların rahatı 
için insan hayatı ve nesli üzerinde böylesi bir 
kumar oynanmıştır. Gene rivayete göre Hz. Mu
sa, çocukların öldürülmesinin kararlaştırıldığı bir 
yılda doğmuştur. Annesi Musa’yı korku ile bir 
yerlere saklamaya çalışırken Allah, ilginç, üstün, 
ibret ve ders dolu bir stratejiyi uygulamaya koy
muştur. Firavun tarafından öldürülmesi istenen 
bebek Musa, bizzat Firavun tarafından Firavun’un 
sarayında büyütülecektir:

- V

"(Annesine)(Jnu sandığın içine koy, onu suya bi- 
rak, höyJece su onu sahile hnaksm; onu benim de 
düşmanım, onun da düşmanı olan birisi alacak' 
tır. Gözümün önünde yetiştirilmen için, kendimden 
sana bir sevgi yönelttim.”( 20/39)

“Nihayet Firavun ailesi onu yitik çocuk olarak 
(nehirden) aldı. Şüphesiz Firavun ile Hâmân ve as
kerleri yanlış yolda idiler. Firavunun liansı (sepetin 
içinden erkek çocuk çıkınca kocasına:) ‘Benim ve se
nin için göz aydınlığıdır! Onu öldürmeyin, belki bize 
faydası dokunur, ya da onu evlat ediniriz,’ dedi. Hal
buki onlar (işin sonunu) sezemiyorlardı.” (28/8-
9)

Bu ayetlerde geçen; *Onu benim de düşma
nım, onun da düşmanı olan birisi alacaktır’, ‘O, 
sonunda kendileri için bir düşman ve bir tasa  
olacaktı*, *Halbuki onlar (işin sonunu) sezemi- 
yorlardı* ifadeleri, müminler tarafından tekrar ve 
tekrar okunmalıdır. Olayların sadece görünen yü
züne değil, görülmeyen yüzüne de bakılmalı ve 
nüfuz edilmeye çalışılmalıdır. İlahi sünnetin ne 
olabileceği iyice araştırılmalıdır. Firavun işin so
nunu sezememiş, öldürmek istediği kendi can 
düşmanını kendi sarayında bakıp büyütmek duru
munda kalmıştır.

11 Eylülle birlikte ABD’nin İslam ümmetine 
açtığı savaş, sonunu sezemedikleri bir devin uya
nışı ve ayağa kalkışı olacaktır. Kendi ayakları 
üzerine durmayı, köleliğe başkaldırmayı Müslü-
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manlar öğrenecektir. 200 yıldır kendilerine kendi 
yönetici kadroları tarafından empoze edilen Batı 
medeniyetinin üstün, ideal ve insaniliği söylemle-

"Batı Avrupa’daki, Asya’daki yada eski Sovyetler 
Birliği’ndeki devletlerden hiç birinin Birleşik Ameri
ka’nın Jcarşısına dikilecek, ona l<afa tutacak güce eriş-

ÜMMETİN UYANIŞI / CANOĞLU

katliamlarla meşine ızın verilmemelidir."^
Bunun için çizilen strateji, dünyadaki tüm ula

şım yolları, enerji ve su havzalarına sahip olmak; 
bu yolla karşı çıkmak isteyenlerin hayat damarını 
hemen kesivermek şeklinde belirlenmiştir. Bush 
Doktrini, bu rapordaki stratejinin değişik bir 
makyaj ından ibarettir:

“ABD, isteklerini kendisine, müttefiklerine ya da 
dostlarına empoze etmeye Jialkan -bir devlet ya dn. 
devlet dışı aktör olsun- her türlü düşmanca girişimi 
yenilgiye uğratma kapasitesine ulaşmalıdır ve ulaşa
caktır da. Yükümlülüklerimizi destekleyecek ve öz
gürlüğü savunacak yeterli güçlen bulunduracağız. 
Kuvvetlerimiz, ABD*nin gücünü geride bıraka
cak ya da ona erişecek bir askeri yapının peşin
de olan potansiyel düşmanlarımızı caydıracak 
yeterlikte olacaktır. ” ̂

Bunun için ABD, kabul ettiği tehlikeler için 
önleyici eylemlerde bulunacak gerekli tedbirleri 
alacaktır:

"ABD ulusal güvenliğimize yönelik Irnfi derecede 
tehlikelere liarşılık vermek amacıyla önleyici eylem
ler seçeneğini uzun zamandır elinde bulundurmak
tadır. Tehdit daha büyük ise harekatsızhk daha büyük 
risk demektir ve durum düşman saldırısının yeri ve 
zamanı belirsiz dahi olsa kendimizi savunmak için

li; Lüııı İslam coğrafyasında yaşanan 
eriyip gitmiş. Batı medeniyetinin nasıl bir cana
var olduğu çok yakından bir kez daha anlaşılmış
tır.

Nasıl ki Hz. Musa olayındaki ilahi denklemin 
çözüm şekli, başlangıçta beşeri mülahazalarla id
rak edilememişse; bugün içine girdiğimiz sürecin 
nasıl seyredeceği de aynı şekilde başlangıçta anla- 
şılamayacaktır. Bütün bu olanlar, uyanma, arın
ma ve zafere ulaşma dediğimiz ilahi bir sünnetin 
tezahüründen başka bir şey olmayacaktır.

Bu noktada sorgulamamız gereken şey, acaba 
Hz Musa olayındaki gelecekte bir tehlike olabile- 
ceği iddia edilen insanları öldürebilmek; o  gü
nün dünyasında yaşayan bir kişiye veya zümreye 
özgü bir davranış mıdır, yoksa bir zihniyetin do
ğal sonucu mudur? Tarihe baktığımızda tüm dik
tatörlerin, en büyük zalimlerin, gerek birey gerek
se sistem bazında aynı davranışı sergilediklerini 
görmekteyiz. Tüm zalimler, iktidarlarının gelece
ğinden endişeye kapılarak kendilerine rakip ola
bilecek her şeyi, hiçbir meşruiyet arama gereği 
duymadan yok etmek istemişlerdir. Nitekim ‘Tek 
Kutuplu Dünya’ adlı raporda ABD yönetiminin 
de bugün aynı anlayış içerisinde olduğunu gör
mekteyiz:
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gereken önlemleri almamızı daha çok gerektirir. Dü§' 
manlarımızın böylesi saldırgan hareketlerini er
ken davranıp önlem ek yada engellemek için 
ABD, gerekirse önleyici eylemlerde bulunacak
tır, Önleyici savaş seçeneğini desteklemek için teh
ditlerin nerede ortaya çıkabileceği konusunda zama
nında ve güvenilir bilgiye ulaşmak için daha iyi, en
tegre istihbarat yetenekleri inşa edecek; askeri kuvvet
lerimizi, kesin sonuçlar elde etmek için hızlı ve hassas 
operasyonları yürütmemizi sağlayacak şekilde dönüş
türmeyi sürdüreceğiz- Eylemlerimizin am acı, her 
zaman ABD*ye ya da müttefiklerimize ve dost
larımıza yönelik belirli bir tehdidi ortadan kal
dırmak olacaktır . ” ̂

ABD önleyici eylemlerde bulunabilmesi için 
dünyanın her tarafında karakolları bulunmalıdır: 

“j\jâü, heiırsıziıkİe mücadele eunek ve kar
şılaştığımız birçok güvenlik sorunu ile baş etm ek  
için, Batı Avrupa ve kuzeydoğu Asya*nm içle
rinde ve ötesinde üslere ve istasyonlara, Ameri
kan güçlerinin uzun süreli yerleşimi için geçici 
izin anlaşm alarına ihtiyaç duyuyor.”^

Yukarıdaki ifadelerde tehlike belirsiz, düşman 
belirsiz ve düşmanlık da belirsizdir. Neyin tehlike 
veya tehdit olduğunu, kimin düşman olduğunu 
kim ve nasıl belirleyecektir? Böylesi bir belirsizlik 
ortamında ABD, düşmanı ve tehlikeyi kendisi 
tanımlayacak, önleyici eylem de kendi patronlu' 
ğunda gerçekleştirilecektir. Gerçekte ABD’nin 
Afganistan ve Irak’ta uygulamaya koyduğu, bu 
anlayıştır. Firavun’un İsrail oğullarına yaptığı ile 
arasında bir fark yoktur.

Bush doktrininden de anlaşılabileceği gibi 
ABD, kendisi için gelecekte tehlike oluşturma ih
timali olabilecek veya karşısına güç olarak çıkabi
lecek her şeyi, tehdit algılaması içerisinde müta
laa emekte ve şimdiden ‘caydırıcı savaşla’ bunları 
bertaraf etmeye çalışmaktadır. Bunun için de 
kendisi her türlü silahlanma ve istihbarat faaliye
tini kendisine meşrû görmekte, başkalarına ise ya
sak getirmek istemektedir. Elinde hiçbir kanıt ol
madan Afganistan ve Irak’a saldırması, böyle bir 
düşüncenin ürünüdür. Şer ekseni tanımlaması da 
aynı amaçla yapılmıştır. Kontrol edemediğive sö-. 
müremediği her ülke, ABD menfaatleri için teh
like oluşturmaktadır ve önleyici savaşla yok edil
melidir.

“TUZAK SAHİBİNE DOLANIR”

Firavunlar Halkı Düşman Kamplara Böler

Diğer taraftan yukarıda geçen âyetlerden(28/4), 
Firavun’un, halkını birbirine düşman çeşitli züm
relere böldüğü anlaşılmaktadır. Bu da günümüz 
dünyasında psikolojik savaşta kullanılan ‘İç düş
man’ veya ‘İç tehdit’ uygulamasından başka bir 
şey değildi.

Bu gün ABD, değişik bölgelerdeki ülkeleri bir
birine düşman kılarak bölgesel karışıklık çıkar
maktadır. Ayrıca her ülkenin içinde örgütler ku
rarak, ülkeleri iç karışıklığa sürüklemektedir. 
A BD’nin izinde ilerleyen tüm diktatörler, kendi 
ülkesinin halkını birbirine düşman kamplara bö
lerek yönetmeyi bir ilke haline getirmişlerdir. 
Onun için hemen hemen hiçbir ülkede ve dünya-
1 1 . .  1 . 1 ....... .............  A __
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bunca zamana, bilim ve teknolojide meydana ge
len bunca gelişmeye rağmen diktatörlerin şey
tanla işbirliğinde hiç değişme olmadığı görülmek
tedir. Müslümanlar bu noktayı hiç bir zaman göz
den ırak bulundurmamalıdır.

Firavunî Ruh Hali:
Korku, Tehdit ve Tehlike Paranoyası

Firavunlar kendilerinde var olan aşırı güçten do
layı müstağnileşirlerken diğer taraftan da bu güç 
ve imkanların tutsağı, hatta kölesi olmakta; onla
rı her an kaybetme korkusu içinde yaşamaktadır
lar. Her an kaybetme korkusu, paranoyaya dönüş
mekte, yaşam ve sistem bu duygu üzerine tanzim 
edilmektedir. Her an birilerinin çıkıp kendilerini 
yok edeceğini sanmaktadırlar. Her gün görünme
yen düşmanların varlığından bahsetmektedirler. 
Ülkenin büyük bir tehlike ve tehdit altmda oldu
ğunu, halka kabul ettirmeye çalışmaktadırlar.

Hz. Musa ile Firavun’un mücadelesinde bu 
psikolojiyi çok açık olarak görmek mümkün. G ö
rünürde hiç bir silahı, ordusu ve hatta halk deste
ği yoktur Hz.Musa ve kardeşi Harun’un:

“Firavun ve kavminin kendilerine işkence et
mesinden korkuya düştükleri için kavminden bir 
gurup gençten başka kimse Musa'ya iman et
medi. Çünkü Firavun yeryüzünde ululuk taslayan 
(bir diktatör) ve haddi aşanlardan idi.” (10/83) 

Buna rağmen Firavun ve çevresi, Hz. Musa, ve
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kardeşi Harun’u büyük bir tehdit ve tehlike ola
rak algılamış onları ölümle cezalandırmaya kalk- 
mıştır:

------- 'Timmm'ün Icâvminden ileri gelenler dediler k ir
Bu çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çı
karm ak istiyor» Ne buyurursunuz^"{7/109A 10)

“Onlar dediler ki: Babalarımızı üzerinde bul' 
duğumuz (dinden) bizi döndüresin ve yeryüzüu' 
de ululuk sizin ikinizin olsun diye mi bize gel
din? Halbuki biz size inanacak değiliz.” (10/78)

“Firavun'un liavminden ileri gelenler dediler 
ki: Musa'yı ve kavmini, seni ve tanrılarını bu  
rakip yeryüzünde bozgunculuk çıkarsınlar diye 
mi bırakacahmız? (Firavun): ^Biz onların oğulla
rını öldürüp, kadınlarını sağ bırakacağız» E l
bette biz onları ezecek üstünlükteyiz^ dedi/*  
(7/127)

(Onlar) dediler ki: ‘Onunla birlikte iman  
etm ekte olanların erkek çocuklarını öldürün; 
kadınlarını ise sağ b ırakın / Ancak kafirlerin hi
leli düzeni boşa çıkm akta olandan başkası değil
dir. Firavun: Bırakın beni, dedi, Musa'yı öldüre
yim; (kurtarabilirse) Rabbine yalvarsın! Çünkü ben  
onun, dininizi değiştireceğinden, yahut yeryü
zünde fesat çıkaracağından korkuyorum, Musa 
da: *Ben, hesap gününe inanmayan her kibirliden, 
benim de Rabbim, sizin de Rabbinize sığındım’ dedi/* 
(40/24-27)

Firavun ve refahtan şımarıp azan önde gelen 
çevresi, Musa ve kardeşini yok edecek ezici üstün 
bir güce sahip oldukları inancı ile onları öldüre-

çeklerini söylemişlerdir. Bununla beraber onlar
dan korkmuşlar, onları kendilerini yurtlarından 
çıkaracak ve dinlerini/yaşam tarzlarını değiştire-
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cek bir tehdit ve tehlike olarak görmüşler ve de 
kendi halklarını da onlarla korkutarak düşman 
hale getirmek istemişlerdir. Bu psikoloji iyi görül
meli ve anlaşılmalıdır.

11 Eylülden sonra ABD yönetiminin Müslü
manları tehlike ve tehdit olarak gösterirken söy
lediği; ^bunlar bizim yaşam tarzımıza karşılar* 
sözü ile, Firavun ve çevresinin ^bunlar sizin dini
nizi değiştirmek istiyor* tarzındaki sözleri arasın
daki paralelliğe dikkat edilmelidir. Firavun’un 
Musa ve kardeşini Jesat çıkarm akla itham etme
si ile; ABD yönetiminin, tüm İslam coğrafyasını 
‘terörist* olarak göstermeye kalkması da aynı an
lama gelmektedir. Firavun ve çevresinin uykuları
nı kaçıran korku ile, ABD yönetiminin uykuları
nı kaçıran korku aynı kaynaklıdır.

Firavunlar Bumerang Yaparlar

Zalimler kendilerini hiçbir zaman güvende hisset
mezler ve de hissedemeyeceklerdir. Kendileri için 
daima yok edici bir düşman hep var olacaktır. O 
düşmanda bizzat kendileridir. Zalimlerin zulümle
rinin ulaştığı maksimum nokta, bumerang etkisi
nin (kendi kendini vurma, kendi kendini yok et-’ 
me) meydana geldiği noktadır. Bu ilahi bir sün
nettir. Allah’ın takdir ettiği bir kanuniyettir:

“Görmedin mi, Rabbin ne yapa Ad Jiavmine; di

Umran • Nisan ■ 2003 15



rekleri(yüksek binaları) olan, ülkelerde benzeri yara
tılmamış îrem şehrine,' o vadide Jmyalan yontan Se- 
mûd kavmine, kazıklar (çadırlar, ordular) sahibi Fi' 
ravun'a! K i onların hepsi ülkelerinde azgınlık 
ettiler. Oralarda kötülüğü çoğalttılar. Bu yüzden 
Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı. 
Çünkü Rabbin (her an) gözetlemededir." (89/6'14) 

“Çünkü Allah bozguncuların işini düzelt' 
m ez." "Suçluların hoşuna gitmese de Allah, sözleriy
le gerçeği açığa çıkaracaktır.” (10/81'82)

Bugün de ABD sahip olduğu zenginlik ve im- 
kanlarla, daha adil daha insanı bir çizgi izlemesi 
gerekirken; kendini müstağni görmekte tüm dün
yayı tehdit olarak algılamakta, tehdit etmekte ve 
aşağılamaktadır. Yaşam tarzı ve propaganda me- 
kanizmaları ile tüm dünyayı fesada, sefahat, sefa
let ve tefessühe doğru götürmektedir. Geçmişte
ki bazı knvirrîlrrin h’elnk n!ma nedeni bu yaşam 
biçimidir. ABD’de ise bugün o kavimlerin hepsi
ni helak eden nedenlerin tümü entegre olmuş va
ziyettedir. Bu Bumerang Etkisinin vuku bulma 
sürecinin başladığı anlamına gelmektedir. Ve 
ABD kendi kendini yok etmektedir:

"B ir  ülkeyi helâk etm ek istediğimizde, o ül
kenin ‘varlık ve güç sahibi önde gelenlerine* (re' 
fahtan  şımarıp azan önde gelenler) emrederiz; 
böylelikle orada bozgunculuk çıkarırlar. Böylece
o ülke, helâke m üstehak olur; biz de orayı dar' 
madağın ederiz. ” (17/16)

Bugün ABD’nin içine girdiği süreç böyle bir 
süreçtir. Irak diktatörü Saddam’ı hiç kimse sev
memiş olmasına rağmen, tüm dünyada savaş kar
şıtı gösterilerin bu denli yoğunlaşması ABD’ye 
duyulan tepkiden dolayıdır. Ayrıca ABD, tüm 
dünyanın gözünde hayranlık ve saygı duyulan bir 
ülke olmaktan çıkmış; korkulan ve nefret edilen 
bir ülke haline gelmiştir. Irak savaşına bu açıdan 
bakmakta fayda vardır.

ABD’deki bir gurup refahtan şımarıp azmış 
önde gelenlerin ihtirası için gelecek nesilleri yok 
edecek politikalar uygulayan bir ABD, aklî mele
kelerini kaybetmiştir ve normal olarak düşüne- 
memektedir. Girdiği çizgi bir yok oluş sürecidir. 

^Afganistan ve Irak’ta kendisine karşı yapılan 
başkaldırı Sihirbazların Firavun’a başkaldırışı- 
nın benzeridir. A B D ’nin büyüsü bozulmuştur. 
ABD Firavun’un mukadder akıbeti gibi bir sona 
doğru gitmektedir. Afganistan’ı işgal etmiş olma

“TUZAK SAHİBİNE DOLANIR”

sı veya Irak’ı işgal etme ihtimalinin yüksek olma
sı, bu gerçeği değiştirmeyecektir. Firavun da Bil- 
gin-Büyücüleri kendisine karşı geldikleri için ce
zalandırmıştır. Ancak bu onun, refahtan şımarıp 
azmış yakın çevresinin ve ordusunun Kızıldeniz 
sularında boğulmasını engellememişti:

“Biz, îsrail oğullarını denizden geçirdik. Ama F i
ravun ve askerleri zulmetmek ve saldırmak üzc' 
re onları takip etti. Nihayet (denizde) boğulma 
haline gelince, (Firavun:) ‘Çerçekten, İsrail oğul' 
larının inandığı Tanrı'dan ba§ka tanrı olmadi' 
ğına ben de iman ettim. Ben de Müslümanlar' 
danım!* dedi. Şimdi mi(iman ettin)! Halbuki daha 
önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun(ey 
Firavun)! Senden sonra geleceklere ibret olman 
için, bugün senin bedenini (cansız olarak) kur' 
taracağız. îşte insanlardan bir çoğu, hakikaten âyet
lerimizden gafildirleri LÜ/9U-9 2)

Firavunlar,
İnsanları Ateşe Çağıran Önderlerdir

Artık ABD dünyanın lideri değildir. Hem dünyaya 
şekil verme hakkını hem de imkânını kaybetmiş
tir. Üstelik de insanlığa sunacak bir mesajı olmadı
ğı anlaşılmıştır. İnsanlığın tüm kazanımlarına ve 
birikimine savaş açmış ve onları inkar etmiştir. Bu 
nedenle yol gösterici değildir ve olamaz da. O in
sanları sadece fesada ve ateşe çağırmaktadır:

**Çünkü A llah bozguncuların işini düzelt' 
mez." (10/81)

“Andolsun ki Musa'yı da mucizelerimizle ve apa
çık bir delille Firavuna ve onun ileri gelenlerine gön
derdik. Fakat onlar Firavun'un emrine uydular. 
Oysa Firavun'un emri doğru değildi. Firavun, kı
yamet gününde kavminin önüne düşecek ve onla
rı (çekip) ateşe götürecektir. Varacakları yer ne 
kötü yerdir! Onlar burada da, kıyamet gününde 
de lânete uğratıldılar. '(Onlara) verilen bu arma
ğan ne kötü armağandır!” (11/96-99)

Büyük Başkaldırı: Firavunların 
Hükmü Ancak Bu Dünyada Geçer

Hep emretmeye alışmış zalimlere dur diyebilmek 
büyük bir onur, haysiyet ve bir iman ister. İşte Fi
ravun karşısında onun tehditlerine karşı hiç aldır
madan, gördükleri gerçeğe boyun eğen Bilgin-Bü-

I ' l l ' " ;
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yücüler böyle bir kıyâmı ve dik duruşu temsil et' 
inektedirler:

“Dediler ki: ‘Seni, bize gelen açık açık mucizele- 
re ve bizi yaratana tercih edemeyiz. Öyle ise yapaca-

 ̂ 'i//

sa-Harun^Bilgin Büyücülerin duruşu gibi dik 
durmalıdırlar. Alay, hakaret ve aşağılamalara 
anında tepki vermelidirler.

ABD, dünya insanlığını huzura, refaha değil

ÜMMETÎN UYANIŞI / CANOĞLU

ğını yap! Sen, ancak bu dünya hayatında hük
münü geçirebilirsin...Bize, hatalarımm ve senin 
bize zorla yaptırdığın büyüyü bağışlaması için Rabbi- 
mize iman ettik. Allah, (mükâfatı) en hayırh ve (ce
zası) en sürekli olandır.’ Şurası muhakkak ki, kim 
Rabbine günahliâr olarak varırsa, cehennem sırf onun 
içindir. O ise orada ne ölür ne de â âr/”(20/72-74) 

“Zararı yok, dediler, (nasıl olsa) biz şüphesiz 
Rabbimize döneceğiz. Biz, ilk iman edenler oİ- 
duğumuz için Rabbimizin hatalarımızı bağışla
yacağını umarız. ” (26/50-51)

“Onlar: Biz zaten Rabbimize döneceğiz. Sen sa
dece Rabbimizin âyetleri bize geldiğinde onlara 
inandığımız için bizden intikam alıyorsun. Ey 
Rabbimiz! Bize bol bol sabır ver, Müslüman 
olarak canımızı al, d e d i le r 1 125'126)

Bilgin-Büyücüler, karşılaştıkları olayın mahi
yeti karşısında, Firavun’un yaşattığı nizamla Mu
sa’nın vaadettiği dünya arasındaki farkı görerek; 
gerçek mutluluk ve kurtuluş yolunu tercih edip, 
Firavun tarafından öldürülebileceklerini bile bile 
Firavun’a karşı çıkmışlardır. ‘Sen, ancak bu dün
ya hayatında hükmünü geçirebilirsin* diyerek 
Firavun’un otoritesini sıfırlamışlar, acziyetini be
lirtmişler ve kendisine ölüm sonrası dünyayı veciz 
bir şekilde hatırlatmışlardır. İşte Firavun o anda, 
gerçek anlamda, bütün heybet, azamet ve ihtişa
mıyla yıkılmıştır.

Son 200 yıllık tarihte Müslümanlar, ilk defa 
ABD ve Batıya ve onların yerli işbirlikçilerine 
‘Sizin, ancak bu dünya hayatında hükmünüz 
geçer'diyerek meydan okuyor ve başkaldırıyorlar. 
Bu duruş, büyük bir devrim sürecinin başlangıcı
dır. Bütün bu yaşananlardan dolayı tüm dünya 
yeni bir devrime gebedir. Bu gün yaşananlar 
kutlu bir doğum sancısının belirtileridir.

Dosdoğru Yolda Devam Edip 
Bilgisizlerin Yoluna Uymamak

Bugün Türkiye’yi yönetenler, Müslüman bir hal
kın temsilcisi olduğunun şuurunda olarak ve Fi
ravunların bu özelliklerini hiç unutmayarak hare
ket etmeli; ABD Firavunlarının karşısında, M u'

ateşe çağırmaktadır. O nedenle de dünyaya ön
derlik yapma hakkını kaybetmiştir. Korkudan do
layı kendisine şu an açıkça karşı çıkılamaması, çı
kılamayacak anlamına da gelmez.

Bugün iki zalim, İrak topraklarında karşı karşı
ya gelmiş birlikte helak olmak için uğraşıyorlar. 
Bu mücadeleden, yaklaşık 200 yıldır ezilen, hor
lanan, sömürülen ve insan bile kabul edilmeyen 
bu ümmet, gerekeni yaparak zaferle çıkacaktır. 
Yıllardır aldatılmanın, kandırılmanın gerçek yüzü 
ile karşı karşıya gelmiştir. İslam coğrafyasına yağ
maya başlayan rahmet, yüzleri maskeleyen boya
ların dökülmesini sağlamaktadır. İslam ümmeti, 
Batının çirkin yüzü ile birlikte kendi yönetimleri
nin çirkin yüzlerini görebilme fırsatını da yakala
mıştır. O nedenle bu diktatörler savaşı, tarihin 
yeniden şekillenmesi ve Müslüman bir ümmetin 
tarih sahnesine yeniden geri dönüşünün müjde
cisidir. Afganistan dağlarında ve İrak çöllerinde 
devam eden ABD katliamı, İsrail oğullarına Hz. 
Musa’nın ‘kurtarıcı’ olarak gelmesi gibi, İslam üm
metinde de yeni Musalar, Selahaddin Eyyubiler 
ortaya çıkaracaktır. 200  yıllık mağlubiyetler 
zincirinden ve ihanetlerden ders almış olan yc' 
ni öncü kadrolar mücadele sahasına girecektir. 
Bunlar, hem ulusal hem de uluslararası firavunla
rın korkulu rüyası olacaktır.Böylelikle Müslü
manlarla beraber tüm insanlık, Firavuni sistem
lerden kurtulacaktır.

"̂ Öyleyse dosdoğru yolda devam edin ve bilgi
sizlerin yoluna uy/nayın"( 10/89) ■

Dipnotlar

1 ' Babacan M., ‘ABD’nin Yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi: 

Bush Doktrini’, (Çeviri), Umran-Ek, Sayı: 99, Kasım 2002 , s.

1-16.

2- İbni Kesir, Tefsir, Çağrı Yay., İstanbul, cilt:10, 1985, 

S.5226

3 ' Şahin T.B., ‘21 Asrın Firavunu ABD’yi Durdurmak İçin 

Ne Yapmalı’, Ümran Dergisi, Sayı; 103, Mart 2003, s. 4-16.
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FITRATIN İSYANI

ABDULLAH YILDIZ

'*Gûç biricik erdemdir** der Nietsche; savaş

Dütı n» ıiır^ ( '*i  i. i  jr V- t  CVUC.UU

putlaştırır ve güce tapar. Batılı için güç **her 
şey**div.

Batıhlann, adına “Coğrafi Keşifler” dedikleri 
“Esfci Dün3fa”nm ve “Yeni Dünya*’mn zengin top
raklarını, altın ve gümüşünü yağma ve talan etme 
operasyonları da, Sanayi Devrimi ile başlayan 
hammadde, enerji, pazar alanlarını ele geçirme 
biçimindeki modem sömürgecilikleri de, nihaî 
tahlilde maddi güç kaynaklarına hakim olma 
kavgasına irca edilebilir. İnsanlık tarihinin en 
kanlı savaşları olan Birinci ve İkinci Dünya Sava- 
şı’nın her ikisinin de Batılı devletler arasındaki 
çıkar kavgasından, daha açıkçası sözkonusu dev- 
letlerin siyasi ve askeri güçlerini pekiştirip rakip
siz kılacak maddi güç kaynaklarını ele geçirme 
kavgasından ibaret olduğunu biliyoruz.

Kuşku yok ki, emperyalist hedefler peşinde ko
şan bir devlet, gücüne güç katmak ve rakip güçle
ri tasfiye edip **tek güç** haline gelmekten başka 
bir şey düşünemez.

Batının vahşî ve çılgın muhacirlerinin vücuda 
getirdiği Amerika Birleşik Devletleri, Birinci 
Dünya Savaşı ile “süper güç”ler arasına girdi; 
İkinci Dünya Savaşı ile de dünyanın üç büyük 
“Efendi”sinden en önemlisi haline geldi. 90’larda 
Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte ise **yegane sü
per güç** olma konumuna terfi etti. Şimdi ABD, 
bu konumunu kaybetmeme, daha da pekiştirme 
daha doğrusu “ebedileştirme" peşinde koşuyor.

Bu amaçla yeni yeni "şeytani planlar** kutup uy
gulamaya kovuyor.

20 Mart 2003’îe başlayan Irak saldifisi, Amsti' 
ka Birleşik Devletleri’nin küresel şeytani planları
nın en önemli aşamalarından birini teşkil ediyor. 
Zira ABD, küresel hegemonyasmı kesinleştir- 
mek için, dünya petrollerinin büyük bölümüne sa
hip olan Körfez bölgesini Irak’tan başlayarak işgal 
edip yerleşmeye çalışıyor. Dahası, dünyaya ‘'Iröre- 
sel değerler**diye takdim edip yutturmaya çalıştı
ğı Batılı değerlere ve Amerikan tipi hayat tarzma 
itirazın tek merkezi olan İslâm dünyasını ve biza
tihi İslâm’ın kendisini bloke etmeyi düşünüyor.

19. yüzyıl ortalarından itibaren' %ir damla 
petrol, bir damla kan** felsefesiyle hareket eden 
sömürgeci devletler, Osmanlı tabiriyle “Düvel-i  ̂
Muazzama” talan ediyordu dünyanın kalan kısmı
nı; şimdi ise sadece ABD! Ünlü Müslüman düşü
nür Roger Garaudy aynen böyle diyor: “Eskiden 
Fransa, İngiltere, vb. birçok sömürgeci ülke vardı. 
Şimdi ise artık bir tek sömürgeci ülke var: Amerika 
Birleşik Devletleri.” {Ümran, Mart 2003)

Amerika’nın öteden beri savunur göründüğü 
değerler ve çokça tekrarlanan “küreselleşme" kav
ramı da, dünyanın kalan kısmını sömürgeleştir- 
meleten başka bir anlam ifade etmiyor. Nitekim, 
ABD’nin sıkça dillendirdiği evrensel değerler de, 
uluslar arası hukuk da, uluslar arası kurum ve ku
ruluşlar da Irak’a saldırırken hiçbir işe yaramadı; 
hepsi adeta çöpe atıldı.

Amerika artık **Gûç her şeydir!** mantığıyla 
hareket ediyor:
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**Gûcûm var; o halde dilediğimi yapanmî^Ydm
meşruiyetimin referansı bizzat kendi gücümdür.

İşte buf “istikbâr** ve “istiğriâ”ya kapılaran

FITRATIN İSYANI / YILDIZ

lu üyelerinden birinin iman etmesi de, onlara üf
lenen “İlahî ruhun” açığa çıkması idi.

Sadece *̂ Rabbitn Allah dedikievi için zul' 
me uğrayan, işkence edilen, ateş henHekierindp

gücün ilahlaşmasıdır!

Gücünü ilahlaştıran Firavun, Hz. Mûsa’ya ve 
kavmine karşı harekete geçerken, "Kuşkusuz bi
zim ontann üzerinde ezici bir gücümüz var"
(7/127) diyordu.

Ad kavmi de; Hz Hûd’un uyarılarına karşın 
yeryüzünde haksız yere böbürleniyor ye **Bizden 
daha güçlü kim varlV* (41/15) diye meydarı oku
yordu.

Bu anlayış, Nietsche’nin ‘güç’ü "biricik er
dem'* sayan zihniyetinin ta kendisidir! Bu anlayış, 
gücünü ebedî kılmak uğruna her şeyi yapar ve her 
türlü zorbaca yönteme başvurur! Meşrûiyeti tama
men* kendinden menkûldür. '

“Siz ebediyetiy/gûven içinde kalacağmtzt uma- 
rak mâlikâneîer mi inşa edersiniz?

“İnsanları tutup yakaladığınız zaman zorbalar 
gibi mi yakalarsınız?" (26/129-130)

İşte bu, gücü ilah edinenlerin çöküş süreci^ 
nin başlangıç noktasıdır!

Bu noktada "htratm isyam*' başlar:
Zira, "yegane erdem'\n güç olduğuna ina

nanlar, bütün insani ve fıtrî duyarlılıkları, erdem
leri yok saymak, hatta yok etmek durumunda ka
lırlar; "yeryüzünü ifsat etmek'\en, "zorbaca ya- 
kalamak^an yani zulüm ve sömürüden başka bir 
model sunamazlar insanlığa. Sadece nefret ve kin 
üretirler!

Ve fıtratın, insanın, insanlığın, insan ruhuna 
üflenen "ilâhı özetin zorba güç sahiplerine karşı 
topyekün ve kesintisiz isyanı başlar. Bu kutlu is
yan karşısında; zorbalaşan, azgınlaşan, ilahlaşan 
hiç bir güç ayakta kalamaz.

“Onlar yeryüzünde büyüklük taslıyor ve şeyta
ni planlar kuruyorlar; oysa bütün sinsi tuzaklar, 
ancak sahiplerine dolanır." (35/43)

Firavun’un Hz. Musa’ya karşı kışkırtıp sihir ya
rışına soktuğu bilgin/sihirbazların bir anda hakkı 
ve hakikati anlayarak "Âlemlerin Rabbine**] 
"Musâ*nm ve Hârun'un R ab b in e ^ ljlll-llT ) 
iman edip en şedît işkenceleri ve ölümü göze al
maları zulme, inkara ve haksızlığa karşı fıtratın 
isyanı idi. Firavun’un karısının ve güvenlik kuru-

yakılan, yurtlarından sürülen, öldürülen mümin
lerin varlığı, nice saf vicdanı kanatmış, harekete 
geçirmiş ve nihayet zâlimler, fıtratın kitleselleşen 
isyanı karşısında yıkılıp gitmişlerdir.

Bugün zulmün ve haksızlığın küresel sistemini 
inşa etmeye çalışan güçler de fıtratın isyanı kar
şısında duramayacaklar.

Tarih boyunca hiçbir savaş, hiç bu kadar, in
sanlığın neredeyse tamamının nefreti ve isyanıyla 
karşılaşmadı! Tarih bu denli geniş çaplı bir savaş 
karşıtı gösteri dalgasına tanık olmadı!

İşte bu da zulme ve haksızlığa karşı fıtratın 
küresel isyantAırl

Dünyanın her köşesinden Irak’a koşup gelen, 
özellikle de saldırgan Amerika, İngiltere ve 
onlara destek olan ülkelerden "fıtratının sesî l̂ni 
dinleyerek çıkıp mazlum Irak halkının yanına ge
len canlı kalkanlar, bu küresel isyanın en önemli 
temsilcileri olmayı hak ediyorlar doğrusu. Ya Bi
rinci Körfez Savaşı’na katılan ama yaptığı yanlışı 
farkederek Irak halkından özür dilemeye gelen 
askerlere ne demeli?!..

Bunlar, sinsi tuzakların sahiplerine dolan
ması değil de nedir?

Kesin olan şu ki, bu küresel isyan, tuzak sahip
lerini kuşatmaya başlamıştır.

İnanıyoruz ki, hazzın ve nefsin ilahlaştırıldığı, 
herkesin ‘hayatını yaşadığı’ bir ülke olan Ameri
ka’dan, Siyonist medya kuşatmasını yararak gelip 
Filistinli mazlumların saflarına katılan hayat 
dolu, gencecik bir kızın; Rachel’in, gözünü kırp
madan İsrail paletleri altında can vermesi, bu kü
reselleşmekte olan fıtrî isyanın fitilini ateşleyen 
kutlu bir ölüm olarak tarihe geçecektir. Bu ateş, 
sadece Siyonist İsrail sapkınlığının değil, aynı za
manda Israilleşen Amerika'nın da sonunu hazır
layacaktır.

"Ve zulmetmekte olanlar nasıl bir inkılâb ile 
devrileceklerini pek yakında bilip/'görecekler- 
d ir." {261221)

İşte tarihin şaşmaz yasası / sünnetullah da 
budur! ■
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YENİ sö m ürg ecilik  ÇAGI

ABDURRAHMAN ARSLAN

Bu yazı, sayın Abdurrahman Arslan’m Araşarma ve Kültür Vakfı merkezinde 
verdiği konferansın-gözden geçirilmiş metnidir.

en eğer izniniz olursa, söz konusu meseleyi
mi "  1 *1  I 11 1 . 1 , 1 . _  I ___ /.___g unıvd  ̂ uâ iitv diLiiiua 0/.clıcycICiv

ye çalışacağım. Fazİa detaya mebıieceğımı- 
zi sanmıyorum. Söze birçok konudaki düşüncele
rimizin yeniden tahlil edilmesi zaruretine vurgu 
yaparak başlamak istiyorum. Çünkü bu son yıllar
da, haklı olarak, dünyanın bir kırılmaya uğradığı
nı söylüyoruz. Fakat bunu söylerken uzun zaman
dan beri içinde düşünmeye çalıştığımız paradig
manın içinde kalmaya devam ediyoruz. Bunun in
sani bir paradigma olmadığını biliyoruz; bu yüz
den de bu durum bana ciddi bir çelişki olarak ge
liyor. Eğer gerçekten dünya, bilginin tabiatından 
hayatın ya da sosyal gerçekliğin pratiğine kadar 
uzanan bir kırılma, yani bir dönüşüm yaşıyorsa; 
bizim İslami olmayan bu paradigmanın dışına çı
karak bu süreci değerlendirmenin yollarını ara
mamız kaçınılmaz olmakta. Oysa biz Müslüman- 
1ar hala o eski paradigmatik yapı içinde düşünme
ye devam ediyoruz; kanımca bu bizim için ciddi 
bir sorun.

Şüphe yok ki böyle bir çaba hiç de kolay değil; 
zihniyet yapılarını değiştirmek kolay olmuyor. Fa
kat eski paradigmanın bizim için kullanışlı olma
dığı bir gerçek; zira dünyada cereyan eden olayla
rı bilhassa İslam dünyasında cereyan edenleri 
kavrama ve anlamlandırma hususunda ciddi sı
kıntılarımız var. Eğer bir olayı Müslümanca kav
rama imkanını yakalayamıyorsak onun için çö
züm üretmek mümkün olmuyor. Dolayısıyla daha 
en başta soruna çözüm bulmaktan önce o sorunu 
kavrayış biçimimizin, soruna bulduğumuz çözümü 
belirlediğini unutmamamız gerekiyor.

Kolonyalizm, Emperyalizm

Şimdi “yeni - sömürgecilik" meselesine kısaca de
ğinmeye çalışalım. Bu hususta geride bıraktığımız 
dönemin kendine has iki kavramı vardır: Kolon
yalizm ve emperyalizm. Biri topraklar ve nüfiıs üze
rindeki hakimiyeti ifade ediyordu. Diğeri de ser
maye finans düzeyinde sömürünün son aşaması 
olarak tanımlanmıştı. Genel olarak solun tanım
ladığı emperyalizm kavramını yaygın şekilde kul
landığımız biliniyor. Fakat ne yazık ki bu kavramı 
Müslümanca bir tahlilden geçiremedik. Oysa ya- 
pabilseydik, kavramın muhtevasını daha çok zen- 
ginleştirebilirdik. Şimdi bu iki kavram da içerik 
değiştirmiş durumda. Yani hem siyasi/sosyal dü-, 
zeyde hem de hayatın pratiğinde geçmişten fark
lılık arzediyor. Bunun yanında hayatın pratiğinde 
cereyan eden olayları anlama ve açıklamada bize 
yeterli ufuk açmıyorlar. Üçüncü bir kavram ola
rak sık sık dile getirilen '̂ yeni - sömürgecilik” ile 
beraber, kanımca sorun yeniden başlıyor. Yem 
Sömürgecilik nedirî Eğer biz klasik kolonyalizm 
yada emperyalizm kavramlarına sadık kalarak ve
ya kalmaksızın, ama onların zihnimizde bıraktığı 
“tortuların” ışığında bakarsak, muhtemelen yeni 
olayları kavramada zorluk çekeceğiz. Çünkü o iki 
kavram da bizi dünyada sadece ekonomik düzlem
de bakmaya davet ediyor. Böylece sömürü diğer 
bütün boyutlarına bakarak 'zihnimize ekonomik 
bir mesele olarak geliyor. Oysa sömürü ve onun 
arkasında yatan dünya görüşünü sadece ekono
mik bir meseleye indirgeyemeyiz. Bu, ekonomik
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mesele olmayı aşmaktadır. Zira bugün bir hayat 
biçiminin insanlara empoze edilmeye çalışıldığı
nı; bunun yoksullar ve zenginler; sömüren ve sö' 
mürülenler için ortak bir hayat biçimi olması.

" ' i /

kiyor. Zira bu arada insanların birbirine olan 
“muhtaçlık” meselesi de var. Yani sömürülmemek 
“muhtaçlık halinin” olmaması anlamına da gel- 
mekte. Bundan dolayı diyorum ki emperyalizm

YENİ SÖMÜRGECİLİK ÇAĞI / ARSLAN

meseleyi ekonomik düzleme indirgeyemeyeceği- 
mizi gösteriyor.

Eğer kolonyalizm ve emperyalizm kavramları
nı zenginleştirebilseydik; muhtemelen bugün 
Müslümanlar kendi hayat bilimlerini koruma ko
nusunda şimdikinden çok daha dikkatli olabilirdi. 
Biz içeriği çok muğlak “kültür” kavramını savu
nup dururken - kültür emperyalizmine karşı çare
siz bir çaba - ki gerçekten olağanüstü derecede 
muğlak bir muhtevaya sahiptir kültür kavramı. 
Ama bir “hayat biçiminin” nasıl korunacağı üze
rinde yeterince duyarlı olamadık. Bugün bizden, 
bakıyoruz ki bize ait bir hayat biçiminin bir başka 
hayat biçimiyle değiştirilmesi istenmekte. Bunu 
ne kolonyalizm nede emperyalizm kavramları aç- 
kılayamıyor. Bizim açımızdan sorunun bir boyutu 
da budur. İkincisi ise her şeyden evvel bugün "ör- 
nesi'* olmayan, yada post-modernizmle beraber 
‘̂belirsizleşen** bir sömürü dünyasında yaşama- 

mızdır. Bu sömürüye, yeni sömürgecilik mi diye
ceğiz? O zaman bu yeni durumu sadece ekonomik 
temelde ele almamız gerektiğini bilhassa belirt
mek istiyorum. Zira bu “yeni sömürgecilik” bizden 
hayatımızı kuran hakikatin göreceleşmesini iste
yen bir talep olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden 
de hayat biçimimizle uğraşıyor. Bu bağlamda şunu 
söyleyebiliriz: bütün paganist kültür ve anlayışlar, 
ilk iş olarak kendinden farklı hayat biçimlerini 
kendilerine benzetmek arzusu taşıyor. Uzak-doğu 
paganizmini bundan ayrı tutmamız gerekiyor.

Klasik dönemde kolonyalizm veya emperya
lizm belli bir özne tarafından temsil ediliyordu. Bu 
yolda şu kolonyalist veya emperyalist devletti diye 
biliyorduk. Bundan hareketle sömürülmemek için 
ekonomik kaynaklarımızı korumaya çalışırdık. 
Ama asla koruyamadığımızı da hatırlayalım. Fakat 
bunu bugün gerçekten bu kadar açıktan ve somut 
şekilde söyleyebileceğimizi sanmıyorum. Söylesek 
de bunu klasik “araçlarımızla” tahlil edebileceği
miz şüphelidir. Zira sömürü kendini doğrudan 
doğruya ekonomik bir mesele olarak ifade etmi
yor; bir hayat biçiminin aracılığı ve onun taleple
ri olarak kendini ifade ediyor. Bu yüzden de mese
leyi ve çözümünü anlamlandırmak giderek daha 
karmaşık ve sıkıntılı bir hal almakta. Belki de sö
mürünün ne olduğunu yeniden düşünmemiz gere

kavramını zenginleştiremediğimiz için biz Müslü
manlar ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Biz insan
ların birbirlerine muhtaç olduklarına inanıyoruz. 
Bu insan olmanın tabii neticesidir. Dolayısıyla bu 
muhtaçlığı insani olanın tezahürü olarak sömürü 
kavramının dışına taşımamız gerekiyor.

Anglosakson “Kuzenler” ve Yeni Paganizm

Şimdi bu dediklerimizle ilişkili olarak esas konu
ya gelmeden önce bir hususa daha değinmek isti
yorum. Ortadoğu’yla kendilerini hayati ilişki için
de sayan ve genel olarak îngilizlerin “kuzenleri”ni 
“Anglosaksonlar” olarak ifade etmek istiyorum. 
Yani bugün Ortadoğu’ya gelenler Anglosakson- 
lardır ve bu ilk gelişleri değildir. Anglosaksonla- 
rın temsilcisi olarak Amerika bugün yeni paga
nizmi temsil etmekte. Batının genel olarak kökle
rinin Rönesans’la beraber tabiatçılığa/paganizme 
bir dönüş yaptığı bilinir. Fakat Amerika Anglo- 
saksonların inşa ettiği “yeni dünya” olarak bir 
temsilin önderliğini yapmakta. Siz isterseniz buna 
post-modern kültür ve/veya küresel kültürün 
temsilcisi de diyebilirsiniz. Muhtemelen şimdiler
de düşünmemiz gereken noktalardan biri de tev- 
hid inancına sahip bir dinin paganizm karşısında 
olduğu ve olabileceği tavırla ilişkili bulunmakta
dır. Bu bana öncelikle ilk dönemin Hıristiyan 
müminlerini hatırlatıyor. Biliyorsunuz ilk Hıristi
yan müminlerle Roma’da yaşayan insanlar arasın
daki kavga da yine bu sebepten doğmuştu. Hıris
tiyan müminler ibadet ederken Romalılar da on
larla birlikte gelip ibadet ettiler, ortada da bir so
run yoktu. Ne zaman ki paganlar ibadet etmeye 
başladı, Hıristiyanları yanlarında görmediler. Hı
ristiyan müminlere “biz sizinle birlikte ibadet et
tik, siz niçin bizimle birlikte ibadet etmiyorsu
nuz?” dediler. Onların cevabı kısa olmuştur: “Biz” 
dediler, “tek tanrıya ibadet ederiz.” O zaman kav
ga koptu. Dolayısıyla bugün üzerinde düşünmemiz 
gereken yeni bir “durum” var.

Efendim, bu girişten sonra Dünya genelinde 
olduğu kadar, özel olarak Müslüman dünyada, ya
ni Ortadoğu’da gelişen bu olayların resmini çekin 
deselerdi muhtemelen şunu diyeceğim: Tarihin 
hiçbir döneminde hiç bu kadar geniş kapsamlı bir
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coğrafya ve hiç bu kadar kesif bir nüfus, bu kadar 
yoğun bir şekilde kuşatma altına alınmamıştır. 
Müslüman dünya bugün böyle bur kuşatmanın al
tında bulunuyor. Bunun, şüphe yok ki sadece 11 
Eylül veya Irak olaylarıyla başlayıp devam eden 
bir süreç olduğu söylenemez. Kişisel olarak bunun 
böyle olmadığına inanmaktayım. Bu konuyu 
Müslümanların yeteri kadar değerlendirmemekte 
olmalarını; hatta anlamlandırmakta çektikleri 
zorlukları bu son dönemdeki dört konuyu yeteri 
kadar tartışmamış olmalarına bağlıyorum. Bunlar
dan biri Fukayama’nın "Tarihin Sonu”, diğeri 
Huntington’un ‘‘Medeniyetler Çatışması” maka
leleri; diğer ikisi de küreselleşme ve Avrupa B ir
liği meseleleridir.
Eğer Müslümanlar _________________________
olarak bu konulan 
İs la m î/ ü m m e tç i 
rîsrspskrifrsn knî-

"TUZAK SAHİBİNE DOLANIR”

Petrol mü, Post-modern Düzenleme mi?

Bu mantık çerçevesinde bakarsak, Ortadoğu pet
rol rezervlerine sahip bir yerdir; ve petrol kadar an
cak kıymeti harbiyesi olacak bir yerdir. Kişisel kana
atim bu değil, bu bakış biçimini paylaşmadığımı 
belirtmeliyim. Kanımca sorun petrol yatakları de
ğildir  ̂ yani sorunu salt petrole indirgeyemiyoruz. 
Eğer bu meseleye Amerika cihetinden bakarsak, 
kitapların yazdığına yada verilere göre Amerika
nın Ortadoğu petrollerine olan bağımlılığı sadece 
%11’dir.

Bu bağlamda iki hususa değinmek istiyorum. 
Ortadoğu, öncelikle topraklarının altında petro

lün bulunduğu “sı-
_________________________ radan” bir yerin adı

değildir. İnsanoğlu
nun en azından son 

î'rîriVsî'*

Bugün Ortadoğu’da iki gücün karşı karşıya 
geldiğini göıüyufuz. Bunlardan biri Angiu- 
saksonlar, biri de İslam’dır. Biri belli bir 
kültüre / paganizme biri de bir dine işaret 
ediyor.

karak yeterli nis
pette tartışabilsey
dik, kendimi de ka
tarak konuşuyo
rum, muhtemelen 
11 Eylül ve Irak
olaylarıyla başlayan sürecin yeni başlamadığını, 
en azından 1980’lerden itibaren somut bir şekilde 
doğup geliştiğini görebilecektik, ve belki daha iyi 
anlamlandırabilirdik. Fakat maalesef bunu yapa
madık. Ve gelecekte de böyle bir kaygımızın ol
madığını düşünmeme rağmen, yine de yapılacağı
nı ümit etmek istiyorum.

Çünkü kırılma yaşayan bir dünyada kendileri
ni dünyanın sahipleri olarak görenlerin neler yap
tığını anlamamız cihetinden oldukça önemlidir 
bu. Dünyaya, hangi teorik temelden hareketle 
oluşturulan stratejilerle işlerlik kazandırıldığını 
bilmeden, yaşadığımız böyle sıcak ortamların 
oluşma sebebini ve biçimini anlamlandırmakta 
oldukça sıkıntı çekiyoruz. Eğer ‘niye anlamlandır
makta sıkıntı çekiyoruz’ derseniz, şundan diyece
ğim: Tam da batılı paradigma içinde üretilmiş bir 
bakış biçiminin bugün Müslüman zihinlerde çok 
hakim ve yaygın olduğundandır. Bugün Müslü- 
manlara göre dünyanın enerji kaynaklarını Ame
rika ele geçirmek istiyor. Aslında bu Müslüman
ların yada Müslümanca değerlendirmeden, ka
nımca mahiyet olarak’ uzaktır; başkalarının “ikti
sadi paradigma” içinde ürettiklerini papağanca 
tekrarlıyoruz.

ni şekillendiren son 
üç dinin ortaya çık
tığı toprakların adı
dır. Bu, Ortado- 
ğu’yu farklı bir pa
radigma içinde de

ğerlendirmemiz gerektiğine daha başlangıçta işa
ret ediyor. Dolayısıyla bizimle eğer bugün paga
nizmi temsil edenler arasında bir sorun varsa, işi 
kanımca bu “geleneğin” içinde değerlendirmemiz 
gerekiyor. Petrol görünen sebep olsa da acaba va
hiy yeniden bugün paganizmle karşı karşıya mı 
geliyor? Elbetteki petrol önemlidir. Ama bugünkü 
olayları sadece petrolle açıklamak, Müslümanca 
bir bakış açısını yansıtmıyor kanaatindeyim. Fa
kat bu meseleyi bir Haçlı seferi şeklinde anlayalım 
da demek istemiyorum. Savaşa karşı çıkan Hıris
tiyanların sayısı neredeyse Müslümanlara yakın.

İkinci husus olarak; batının üstünlüğünün as
la tartışma götürmediği bir zamanda İslam’ın düş
man olarak tanımlanmış olması, petrolle açıkla
nabilir bir şey değildir. Bunun yanında diğer bir 
husus ise, bugün herkes biliyor ki petrol sahibi bü
tün ülkeler, Müslüman olsun olmasın, petrol sata
caklardır. Tam tersine, artık petrolü olmayanlar 
değil, petrolü olanlar o petrolü satmaya bağımlı 
hale gelmişlerdir. Buna mecburdurlar. Bunu artık 
herkes gibi Amerika da biliyor. Zira petrol üreten 
ülkelerin hemen hepsi kendi toplumsal dünyala
rını o petrolden gelecek gelir üzerine kurmuşlar 
ve geliştirmeye çalışıyorlar. Onların petrol sata-
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maması demek bütün sistemin çökmesi demektir. bir yönüyle petrolden önceki bir dönemle; ama
Bu haliyle bağımlılık, özellikle 1970’lerden itiba- 1859 yılından itibaren petrolün bulunması ve
ren ters dönmüştür diyebiliriz. Bunları söylemem- önem kazanmasıyla beraber petrolle devam eden
de esas sebep şudur: karMmca Ortadoğu*daki-olay-------bir süreç- oldu. I. Dünya Savaşı bu düzenlemenin

^ SÖMÜRGECİLİK ÇAĞI / ARSIAN

İslam post-modem felsefeye olduğu kadar 
küreselleşmenin önerilerine karşı tezlere 
sahip olmasıyla önem taşımakta. Hiçbir 
dinin sahip olmadığı önerilerde bulunuyor 
İslam.

lan sadece petrole bağlıyarak anlayamaz ve açık- 
layamayız. Bu başka sebeplere tekabül ediyor gibi 
geliyor bana. Dolayısıyla sorunun bununla ilgili
dir ve bu da bizim yani Müslümanların bakış açı
mızın ciddi şekilde problemli olduğuna işaret edi
yor. Bu yüzden diyorum ki, klasik anlamda bugün 
Ortadoğu’nun paylaşımından bahsetmemiz müm
kün değil. Yada elbetteki mümkündür, fakat bu
günkü olayları daha derinlikli anlamamıza ve 
açıklamaya yeterli olmayacaktır. Zira dünyanın 
içinden geçmekte
olduğu köklü dönü' ________________________
şümden bağımsız 
değildir Ortado
ğu’da cereyan eden 
olaylar.

Burada bir pay
laşımdan çok bir 
"<fazen/eme en 
bahsedebiliriz; hat- 
ta esas meselenin
bu “düzenleme” olduğunu söyleyebiliriz. Zira 
Müslüman dünyanın tarihte iki defa düzenlemeye 
konu edildiğini görmekteyiz. Biri 1918 yılının 
Ekimi civarında. Osmanlının Ortadoğu’yla olan 
bütün ilişkilerinin kesilmesiyle nihai hedefine 
ulaşan bir düzenlemedir bu. 1918 yılının Paris 
Konferansı bu düzenlemeye uluslararası bir meş
ruiyet kazandırıyor. Burada hatırlatmam gereken 
bir husus var; hatırlatmada geç kald'ğım için ku
sura bakmayın. Bu husus da şudur; burada Ortado
ğu derken bütünüyle İslam coğrafyasını kastettiği
mi hatırlamanızı rica ediyorum. Söz konusu etti
ğimiz birinci düzenlemeden sonra bugün İslam 
dünyası / Ortadoğu ikinci kez düzenlemeye konu 
olmakta. Ve bunu yine Anglosaksonlar yapmak
ta. Birinci düzenlemenin sebebi s.izin de bildiğiniz 
gibi klasik kolonyalist amaçlar ve ideallerdi. Bu 
ilk düzenleme bugünkü Aglo-Saksonların “cedle- 
ri” olan İngilizler tarafından yapıldı. Bunu O rtt- 
doğtt'nun hmritalaştınlmaat olarak nitelendir
mek doğru olacaktır sanırım. Bu düzenleme pet
rolden önce -petrol o zaman batı .dünyası tarafın
dan daha bulunmamıştı- daha çok Mezopotam
ya’nın verimli topraklarıyla ilgiliydi. Benim Orta
doğu’nun haritalaştıniması dediğim süreç aslında

kapısını açtı diyebiliriz. Toprakların, şehir olduğu 
değerlere göre, verime göre, madene göre, Hindis
tan’la ilgili stratejik konuma göre, ve nihayette de 
petrole göre sahiplenildiği haritalaştırma döne
miydi bu. Nitekim bu süreç 1018 yılına gelindi
ğinde İslam topraklarında 22 tane yeni “devlet
çik” ortaya çıkartıyor. Kişisel olarak bunu iiğinç 
buluyorum. Çünkü eğer yanılmıyorsam Endülüs 
Devleti de kendi içinde parçalandığında 22 
prenslik haline geliyor başlangıçta.

Fakat bugün İs-
_________________________ lam dünyasının

ikinci defa tabi tu
tulacağı düzenle
me; bildiğimiz kla
sik kolonyalist/em- 
peryalist amaç ve 
ideallerin ötesinde 
yeni sebeplere da- 

 ̂ yanıyor. En azın
dan ben böyle dü

şünüyorum. Bu yüzden de bu noktaya değinirken, 
önemini küçümsemediğim enerji meselesinin, bu 
yeni düzenlemeyi belirleyen sebep olmadığına 
inanıyorum. Bu düzenleme acaba askeri/ekono
mik bir tehditten dolayı olabilir mi? Herkes de bi
liyor ki, İslam dünyasının böyle bir gücü yok. Şu
nu başlangıçta söyleyebileceğime inanıyorum: 
Eğer deyim yerindeyse, dün İslam dünyası ve/ve
ya Ortadoğu modem bir düzenlemenin nesnesi 
olurken, bugün post-modem bir düzenlemenin 
nesnesi olmaya aday gözüküyor.

Anglosaksonlarla İslam Karşı Karşıya

Bir yanıyla konuşmamızı açmaya çalışırsak; İslam 
dünyası uzun zamandan beri niçin düşman edildi? 
Bunun bir anlamı olsa gerek. Bu klasik kolonyal 
mantığın ötesine uzanıyor gibi geliyor bana. Do
layısıyla kanımca burada iki unsur bu müdahale
yi/düzenlemeyi zorunlu kılmıştır. Önce düzenle
menin öznesinden, aktöründen bahsetmemiz ge
rekiyor. 1918 yılındaki düzenlemenin baş aktörü 
İngilizlerdi. Düzenleme, İslam dünyasının “mer
kezini” İngilizlerin ele geçirmesiyle tamamlanı
yor. Fransızlara ve İtalyanlara ise İslam dünyası-
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bahsetmemiz gerekiyor. Fakat bu hadiselerden 
bahsetmeden önce değinmemiz gereken bazı nok- 
talar var:

Soğuk savaşın bitiminden önce, ABD, Sov- 
yetlerin çökeceğini biliyordu. Dolayısıyla çöküş 
yaşanmadan önce İslam/Müslümanlarla ilgili bazı 
hesapların yapıldığını söyleyebiliriz. Bunun en so- 
mut ifadesi Nato’nun strateji değiştirmesidir. Bu 
nedenle İslam’ın düşman ilan edilmesi, soğuk sa- 
vaşın bitimi sonrasında ortaya çıkmış bir değer' 
lendirmenin neticesi sayılamaz; bu bize değerlen
dirmenin daha önceden yapıldığını göstermekte. 
Bunun sebebine daha sonra değineceğiz. ABD bir 
bakıma çok önceden İslam’ın, kendisine karşı 
meydan okuyan bir **aktör** olarak değerlendir
mekteydi. Fakat bu meydan okuma bildiğimiz o 
klasik çerçeve içinde anlam bulan bir meydan 

0<=‘ i r e V l ' f  I» i t i -  n V ı ı n v ^  d t ^ a i l d i  o  ı s ı l ı n  i s  n f ı  r ?tc l i a i ı ' ı  c ı r ı l t ı  d e -

nın periferisinde yer veriliyor. Suriye ve Lübnan, 
Cezayir ve Fransızlara, Libya da İtalyanlara verili
yor. Güçlü ve düzenleyici fail Ingilizler. Burada 
bugün de bu “terkip” bozulmadığı için, Ingilizler- 
den çok; bunun yerine AvustralyalIları, Yeni Ze
landalIları, Amerikalıları ve Ingilizleri de katarak 
“Anglosakson” ibaresini kullanmak istiyorum.

Bugün Ortadoğu’da iki gücün karşı karşıya 
geldiğini görüyoruz. Bunlardan biri Anglosakson'
lar, biri de İslam’dır. Biri belli bir kültüre / paga
nizme biri de bir dine işaret ediyor. Bunu özellik
le ifade ediyorum, yani Müslümanlar demiyorum. 
İslam derken tabi ki de Müslümanlardan bahset
memiz gerekiyor ama; İslam’ın Anglosaksonların 
gözünde temsil ettiği tehditten, Müslümanların 
yeterince haberdar olduklarına inanmadığımdan, 
bunu İslam olarak ifade ediyorum. Müslümanlar

“TUZAK SAHİBİNE DOLANIR”

rsz CLLi^ının lazio. iSrıCirıGs. cıcğıııcr §ı« ı̂ 
na. Bu yüzden de niçin kuşatma altında oldukla
rını, hatta kuşatma altında olduklarının bile far
kında oldukları söylenemez. Zira çok zaman me
seleyi Taliban veya Saddam imgeleriyle, yada 
bunların dışında petrol/enerji imgesiyle açıklama
ya çalışmaları bunu gösteriyor. Daha sonraki za
manlarda bunların yerini, totaliter veya demokra
tik olmayan idareciler, sultanlar, krallar, şeyhler 
alırsa şaşmamak lazım.

Ortadoğu’yu düzenleyici güç olarak Anglosak- 
sonlarda, 11. Dünya Savaşıyla beraber lider konu
mundaki ülkelerin değiştiğini görüyoruz. Birinci 
düzenlemenin aktörü İngiltere olurken bu ikinci 
düzenlemenin hakim aktörü ABD oluyor. Burada 
Ortadoğu’nun kurulu düzeninin, aktörler değişse 
bile, devam ettirildiğini görüyoruz. Dünyada kla
sik kolonyal düzenler/sistemler dönüşürken, altüst 
olurken, Ortadoğu’nun haritalaştırılmış düzeni 
devam ettirilmiştir. Mesela özgürlük ve demokra
siden bahsedilirken, son birkaç yıl içinde Fas, Ür
dün krallarının yerine oğulları ikame edildi; Suri
ye’de aynı ikame işi gerçekleşti. Mısır’da da aynı 
şeyin olması muhtemeldir. Bunları herhalde ora
daki halk yapmadı. Batının onayı olmadan bu 
mümkün mü?

Demek ki sistemin devamı meselesi önemli, 
ama zaten sorunun kendisi de burayla ayrılmaz 
ilişki içinde. Ne var ki sistemin devamı bir süre
den biri tehlikeye girmiştir. Kanımca bugün ikin
ci düzenlemeyi kaçınılmaz kılan da bu **tehli- 
/rê 'dir; ve bu tehlikeyi doğuran iki hadiseden
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okuma özelliği taşımaktaydı. Zaten mesele, çözül
mesi gereken sorun da budur. Ondan diyorum; 
Müslümanlar Fukayama’yı ve Huntington’u tar
tışmadılar. Eğer tahlilde bulunsaydık görecektik 
ki “dünyanın işleyişinde” artık ciddi değişiklikler 
söz konusudur.' Bu yüzden de iki insanın bu yeni 
dünyanın “resmini çekmeye” çalıştıklarını anla
mak kolay olacaktı. Onların çektikleri ^̂ resim” 
yanlış olabilir, ama dünyanın işleyişindeki kırılma 
inkar edilemezdir. Dünyanın işleyiş tarihi, 1648 
Westphalia barışından itibaren belirli bir mecra
da seyretmekteydi; ama bu iki makaleyi tahlil et
tiğimizde bu işleyişte bir aksaklık olduğunu anla
mak zor olmuyor. Artık dünyanın işleyiş biçimi, o 
alışılan değerler üzerinden, alışılmış paradigma 
içinde cereyan etmiyordu. Bu şundan dolayı 
önemliydi: Dünyanın işleyiş tarzı, nereye doğru 
yol aldığı bilinmeden, dünyayı yönetecek strateji
leri üretmek mümkün olmaz. Dünyayı yöneten 
küresel güç olarak Anglosaksonlar için bu fazla
sıyla önem taşıyor. Kendi çıkarları, yönetimi açı
sından bu stratejiyi oluşturmak gerekiyor. Şimdi 
Fukuyama ve Huntington’a baktığımızda ikisinin 
de bize yeni bir dünya resmi çizdiklerini görüyo
ruz. Bu iki zıt bakış açısının ortak zemini yeni re
sim çekmeye çalışmaları. Eğer satır aralarını iyi 
tahlil edebilseydik, meseleyi anlamak daha kolay 
hale gelebilirdi. Bunlar olmadan mesele asla anla
şılmaz demek istemiyorum. Ama bugün Ortado
ğu’daki meseleleri anlamak daha kolay olacaktı 
diye düşünüyorum. Zira resim bize, özellikle Hun-
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tington’un makalesinde çizilen resme baktığımız
da; dörtyüz yıllık alışılmamış bir paradigmanın dı
şında çizilmiş bir resim olma özelliği taşıyor. Bize 
diyor ki, çatışma din/kültür temelli olaeâk; çünkü

 ̂ '!)/ ^

yeni paradigma meseleyi böyle görüyor ve böyle 
değerlendiriyor. Müslümanların aksini söylemesi 
bir şeyi değiştirmiyor. Halbuki eski paradigmaya 
göre çatışmayı din temelinde kavramsallaştırmak 
mümkün değil. Yani modernist paradigma çatış
mayı sınıf, geri kalmışlık vs. temelinde kavramsal
laştırmıştı. Zira din ona göre eskiye ait bir değer
dir; toplumları manipüle etmesi, güçlendirmesi, 
enerji katması, yönlendirmesi nihai olarak kabul 
edilir bir şey sayılmaz. Aslında bu dört yüz yıllık 
bir düşünme geleneğinden kopuş demektir. Bu 
kopuşu yaparak dünyayı yeniden anlamlandırma
ya çalışmaktadır, küresel güçler. Öbür türlü yete
ri kadar anlamlandırılamıyor; çünkü dünya kırıl
maya uğramıştır. Oysa biz Müslümanlar zannedi
yoruz ki dünya eski güzergahında işleyişine devam 
ediyor. Peki niçin ikinci düzenleme sözkonusu 
oldu?

Yeni Düzenlemeyi Gerektiren İki Sebep

Kişisel kanıma göre; 1918 yılında tamamlanan ilk 
düzenlemenin ardından gelen ve soğuk savaşın 
bitimiyle uygulamaya konulan bu yeni düzenleme 
iki önemli sebebe dayanıyor:

Bunlardan biri 1979 yılında meydana gelen 
Iran İslam Devrimidir. İran İslam Devrimi, Orta
doğu’nun Anglosaksonlarca düzenlenen işleyiş 
biçimini, kurulu düzenini mevcut güzergahından 
dışarı çıkardı. Devrimin öncelikleri, hangi amaç
lar taşıdığı başka hususlardır. Ama ilk defa para* 
digma dtşt bir hadise olmasıyla önem taşıdı; zira 
devrim batı ve batılı paradigma için hesap dışı bir 
olaydı. Hatta modernist paradigma için kıyameti 
temsil etmekteydi. Bu yüzden de bu günkü düzen
lemeyi zorunlu kılan bir hadise oldu.

ikinci sebep ise; aşağı yukarı daha önce başla
mış olmasıyla beraber, daha çok soğuk savaşın bi
timi sonrasında dile getirilen kûreselleşmedk. 
Fakat küreselleşme derken; daha çok küreselleş
menin arkasında yatan, küreselleşmeye cesaret 
veren ve onun dünya genelinde fazla sorun olma
dan yumuşakça kabulünü sağlayan felsefesini, ya
ni post-modern felsefeyi kastediyorum. İkinci se
bep bu felsefi görüş ve onun hayatın pratiğindeki 
yansımasıydı.

Tekrar özetle izah edersek; günümüzde Orta
doğu’nun yeniden düzenlenmesini zorunlu kılan 
iki sebep var: Önce petrolün temel sebep olmak- 
tan çıktığını, söylememiz gerekiyorr~Bunun yeri<-
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ne, İran Devrimi ve post-modern felsefe bu dü
zenlemeyi Anglosaksonlar cihetinden mecbur ha
le getirmiştir. Şimdi, Anglosaksonlar, Ortado
ğu’yu eski güzergahı üzerinden ve 21.yüzyıl için 
stratejik düzenlemeye tabi tutmak istemekteler. 
Varsayılanın aksine, şu an Anglosaksonlar tara
fından idare edilse de, hakikatte Ortadoğu Ang- 
losaksonlara muhtaç değil, Anglosaksonlar Orta
doğu’ya muhtaçtırlar. Zira Ortadoğu’nun olma
ması demek, küreselliğin önderliğinin Anglosak" 
sonlarca yürütülemeyeceği demektir

Bu yüzden Ortadoğu’nun kendi gücüyle ken
di ayakları üstünde durması demek, kanımca 
Anglosakson dünyanın, o küresel gücün yıkılma
sı demek olacaktır. Mücadelenin bu temelde ce
reyan ettiğini düşünüyorum. Dolayısıyla çekişme, 
Huntington’cu tez bağlamında, iki aktör arasında 
cereyan ediyor: öncede ifade ettiğim gibi bunlar
dan biri İslam diğeri de Anglosaksonlardır. Müs
lümanlar “arkadan” geliyor. Zira İslam’la post
modern felsefe veya pagan kültür arasındaki çe
kişme ve meydan okuma Müslümanlar tarafından 
daha yeterince anlaşılmış sayılmaz. Bunun yanın
da İslam post-modern felsefeye olduğu kadar kü
reselleşmenin önerilerine karşı tezlere sahip ol- 
masıyla önem taşımakta. Hiçbir dinin sahip ol
madığı önerilerde bulunuyor İslam. İslam diğer 
dinler gibi post-modern hayat biçimine karşı al
ternatif bir hayat biçimi sunuyor; fakat diğer din
lerden farklı olarak sadece İslam dünyaya ulusla
rarası bir hukuk önermektedir. Şüphe yok ki bü
tün dinler küreselleşmeye karşı direnç göstermek
te; az yada çok bunu yapmaktalar. Fakait sadece 
İslam küreselleşmeye yada pagan kültüre karşı 
ciddi bir itirazda bulunmaktadır. Post-modern 
felsefenin olduğu kadar pagan kültürün de bu iti
razı kolayca kabul etmesi beklenemez. Ben bu iti
razın ciddiyetinin biz Müslümanlar tarafından ha
la yeteri kadar kavranamadığını düşünüyorum. 
Ondan dolayı, ümit ediyorum ki, Allah izin verir
se bu yoğun tartışmaları ileride yapalım. Belki o 
zaman İslam’ın neden dünyaya **düşman** ilan 
edildiğini daha iyi kavramak mümkün olur. Zira 
nasıl bir dünyada yaşadığımızı bilmeden meseleyi 
layıkıyla anlamak kolay olmuyor. Sabrınız için te
şekkür ediyorum... ■
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u zor ve kötü dönemde hâlen devam eden
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gelmiyor belki, hakat bu; adalet, özgürlük ve 
insan hakları gibi kavramlara inanan herkes için 
bütün işin ve üstlenilmesi gereken sorumlulukların 
burada bittiği anlamma kesinlikle gelemez. Aksine, 
saldırının sonucu ne olursa olsun, görevler asıl şim
di acil ve önemli hale gelmiştir. İhtimaller, Irak’ta 
görev yapan yardım kuruluşlarının sürekli olarak 
uyardığı olası bir insani felaketle, ona nispeten da
ha iyi bir sonuç arasında değişiyor. Kimsenin kılına 
dahi zarar gelmeyeceğini varsaysak da, böyle bir 
öngörü bile kendi çirkin amaçları uğruna masum 
insanları böylesine korkunç bir riske atanların suç
luluğunu hiçbir şekilde hafifletmeyecektir.

Herhangi bir ön hüküm vermek, şu aşamada 
pek mümkün gibi görünmüyor. Ağırlık verilmesi 
gereken öncelikli mesele, bu saldırının kısmen iyi 
sonuçlar verebilmesi için rieler yapmamız gerekti
ğidir. Bu, şu anlama geliyor; yalnızca bu savaşın 
değil, aynı zamanda on senedir devam eden am
bargo ve yaptırımların kurbanlarına yardım etme 
ve onların ihtiyaçlarına cevap vermeliyiz. Bu yap
tırımlar sivilleri mahvetti, yönetimdeki zorba yö
neticiyi güçlendirdi ve insanları, kurtuluşları için 
ona güvenmeye mecbur kıldı. Senelerdir vurgulan
dığı üzere, uluslararası toplumun Saddam Hüse
yin’in kendisinden daha az tehlikeli olmayan za
lim liderlerin gittiği yoldan gitmesi ve yönetimi 
terketmesi umutlarını da yavaş yavaş eritmiş oldu. 
Bu liderler, Washington’un güdümündekiler tara
fından, kanlı yönetimlerinin son günlerine kadar 
desteklenen bir dizi katillerden başkaları değil: Ça-

vuşesku, bunun en aşikar ve yerinde örneklerin-
U C İ İ  U l i K i l i .

Elbette, kanunlar gereği ABD'den yükiü mik
tarda savaş tazminatı istenecektir, bu sayede en 
azından tahrip edilen yerlerin Amerikalılar tara
fından dikte edilen bir yolla değil de, kendi iste
dikleri ve seçtikleri yolla yeniden inşası sağlanabi
lecektir.

Fakat meseleler daha temel ve uzun vadeli as
lında. Bu saldırıya yapılan muhalefet, tarihî bir ge
leneğin dışında seyrediyor; bu yüzden de Bush iki 
kafadarıyla herkesten uzak, bir adaya çekilip bunu 
tartıştı geçtiğimiz günlerde. Karşıtlık, belki Irak is
tilası üzerinde odaklaşıyor; ancak asıl nedenler, bu
nun da ötesine uzanıyor. Tüm dünyada, gittikçe 
artan bir ABD yayılmacıhğı korkusu baş göstermiş 
durumda; çünkü bu güç, dünya huzuru için bir teh  ̂
dit olarak görülmeye ve öyle algılanmaya başlandı. 
Ve de artan teknolojik imkânlarla birlikte, bu sü
reç daha hızlı ve dünya barışı için daha da korku
tucu bir noktaya doğru gidiyor. Bu yayılmacılık 
korkusu sadece bu istila üzerinde yoğunlaşmıyor; 
olayın arka planı, dünyayı güç kullanarak idare et
me şekli ve tek taraflı, meydan okunamaz bir süper 
güç olunduğunun ilan edilmesidir. Böyle bir süper 
güç mantığı içinde; olası bir meydan okumayı ön
lemeye dönük savaşlar, gerektiğinde yapılacak; 
ama bu, kendi ülkesini korumaya yönelik savaşlar
dan farklı bir anlam taşımış olacak. Ve bunu yap
mak için farklı savaş stratejileri de kullanılmaya
cak: Tehdidi yok etmek için sınırsız bir askeri güç 
kullanımı! Açıkça ilan edilen amaç ise ABD’nin 
prestiji ve gücünü korumak ve dünya üzerindeki
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tüm tehditleri temizlemek. Şimdi ya da gelecekte 
ortaya çıkabilecek böyle bir meydan okuma veya 
buna yönelik bir işaret, bugün dünyanm geri kala- 
nını şiddet vasıtasıyla bastıran ve yeni, ve çok teh^
likeli bir yolda; örneğin tüm dünyada uzay çağınm 
ölümcül silahlarının geliştirilmesine neden olabi
lecek düşmanlıklara doğru ilerleyen ülke yönetici
leri tarafından bu kez karşı konulamaz bir kuvvete 
le karşılanmayacaktır.

Şunu belirtmeliyim ki, aktardığım bu sözler ve 
saptamalar, Dick Cheney, Donald Rumsfeld veya 
şu an yönetimde bulunan diğer radikal stratejistle- 
rin tespitleri veya öngörüleri değil. 40 sene önce 
Kennedy yönetimine danışmanlık yapmakta olan 
Dean Acheson’un o dönemde söylediği sözler. O, 
zamanında Küba’da bir rejim değişikliğini sağla
mak için başlatılan uluslararası kampanyanın, as
lında dünyayı büyük bir nükleer savaşa sürükledi
ğini bildiği hâlde, ABD’nin Küba’ya yaptığı müda
haleleri haklı gerekçelere dayandırıyordu. Yine de 
her şeye rağmen. Amerikan toplumunu uluslarara
sı hukuk hakkında bilgilendirmekten de geri dur
madı; bu hukuk, ABD’nin Küba’ya karşı uyguladı
ğı ekonomik ambargo ve saldırıların, sebebi ne 
olursa olsun, herhangi bir yasallığa dayanmadığını 
belirtse de.

Değindiğimiz tüm bu konular, artık sabitleşmiş 
durumda ve gündemden düşmesi de pek mümkün 
görünmüyor. Mevcut yönetimin maceracı ve şid
dete meyyal yönetimi, ne denli uç bir strateji izlen
diğinin ve bunun gelecekte büyük çaplı sorunlar 
oluşturabileceğinin sinyallerini veriyor. Bu, planlı 
bir politika spektrumunun sonu anlamına da geli
yor aynı zamanda.

Mevcut gücü elinde tutan yönetimin emperyal 
istekleri tüm dünyada, -ki buna, içerdeki yapı da 
dahil- büyük bir ürperti ve endişe uyandırıyor. 
Tepkiler de elbette buna paralel olarak daha kuv
vetli oluyor; özellikle de geleneksel kurbanlar arasın- 
da(Chomsky kuvvetle muhtemel burada bütün bir 
üçüncü dünyayı kastetmektedir. Ancak bunu Müs- 
lümanlar şeklinde okuyabiliriz, AC). Onlar, ken
dilerini mahveden “medeniyet" denilen şeyin tari
hini çok iyi biliyorlar ve bunu hâlâ yaşamaya de
vam ediyorlar.

Bunların yanı sıra, birkaç gün önce, içinde 
dünyanın birçok ülkesinin hükümetlerini de ba
rındıran dağınık bir oluşum. Bush yönetimini Hit- 
ler’den daha agresif davranmakla suçladı. Tüm 
bunlar, hakkında dikkatli ve dürüst tahliller yapıl

ması gereken meseleler sanırım.
Bush yönetiminin gerilimi ve korkuları artıran 

politikalarına rağmen, uluslararası stratejistler ve 
aydınlar, dinlemek ve öğrenmek isteyen herkes 
için ABD’nin dünyada terörün ve silahların tahrip 
edici gücünün artmasına neden olan bir politika 
yürüttüğünü belirtiyor. ABD’nin, ektiklerinin bir 
ürünü olarak doğan tehlikelere cevap vermek için 
önünde iki seçeneği var: İlki, uluslararası dünyanın 
bir üyesi olarak bu çevreleri meşru yollardan hare
kete geçirmek ve uluslar arası kurumların izlediği 
yolu benimsemek; diğeri ise baskı ve silah gücüne 
dayalı bir politika izleyerek, olan ve olması muhte
mel tüm tehditleri ezip geçmek. Bu ikinci yol ile 
ABD halkı ve tüm dünya halkları çok ciddi tehli
kelerin içine atılmış olur ve ‘nesillerin tükeneceği’ 
sözünün asılsız bir spekülasyondan ibaret olmadığı
nın ilanı ve kabulü anlamına gelir.

Yakın bir geçmişte (Acheson’un konuşmasın
dan birkaç ay önce) nükleer bir savaşın kıyısından 
dönülmüştü ve bu, bugün hafızalarımızda halen ta
zeliğini korumaya devam ediyor. Dünya olan bite
ni büyük bir endişe ve korku ile izlerken, bu kor
kuları defetmeye ve mutlu bir geleceği şekillendir
meye yönelik bir sürecin başlatıcısı da konumları 
gereği yine ABD halkı olmalıdır.

Tüm bu bahsini ettiğimiz derin kaygılar arasın
da en keskini ve en derini, operasyonun yirmi yılı 
aşkın bir süredir barbarlık ve yıkımla idaresini sür
düren bir liderin yönetimi altındaki savunnuisi?: in
sanlara karşı girişilen insanlık tarihinin en büyük 
askeri ‘operasyon’u olduğu gerçeğidir maalesef. ■
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AMERİKA VE İNGİLTERE İÇİN
ŞOK VE DEHŞET

IBRAHIM KARAGÜL
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kerierının tanklar ve helikopter desteğin
deki ağır saldırılara rağmen kasabada efsanevi bir 
direniş yaşanıyor.” “Fav yarımadası İngiliz askerle
rini bataklığa sapladı. Sivil giyimli bir avuç insan 
ağır hava bombardımanına ve İngiliz komandola
rının şiddetli saldırılarına rağmen düşmü- 
yor.””Amerikan-İngiliz ordusu tarafından kuşatı
lan Basra’da elektik ve su kesildi. Halk açlığa 
mahkum edildi. Basra ağır topçu saldırılarına, ha
va bombardımanına, füze saldırılarına rağmen 
düşmüyor.” “Amerikan-İngiliz orduları Nasıriye 
önünde saplanıp kaldılar. Necef, Kerbela yönünde 
çölde ilerleyen koalisyon orduları kentlere giremi
yor.” “Bağdat ağır bombardıman altında. Kent 
alev alev yanıyor.” “Bağdat, Basra, Musul, Kerkük, 
Tigrit ağır bombardıman altında. Ölü ve yaralı sa
yısı tespit edilemiyor.” “Bağdat’ta minarelerden 
cihad çağrıları yapılıyor. Bombardıman sırasında 
tekbirler getiriliyor.” “Amerikan bombardımanın
da ölen sivillerin sayısı iki yüzlere, yaralı sayısı 
binlere çıktı.” “Koalisyon güçleri petrol kuyuları
nın güvenliğini sağladı!” “yüz bin çocuk salgın 
hastalıkla karşı karşıya.” “Kuşatma altında tutulan 
Basra'da su ve elektrik yok. Gıda sıkıntısı yaşanı
yor,yardım kanalları kapalı. İlaç eksikliği nedeniy
le 100 bin çocuk ölümle yüz yüze. Basra'da tam 
anlamıyla bir insanlık dramı yaşanabilir. 2 milyon 
kişiye su sağlayan istasyon ABD ve İngiliz askerle
rinin kontrolünde. Bunlar yetmiyormuş gibi işgal 
güçleri kenti aralıksız bombalıyor. Basra’yı askeri 
hedef ilan ediyor. Artık sivillerin varlığı gözetil
meyecek. BM Çocuk Fonu UNICEF, Basra ken-
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tehdidi akında buİuııüuğuıiLi duyuıdu."
Her gün televizyon ekranlarında İslam’ın baş

kentlerinden birinin nasıl yerle bir edildiğini, kol
ları/bacakları kopmuş, yanmış çocuk görüntüleri
ni, Türk hava sahasından geçen B-52 ağır bom
bardıman uçaklarının Irak halkı ve kentleri üzeri
ne nasıl ölüm yağdırdığını izliyoruz. Ahlaksız, in
safsız, dünyanın durduramadığı tek taraflı bir sal
dırganlıkla, küresel düzeyde tehditler oluşturan bir 
çılgınlıkla karşı karşıyayız. Amerika ve İngiltere, 
Dünyanın gözleri önünde bir halkı esir almak ve 
kaynaklarını yağmalamak için uluslar arası huku
ku, Birleşmiş Milletler’i ve dünyanın sağduyusunu 
çiğneyerek bir ülkeye saldırıyor, o ülkeyi yerle bir 
ediyor.

Irak’ı işgal edebilir ancak Amerika “tarihinin 
en büyük kumarı”nı oynuyor. Ortadoğu’ya şekil 
vermek ve yeni bir dünya düzeni oluşturmak ama
cıyla yola çıkan “Bush-Cheney çetesi” ve yan
daşları, daha Irak’a saldırmadan dünyanın gözün
de savaşı kaybetti. İleri teknoloji ürünü silahlarla 
Irak’ı yerle bir etseler, 1991’de olduğu gibi yüz bin
lerce insanı katletseler, Bağdat’ı, Basra’yı, Mu
sul’u ve Kerkük’ü yok etseler, petrol kaynaklarına 
el koysalar, Dicle ve Fırat’ın suyu üzerinde ege
menlik kursalar bile bu savaşı kaybedecekler.

Onlar, Amerikan gücünün karşı konulmazlığı- 
nı ispatlamak, ABD ve İsrail için tehdit oluştura
bilecek ülkeleri yıkmak. Amerikan hegemonyası
na karşı yeni bir süper gücün ortaya çıkmasını en
gellemek ve dünyanın tek kutuplu Amerikan siste
mine boyun eğmesini sağlamak için yola çıktılar.
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Daha Irak’ı istilaya başlayamadan kendi elle- 

riyle kendi kuyularını kazdılar ve planlarının çoğu 
aleyhlerine döndü. Artık ne “teröre karşı savaş” 
yapabilecekler., ne-Ortadoğu veya-başka bölgeler. .̂

ŞOK VE DEHŞET / KARAGÜL

Bu istila, hiçbir şekilde Saddam Hüseyin’in 
devrilmesi hatta Irak’ın işgal edilmesiyle sınırlı 
kalmayacak. Ortadoğu’nun ve İslam coğrafyasının 
her-köşesi ceph&y£. dönü§ecek> Ingiltere ve İsrafil

de yeni nükleer güçlerin ortaya çıkmasını engelle
yebilecekler, ne kendilerine göre bir dünya sistemi 
inşa edebilecekler, ne yeni “süper güçlerdin orta
ya çıkmasının önünü kapatabilecekler, ne İran’ın 
ya da başka ülkelerin nükleer çalışmalarını durdu
rabilecekler, ne Kuzey Kore’yi dizginleyebilecek
ler, ne Islami hareketleri tasfiye edebilecekler, ne 
askeri güçle ayakta tuttukları rejimlerin güvenliği
ni sağlayabilecekler, ne anti-Amerikan söylemi 
zayıflatabilecekler, ne İslam’a karşı başlattıkları 
küresel savaşı kazanabilecekler, ne de yeni 
“dost”lar kazanabilecekler.

Artık Onlar “Korsan Ülkeler”

Daha savaş başlamadan planları yerle bir oldu. El
lerinde kala kala Irak’ın istila etme planı kaldı. Bu 
plan da onları Ortadoğu’da ve İslam coğrafyasında 
öyle bir felaketin içine sürükleyecek ki, geri çekil
mek için formül arayacaklar. Irak’tan sonra diğer 
bölge ülkelerini de istila etme planları İslam dün
yasının yeniden dirilişine yol açacak.

Artık onlar bütün dünyada terör yöntemleri 
kullanan “korsan ülkeler” olarak anılıyor. Artık, 
başta Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kurumlar 
olmak üzere, bütün bölgesel örgütler, onları, dün
ya barışını tehdit eden, insanlığın huzurunu bozan 
ülkeler olarak kabul ediyor. Artık bütün dünya 
on,ları, yağmacı, istilacı ve sömürgeci güçler ola
rak biliyor. Artık dünyada hiçbir saygınlıkları ve 
güvenilirlikle kalmadı.

Daha Irak’a saldırı başlamadan karşılarında öy
le bir küresel koalisyon buldular ki, bunu asla um
muyorlardı. Avrupa, Rusya, Çin, İslam dünyası, 
Bağlantısızlar, Afrika ve Latin Amerika, birkaç 
yan sömürge hariç, “Amerika-ingiltere-Israil şey
tan üçgeni”ne tavır aldı. Bu yağmacı güçlere karşı 
küresel dayanışma hattı oluşmak üzere. 11 Ey- 
lül’den sonra onlarca ülkeyi yanında bulan Ameri- 
ka artık yapayalnız. Yalnızlığının ötesinde artık 
durdurulması, kontrol altına alınması gereken bir 
güç. Silahın gücü kutsayan bu vahşi zihniyet, bir 
şekilde dizginlenecek ya da rezil olacak. Bu gücü 
kullananlar ve ona destek verenler insanlık suçlu
ları olarak anılacaklar. Irak’a saldın başlar başla
mak insanlık suçluları olarak mahkum olacaklar.

il’in Irak’taki planları ortaya çıktığında, bu sömür
gecilerin önünü açanlar ihanetleriyle yüzleşmek 
zorunda kalacaklar.

Türkiye, Amerika ve birkaç müttefikini düş
tükleri çukurdan kurtarmak adına adımlar attı, 
atıyor. Biz bunu daha önce de yaptık. İsrail'in 
Ortadoğu’da ne zaman başı sıkışsa Türkiye 
ABD ve İsrail adına bölge ülkeleri nazarında gi
rişimlerde bulundu. Irak krizinin başından bu ya
na üslendiğimiz rol aynı.

Her ne kadar kamuoyuna tereddütlü bir görün
tü yansıtılıyorsa da Ankara, ABD’ye yönelik küre
sel tepkiyi boşa çıkarmaya yönelik adımlar atıyor. 
Onlara istedikleri her türlü desteği verin: Kuzey 
Irak’ta ne olacaksa ABD, İngiltere ve İsrail’in de
diği gibi olacak. Her şey önceden planlandığı gibi 
yürüyor. Yüz binlerce Müslüman ölecek. Birinci 
Körfez Savaşı’nda yüz altmış bin sivil sadece ha
va saldırılarında öldü. Bunların yüzde altmışı ka
dın ve çocuktu. Yüz binden fazla İraklı asker öldü.

Sanki Birinci Dünya Savaşı Sonrası

Artık mantıklı şeyler söylemenin hiç bir anlamı 
kalmadı. En kaba şekliyle bir istila ve yağma sava
şına, en yalın haliyle bir “terör zihniyeti”ne ta
nıklık ediyoruz. İki istilacı ülke, dünyanın sağdu
yusuna meydan okuyarak, öfkesine aldırmadan bir 
ülkeyi adım adım işgal ediyor, kaynaklarını talan 
ediyorlar. Gözlerimizin önünde Irak topraklarında 
bütün arsızlıklarıyla ilerliyorlar. İki sömürgeci ül
ke, dünyanın şaşkın bakışları altında inanılmaz bir 
ahlaksızlık örneği sergiliyor. Tıpkı Birinci Dünya 
Savaşı sonrası olduğu gibi. Tıpkı Çanakkale’ye 
geldikleri gibi. Tıpkı Anadolu topraklarını işgal 
ettikleri gibi. Tıpkı Osmanlı yönetimindeki 
Lübnan, Filistin, Süveyş, Basra, Bağdat, Musul, 
Şam’a girdikleri gibi. Tıpkı, Hindistan’ı, Malez
ya’yı, Endonezya’yı, Afrika’yı işgal ettikleri gibi. 
Biri geçmişin, diğeri modern zamanların sömür
ge imparatorluğu olan Amerika ve İngiltere, Or
tadoğu’nun kalbine yerleştirdikleri bir “terör 
devleti”yle birlikte, Irak’ı ve bütün bölgeyi ele 
geçirmeye başladı. Şimdilik Irak’talar. Yarın Su
riye’de, Lübnan’da, Filistin’de, Yemen’de, Su
udi Arabistan’da, İran’da hatta Mısır’da olmayı
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planlıyorlar. Türkiye sınırına kadar bütün böl
geyi ateşe veriyorlar. Ardından Türkiye gelecek. 
Harita değişikliklerinde Türkiye de var. Kimse bu- 
nu görmezlikten gelmesin. Suriye sınırı boyunca 
Türkiye topraklatma yerleşenler, yarın hem bu 
bölgeyi hem de Dicle ve Fırat’ın çıkış noktalarını 
pazarlık konusu yapacaklar. “Irak’ın Karzaîleri” 
avuçlarını ovuşturuyor. Efendilerine hizmetleri' 
nin ödülünü almayı bekliyorlar. İnsanlık her za- 
man ihanet edenlerin şerrinden çok çekti. Ama 
asla bu kişilerin yüzleri gülmedi, gülmeyecek. Kişi
sel çıkarları için ülkelerini satıyorlar, toplumlari' 
nın ortak zenginliklerini peşkeş çekiyorlar.

Bu bir Irak savaşı değil. Bu bir Saddam Hüse
yin meselesi değil. Bu küresel istila projesinin Or
tadoğu cephesi. Bu bölgenin yeniden yapılanma
sı, haritaların yeniden çizilmesi, Osmanlı sonrası
/tiımrıtrnl'^n v#^niden b e lir le n -

J. O  O  >

nıcsi prOjCoiGir. tsugupı fcu tocıısyî ırsıc i3 sînLirıs- 
yan her bölge ülkesi yarın sıranın kendilerine gel
diğini görecektir. Bugün bu çılgınlığa ses çıkar
mayanlar yarın bütün düzenlemelerin aleyhlerine 
gelişeceğini anlayacaklar, ancak geç kalmış ola
caklar.

Televizyon ekranlarına çıkan Bush ve Blair, 
Irak’a ve Ortadoğu’ya demokrasi getireceklerini 
söylüyor. Tiksinti verici bir pişkinlik, iğrenç bir 
sahtekârlık. Sizler çağlar boyu bu topraklarda iş- 
gal, zorbalık» sömürü, katliamla anıldınız. Bu 
topraklar sizi tanıyor. Siz birer insanlık suçlususu- 
nuz. Birinci Dünya Savaşı sonrası bu topraklarda 
neler yaptığınızı biliyoruz. Bugün de neler planla
dığınızı biliyoruz. Sizi çok yakından tanıyoruz. Bu 
topraklar, bu ülkenin ve bölgenin insanları, İslam 
dünyası sizin sömürgeci, istilacı, katliamcı karak
terinizi biliyor. Irak’ın kentlerine, kasabalarına, 
köylerine Amerikan-İngiliz bayraklarının dikildi
ği manzaraları ve buna zemin hazırlayanları kimse 
affetmeyecek.

Amerika ve İngiltere, Irak’ta Türkiye, İran ve 
Araplara büyük zarar verecek planlamalar yapıyor. 
Türkiye’den topraklarını, hava sahasını alanlar 
Türkiye’yi bölgeden uzak tutmaya çalışıyorlar. Sa
dece Türkiye’yi değil, İran’ı, Suriye’yi ve Arap-İs- 
lam dünyasını da. Türkiye'yi Musul’dan çıkaran 
İngilizler, yine aynı şekilde Türkiye’yi bölgenin 
dışına itiyor. Bununla da kalmıyorlar, Türkiye- 
İran-Suriye arasında bölgesel bunalıma ilişkin or
tak tavır arayışlarına darbe vuruyorlar, bu üç ülke
nin yakınlaşmasını engelliyorlar. Oysa, Irak krizi-

“TUZAK SAHİBİNE DOLANIR” s s
ne en fazla müdahale etmesi, en fazla söz sahibi ol
ması gereken ülkeler bunlar.

Bush, Powell Ankara’ya mesajlar gönderiyor: 
Sakın bu işe karışma. Sakın tarihi hesaplar gütme. 
Sakın bizim isteklerimizin dışına çıkma. Ama on
lar tarihi hesaplar yapıyor. Onlar yeni bir Ortado
ğu şekillendiriyor. Onlar Kafkaslar ve Orta As
ya’da olduğu gibi bölgenin bütün kaynaklarına tek 
yanlı hakim olmak istiyor. Onlar, bölgedeki bütün 
Müslümanları köleleştirmek istiyor. Onlar, her ül
kede bulunan muhalif güçleri kullanarak saldırıla
rına meşruiyet sağlamaya çalışıyor. Onlar yıllarca 
destekleyip güçlendirdikleri liderleri tasfiye etme 
bahanesiyle bu topraklara geliyor. Onlar Ameri
ka’dan ve İngiltere’den gelerek buraların'efendile
ri olmaya soyunuyor. Onlar, Akdeniz’den Basra 
Körfezi’ne ve Dicle-Fırat havzasına kadar yeni
« 4 ▼ « V I  1 • . •
u i i  jiaiLa&ft jM U i i i .d K  t i j u y o ı .

İsiam dünyası, OsmanlI’nın çöküşünden sonra
ki “ikinci şok”u yaşıyor. Bu yeni bir paylaşım ve 
İslam’ın kontrol altına alınması savaşıdır. Türki
yeli, Mısırlı, Iraklı, Filistinli, Ürdünlü, Suriyeli 
veya baş başka bir bölge ülkesinin vatandaşı olma
mız zihinlerimizin böylesine parçalanmasını ge
rektirmiyor. Onlar bu parçalanmışlık üzerine poli
tika geliştiriyorlar. Türkiye’yi, İran’ı, Suriye’yi, 
Arapları ve Kürtleri içine alacak korkunç bir böl
gesel savaş planlıyorlar: Irak’ta başlayan ateş bü
tün bölge ülkelerini yakacak. Irak’la başlayan bu 
süreç Filistin’den İran’a, Kızıldeniz’den Basra Kör
fezi’ne kadar bütün bölgeyi etkisi altına alacak.

Ancak, bilinmelidir ki, bugün istilacı güçlerin 
yanında olan topluluklar ve rejimler yarın hainler 
olarak görülecek. İşgal güçlerine Örtülü destek ve
ren rejimler çok ciddi bir kamuoyu tepkisiyle yüz
leşecekler.

Amerikan-İngiliz işgalciler bu harekatın adını 
“Şok ve Dehşet” olarak koydular. Öyle görünü
yor ki, Irak’la başlayan işgal harekatının sonuçları 
hem Amerika ve İngiltere için hem de savaşın 
ateşi bütün bölgeyi sardığında bütün bölge rejim
leri için gerçek anlamda “Şok ve Dehşet'* olacdk.

İslam’ın başkentlerinden biri olan Bağdat’a at
tıkları her füze, ele geçirdikleri her petrol kuyusu 
onlara ateş olarak geri dönecek. Onlar yeni bir 
harita çiziyor. Ancak bölgede ortaya çıkacak ve 
tüm İslam coğrafyasını saracak yeni özgürlük sa
vaşı daha farklı bir haritanın oluşumuna yol aça
cak. ■
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SAVAŞ SONRASINDA
TRAK’TN YKNTDFN İNŞASI

THE ECONOMISTMen 
Türkçesi; Ömer ÖZDEMİR

Irak’m Anglosakson işgaline içeriden (İngiliz)bakışın sergilediği bu metni, işgalci koalisyon güçlerinin 
Irak özelinde ve fakat bütün bir İslam coğrafyası genelinde tasarladıkları yeniden 

yapılandırma projesinin ipuçları vermesi ümidiyle yayımlıyoruz...

Zor Bir Görev;
Irak’ın Demokrasi Yoluna Girmesi(!)

“Irak ulusu onurlu tarihi, verimli kaynaklan, eği
tilmiş ve vasıflı insanları ile demokrasi ve özgür 
yaşama yolunda muktedirdir.” İşte böyle diyor 26 
Şubat’ta verdiği bir demeçte sayın Bush. Her na
sılsa bu konudaki görüşleri pek de kabul görmüyor. 
“Irak’ı yeniden inşa etmek ‘zor’, ‘bunaltıcı’, ‘tehli
keli’ olacak” diyor New York Dış İşleri Konsey 
başkanı. Aynı konu hakkında “gerçekten ama ger
çekten çok zor bir iş olacak” diye görüş bildiriyor 
Bağdat’ta görev yapmış diplomat Joseph Wilson.

ABD’nin Irak’a neler yapacağını düşündüğüy
le ilgili olarak, son örnekler -Panama, Haiti, Af
ganistan - cesaret kırıcı bulunuyor. Bu örneklere 
göre Irak çok daha karmaşık bir yapıya sahip ve 
de çok stratejik bir yerde. Ayrıca tarihi de pek iç 
açıcı değil. Petrol açısından çok zengin olan üç 
Osmanlı vilayetini kapsayan Irak, Birinci Dünya 
Savaşı’nda İngiltere tarafından tam 20.000 kayıp 
verilerek zaptedilmişti. Sömürgeciler kırsal güçle
ri ve kentli Sünni sınıfı görmezden gelip taşeron 
bir hükümet kurabileceklerine hükmettiler. Ama 
işler beklenildiği gibi gelişmedi. 1920’de sadece 
bir kabilenin çıkardığı isyan hardal gazı ile zor
lukla, bastırıldı. İngiliz destekli monarşi eski sınıf
sal düzeni yeniden tesis ederek 1958’e kadar yaşa
dı. Bu çalkantı içinde yaşanan üç darbenin so
nunda Saddam Hüseyin ve Baas rejimi yönetimi 
ele,geçirdi. Saddam gücünü petrol, acımasızlık ve 
hile ile sağlamlaştırdı.

Saddam 70’lerin sonlarında vatandaşlarının 
bağlılığını cömert hizmetleriyle kazandığı, olduk
ça etkileyici bir ülke kurdu. Taraftan olduğu Ba- 
asçılık, Avrupa faşizminden ilham alınmış sosya
list ve seküler bir sözde “Arap Rönesans”ı idi. 
Basçılık esas olarak Iraklı bireylerin güçlü bir 
Arap milliyetçiliği ile gözetilmesi anlamına gelir
ken, Saddam’ın uygulamasında genellikle azınlık
ların zorbalıkla bastırılması şeklinde tezahür edi
yordu. Merkezdeki tasfiye ise Arap ve Sünniler- 
den oluşan devrim, muhafızlarının kontrolünde 
sağlandı. Bu arada ülke yönetimi Saddam’ı mito
lojik bir halk kahramanı yaparken, Irak’ı da sonu 
belli olmayan bir savaşa sokuyordu. İrak şu anda 
bölünmüş ve yıpranmış bir ülke.

Şu anki rejim çürüdü ve sadece kabileleri yö
netiyor. Resmi güçler dışında Saddam’ın, kendi 
kabilesinden(Ebu Nasır) otuz bin, devrim muha
fızlarından otuz bin, Irak’ın sekiz bölgesinde mer
kezleri bulunan Irak istihbaratı’nın 80.000- 
200.000 arasında polisini(bir nevi ajan) kapsa
yan büyük bir gücü var. Bunların yanında bir mil
yona yakın parti üyesi ve başkanın özel istihbari 
kaynakları var. Nasıl olduysa böyle baskıcı bir re
jimin üye sayısı 20 milyonun üstünde(bütün bir 
Irak nüfusundan biraz az). Ama Baasçıların çoğu 
ya ailelerini korumak için yada çocuklarının not
larının %10 artırılması gibi yüzsüz ve haksızca 
kazat^çlar için partiye üye olan kimseler. Sadık 
gruplarınınCkabile) bu sadakatlerinin nedeni ba
sit: Kabile liderlerine verilen hediyeler(Toyota 
Land Cruiser ve ağır silahlar gibi). “Bu gruplara
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asla güvenemezsiniz” diyor Haldun Nakib (Ku' 
veytli bir sosyolog): “Onları yalnızca kiralayabi
lirsiniz.”

Kalpler ve Zihinler

İraklılar işgal altında olmayı nasıl karşılayacak 
acaba? Amerikan savunma bakan yardımcısı Paul 
Wolfowitz İraklıların kendilerini kurtarmaya ge
lenleri memnuniyetle karşılayacaklarını tahmin 
ediyor. Zaferin yumuşak bir şekilde gerçekleşeceği ve 
sivil kayıpların sınırlı olacağı ^bi belirsiz bir varsayı
mın gerçekleşmesi durumunda rejimden çok çeken 
İraklılar için iyi olacağı açık. Dört milyon kürt ve 
Saddam’ın Dicleli aşiretleri kendilerine karşı des
teklemesine kızan Fıratlı aşiretler bayram edecek
tir. Yönetimin geleneksel kurbanları arasında yer 
alan hem Güneydeki hem de Bağdat civarındaki 
Şiiler bu durumdan rahatsız olmayacaktır.

Ülkeyi Bay Wolfowitz’den daha iyi bilenler, 
Irak halkının öncelikle Amerika’nın korkunç si
lah gücünden, sonra zalim yöneticilerinden, en 
sonunda da yönetici sınıfla işbirliği yapmaktan 
ürkeceğini tahmin ediyorlar.

Savaş halinde Saddam rejiminin devrilmesi 
herkesin de işine gelmiyor, %3’lük Hıristiyan 
azınlık Baas rejimi yerine gelecek bir Islami rejim
den korku duyuyorlar. Bağdat ve Musul tüccarla

rı ise yağmacılık ve halk üze
rinde nüfiiz kaybından kor
kuyorlar. Kısacası, çoğu Irak
lı “özgürlük” ile ilgili fikirle
rini, güvenlik, yiyecek ve 
baskı altında kalmak gibi ko
nularda garanti almadıkça 
başkalarından sakınacak. 
Tabi bu şartlar sağlanırsa 
Irak halkı çok müteşekkir 
olacak. Çünkü yirmi yıl bo
yunca yapılan savaşlar ve 
eşiğinden dönülen birçok sa
vaş nedeniyle İraklılar gele
ceklerini yitirdiler.

Dolayısıyla, acaba Ame
rika yenilgiye uğratılmış bir

yeniden kuracak? işgalci gü
cün karşılaşacağı insani fela

ketin yanında, İrak halkına kendisini kabul ettir
mek de zorunda.

ABD hala savaş sonrası planlarını nihayete er- 
direbilmiş değil. Bay Bush, yeni Irak’ın bütün bir 
bölge için “özgürlüğün etkileyici ve ilham kayna
ğı” bir örnek olacağını söylüyor. Diğer yetkililer 
ise ABD’nin ekonomik/ politik nedenlerden ötü
rü çok uzun bir süre olmasa da ülkede bir müddet 
kalacağını belirtiyorlar. Kulislerdeki diğer bir söy
lenti ise yeni yapılandırmada ABD’nin olayların 
merkezinde yer alacağı şeklinde. Bunlarla birlikte 
Pentagon, Irak’ın sorumluluğunun iki yıl için bir 
ABDli generale verilmesini planlıyor(asImcia 5 
yıllık kontrol ve 100 bin askerin İrak topraklarına ko
nuşlandırılmasını istiyor).

, Gerçekten Demokrat mı, Demagog mu?

Bu da apayrı bir soru. Acaba Irak demokratikleşe
bilir mi? Sayın Nakib'in bazı şüpheleri var. “De
mokrasi kendine has bazı kuralları içeriyor. Seç
kinler arasında oyunun kurallarına ilişkin bir 
konsensüs sağlanmalı ve halkın bunu kabul etme
si gereklidir. Kanun ve adalet gibi konularda be
lirli konseptlere saygı duyması gerekiyor. Ve böy
le bir ortam Irak’ta yok. “Her Irak’lı bir Sad- 
dam'dır. Hepsi kendilerini bütün Irak için konu
şur sanırlar” diyor Iraklı bir rejim sürgünü.
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IRAK’IN YENİDEN İNŞASI/THE ECONOMIST'DEN 

________ Ahi Şu K ürtlet...-----------------------

Irak gibi Kürtler de kendi aralarında çatışmaya 
■düşmüş ve bölünmü§_d.unınıdalat(Talabani ve

Kürtler Irak’ta ki en güçlü ve köklü özgürlük da- 
vasına sahip-azınl ık. —Dağlık—bölgedeki ( Kuzey

Barzani). İraklılar espri olarak bu yörelere “Tala- 
banistan” ve “Barzanistan” diyorlar. 1996’daki iç 
savaştan bu yana 'ki taraflardan biri Saddam’ı ya
nına almıştı- Kürtler kuvvetli basın organları ve 
siyasi partileriyle her zaman olduğundan daha öz
gür. Tabii gelecekteki akıbetlerinin ne olacağı sa
vaştan sonra daha bir belirginlik kazanacak.

İslamcılar

İnsan yapımı kural ve kanunları reddiyle, İslamcı
lık Arap toplumu içinde önemli ilerleme kaydet
ti. Ayrıca (Sünni Arap’lardan başka) Kürt seçim
lerinde %20 oy alarak da gücünü perçinledi.

Şurası açık ki; Irak’ın tecridi son bulur bulmaz 
İslami hareketlerin bölgede yayılması çok daha 
kolay olacaktır. Bu ise, Amerikan destekli yayın 
yapan Radyo Sava’dan son derece farklı olacaktır.

Irak’ın siyasi kırılganlığı tam da olumlu yanın
da yatıyor. Bay Hüseyin’inki de dahil olmak üze
re bütün Arap otokrasileri bir mezhep ya da sını
fa dayanıyor. Fakat Saddam’ın sallanan kılıcı ve 
ani düşüşü Irak’ta egemenliğin başka bir grup ta
rafından derhal ele alınacağının kanıtı olamaz. 
Bu, mevcut ve başarısız Arap yönetimleri için ye
ni bir siyasi yolun önünü açıyor.

Olumlu bir başka nokta ise ülkenin Sünni 
Araplar, Kürtler ve Şiiler şeklinde bölüneceği 
korkusunun oldukça abartılmış olmasıdır. Ülke 
oldukça şehirleşmiş olduğundan ve travmanın 
boyutlarının büyük oluşundan ötürü sanılanın ak
sine bölünmüşlük tercihe daha şayan bir durum 
olabilir. Geçmişteki dışlanmışlıklarına ve nüfu
sun yüzde 55’ini oluşturduklarının bilincinde ol
malarına rağmen Şiilerin mezhep bilinçleri çok 
güçlü değil. İraklılar 1991 Şii ayaklanmasında Ş i
ilerin yine Şii olan devlet yetkililerini rahatlıkla 
öldürdüklerini ve Sünnilerin de bu isyana katıl
dıklarını hatırlatıyor.

Yine Şiilerin Sünnilere nazaran daha iyi bir 
birlik olmalarına rağmen İmam Humeyni gibi bir 
liderleri olmadığını hatırlatmalıyız. Aksine en 
yetkin Iraklı ayetullahlar politikadan uzak duru
yorlar.

Irak) isyanları Irak tarihinde önemli bir yer kaplı
yor. Ayrıca Saddam’ın 1988’de 60.0Ö0 yurttaşla
rını katletmesi Kürtleri ayrıca hırslandırıyor. Bu 
olayı müteakiben 1991’deki BM krizi ile Kürt- 
Irak sorunu daha da içinden çıkılmaz bir hale gel
di. Kürtler bugün 80.000 peşmergeyi de arkasına 
alarak (sözde)özgürlüklerini korumaya çalışıyor
lar.

Diğer yandan Kürtler para ve dış yardım(siya- 
si) olmadan varlıklarını devam ettiremeyecekleri
nin farkındalar. Petrol rezervleri az ama, Kerkük’ü 
elde etmek gibi bir hedefleri var. Ama Kürtler 
'Türkiye, İran, Suriye- gibi kendi topraklarındaki 
kürtlerin bölücü hareketlerinden endişe duyan 
ülkelerle çevrili. Kürt realistler ise çok dikkatli ol
mak gerekliliğinin öneminin farkındalar.

Açıkça belli oluyor ki; Irak için en iyisi mer
kezi bir yönetim. Ama sınırlar nasıl çizilecek, ga
nimetler nasıl paylaşılacak? Örneğin bazı Şii par
tilerinin petrol zengini olan Güney Irak’ta İslam
cı bir yönetim kurma emelleri hala saklı duruyor. 
Kürtler ülkeyi Kürt ve Arap özerk bölgelerine ay
rılmış ve bu bölgeleri merkezdeki parçalı etnik  
gücün yönetimine bırakan bir oluşum öneriyorlar. 
Çoğu Kürt dava adamı ise dalıili sınırlarla ayrılan 
“Arap” Kuzey Irak’ını Kerkük de dahil olmak üze
re Kürt yönetimine bağlayan bir planın hayalini 
kuruyor. Ama sayıları 500 bin veya daha fazla 
olaıı Türkmenlerin içinde olan müfritler ise (Irak 
sınırları içerisindeki)Kürtleri bölgeden atmak 
için Türkiye’den haber bekliyorlar.

Otoriteler Irak’ın bölgelere(ama kabilelere de
ğil) bölünmüş bir federasyon olması gerektiğine 
inanıyor. Merkezi (yeni) hükümetin tüm petrol 
gelirini gelecekte oluşabilecek sıkıntılara önlem 
olması için hâzineye aktarması planı da kulislerde 
sertçe tartışılan ayrı bir konu. Fakat bütün bu so
ruların cevaplanması fazlasıyla zaman ve sabır is
tiyor. Petrolden çok bu konular en önemli so- 
ru(n)lann kaynağı olacaktır. ■

The Economist 6  Mart 2003 /  Kahire
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PETROL, ORTADOĞU 
VE TÜRKİYE

Y. SİNAN ZAVALSIZ

A ' Ortadoğu’nun Coğrafi Konumu ve Petrol
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sı literatüre yerleşen Ortadoğu kavramının çerçe- 
vesi; dış politika yazarları ve muhtelif ülkelerin 
resmi organları tarafından farklı şekillerde değer
lendirilmiştir. Ortadoğu en geniş anlamıyla 
Fas’tan Hindistan’a, Türkiye’den Habeşistan’a 
kadar uzanır.ı Sınırları daraltıldığında ise, kaba 
bir dikdörtgen olarak görülmektedir. 13-42 dere
ce kuzey enlemleri ile 24-62 derece doğu boylam
ları arasında yer alan bu bölgenin kuzeyinde Tür
kiye, batısında Mısır, güneyinde Yemen, doğu
sunda da İran bulunmaktadır. Yüzölçümü 7.3 mil
yon km  ̂olan bölgede 18 ülke yer almaktadır.^ 

N.J.G. Pounds, Ortadoğu’nun iki temel özelli
ğine vurgu yapmaktadır. Bunlardan ilki İslam di
ni etrafında oluşan bütünlüktür; İkincisi de Os- 
manlı Imparatorluğu’ndan kalan ortak tarihi mi- 
rastır.3 Ortadoğu kavramı, jeokültürel havza ola
rak İslam kimliğini, jeoekonomik kaynak alanı 
olarak petrolü ve fiziki coğrafya olarak da kurak 
bozkır ve çöl iklimini çağrıştırmaktadır.^

Ortadoğu bölgesi XX. yüzyılda petrolle tanış
mış, ancak bu avantajını yeteri kadar iyi kullana- 
mamıştır. Bölgede halen devam eden mücadele
nin sebebi budur.

1859 yılında A BD ’de ilk petrol kuyusunun 
açılmasıyla dünyada petrol devri başlamıştır. Pet
rol gübreden kozmetiğe, giyim eşyasından mutfak 
eşyasına, deterjan ve boyadan her türlü yakıt 
maddelerine kadar kullanılmaktadır. Dolayısıyla,

dünya sanayisinin belkemiğini oluşturmaktadır.^ 
Ortadoğu bölsesi içinde yer alan Basra Körfe-
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rini içermektedir. Bugün bilinen 138 milyar ton 
dünya petrolünün % 65’inden biraz fazlası Orta
doğu bölgesinde bulunmaktadır.^

Petrol konusunda araştırmalar devam ettikçe, 
Ortadoğu’nun sahip olduğu petrol rezervleri de 
değişmektedir. Yakın gelecekte dünyadaki diğer 
petrol rezervlerinin üretim sonucunda azalmasıy
la, bölgenin dünya rezervleri içindeki payının % 
85’e yükseleceği öngörülüyor. Ortadoğu petrolle
rinin bugünkü çıkarım oranı korunduğunda re
zervlerin yüz yıl yeteceği hesaplanmaktadır.

Ortadoğu bölgesinde petrolün ticarete sunula
cak şekilde çıkardmaya başlaması ilk kez 1911’de 
İran’da gerçekleşmiştir. Bunu 1927’de İrak izle
miş, ardından 1935’de Bahreyn, 1939’da Suudi 
Arabistan, 1946’da Kuveyt, 1949’da Türkiye ve 
Katar, 1958’de de Suriye ticari amaçlı petrol üre
timine başlamıştır. Öyle ki, Ortadoğu birbiri ardı
na üretime geçen petrol kuyularıyla tüm dünya 
ülkelerinin dikkatini çekmiştir.^

Dünyadaki hiçbir bölge Ortadoğu kadar yoğun 
olmamıştır. Petrolün son derece önemli bir nite
lik kazanması ve bu maddenin Ortadoğu’da yoğun 
olarak bulunması, sadece bölge içi ülke ve güçle
rin değil, bölge dışı güçlerin de çıkar ve nüfuz mü
cadelelerine sahne olmuştur. ®

1990 yılında Irak’ın Kuveyt’i işgal ederek Kör
fez Krizi’ni başlatması, ardından ABD’nin Irak’a 
müdahale etmesi ve krizin savaşa dönüşmesi; pet
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rolün bölgesel ve küresel düzeni etkileme gücü
nün en mükemmel örneğidir. ̂

Bu müdahale §u şekilde teorize edilebilir. ABD 
1945 ythndanJ[9-67 ydına kadar dünyada hegemo-

----- Türkiye’nin Arap ülkeleriyle münasebetlerini
Misak'i Milli’de belirtilen amaç ve ilkeler ışığı al
tında incelemek gerekir. Misak-ı Milli’ye göre ye- 
ni Türkiye Devleti, uzun yıllar imparatorluğun

nik bir güçtü. ABD şirketleri bütün alanlarda di
ğer bölgelerden daha fazla üretim yapabiliyordu. 
Üretimin bu kadar muazzam olması ilk olarak 
müşteri kıtlığını gündeme getirdi. Ardından Batı 
Avrupa ve Japonya’daki gelişmeler ABD’nin ezici 
iktisadi üstünlüğüne darbe vurdu.

Nihayet 1989’da Sovyet Rusya’nın çöküşü as
lında ABD hegemonyasının da sonu anlamına ge
liyordu. Birçok yorumcu Sovyet Rusya’nın çök
mesiyle ABD’nin tek süper güç olarak kaldığını 
söylerken Wallerstein bunun aksini iddia etmek
tedir.

Wallerstein görüşüriü şekillendirirken şunlara 
dikkat çekmektedir. Soğuk Savaş, gizli bir siyasi- 
iktisadi anlaşmayı bünyesinde barındırmaktaydı. 
ABD SSC B’ye Doğu Avrupa’da bir Sovyet arka 
bahçesi sunmuştu. Soğuk Savaş her iki tarafa da 
kendi hakimiyetleri altındaki bölgelerde diledik
leri tarzda davranma imkanı vermişti. Bu düzenle
me ABD hegemonyasına karşı konulmadığı müd
detçe geçerli olmuştur.

Ancak şimdi Soğuk Savaş bitmiş ve ABD he
gemonyası sona ermiştir. ABD Körfez Savaşı’yla 
çift kutuplu yapıya göre şekillenen bölgesel den
gelerin yeniden kurulmasını amaçlamıştır. Daha 
önceki politikası yalnızca müttefiklerini koruma 
üzerine kuruluyken artık bölge ülkelerinin tama
mını yönlendirmeyi arzulamaktadır. Zira ABD 
Ortadoğu’da ne kadar etkili olursa, Avrupa ve 
Doğu Asya karşısında aynı oranda güçlü olacak
tır. Kendisini dünyanın patronu addeden ABD 
petrolün kaynağını kontrol altına alarak uluslara
rası arenada bu gücü kullanmayı istemektedir.^^

İşte bundan dolayı, dünyaya hükmetmek iste
yen her güç için Ortadoğu bölgesi üzerinde haki
miyet sağlamak çok önemli ve vazgeçilmez bir 
adımdır.

B ' Türkiye-Ortadoğu İlişkileri

Ortadoğu’daki Arap ülkeleri, XVI. yüzyılda Os- 
manlı hakimiyeti altına girmiş ve 1. Dünya Sava- 
şı’nın sonuna kadar da bıi durumlarını sürdürmüş
lerdir. 15

hakimiyeti altında kalmış olan Arap ülkeleri üze
rindeki iddialarından vazgeçmiş oluyordu.

Cumhuriyetin kurulmasından sonra laiklik 
üzerinde durulmuş ve 1924’de hilafet lağvedilmiş
tir. 1926 yılında Şer’î Kanun düzeni kaldırılarak 
yerine Türk Medeni Kanunu kabul edilmiştir. 
1928 yılında da Arap alfabesi terk edilerek Latin 
alfabesine geçilmiştir. Bütün bunlardan sonra 
Arap ülkeleri, Türk toplumunun yeni reformlarla 
birlikte kendilerinden koptuğunu düşünmeye 
başlamışlardır.

1939 yılında Hatay’ın Türkiye’ye katılması, 
Türk-Arap ilişkilerine büyük bir darbe indirmiş, 
aradaki siyasi mesafenin daha da açılmasına ne
den olmuştur. 17

Türkiye, 30 Kasım 1947’de BM Genel Kuru- 
lu’nda Filistin’in taksimi kararına Arap ülkeleriy
le birlikte aleyhte oy kullanmıştır. ı® Ancak 12 
Aralık 1948’de BM Genel Kurulu tarafından ku
rulmasına karar verilen Filistin Uzlaştırma Ko- 
misyonu’na seçildikten sonra somut bir şekilde 
Araplardan uzaklaşmıştır. Araplar böyle bir ko
misyonun kurulmasına aleyhte oy verirken, Türk- 
1er lehte oy vermiş ve Filistin sorununda ilk defa 
Arap ülkelerinden ayrı hareket etmiştir.

28 Mart 1949’da Türkiye’nin İsrail’i tanıyan 
ilk Müslüman devlet olması,20 Arap ülkelerinin 
Türkiye’yi bundan böyle Batı’nın ajanı olarak 
görmelerine yol açmıştır. Türkiye İsrail’i Batılı 
devletlerin güvencesini alarak tanımıştır. Bunun 
bir başka nedeni de Türkiye’nin Sovyetler Birli- 
ği’ni karşısına almak istememesidir. Çünkü Sov
yetler Birliği, kendi topraklarında yaşayan Muse- 
vilerin İsrail’e göç edeceği düşüncesiyle İsrail’in 
kurulmasını destekliyordu.

Böyle bir ortamda İngiltere’nin ortaya attığı 
(MEDO) Ortadoğu Savunma Paktı projesine 
Türkiye’nin . destek vermesi, Araplarda Türki
ye’nin Ortadoğu’da sömürgeci devletlerle birlikte 
hareket ettiği izlenimini uyandırmış ve Batılı ül
kelerle birlikte Türkiye’ye de kin duyulmasına ne
den olmuştur.22

1952 yılında Türkiye’nin (N A TO) Kuzey 
Atlantik Paktı’na üye olmasının ardından Batılı
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devletlerle işbirliğine gitmesi, Araplarla ilişkile
rindeki çatlağı daha da b ü y ü t m ü ş t ü r .^ ^

1955 ydmda Sovyet tehlikesinden endişe 
eden Türkiye, İrak, İngiltere, Pakistan ve îran gi- 
bi Kuzey Kuşak Devletleri, Bağdat Paktı’nı kur- 
muşlardır. Ortadoğu’nun önemli devletlerinden 
Mısır, bu pakta üye olmamış aynı zamanda büyük 
tepki göstermiştir. Mısır Devlet Başkanı Nasır, 
Bağdat Paktı’nın Arap Birliği’ni parçalayacağını 
düşünüyor, Irak’tan başka ülkelerin de bu pakta 
katılmalarını istemiyordu. Sovyetler Birliği aleyh
te bir kampanya başlatmıştı, Fransa; Lübnan ve 
Suriye’yi bu birlikten uzak tutmaya çalışıyordu. 
Suudi Arabistan da pakta karşı çıkınca Irak Arap 
dünyası içinde yalnız kalmıştı. Nasır’ın başlattığı 
kampanya etkili olmuş ve hiçbir Arap devleti
pakta katılmak i s t e m e m i ş t i . 4̂
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amaçlanırken, Arap devletlerinin ikiye bölünme
si güvenliği daha da zedelemiştir. Türkiye’nin 
Bağdat Paktı’nda başrol oynaması Sovyetler Birli
ği’ni kendisine karşı tahrik etmiş, aynı zamanda 
Irak dışındaki Arap devletleri ile ilişkilerini de 
kötüleştirmiştir.^5

29 Ekim 1956 tarihine gelindiğinde Sina böl
gesinde yaşanan gerginlik neticesinde İsrail Mı
sır’a saldırmıştır. Bundan önce Batılı devletlerin 
Asvan Baraj ı’na yapacakları yardım sözünü geri 
almalarının ardından Devlet Başkanı Nasır, bara
jın yapımı için Süveyş Kanalı’nı devletleştirdiğini 
ilan etmiştir.

Bu zamana kadar kanal geçiş ücretleri İngiliz 
ve Fransızların elinde olan bir kanal kumpanyası 
tarafından toplanıyordu. Bu bahaneyle İngiltere 
ve Fransa da kanal bölgesine asker çıkararak bu
rayı işgal etmişlerdir.

Bunun üzerine Bağdat Paktı’nın Ortadoğulu 
üyeleri bölgede çıkabilecek muhtemel bir silahlı 
çatışmadan duydukları endişeyi ortaya koymuş
lardır. Yine düzenledikleri bildiriyle BM Genel 
Kurulu’nun 1947 yılında verdiği taksim kararına 
atıfta bulunarak Filistin konusunda Arap devlet
lerini desteklediklerini göstermişlerdir. Hatta 
Türkiye İsrail’den büyükelçisini çekerek tavrını 
açıkça ortaya koymuştur. Ancak Türkiye’nin 
Arap devletleri kazanmaya yönelik tüm bu çaba
ları Arapları kazanmaya yetmediği gibi İsrail’i de
gücend itmiştir. 26

Aralık 1965’de Kıbrıs kornosunda Türkiye’nin 
uluslararası antlaşmalardan doğan haklarını bir 
kenara bırakan BM Genel Kurul kararına 47 ülke 
lehte, 54 ülke çekimser oy kullanırken ancak dört 
ülke Türkiye ile birlikte aleyhte oy kullanmıştır. 
Bu dört ülke ABD, Arnavutluk, Pakistan ve
İran’dır. 27

Bu olayın ardından Türkiye, Ortadoğu dış po
litikasını yeniden gözden geçirmek zorunda kal
mıştır. 1965 seçimlerinde işbaşına gelen (AP) 
Adalet Partisi’nin programında Araplarla ilişki
ler konusunda şöyle deniyordu:

Ortadoğu’daki ve Magrib’deki kardeş Arap ve 
Müslüman memlekederi ile her türlü şüphe ve tered
dütten uzak, hakiki ve yakın bir dostluk kurmak ve 
çeşitli sahakrda verimli bir işbirliğini gerçekleştirmek 
başlıca amaçlarımızdan biri olacaktır. Bütün Arap
----

de dıplomaıık cemsılcılenn bu meınieiiedcrin hepsin
de karşılıkh olarak en yüksek seviyeye ulaşmış olma
sını memnuniyetle karşılıyor ve olumlu bir adım telak
ki ediyoruz- Arap memleketleri, meşru davalarında 
Türkiye’nin anlayış ve desteğine güvenebilirler.

5 Haziran 1967’de patlak veren Arap-İsrail 
Savaşı Türkiye’ye yeni politikasını sergileme im
kanı veriyordu. Aynı gün Dışişleri Bakanı İhsan 
Sabri Çağlayangil TBM M ’deki konuşmasında 
şunları söylemiştir:

Hükümetimiz, birimç hafta evvel başlayan buhra
nın silahlı bir çarpışmaya müncer olmaması ve ihtila
fın diplomasi yoluyla sona erdirilmesi gayesiyle elin
den gelen gayreti sarf etmiş ve bu maksatla ilgili taraf
lar nezdinde gerekli itidal tavsiyesinde ve teşebbüsün
de bulunmuştur... Çarpışmaların devam etmesinin 
dünya banşı için bir tehlike teşkil edeceği l<anaatinde- 
yiz... Bu buhranın geniş ihtilaflara meydan vermeden 
kısa bir zamanda yatışacağı ümit ve temennisini mu
hafaza ediyoruz.

Nitekim Türkiye, savaşta ağır kayıplar veren 
Arap ülkelerine yiyecek, giyecek ve ilaç yardı
mında bulunmuştur. 28

Türkiye, BM Genel Kurulu’ndaki oylamalar 
sırasında Arapların yanında yer almış, İsrail’in 5 
Haziran 1967 öncesi sınırlarına çekilmesini öngö
ren tasarıya ABD ve diğer Batılı ülkelerin aksine 
Arap ülkeleriyle birlikte lehte oy vermiştir. Böy- 
lece ilk kez uluslararası alanda ABD ve Batılı 
müttefiklerin isteği dışında hareket etmiştir.29 Bu
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tutumundan sonra Türkiye ile Arap devletleri 
arasındaki diplomatik ilişkilerde olumlu bir geliş
me görülmüş, karşılıklı resmi ziyaretlerde de 
önemli bir artış olmuştur.

Türkiye’nin İsrail karşısında Arapları destek
lemesinin ardından, Araplar da Kıbrıs Soru- 
nu’nda Türkiye’nin yanında yer almışlardır. Ya
yınlanan bildirilerde, Kıbrıs’ta her iki cemaatin, 
meşru hak ve çıkarlarına uygun barışçı bir çözüm 
yolu bulunması gerektiği görüşüne yer verilmiş- 
tir.30

Türkiye 1973 Arap-İsrail Savaşı’nda da, İsra
il’in 1967’den beri işgal altında tuttuğu topraklar
dan çekilmesi gerektiği savını yinelemiştir.^^ Ar
dından 1974 Kıbrıs çıkarması sırasında Araplar 
Türkiye’yi desteklemiş, ABD’nin ambargo uygu
ladığı dönemde yine Türkiye’nin yanında yer al- 
mışlardır.32

Türkiye 1976 yılında İslam Konferansı Örgü' 
tü’nün üyesi olmuş ve ilişkilerinde hep Arapların 
tarafında olmaya dikkat etmiştir.33

1978 yılında (FKÖ) Filistin Kurtuluş Örgü- 
tü’nün, Filistin halkının tek meşru temsilcisi ola
rak tanınması ve Ankara’da diplomatik temsilci
lik açmasına izin verilmesi de ilişkilerin gelişme
sine olumlu katkı sağlamıştır.34

1980 yılının Temmuz ayında İsrail, Doğu ve

Batı Kudüs’ü birleştirerek burayı ebedi ve değiş
mez başkent ilan ettiğinde Türkiye, bu kararı ta
nımadığını açıklamış ve İsrail’in Tel-Aviv’deki 
elçiliklerin Kudüs’e taşınması isteğini reddetmiş
tir. Ayrıca Tel-Aviv’deki temsilciliğini İkinci Ka
tip seviyesine indirmiştir.35

14 Aralık 1981 tarihinde İsrail Parlamentosu 
Golan Tepelerini ilhak kararı aldığında Türkiye 
yine bunu protesto ederek tanımadığını bildirmiş- 
tir.36

1980’den itibaren Türkiye’nin Arap ülkeleriy
le ticari ilişkilerinde bir hareketlilik gözlenmiştir. 
Özellikle inşaat firmaları bu alanda çok öne çık
mıştır. Hem mühendislik hem de işçilik hizmeti 
verilmiştir. 1978 yılında Ortadoğu’da bulunan 22 
müteahhitlik firması, 1983 yılında 283’e yüksel
miştir. Arap ülkelerinde çalışan işçi sayısı da 1985 
yılı itibariyle 250 bin civarındadır.37

1988 yılında Filistin Devleti kurulmuş ve Tür
kiye bu devleti tanıyan ülkeler arasında yer almış- 
tır.38

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Türki
ye’nin zikzaklı bir politika takip etmesi, Ortadoğu 
ülkelerinden bazılarına zaman zaman yaklaşması, 
zaman zaman uzak durması Ahmet Davudoğlu’nun 
Stratejik Üçgen Mekanizrrutsı adını verdiği siste
min sürekli işletilmekte olduğunu gösteriyor.
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Buna göre Mısır-Türkiye-lran üçlüsü Ortado' 
ğıı bölgesinin en temel coğrafi ve tarihi denge 
mekanizmasını oluşturmaktadır. Süveyş Bunalımı 
sonrasında Mısır dışlanmış, Türkiye ve Iran Bağ
dat Paktı içinde yer almıştır. İran Devrimi’nden 
sonra ise Türkiye ve Mısır birbirlerine yaklaşma
ya başlamışlar, İran devre dışı kalmıştır. Bölge dı
şı güçler bu üçgen içindeki üç ülkenin de aynı 
düzlemde buluşmasını engellemektedir. Ayrıca 
ikisinin sistem dışında bir ittifak kurmasını da 
tehlikeli görmektedirler. Bunun için sürekli ola
rak bu üç ülkeden birini dışlayarak diğer ikisini 
mutlaka bir şekilde sisteme mahkum etmektedir
ler.

Bu dış üçgenin dengeleri Irak-Suriye-Suudi 
Arabistan iç üçgeni ile karşılıklı bir ilişki halinde
dir. Ürdün-Filistin-Lübnan üceeni ise büyük öl
çüde dış üçgeıılerdt^ki ilişkiler tarafından bellile
nen ve edilgen durumda bulunan daha küçük öl
çekli bir üçgendir. Davudoğlu bölge dışı güçlerin 
yönlendirmekte olduğu bu sistemi şu şekilde ana
liz ediyor:

Üçgenler arası dengelerde genelde dış üçge
nin hiçbir tarafı iç üçgenin bütün unsurlarının 
karşı tarafla bütünleşmesine imkan vermemek' 
tedir. Bu tür durumlarda hemen 2+1 koalisyo' 
nu 1+2 karşı koalisyonu ile dengelenmektedir.

Mesela Bağdat Paktı oluşumu esnasında iki dış 
bir iç üçgen unsurundan oluşan Türkiye^îran- 
Irak yakınlaşması hemen bir dış iki iç üçgen un
surundan oluşan MısiT'Suriye'Suudi Arabistan 
yakınlaşmasını doğurmuştur,

Îran-Irak savaşında Suriye İran’a yakın dur
muş, Mısır ve Suudi Arabistan ise Irak’a destek 
vermiştir.

Irak’ın Kuveyt çıkarması bu dengelerin yeni
den şekillenmesini gerekli kılmıştır. Daha önce 
karşı kutuplarda bulunan Mısır ve Suudi Arabis
tan ile Suriye aynı blokta yer almış, Irak-İran ve 
Ürdün karşı üçgeni oluşturmuştur. Dış üçgenin 
kilit ülkesi Türkiye’nin de ilk blokla birlikte hare
ket etmesi dış güçlerin Irak’ı devre dışı bırakma
larını kolaylaştırmıştır. Davudoğlu devamla şun
ları söylemektedir:

ve iç üçgenlerde birbirine denk kuvvetlerin itti
fakına bağlıdır. Onun için bu üçgenlerde siste- 
mik güçler açısından iki ülke birbirine yakınlaş
tırılırken üçüncü ülkenin sistem-dışına itilmesi 
oynanan oyunun bir gereğidir.

İran’a karşı Türkiye-Mısır-İsrail yakınlaşması 
veya su problemi dolayısıyla Türkiye’ye karşı Irak- 
Suriye yakınlaşması bu denge içinde analiz edildi
ğinde anlamlı hale g e l m e k t e d i r , ^ ^
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a) Körfez Krizi ve Körfez Savaşı
Îran-Irak Savaşı sırasında Türkiye’nin aktif ta

rafsızlık politikası izlediğini görürüz. Ancak bu sa-

Türkiye’nin derhal Kerkük-Yumurtalık Petrol 
Boru Hattı’nı kapatması, İncirlik Üssü’nü askeri 
operasyonlara açması ve bölge üzerinde etkin bir

vaşın sona ermesi ve 1991 yılında patlak veren 
Körfez Savaşı dengeleri altüst etmiştir. İrak, 
İran’la yaptığı savaş sırasında gerek İran karşıtı 
küresel güçler gerekse Irak’ı İran’a karşı Arap 
dünyasının kalkanı olarak gören Arap ülkeleri ta
rafından hem askeri hem de mali olarak ciddi bir 
destek aldı.^o İran savaşı sırasında Arap şeyhlikle
ri Bağdat’a para yağdırmaya başladılar ve medya 
organları Irak’tan “Doğu sınır J<apılarınm bekçisi" 
olarak bahsetmeye başladı.^ı

İrak, İran’la yaptığı savaş sonrasında ekonomi
sini düzeltmek zorundaydı ve Arap olmayan ülke
lere 35 milyar dolardan fazla borcu bulunuyordu. 
Irak’ın en büyük umudu petrol gelirlerini arttır
maktı. Ancak (OPEC) Petrol İhraç Eden Ü lke
ler Orgütü’nün belirlediğinin aksine (BAE) Bir
leşik Arap Emirlikleri’nin kotaları aşması sonucu 
ham petrol fiyatları sürekli düştü. Kuveyt de 
BAE’ni örnek göstererek kendi kotasını aşmaya 
çalışıyordu. Böylece petrol fiyatları düşüyor ve 
Bağdat bıınu kendilerine vurulan bir darbe olarak 
algılıyordu. OPEC’in Kasım 1989’daki toplantı
sında Bağdat yönetimi Kuveyt’i kurallara uymaya 
çağırdı. Fakat Kuveyt kotasından fazla petrol 
üretmeyi sürdürdü.

Ayrıca Bağdat, Fao yarımadası açıklarında Ku
veyt’e ait olan Varba ve Bubiyan adalarında aske
ri tesisler kurmak istiyordu. Ne var ki Kuveyt bu
na izin vermedi. Bunlar doğruydu ancak yan se
beplerdi. Asıl sebep ise Irak’ın Kuveyt’i sürekli 
olarak Basra ilinin bir uzantısı şeklinde görmesiy- 
di.42 Bir başka neden İran-Irak savaşı sırasında 
Kuveyt’in, daha önce Irak’la Kuveyt arasında gü
venli bölge ilan edilen Rümeyla petrol alanından 
2.4 milyar dolar değerinde petrol ç ı k a r m a s ı y d ı . ' ^ ^  

İrak, Kuveyt’ten kendilerini İran tehlikesine kar
şı korudukları gerekçesiyle 10 milyar dolar yardım 
istemiş, Kuveyt ise bu parayı verme konusunda 
esneklik göstermemiş ve d i r e n m i ş t i . ' ^ ^

Bütün bunların ardından, elindeki silah stoku
nu Kuveyt’e yöneltip bunu petrole sahip olarak 
kalıcı bir ranta çevirmek isteyen Irak’ın neden ol
duğu Körfez Savaşı, Türkiye’nin Arap ülkeleri ile 
olan ilişkilerinde uzun bir aradan sonra yeniden
olumsuz bir dönemi b a ş l a t m ı ş t ı r ."^5

rol oynama arzusu Arap ülkelerini ciddi şekilde 
rahatsız etmiştir.

Türkiye ABD ve Batı ülkeleriyle birlikte hare
ket etmiş, ancak müttefik kuvvetlere askeri birlik 
vermemiştir. Araplar arası ihtilaflara karışmama 
ve taraf olmama politikasını terk ederek, Irak’ın 
karşısında yer almıştır.

Körfez Krizi’nde Türkiye’nin izlediği politika
nın Türkiye-Ortadoğu ilişkilerinde önemli bir dö
nüm noktası olduğu söylenebilir.

Bu yalnızca Araplar arası bir sorun olmasa da, 
uluslararası bir sorun haline gelse de, Türkiye’nin 
Batı ittifakı içinde yer alan bir devlet olarak taraf
sız kalma imkanı bulunmasa da; ABD’nin Irak’la 
savaşında, Türkiye’deki üslerden kalkan bomba 
yüklü uçakların Irak halkını bombalamış olması 
Arap kamuoyunda uzun zaman unutulamayacak 
bir iz bırakmıştır.

b) İsrail ile İşbirliği
Türkiye 23 Şubat 1996 tarihinde, İsrail ile As

keri işbirliği ve Diyalog Anlaşması adı altında 
tarihi bir anlaşmaya imza atmıştır. Bu Ortadoğu 
ve Türkiye’de büyük çalkantılara yol açmış, an
laşmanın askeri niteliği ilgililerin merakını daha 
da arttırmış ve olumsuz değerlendirmelere neden 
olmuştur.46

Türk heyetinin başkanlığını yapan Çevik Bir 
anlaşmayla ilgili olarak şu mealde açıklamalarda 
bulunmuştur; Türkiye ve İsrail’in konuşlandığı 
bölge, uluslararası terörizm, silah ve uyuşturucu 
kaçakçılığı, nükleer silahlar ve benzeri kitle imha 
silahları ile kitlesel göç hareketlerinin tehdidi al
tındadır. İki ülke de bu bölgeye yönelik, çok yön
lü stratejileri etkileyecek konuma sahiptir. Türki
ye ve İsrail’in bu konumu, güvenlik açısından bir
birleri ile işbirliğine gitmelerine neden olmuştur.

Bu anlaşmanın maksadı, bölge ülkeleri arasın
daki diyalogu, işbirliğini ve birbirlerine olan iti
madı karşılıklı olarak arttırıp geliştirmek, bölgeye 
barış ve istikrar getirmektir. Bu amaç esas alına
rak savunma sanayii de dahil olmak üzere, müm
kün olan her alanda işbirliği öngörülmektedir. İki 
ülke arasında yapılan bu anlaşma, üçüncü bir ta
rafa karşı olmadığı gibi, bölgedeki ülkelerin arzu
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etmesi halinde tümünün katılımma açıktır.47
Türkiye ile İsrail arasmdaki askeri işbirliğinin 

temel taşlarından biri olan ve 1998 yıhndan beri 
her yıl düzenlenen Güvenilir Denizkızı Tatbika- 
tı’nm üçüncüsü 15 Ocak 2001 tarihinde İsrail’in 
Hayfa Limanı açıklarında yapılmış, Akdeniz’e kı
yısı olan tüm ülkelere duyuru yapılmasına rağ- 
men, tatbikata Türkiye ve İsrail’in dışında yalnız 
ABD katılmıştır. Türk4srail yakınlaşmasına tavır 
alan Mısır ve Ürdün tatbikata katılmamıştır. T at' 
bikata katılan ülkelerin komutanları, “Tatbikat 
hiçbir ülkeye karşı değildir.” şeklinde görüş bildir- 
mişlerdir.48 Bütün bu açıklamalara rağmen iki ül
ke arasındaki bu anlaşma ve uygulamalar, bölge 
ülkeleri hatta Türk halkı tarafından olumsuz de
ğerlendirmelere neden olmuştur.

1996’dan itibaren Türk-Israil ilişkilerinde ola-

sahne olmaktadır. 27-28 Mart 2002 tarihlerinde 
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta toplanan Arap B ir
liği Zirvesi bu açıdan çok önemliydi. Ancak so
mut bir sonuç alınamadı.

Öncelikle Şaron, Arafat’ın Ramallah’tan çık
masına izin vermeyerek zirveye katılmasını engel
ledi. Arafat olmadığı için Hüsnü Mübarek ve 
Ürdün Kralı Abdullah da Beyrut’a gelmedi. Ara
fat’ın Ramallah’taki ikametgahından uydu aracı
lığıyla zirveye katılacağı bildirilmişti, ancak daha 
sonra konuşmasının El-Cezîre televizyonundan 
naklen yayınlanacağı duyuruldu. Bunun üzerine 
olayı protesto eden Filistin ve Suudi Arabistan 
heyetleri toplantıyı terk ettiler.

Arap Birliği Zirvesi’nde Suudi Arabistan Veli
aht Prensi Abdullah tarafından sunulan barış pla
nı İsrail yönetimince reddedildi. Ortadoğu bölgc-

ğanüstü ilerleme görülmüştür, Aııcak 1998’deıı sinde barışı sağlayaccık üLıı bu pİLina göre; İsrail
bu yana bir gerileme söz konusudur. Türkiye artık 
bölgede Ürdün, Mısır ve hatta Suriye ile ilişkile
rini düzeltme trendine girmiştir. Böylece, İsrail’le 
olan ilişkisinin başkaları üzerinde yaratmış olduğu 
olumsuz izlenimi silecek şekilde davranmakta
dır,49 Hatta 8 Ağustos 2001 tarihinde günübirlik 
bir ziyaret için Türkiye’ye gelen İsrail Başbakanı 
Ariel Şaron’a dönemin başbakanı Bülent Ecevit, 
“Şiddetin sürmesi ilişkilerimizi etkiler.” derken; Şa
ron da “Tavır alırsamz karşılık veririz.” şeklinde ce
vap vermiştir. Ayrıca Şaron’a havaalanında ba
kan düzeyinde karşılama yapılmamış olması Tür- 
kiye-İsrail ilişkilerinde soğuk bir dönemin başla
dığına işaret etmektedir.^o

Aslına bakılırsa Türkiye’nin nasıl davrandığı 
tam olarak anlaşılamamaktadır. Son olarak 27-28 
Mart 2002 tarihlerinde Lübnan’ın başkenti Bey
rut’ta toplanan 25. Arap Birliği Zirvesi’nin he
men ardından, İsrail’in Filistin halkına ve lideri
ne karşı başlattığı çatışmalar sırasında Türkiye, 
İsrail devletiyle hangi mantıkla olduğu anlaşıla
mayan 668 milyon dolarlık bir tank ihalesi imza
lamıştır. Yaşanan olaylar neticesinde birçok sivil 
toplum kuruluşu bu anlaşmanın derhal iptalini is
temesine rağmen, Ecevit bunun söz konusu olma
dığını açıklamıştır.

c) Israü'FiUstin Çatışmaları
Ayrıca İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar 

bugünlerde tarihinin en şiddetli mücadelelerine

1967’den önceki sınırlarına geri çekilecek, Arap 
ülkeleri de İsrail’i tanıyarak bu ülke ile olan ilişki
lerini normalleştirecekti. Ancak İsrail Dışişleri 
Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nachshon, Arap 
Birliği Zirvesi’nde sunulan planın incelenmeye 
değmeyeceğini söyleyerek barıştan yana olmadık
larını ortaya koymuştur.^ı

25 . Arap Birliği Zirvesi’nden çıkan sonuçlar 
şunlardır:

- Irak’a müdahaleye karşı ortak tavır alındı.
- Irak Dışişleri Bakanı Kuveytli meslektaşına 

bundan böyle Kuveyt’e saldırmayacaklarına dair 
Saddam imzalı bir belge verdi.

- Filistin intifadasına açık destek verildi.
- Suudi Arabistan’ın sunduğu barış planı 

onaylandı.
Zirvede Ortadoğu Barış Planı’nın onaylanma

sının hemen ardından İsrail Başbakanı Ariel Şa
ron, Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat’ı düş
man ilan etti ve İsrail askerleri, Arafat’ın Ramal
lah’taki ikametgahını ablukaya aldı. Hedef Ara
fat’ın tecrit edilmesiydi. Nitekim binanın elektrik 
ve suyu kesildi. İsrail birlikleri ile Arafat’ın koru
maları arasında silahlı çatışmalar yaşandı. Dünya 
kamuoyuna Arafat’ın bodrum katta bir odaya sı
kıştığı bildirildi.

28 Mart 2002 tarihinden bu yana Ramallah’ta 
bir insanlık dramı yaşanıyor. Sokağa çıkmak ya
sak. Yaralılar, hamileler hastanelere götürülemi- 
yor. Yıllardır gazetelerden okuduğumuz, televiz
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yonlardan izlediğimiz, insanlıktan bihaber oldu
ğunu bildiğimiz İsrailoğulları, ambulanslara dahi 
ateş açmakta. Kentte gıda sıkıntısı var. Filistinli-

için gerekçe yok” şeklinde demeç vermesine rağ
men, ABD yönetimi kesin kararını verdi ve hak’a 
savaş açtı. Bush, 2004 yılında yapılacak seçimler-

ler İsrail askerleri tarafından evlerinden toplanı- de Saddam'ın Irak’ın başında bulunmasın! yeni
yor ve kendilerinden bir daha haber alınamıyor. 
Tüm gazetecilere kenti terk etmeleri söylendi. 
Böylece İsrail vahşetinin dünya kamuoyunda gö
rülmesi engellenecek. Aynı şey Cenin’de yaşandı. 
Tıpkı Sabra ve Şatilla katliamlarında olduğu gibi. 
Nablus ve Beytüllahim... Kısacası, Filistin’in ta
mamında yıllardır aynı senaryo sahnelenmekte.

ABD ve birkaç müttefiki dışında tüm dünya 
İsrail’i kınıyor. Belki de ABD, zamanı geldiğinde 
Irak’a müdahaleyi meşru göstermek amacıyla İsra
il’e açıktan destek veriyor. Noam Chomsky, İsra
il askeri gücü ile ilgili olarak şunları söylijyor.52

Birleşik Devletler, dünyanın en güçlü devleti
dir. İsrail ise en büyük dördüncü askeri gücüdür 
ve Birleşik Devletler onu stratejik bir ortak olarak 
benimsemeyi ve korumayı sürdürdükçe bu duru
munu idame ettirebilir.

Yargısız infazlar devam ediyor, kadın, erkek, 
yaşlı, genç, çocuk demeden tüm Filistinliler öldü
rülüyor. İsrail Filistinlileri yeryüzünden silmek is
tiyor adeta. Biran önce durdurulmalıdır bu katli
am.

d) Irak*a M üdahale
ABD 11 Eylül saldırılarından sonra Afganis

tan’ın ardından ikinci cepheyi de Saddam’ı devir
mek üzere İrak’ta açtı. ABD Başkan Yardımcısı 
Dick Cheney Irak’a müdahale kararını diğer 
devletlere gözdağı vererek çok önceden ortaya 
koymuştu:

'‘Saddam Bağdat’ta kalmayacak. Bizimle birlikte 
hareket edip etmemek sizin elinizde. Ancak şunu da 
çok iyi bilin ki siz katılmasanız dahi, Amerika gerek
tiği takdirde tek başına bunu yapacaktır.

ABD İngiltere ve İspanya hariç Avrupalı müt
tefiklerinin de desteğini kaybederek tamamen 
yalnız kaldı. Fransa ve Almanya böyle bir müda
haleye karşı çıktı. ABD 1991 yılında arkasına al
dığı o müthiş destekten yoksun olmasına, Irak’a 
müdahale konusunda hiçbir ülke ABD’ye destek 
vermemesine, Saddam’ın BM silah denetçilerini 
Irak’a kabul etmesine, Körfez Savaşı’nda yer alan 
askerlerin canlı kalkan olarak Irak’a yürümesine 
ve BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın “müdahale

n ın iraK ın
den seçilmesinin önünde bir engel olarak görüyor
olabilir.54

ABD’yi bu müdahaleye iten sebeplerden biri 
de Suudi Arabistan ile aralarında çıkan problem 
olabilir. Buna göre; ABD 1945 yılında Suudi Ara
bistan ile yaptığı anlaşmada neredeyse ülkenin 
tamamına yakın bir bölgede petrol arama hakkı 
elde etmiştir. Bu imtiyazı elde eden ARAMCO 
isimli ABD şirketi, 60 yıl boyunca petrolü çıkar
tacak, satacak ve Suudi Arabistan’a varil başına 
yalnızca 21 cent ödeyecektir. 5̂ Bugün varil başı
na petrol fiyatının 30 dolar civarında olduğu göz 
önünde bulundurulursa, bu anlaşmanın ABD açı
sından ne denli karlı olduğu ortada. Suudi Ara
bistan’ın ise 2005 yılını beklediğinden şüphe yok.

Şu bilinmeli ki bu savaş, ne A BD ’ye ne de İs
rail’e bir fayda sağlayacak. Aksine onları ve des
tekçilerini daha da çıkmaz bir noktaya sürükleye
cek. İsrail’in bölgedeki güvenliğini bu şekilde 
mesnetsizce saldırılarla elde etmesi mümkün de
ğil. Aynı şekilde ABD de SSC B ’nin dağılmasın
dan sonra ne yaptığını bilmez şekilde davranmak
ta. Hedefsiz kalmış bir süper güç sanki. Kim bilir 
belki de sonun ba§langtcını yaşıyoruz.

Ortadoğu ülkeleri petrolü vahşet yanlısı ülke
lere karşı silah olarak kullanmalıdır. Petrol bugün 
dünyanın en büyük silahıdır ve bu silaha karşı 
durmak hiçbir babayiğidin harcı değildir. Ve fa
kat, maalesef İslam ülkeleri bu silahı kullanmayı 
bilmiyor... ■
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EKONOMİK CİHAD 
DGtAR’AİCARŞI İSLÂM BİN AftI

TURAN KIŞLAKÇI

"Cihad'a iştirak etmeden ve cihad niyeti taşımadan ölen, 
bir çeşit nifak üzere ölmüştür" 

(Müslim, Ebu Datnıd)

Başlarında bulunduğumuz 21. yüzyılın ilk 
yıllarında tanıklık ettiğimiz olaylar muva
cehesiyle bize bu yüzyıl kaos, kargaşa, fitne 

ve fesat içinde geçeceğini gösteriyor. Maalesef 
modem dünya gelişmiş sayısız maddi imkanlarına 
rağmen, ahlaki değerleri, hukuku, medeniyeti bir 
yana atmış ve gerçekten yürekler acısı bir durum 
sergilemektedir. Modemite, tüm değerleri çöken 
teknoloji zengini ülkeleri barbarlaştırdı. Artık her 
tarafta insanı insan, toplumları üstün toplum ya- 
pan değerleri bir çırpıda çiğneyen modern ülkeler 
çok hızlı bir şekilde vahşileşebiliyor. İnsanlık ye
niden bir çıkmaza sürükleniyor. İslam aleminde 
büyük krizlerin doğacağını şimdiden sezebiliyoruz.
20. yüzyılda eğri büğrü, kör topal da olsa bir iler
leme kaydedilebildi. Ancak, zorla ulaşılan o de
ğerler içinde bulduğumuz çağda dünyada meyda
na gelen tehlikeli olaylara binaen tüm bir insan
lığı tehdit etmektedir. Sömürgeci güçler medeni
yeti yeniden canavarlaştırmaya çalışıyorlar. Hu
kuk ve medeniyet korsan ve haydut mantığı için
de yeni bir kalıba sokulmaya çalışılıyor. Bilinme
li ki, bu uygulamalar dünyayı tekrar Avrupa Orta
çağının gerisine götürecek. Tüm bu uygulamalar 
dünyanın yeniden İslam medeniyetine ihtiyaç 
duyduğunu bir daha ortaya koymuştur. O halde 
tüm insanlık için büyük hizmet ifa etmiş İslam 
medeniyetini yeniden canlandırıp, insanlığı acı
lara, vahşetlere ve aşağılayıcı baskılara maruz bı
rakan yeni sömürgeleştirme harekatına karşı dur
malıyız. Bunu da ancak İslam’ın insanlığa sundu
ğu eşsiz değerleri yeiıiden yeşertmekle başarabili
riz. Müslümanlar onu da ne var ki unuttukları ci-

haddan başka bir yol ile yapamayacaklardır.
Cihadın birçok çeşidi bulunmakta. Bir Müslü

man hemen her gün hayatının her dakikasında 
mutlaka bu cihad çeşitlerinden bir-ikisini yerine 
getirmekle meşguldür. Canınızla cihad edersiniz, 
malınızla cihad edersiniz, ilminizle cihad edersi
niz, nefsinizle cihad edersiniz. Hayatınızın her da
kikası mutlaka bir mücahede içindedir. Kendinizi 
bundan alıkoyamazsınız. Eğer ben cihad yapmıyo
rum diyorsanız, bu sizin hayat karşısında yenildi
ğinizi gösterir. Ve artık siz bitmişsinizdir. Yani 
malınızın ve nefsinizin kölesi olmuşsunuzdur. An
cak bir Müslüman alıp verdiği her nefesin Yüce 
Allah’ın(c.c) izniyle olduğunu bilir» Canının, ma
lının ve ilminin Allah'ın ona verdiği bir emanet 
olduğunu bilir. Bundan dolayı bunları Allah yo
lunda (Fîsebilillah) harcamakta hiçbir zaman te
reddüt göstermez. Biraz önce belirttiğimiz gibi, ci
hadın bir çok çeşidi bulunmakta. Müslüman bun
ları her zaman için yerine getirmekle mükelleftir. 
Bunun içindir ki Allah Rasûlü(s.a.v) şöyle buyur
maktadır: "Cihada iştirak etmeden ve cihad niyeti ta
şımadan ölen, bir çeşit nifak üzere ölmüştür" (Müs
lim, Ebu Davud) Aslında cihadın tüm bu çeşitle
ri Müslümanlar tarafından unutulmuş durumda. 
Bunların hepsini bir makalede teker teker anlat
mamız zor. Bununla birlikte Müslümanların biga
ne kaldıkları ekonomik cihad üzerinde durmak is
tiyorum. Ekonomik cihad, genel manada cihadın 
hükmünü içermektedir ve aynı zamanda Şer'i bir 
farz ve akidevi bir zarurettir. Bunun da kendi 
içinde çeşitleri bulunmaktadır. Bunlardan biri de 
boykottur. Yani İslam ve Müslümanlar ile sava

I
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şanların mallarını ve ürünlerini boykot etmek. 
Bununla hedeflenen İslam düşmanı ülkelerin 
ekonomilerini zayıflatmak ve çökertmektir. Böy- 
lece İslam ümmetinin iktisadı güçlenecek ve düş- 
manlarına karşı daha iyi bir duruş gösterecektir. 
Ekonomik cihad bir çok ayette, canla cihad ile 
birlikte zikredilmiştir:

"Müminler ancak Allah'a ve Resûlüne iman 
eden, ondan sonra asla şüpheye düşmeyen, Al
lah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlar- 
dır, îşte doğrular ancak onlardır,” (Hucurat/15) 

Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla 
savaşın. Bilseniz hu sizin hakkınızda ne kadar 
hayırlıdır, " (Tevbe, 41).

"îman edip hicret eden, Allah yolunda mal
larıyla, canlarıyla cihad eden, (mücâhidlere) 
yer veren ve yardım edenlerin hepsi birbirinin 

72)
T 7 , 1 ; .,? .. 1 .. 1 „ 1 .  ^  , -1 •
1 ic lU iö iC iU C  UC C R U ilU lİllK  C i;iü .u a  U C g U lA iU li^ til.

"Mallarınız, canlarınız ve dillerinizle müş
riklere karşı cihad ediniz"(Ebu Davud)

"Kim cihad için yola koyulan bir mücahidi 
donatırsa, cihad etmiş gibidir"(Buhari, Müslim) 

Müslüman malıyla Allah yolunda cihad etme
sini bilmeli. Çünkü İslam düşmanları İslam’ı ka
ralamak ve Müslüman yenmek için mallarını in- 
fak ediyorlar. O halde bir Müslüman da malıyla 
Müslümanları korumak için Allah yolunda cihad 
etmelidir. Allah(c.c) buna "Enfal" suresinde işa
ret etmektedir:

"Şüphesiz ki inkâr edenler mallarını, (insan
ları) Allah yolundan alıkoymak için harcıyor
lar. Daha da harcayacaklar. Ama sonunda bu, 
onlara yürek acısı olacak ve en sonunda mağlûp 
olacaklardır. Kâfirlikte ısrar edenler ise cehen
neme toplanacaklardır," (Enfal/36)

İşte bundan dolayı yüce Allah, Müslümanları 
da Allah için infaka teşvik etmektedir:

"Allah yolunda mallarını harcayanların ör
neği, yedi başak bitiren bir dane gibidir ki, her 
başakta yüz dane vardır, Allah dilediğine kat 
kat fazlasını verir, Allah'ın lütfü geniştir, O 
herşeyi bilir," (Bakara/261)

Ekonomik cihad basit bir slogan veya kavram 
değildir. Bilakis o ameli bir cihad çeşididir. Müs
lümanların da hayatlarında bunu uygulamaları 
farzdır. Böylece Allah onunla Müslümanların 
kalblerine rahatlık, huzur ve şifa verecektir. İsrail 
gibi İslam ve Müslümanlara düşmanlık güdenlere 
de büyük bir tokat olacaktır bu.

İsrailliler ve Amerikalılar birbirlerinin dostla
rı ve velileridirler. Peki bunun mukabilinde bize 
ne görev düşüyor? Allah (c.c) şöyle buyurmakta
dır:

"Kâfir olanlar da birbirlerinin dostlarıdırlar. 
Eğer siz onu (Allah'ın emirlerini) yerine getir
mezseniz yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesat 
olur," (Enfal/73)

Yüce Allah Müslümanlardan da birbirlerinin 
velileri ve dostları olmalarını istemiştir:

"İman edip de hicret edenler, Allah yolunda 
mallarıyla, canlarıyla cihad edenler ve (muha
cirleri) barındırıp yardım edenler var ya, işte 
onların bir kısmı diğer bir kısmının dostlarıdır," 
(Enfal/72)

Ekonomik cihad, canla cihaddan sonra gelir. 
Kur'an’da da hep canla cihad ile birlikte zikredil- 
rnis'i'iî". bir

1 , ■ ■ -n 1 1 TlgciuivLiiiyui. j ju  ivuiiuua çagniiuuı Ldiuıuuı^ ibiauı 
alimlerinden Yusuf el-Kardavi şöyle demektedir: 
"Müslümanların İsrail mallarını boykot etmeleri 
üzerlerine vaciptir. Onlara ürün ve silah desteği 
verenlerin de mallarını boykot etmek vaciptir. 
Bunların başında da Amerika gelmektedir. Çün
kü onlara verilen her kuruş sonunda Filistinli ço
cukların göğüslerine bir kurşuna olarak dönmek
te. O halde sloganımız şu; “İsrail ve Amerikan 
ürünlerine verilen tek kuruş, Müslüman bir ço
cuğun cesedine saplanmış bir kurşun demek
tir.”

Müslümanlar cihadın her türünü uygulamak
tan çekinmezler. Hele ekonomik cihaddan asla... 
İslam’a saldıran ve Müslümanların topraklarını 
yağmalayan bir ülkenin mallarını Müslümanlar 
nasıl alabilir? Hele topraklarımız, yeraltı ve yerüs
tü zenginliklerimizi çalıp bize bunları astronomik 
rakamlar ile satıp sonrada bu paraların bir kısmı
nı silaha yatırıp bizi arkadan vuran ülkelerin mal
larını nasıl alabilir bir Müslüman? Karşı güç ne 
kadar güçlü olursa olsun, Müslümanlar yaratıcıla
rı Yüce Allah'tan başka güç tanımadıklarını bil
melidirler. İlk sahabe neslinin hayatı gün gibi or
tada. Bunları bize nasıl da unutturuyorlar. Al- 
lah(c.c) şöyle buyurmaktadır:

"Bir kısım insanlar, müminlere: "Düşmanları
nız olan insanlar, size karşı asker topladılar; 
aman sakının onlardan!" dediklerinde bu, onla
rın imanlarını bir kat daha arttırdı ve "Allah 
bize yeter, O ne güzel vekildir!" dediler. Bunun 
üzerine, kendilerine hiçbir fenalık dokunma
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dan, Allah'ın nimet ve kere 
miyle geri geldiler^ Böy- 
lece Allah'ın rızasına 
uymuş oldular. Allah 
büyük kerem sahibi
dir/' {A li  İmran/ 173- 
174)

Zafer ve galibiyet sa- 
yı ve teknolojiden değil, 
imanı değerlerin kuvvetliliğin- 
dendir. Yüce Allah ne güzel buyurmaktadır:

"Nice az sayıda bir birlik, topluluk Allah'ın 
izniyle çok sayıdaki birliği yenmiştir, Allah sab
redenlerle beraberdir," (Bakara/249)

O halde Müslümanlar, mümkün mertebe, azı
cık kötü bile olsa Müslümanların ürettiği mallan 
seçmek zorundadır. Malesef bugün bizim toprak
larımızdan çıkan petrol ve doğal gazın tümü İs
lam düşmanı ülkeler tarafından kullanılmakta. 
Onlarda bunu kendi tankları, arabaları ve savaş 
uçaklarında kullanıp topraklarımızı işgal ediyor
lar. Yine bu yeraltı zenginliklerimiz sayesinde si
lahlar yapılmakta ve bununla kardeşlerimiz öldü
rülmekte. Ayrıca bir çok zengin Müslüman işada
mının paraları ya Avrupa, Amerika ya da İslam 
düşmanlarının bankalarında bulunmaktadır. 
Halbuki bu paraların da oralarda olmaması gere
kir. İslam ülkelerine bir bakın pazarlarında bulu
nan ürünlerin çoğu ya ABD, İngiltere ya da İsra
il malları. Bunların bugün Irak'ta başlattıkları sa
vaşa engel olmak istiyorsanız. Bunların mallarını 
boykot ederek cihad ediniz. Yüce Allah şöyle bu
yurmaktadır:

"Allah, mallarıyla, canlarıyla mücadele 
edenleri derece bakımından oturanlardan üstün 
kılmıştır," (Nisâ, 95).

Dolara Karşı İslâm Dinarı

İslam dünyasının bugün ne kadar çok birliğe ih
tiyacı olduğunu görüyoruz. Hani hep deriz ya 
keşke Müslümanlar birlik içinde olabilse. Birlik 
olmanın birçok yolu olduğu gibi, ümmete savaş 
açmışlara karşı çıkmanın da bir çok yolu bulun
maktadır. Bunlardan biri sizi sömürmeye çalışan
ların mallarını ve ürünlerini boykot etmektir. 
Boykot edilmesi gereken önemli olaylardan biri 
de, bugün İslam ülkelerini yeniden şekillendir
meye çalışan ve yeraltı, yerüstü zenginliklerini 
sömürmeye çalışan ABD dolarını almamaktır.

Yusuf el-Kardavi'nin başını 
çektiği ve tüm İslam 

alimlerinin destek ver
diği Amerikan doları
nın boykot edilmesi fet
vası Müslümanlar tara
fından pratize edilmeli

dir. Peki bunun mukabi
linde Müslümanlar ne yap

malıdır? Müslümanlar buna kar
şılık Malezya'nın uygulamaya koyduğu ve bir kaç 
ülkede de faaliyete geçen İslam dinarı ve dirhe
mine rağbet etmelidirler. Bir kaç ülkede piyasa
ya sunulan İslam dinarı büyük rağbet görmekte. 
İslam dinarının, milli paranın yanında bütün İs
lam ülkelerinin ortak bir parası olması için gay
ret sarfetmeliyiz. Tıpkı Euro'nun Avrupa'nın or
tak parası olduğu gibi. Bu da İslam ülkelerinde 
işlemleri kolaylaştıracaktır. Böylece hem Müslü
manlar arasında, hem de onlarla yabancılar ara
sında yabancı paralar (dolar gibi) araç olmaktan 
çıkar ve Müslümanların hesabına yabancıların 
keyfi indirip, keyfi yükseltmelerinden de kurtul
muş oluruz. Dış ticaretini diğer ülkeler gibi dolar 
üzerinde yapan Malezya, Haziran 2003'ten itiba
ren dış ticaretini İslam dinarı üzerinden yapaca
ğını açıkladı. Bununla hedeflenen İslam ülkeleri 
arasındaki ticari ilişkilerinde sadece dinarın kul
lanılmasıdır. Malezya, ABD doları ve yabancı 
sermayenin spekülasyonunu engellemek için İs
lam ülkeleriyle ticari ilişkilerinde "İslam altın 
dinarı" uygulaması başlatıyor. Uygulama, İslam 
Ortak Pazarı'nın kurulmasını amaçlıyor. Bu de
ğişim, İslam ülkeleri arasındaki ticari ilişkilerde 
kullanılacak kurun birleştirilmesi yönünde atıl
mış ilk adım olarak değerlendiriliyor. Fikir başa
rıya ulaştığında, dünyadaki ticari ilişkilerde bir 
değişim aracı olarak ABD dolarının hegemonya
sını en aza indirecek.

Fikir Babası Ömer İbrahim

2002 yılında bir çok Müslüman ülkeyle ikili gö
rüşmeler yapan Malezya Başbakanı Mahatir Mu- 
hammed, bu fikrin öncülüğünü yapıyor. Mahat
hir, Bahreyn, Libya, Fas ve İran'la yaptığı görüş
melerde, bu ülkeleri Malezya ile olan ticari ilişki
lerinde ödemelerini İslam dinarı ile yapmaya da
vet etti. Mahathir, Kuala Lumpur'daki İslâmî 
Sermaye Piyasaları konulu konferanstaki konuş
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masında, böylece, 1997’de Asya mali krizinin çık- 
masma neden olan uluslararası döviz piyasaların
da manipülasyonun önleneceğini ifade etti. Giri
şimin, bir yandan İslam tarihinin mirası olan pa
rayı hatırlatırken, öte yandan da, Amerikan eti
ketli her şeyin boykotunun yoğunlaştığı bir dö
nemde İslami alternatif bulma arayışına işaret et
tiği belirtiliyor. Prof. Dr. Necmettin Erbakan ho
canın da sık sık dillendirdiği "İslam dinarı"nın fi
kir babası, 1983'te Güney Afrika'da Uluslararası 
Murabitun Organizasyonu'nu kuran Profesör 
Ömer İbrahim Vadillo. Organizasyona göre, İs
lam dünyasının birliği ancak ekonomik düzeyde 
birleşmekten geçer. Organizasyon aynı zamanda 
bir İslam pazarı kurulması ve Amerikan dolarının 
yerine geçmek üzere tek bir kur kullanılması yö
nünde çağrılarda bulunuyor. "İslam altın dinarı" 
fikri, ABD dolarının hegemonyasını en aza indir- 
m_eyi ve altını bir kez daha uluslararası para biri
mi olarak kullanmayı amaçlıyor. Çünkü kağıt pa
raların değeri, metalin kendi değerinden ötürü 
değerini koruyan İstikrarlı altın paranın tersine, 
sürekli dalgalanma gösteriyor. Sistem şu düşünce 
üzerine kurulu: Müslüman ülkeler, altını merkez 
bankalarında tutacaklar ve yabancı fon pazarları 
ile yabancı finans kurumlarına bağlı olmak yeri
ne, bu altını kendi ticari ilişkilerinde kullanacak
lar.

'Dinar Online'ı 600  Bin Kişi Kullanıyor

22 ayar altının 4,25 gramına denk olan ilk İslam 
dinarı, 1992 yılında ve dar bir çevrede, sadece 
Murabitun üyeleri arasında, kullanılmak üzere ba
sıldı. 1997'de ise bu fikir, elektronik dinar denilen 
sistem sayesinde, bir ihracat çerçevesi içinde uy
gulanmak üzere geliştirildi. Sistem internet üze
rinde yapılan işlemler aracılığıyla altının fon ola
rak kullariilmasına dayanıyor. Merkezi Malez
ya'nın Lapoline adasında bulunan "E-dinar Limi
ted Şirketi"ne göre, İslam altın dinarını kullanan 
elektronik işlemler 4 ton altına tekabül ederken 
kullanıçıların sayısı da ayda % 10 artıyor. 7 yıl bo
yunca İslâmî dinarın basılmasının ardından. 
1999'da kurulan elektronik dinar web sitesi 
www.e-dinar.com üzerinden işlem yapan kullanı
cıların sayısının 600 bine ulaştığı bildiriliyor. 
Dünyada bir çok ülkede 100 bin İslam altır . dina
rı ve yine şirketin bastığı 250 bin gümüş dirhemle 
doğrudan işlem yapılıyor. Bir gün 1,3 milyar nüfu

sa sahip İslam ülkelerinin işlemlerinde İslam dina
rının ABD dolarının yerine geçeceği umuluyor.

İslâm Dinarı Batılıları Korkutuyor

Bir çok batılı yazar bu uygulamanın yaygınlaş
ması halinde bunun ekonomi dünyasında atom 
bombası etkisi oluşturacağını ifade ediyor. Bu ba
tılı yazarlardan biri olan Joy Taylor şunları söyle
mektedir: "Bir İslam ülkesi olan Pakistan atom 
bombası patlattı. Dehşet verici diğer bir atom 
bombasının adı ise İslam dinarı. Bu bomba bizim 
finans sistemimize daha büyük bir tehdide neden 
olacaktır. Ancak, henüz kimse bu yeni gelişmenin 
farkında değil." Mahathir uygulamaya koyacağı 
İslami altın dinarı, İslam dünyasının geçmişte 
kullandıkları şekil ve günümüzde uygulanırlığı ye
niden gözden geçirilerek çıkarıldı. Özellikle, İs- 
larn dün.yas»rt»n yeniden sömün'ilmeye çalışıldığı 
bir dönemde ortaya çıkarılan bu uygulama, ABD, 
İsrail ve İngiltere mallarına ve paralarına uygula
nan boykotta bize büyük imkanlar sunuyor. T a
sarruf değeri ve artan ticari değerinin yanında, al- 

. tın dinar İslami bir farz olan zekatın emrinin ifası 
açısından da önemli bir yere karşılık geliyor. Müs- 
lümanlar, mallarının en az yüzde 20'sini yoksulla
ra vermekle emrolunmuş ve bu miktarın da somut 
ticaret malları veya "gerçek değerine tekabül 
eden para" olması, yani kağıt para olmaması ön
görülmüştür. Yeni İslam Dinarı, yüzyıllarca teda
vülde olmuş bir madeni paranın yeniden doğuşu
nu temsil ediyor. Ağırlığı (4,3 gram) ve rolü İslam 
şeriatı tarafından belirlenen İslam Dinarı'nın ya
nı sıra, İslam geleneğinde aynı zamanda, 3,0 
gramlık gümüş bir İslam Dirhemi de söz konusu. 
7 dinar, 10 dirheme karşılık gelir. Taylor şöyle ya
zıyor; "Müslümanların yalnızca küçük bir kısmı 
bile, değişim aracı olarak kağıt para yerine İslam 
Dinarı'nı kullanmayı isterse, bunun, altının fiyatı 
üzerinde olağanüstü bir etkisi olur." Biliyoruz ki 
çağımızda milletlerin gücü ekonomiye dayanmak
tadır. Mesala ABD'nin gücü "Küresel sömürgeci" 
Amerikan ekonomisinden kaynaklanmaktadır. 
Ekonomi aynı zamanda savaşların en güçlü deste
ği ve silahıdır. O halde bir düşünsenize dünyada 
yaşayan 2 milyar Müslümanın pazarlarında satı
lan Made in USA , Made in İsrael, Made in UK 
protesto ettiğini. Buna özellikle tüm Müslüman- 
lara, yüzde ellisi İsrail'e yardım olarak giden siga
rayı terketmekle cihada başlamaya çağırıyorum. ■
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“İTALYAN İSLÂMÎ”

FEHMİ HUVEYDİ 
Türkçesi: Metin ÜNLÜ

İtalya’nın Bir Milyon Müslümanla 
Birarada Yaşamayı Garanti Altına Alma Planı

‘^Fransız İslamı^* sloganının yükseltilmesinden 
sonra şimdi de İtalya ‘^İtalyan İslami** talep et
meye başladı. Bu durum, bazı Avrupalı devletle
rin İslâmî faaliyetleri kontrol altına alma, İslam 
ve Arap dünyasını söz konusu ülkelere taşıyan ve 
hüsnü kabul görmeyen akımların eşliğinde gelen 
dış etkilerden uzaklaştırma çabalarını yansıtıyor.

Bazı Avrupalı devletler Müslüman diaspora- 
nın varlığı görmezden gelinemeyecek bir topluluk 
haline geldiğinin farkına vardı. Bu iki sebepten 
dolayı böyle oldu: Birincisi Bu topluluk istikrar
sızlık kaynağı olabiliyor. İkincisi bu topluluk ge
rekli faaliyet gücünü ve seçimlerde kefenin bir ta
rafının ağır basmasını sağlayacak ağırlığı olan oy
ları temsil ediyor. Ancak bu diasporayla ilişkilerin 
keyfiyeti konusundaki fikirler farklılaşmaktadır. 
Bu fikirler bir taraftan güvenlik tedbirleri ve hu
kuki icraatlar diğer taraftan siyasi yöntemler ara
sında gidip gelmektedir.

Baskılar Var Ama...

İnsan Avrupa’da şu anda 15 ila 40 milyon Müslü
man bulunduğunu ve alınan bütün tedbirlere rağ
men özellikle Akdeniz’in diğer yakasında sırala
nan Mağrip ülkelerinden gelen göçün hedefi ol
duğunu öğrendiğinde batılıların kaygılarını ve 
huzursuzluklarını anlayabiliyor ve onları bir dere
ceye kadar mazur görebiliyor. Şu kadarını bilmek

meselenin ciddiyetini vermesi açısından yeterli; 
dört bin Mağripli son iki sene içinde İspanya sa
hillerine ulaşmaya çalışırken okyanusun derinlik
lerinde kayboldu. Bu durum bize bu kişilerin ve 
benzerlerinin maruz kaldıkları yaşamsal baskıların 
boyutunu tasvir etmektedir. Bu baskılar onları de
niz taşıtlarıyla maceraya ve Avrupa sahillerine ar
ka kapılardan ve illegal yollardan varma çabaları
na yöneltmektedir.

Bütün bunlara birde Avrupa’daki Müslüman
ları şüpheli konumuna düşüren “uyuyan hücreler” 
adı altında terörist unsurların varlığı ihtimalin
den söz edilmesi eklendiğinde yönetimlerin ve 
güvenlik güçlerinin Müslüman diasporaya ilişkin 
duyduğu huzursuzluğun boyutu tasavvur edilebi
lir. Hiç şüphe yok ki Amerikalılar hem başını 
kendilerinin çektiği teröre karşı uluslar arası mü
cadeleyi güçlendirmek hem de hedefin sadece 
Amerika ve politikaları değil bütün bir batı oldu
ğuna ikna etmek için Avrupalıları sözümona isla- 
mi terör konusunda korkutmaya çalışmaktadır. 
Batılı devletler bu tuzağa düştü ve sanki tehdit al
tında olan kendileriymiş gibi hareket ettiler.

Bu . bağlamda Avrupa güvenlik birimlerinin 
(Amerikalıları zaten hiç sorma!) Müslüman dias
pora üzerindeki tecavüzleri değişik İslami müesse- 
selere baskının ötesinde mescitlerin basılması 
raddesine geldiğini kaydetmemiz gerekmektedir. 
Bununla birlikte yönetimlerle Müslüman diaspo
ra arasında bir tür siyasi ve insani diyalog sağla
maya yönelik çabalan da hüsnü kabulle, karşıla
mamız gerekiyor. Ki, hiç kimse bu tür diyalogların
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başarıya ulaşması, Müslüman ve azınlık olmak do
layısıyla şartların kendilerini yerleştirdiği konu- 
mun hassasiyetini idrak etme sorumluluğundan 
uzak duramaz. Hal böyleyken bazı Müslümanların 
yönetimleri tehdit ve normalleşme çabalarına ce
vap vermeme tutumlarını anlayamıyoruz. Çünkü 
vatandaşlık hakkı kazansalar bile, bu onları ko
numlarının hassasiyetini ve görece zayıflığını faz
laca değiştirmiyor. Bir de yönetimler onlara zor
luk çıkarmak istediklerinde hiçbir fırsatı kaçırmı
yorlar ve çeşitli zararlar veriyorlar. İngiltere’de ca
mi hatiplerinden birinin başına geldiği gibi; va
tandaşlık işlemlerinin icrası sırasında bahane bu
lan güvenlik güçlerini tehdit etti ve bunun üzeri
ne vatandaşlığı kaybetmek ve ülkeden tamamen 
uzaklaştırılmak tehdidiyle yüzyüze geldi.

Diğer taraftan Avrupalı Müslümanların içinde 
yaşadıkları toplumlara uyum sağlama çabalarının 
varlığını kaydetmek insafın gereğidir. Avrupa 
Fetva Meclisi’nin diasporanın Avrupadaki yaşan
tısı esnasında karşılaştığı fıkhi sorunların halli ko
nusunda önemli ve bariz bir rolü oldu. Müslü
manların uyum sağlama çabaları bazı hükümetle
rin -istikrara yardımcı olması açısından- Müslü
man diasporayla kurmaya çalıştığı diyalog çabala

rıyla paralel geliştiğini söylemek yanlış olmaz. 
Ben, islamın tek olduğu bölgeler ve ırklara göre 
farklılaşmayacağı mülahazasıyla Fransı?: İslamı 
ya da Italyan îslamı başlıklarına çekince koyan 
birisi olmama rağmen, her bir kültürel coğrafi ve 
tarihi bölgenin özelliğinin insanların anlayışları
nın oluşmasında rolü olduğu görüşündeyim. 
İmam Şafii’nin Mısır’a geldiğinde iki yer arasın
daki ortam farkından dolayı Irak’ta verdiği fetva
ları değiştirmesi her bölgenin kendine has özelli
ği olduğu ve diğerlerinden farklı bir bakışı çağrış
tırdığı fikrini desteklemektedir.

Anlama Çabası ve Diyalog

Ne oldu da İtalyan İslamı fikri ortaya atıldı?
Ocak ayının başlarında Republica gazetesi

otuz vıi ön U,1 ıctn , 1, 1.

vİK kuiiusuiiüa öiicıııli roi uyııayaıı /\ıap-'/\vıupa" 
İl parlamenterler birliğinin kurucularından olan 
İtalya İçişleri Bakanı Cospini Bizano ile uzunca 
bir röportaj gerçekleştirdi. Bakan Röportajda te
rörün İtalyayı vurabileceğini söyledi ve mescit 
imamlarından siyasi propaganda yapmamalarını 
istedi. Şöyle devam etti “Biz İtalya’daki Müslü
man diasporayı anlamaya çalışıyor ve onların ara
sında güvenilir temsilciler arıyoruz. Diasporayı 
dağınık ve değişik akımlara bölünmüş bir halde 
bırakmak istemiyoruz. Aksine onun planlamasını 
genel milli program içinde tertip etmek istiyoruz.”

Ropörtajın içerdiği önemli işaretlerden biri de 
içişleri bakanının şu anda en sıcak mesele olan İs
lam radikalizmi meselesini çözmek için sahaya 
ineceğini ilan etmesi oldu. Bakan şöyle devam et
ti: “İtalyan İslamı İtalya kanunlarıyla uyum için
de olmalıdır. Bundan dolayı başkalarının dışarı
dan meseleye hükmetmesine izin vermeksizin biz 
de kendi rolümüzü oynamak istiyoruz.” Başkala
rından kastının İslam ülkeleri ve İtalya’daki İs
lam’a el atmaya çalışan yabancı fundemantalist 
teşkilatlar olduğunu belirtti.

İlk defa bir işişleri bakanı direkt ve alanen 
“İtalya kanunlarına ve değerlerine uygun bir İtal
yan İslamı” oluşturmayı teşvik edeceğini taahhüt 
ediyor. Bu taahhüdü yerel ve uluslararası planda 
sıkıntılı ufukların habercisi olan tehlikeli bir kon
jonktürde veriyor. Bakan bu durumu şöyle vasfe- 
diyor: “Aşırı İslami cemaatlerin terörüne ağır dar-
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beler vurmayı başardık, ancak o hala güçlü ve fa
aldir. İtalya’da bile hala her an ortaya çıkıp vur- 
ma ihtimalini yok saymıyorum.” Irak’a karşı savaş 
ihtimali-Marksist ve  anarşist tandanslı ıç terörün------ onu

liklerinin bir parçası olacak şekilde kaynaştığını, 
İtalya’daki diasporanın gerçekten yeni ve dağınık 
şekil ve tarzlarda olduğunu söyledi. “Bu yüzden 

kontrol altında tutmak daha.da zorlaşıyor. Bu
İtalya’da kökleri olan İslamcı terörle birleşme ih- 
timalini gündeme getirdiğini zikretti ve “Ben tam 
bir kararlılıkla ılımlılara yaklaşmak, aşırılara karşı 
durmak istiyorum” dedi.

Bizano İtalya ve dışında İslam’ın yeniden Av- 
rupa’ya saldıracağı kabusu/hayaleti dolaştığını ek
liyor sözlerine. “Öyle ki çokları bu saldırının de
mokratik kurumlardan ve Yahudi-Hıristiyan kül
türünden gerekli direnişi görmeyen göçmenler 
yoluyla gerçekleştiği görüşünde. Hatta önemli bir 
Müslüman lider “Size karşı demokratik kanunla
rınızla savaşacağız ve size dini kanunlarımızla 
hükmedeceğiz” dedi. Tabii olarak sessiz/derinden 
savaş fikri liberallerin huzursuzluğunu kamçılıyor 
ve kamuoyunda korkulara yol açıyor. Ben korku
nun en kötü danışman olduğunu biliyorum. Bun
dan dolayı geleceğe bakıyorum ve içlerinden se
çilmiş güvenilir sözcüler bulmak için İtalya’daki 
Müslüman diasporayı anlamaya çalışıyorum. On
ları, kendilerini parçalayacak akımların önüne bı
rakmak istemiyorum. Ve onlara yakınlaşma ve di
yalog için milli bir yol takdim etmek istiyorum.”

İçişleri bakanıyla yapılan röportajda gündeme 
getirilen önemli konulardan biri de Müslüman
larla diyalog ve bir arada yaşama sözleşmesi imza
lanması meselesi oldu. Daha önce Yahudi, Budist 
ve Yahova şahitleriyle imzalandığı gibi. Bay Biza
no İtalyan hükümetinin bu konuyu ciddiyetle dü
şündüğünü söyledi. Ancak bunun gerçekleşmesi
nin önündeki en büyük engel İtalya’daki Müslü
manların çalışma programı konusunda ortak bir 
görüşe varamadıkları gibi kendilerini kimin tem
sil edeceğine dair bir ittifaka ulaşamamaları ol
muştur.

Bu bağlamda bakan, Müslümanlar için istişare 
meclisi kurulmasıyla sonuçlanan Fransız tecrübe
siyle bir karşılaştırma yaptı. Fransız örneğinin it
halinin mahzurlu olduğurıu çünkü İtalya’dakinin 
aksine Fransa’daki Müslüman diasporanın nüfu
sun yüzde onunu temsil ettiğini, yerleşiminin ge
çen yüzyılın başlarına dek uzadığını, Paris’deki 
büyük caminin inşasının 1924 de gerçekleştiğini, 
bu büyük diasporanın sadece iktisadi ve kültürel 
teşvik vesilesiyle değil, Fransa vatandaşlığı, kim-

dağınıklık İngiltere, İspanya ve Belçika’da olduğu 
gibi İtalyan İslam Meclisi oluşturma çabasının do
ğum esnasında başarısız kalmasının temel sebebi
dir. Ancak İslam meclisi ılımlılara yaklaşmak ve 
aşırılarla da tam bir kararlılıkla mücadele etmek 
için hedefim olmaya devam edecektir.”

Çok Evlilik Sorunu

Şu sıralar İtalyan meclisi Müslümanlarla ittifak 
kurmayı hazırlayacak bir kanun tasarısını araştırı
yor. Resmi açıklamalara göre tasarı Müslümanla
rın İtalyan kanunlarına uygun dini cemiyetler ve 
temel ferdi teşekküller kurmalarını sağlıyor. Helal 
et, hastane ve hapishanelerde özel dini muamele 
ve özel kabristanlar gibi Müslümanların ihtiyaçla
rına somut cevap veren bu tür düzenlemeler yo
luyla kimliğin ortaya çıkması sağlayacak(*) her
hangi bir şüphenin önü kesilmiş olacak. Böylece 
aşırı cemaatlerin faaliyetleri ve bahanelerin önü 
tıkanacak.

Dillendirdiği İtalyan İslam’ından bahsederken 
Bay Bizano, “yasalarımıza uygun” ifadesi bağla
mında “Gerçekleşmesi için sadece bizim çabaları
mız yeterli değil, ılımlılar da din, devlet ve toplu
mu birleştiren ve kaynaştıran kapsamlı/kuşatıcı 
anlayıştan aşamalı olarak uzaklaşmalıdırlar. Mes
citler sadece namaz mekanı olmalı, kapılarını si
yasi propagandaya kapamalı ve bazen olduğu gibi 
teröre destek vermekten uzak durmalıdırlar.”

Bu “ılımlılar” dan -içişleri bakanının ifadesiy
le- İtalyan toplumuna hemen intibak sağlamaları 
beklenmiyor. Ancak onlardan bu intibak için 
aşamalı bir planlama yapmaları yada en azından 
kendilerini misafir eden toplumla barış içinde ya
şama fikrine taraf olmaları ve İtalyan vatandaşla
rının sahip olduğu haklara sahip saygın misafirler 
olarak kalmaya hazırlanmaları gerekiyor.

Peki bakanın Müslümanlarla siyasi ve kültürel 
ilişkiye girmeye zemin hazırlayacak olması ve ilk 
defa ortaya atılması yönüyle çoklarınca “devrim” 
olarak nitelenen tasarısı nasıl karşılandı?

Plan aşırıların uzaklaştırılması ve ılımlı İs
lam’la uzlaşma yolunda ciddi bir çaba olarak gö
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rüldü. Bundan dolayı hükümet ve muhalefet üye- 
lerinin çoğunluğu, din adamları ve Müslüman di
aspora tarafından olumlu karşılandı. Milliyetçiliği 
ve genel olarak yabancılara özelde ise Müslüman- 
lara düşmanlığıyla bilinen Kuzey Birliği tasarıya 
karşı çıktı. Bu açılımı tehlikeler barındırmakla ni
teledi. Her halükarda Müslümanları reddedenler
den bahsetmeye gerek yok zaten.

Bu tasarıyı destekleyenler, Müslümanların 
hak, öğreti ve adetlerine saygı göstermenin bo
yutlarının çok evliliğe izin verilmesi derecesine 
gideceği endişesiyle çekincelerini bildirdiler.

Bu bağlamda Kuzey Birliğine bağlı olan sena
to başkanı Roberto Kaldroli’nin Müslümanlarla 
sözleşme imzalama fikrini tehlikeler barındırmak
la nitelemesi dikkat çekti. Kaldroli, bakanın Müs
lüman cenahın uyumlularıyla diyaloga girme ça
balarını takdir ettiğini ancak uyumlu ile uyumsuz, 
ılımlıyla aşırının tefrikinin zor olduğunu söylüyor. 
Bundan dolayı en azımdan şu anda özellikle de 
Müslümanların güvenilir bir temsili yokken diya
logun varlığının olmadığını söylüyor. Amerika’da 
polis Müslümanları sınıflandırıyor/fişliyor ama biz 
onlara kendimizi açıyoruz diye ekliyor. Ve şöyle 
devam ediyor: “Onuri isabetli bir fikir olduğuna 
inanıyorum ve onların kanunlarımıza uymayaca
ğından aksine bizim onların çok evliliğini ve ma
ğara dönemine uygun aile kanunlarını kabul et
mek zorunda kalacağımızdan korkuyorum. Onlar 
İtalyan anayasasında yazılı dini özgürlüklerden 
şüphe duyuyorlar.”

Torino kardinali Safrino hükümeti İtalya’ya 
ekmek parası için gelen Müslümanlarla diyaloga 
girme arzusundan ve adaptasyonları konusundaki 
çabalarından dolayı övdü ve İslam ülkelerinden 
kendi ülkelerindeki Hıristiyanlara kendilerinin 
İtalya’daki Müslümanlara davrandıkları gibi dav
ranmalarını talep etmesi gerektiğini söyledi. Kar
dinal Bolito incilin Müslümanlara yaklaştırılması, 
Hıristiyanlığın ve insanlığın tek kurtarıcısı İsa 
Mesih’in onlara tanıtılmasının gereğini belirtti. 
Müslüman-Hıristiyan evliliğinden kaçınılması 
gerektiğini söyledi. Daha önce Kardinal Biti’nin 
İtalyan yönetimini Müslüman göçmenler yerine, 
kültürlerinin İtalyan toplumuna daha yakın ol
masından dolayı Hıristiyan ülkelerden göçmenle
rin tercih edilmesi yönünde teşvik eden açıkla
malarına destek verdi.

Müslümanların ve Kilisenin Tepkileri

Müslüman diaspora tasarıyı olumlu karşıladı. An
cak aralarında faaliyet gösterenlerin bazı çekince
leri ve eleştirileri var. Bazıları birarada yaşama 
sözleşmesinin iyi bir şey olduğunu, Müslümanlar 
tarafından teşvik edilmesi gerektiğini, bazısı 
^*İtalyan tslamı** tabirinin korku ve huzursuzluk 
doğurduğunu çünkü bunun devletin sadece Müs
lümanların değil aynı zamanda İslam’ın meselele
rine de karışmasına kapı açacağından korktukla
rını söylüyorlar. Bazıları tasarının mescitlerde ne
yin konuşulup konuşulmayacağına karışmasından 
dolayı huzursuzluğunu dile getirdi. Bu bağlamda 
Torino mescidi imamı olayların Cuma hatipleri
nin siyasi konulara değinmesini gerekli kıldığını 
söyledi. Müslüman teşkilatlar ve halklar birliği 
başkanı İtalyan Müslümanlarının durumu ve ge
leceği ile ilgili böylesi önemli bir tasarı birlik ve 
benzerlerine sunulmalıydı ama bu gerçekleşmedi 
dedi.

Bilgi olsun diye zikredelim; İtalya’da tartışma
ya sebep olan tasarının muhatabı Müslüman dias- 
poranın nüfusu bir milyondur. 2 şubatta El-Ehram 
gazetesi önemli akımlar,toplumlar ve faaliyet gös
teren teşkilatlar yönünden diasporanın haritası
nın da bulunduğu bir rapor yayınladı. Gazete 
Müslümanların aşağıda gösterildiği gibi 6 akıma 
bölündüğüne işaret etti:

1- LAİK AKİM: Genelde mescitlere fazla uğ
ramayan Müslüman göçmenler arasındaki en güç
lü akımdır. Bu akım aynı zamanda Müslüman ba
yanlarla evlenmek gayesiyle İslama giren İtalyan
ların çoğunluğunun tabi olduğu akımdır.

2 ' EVRENSEL AKIM: Bu akım üç semavi di
nin eşitliğini savunuyor ve Hıristiyanlık ve Yahu
dilikle olan ortak değerleri araştırıyor.

3- SİYASİ OLMAYAN İSLAMİ AKIM: S i
yasi herhangi bir fikir yada projeden uzak, iman 
üzerine vurgu yapan bir akım. Bu akıma Asyalılar 
ve direkt olarak “tebliğ ve davet”le ilgilenen Ku
zey Afrikalı Müslümanlar bağlıdır.

4- KÜLTÜREL AKIM: Kültürel görevler hu
susunda aşırı ihtimam ve bağhlık anlamı taşıyor. 
İtalyan devletinin kanunlarına saygı duymakla 
beraber dünya Müslümanları arşındaki dayanış
maya özel önem veriyor.
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^  5 ' RADİKAL AKIM: Dinle siyaseti birleşti- 
ren akım. Resmi olarak İtalyan kanunlarını çiğ- 
nemeksizin toplumu temelden “İslamlaştırma”ya 
çalışıyor. Bu akımı Islamı~teşkilatlar ve halklar

İTALYAN İSLÂMÎ / HUVEYDİ 

Birarada Yaşamanın Gerekleri

Bütün bunları nasıl özetleyebiliriz?
■ Jlk , h a k ı ş r a  i ç i ş l e r i  h a k a n ı n ı n  p l a n ı  g e r e k  ç ı k ı ş

birliği' İhvan-1 Müslimin teşkilatının türevlerin
den biri olarak görülüyor- temsil etmektedir.

6- DEVRİMCİ AKIM: Kafirlere ve Batıya 
karşı cihadi bir akımdır. İtalyan toplumuna en
tegrasyona karşı çıkıyor. Bu akıma bazı mescitler 
ve daha önce Afganistan ve Bosna’da savaşmış 
yüzlerce savaşçı bağlıdır.

İtalya’da Müslümanları temsil eden teşkilatla
ra gelince, onların sayısı 7 dir.

1- MÜSLÜM AN TEŞKİLA TLA R VE 
HALKLAR BİRLİĞİ: Kökeni İhvan-ı Müslim 
cemaati olarak kabul ediliyor. Mecitlerin çoğun
luğu kontrolü altında. Birliğin başkanı Suriye 
asıllı İtalyan Muhammed Nur Dehsan’dır.

2- İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ: Roma’daki 
büyük camiyi yönetiyor. Bu teşkilat İtalya’da 
1974 den beri kamusal temsil konumu olan tek İs
lami teşkilattır. İdare meclisi başkanlığını Suudi 
Arabistan büyükelçisi yapıyor.

3- İSLAM A L E M İ-İT A L Y A  BİRLİĞİ: Bir
liğin başkanı İtalya’nın eski Suudi Arabistan bü
yükelçisi Moryo Saloya’dır.

4- İSLAMİ KÜLTÜR EN STİTÜSÜ: Merkezi 
Milano’dadır. O İslami merkezlerin en çok kovuş
turmaya uğrayanıdır. Bazıları onun uluslar arası 
İslam fundemantalizmi şebekesiyle alakası oldu
ğunu iddia ediyor.

5- İTALYA İSLAMİ TOPLUMU: Sufi bir 
topluluktur. İslam’a giren İtalyan vatandaşların
dan oluşmuştur. Başkanı Abdulvahit Bulafçi- 
ni’dir.

6- İTALYAN MÜSLÜMANLAR CEMİYE
Tİ: İslam radikalizmine karsı mücadele vermekte. 
Daha çok İslama giren İtalyanlardan oluşmakta
dır. Başkanı Abdulhadi Balatsi’dir.

7- İTALYA MÜSLÜMANLAR BİRLİĞİ: 
Daha sonra İslam partisi adını aldı. Gelecek se
çimlere katılmaya hazırlanıyor. Genel sekreterlik 
makamını, Papaya ve Hıristiyanlığa yönelttiği 
eleştiriler, Vatikan ve diğer çevrelerde protestoya 
yol açan sert açıklamalarıyla meşhur olan Adil 
Semis deruhte etmektedir. Bu onun bir televizyon 
programında dövülmesine sebep olmuştu.

noktası gerek gayeleri açısından olumlu karşılan
mayı hak etmektedir. Eğer bu plan Müslümanlar 
ve diğerleri arasında karşılıklı hürmet ve nezaket 
üzere saygın bir ilişkiyi hedefleyen siyasi ve kültü
rel bir yönelimi ifade ediyorsa, hiçbir akıl sahibi 
buna çekince koyamaz. Bu kabil bir bakış açısı 
bağlamında sorumluluğun en büyüğü aşağıda bir
kaç noktada özetleyeceğim görevleri olan Müslü
manların omuzundadır:
1- Onlardan beklenen yaşadıkları ülkenin kanun, 
örf ve geleneklerine saygı gösteren azınlıklar ola
rak hareket etmeleridir. Dini kimliklerinin ve me
deni haklarının muhafazasına gayret etmeleridir.
2- Onlardan kendi aralarında uyum içinde olma
ları ve kendilerini temsil edecek kişi üzerinde an
laşmalarıdır. Eğer bu adımı atmada başarısız kalır
larsa devleti bu işe karışmak zorunda bırakacak
lar.
3- İtalya dışındaki (Müslüman yada Arap) bölge
lerin oradaki uzantısı gibi değil İtalyanlar gibi ha
reket etmeliler. Daha net ifadeyle geldikleri ülke
lerin problemlerini kendilerini misafir eden ülke
ye taşımamalıdırlar.
4- Varlıklarının o ülke için bir düşmanlık yada 
yük değil aksine bir avantaj olduğunu ispat etme
lidirler. Bu bağlamda -tüm yaşadıklarına rağmen- 
Müslümanların özellikle de dini ve sosyal alanda 
diğerlerine verecek değerleri vardır.
5- Son olarak, yaşadıkları topluma yönelik söy
lemleri nefret yada soyutlanma değil, iyilik ve uz
laşma üzere olmalıdır. Beni bu mülahazaya iten 
daha önce işaret edilen “Avrupa’ya yönelik sessiz 
İslami saldırı” sözü olmuştur. Çünkü bu türden bir 
söylem -herhangi bir Müslüman yönetici yada 
kaynaktan sadır olduğu sabit olmuşsa- bu gelecek
te kaçınılması gereken bir örnek ve yıkılması hat
ta özür dilenmesi gereken bir mantık örneği ola
rak kabul edilmelidir.

Bir arada yaşamanın bazı gerekleri vardır. 
Müslümanlar bu gerekleri yerine getiremezlerse, 
yaşadıkları ülkelerin yönetimlerinin kendilerini 
istenmeyen misafir olarak görmesini kınamamalı- 
lar.
(EL-MECELLE Sayı 1202; 23 Ocak - 1 Şubat 2003)
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IKTIDARCILIK VE 
İSLÂMÎ DUYARLILIK

MUSTAFA AYDIN

nsanhk ciddi bir süreçten geçiyor. Geçen sayi'
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-ZL- ysrişru.syı ongorcn liuGıâlıst uunyâ goi’û üj 
ABD’nin şahsında bir despotizmle sonuçlanmıştır. 
Bu bir mutlak iktidar oyunudur, referansım kendi 
gücünden almakta ve genel geçer değer ve ilkeleri 
rahatlıkla ihlal edebilmektedir. -Tökezleyebileceği 
bir durumla karşılaşana kadar da önemli sıkıntılar 
yaşanacağa benzemektedir. Kanaatimizce buradaki 
önemli sorun sırf referansını yalnızca kendinden 
alan bir güç gösterisi değildir. Sorun, küreselliğe oy
nayan iktidara destek vermeyi bir zorunluluk kabul 
etmek ve böylece mekanizmanın sürmesine katkıda 
bulunmaktır. Ne yazık ki pek çok siyasi yapı, meşru
iyet dışı bu saldırganlığa ciddi bir tepki göstermeme
sinin yanında, ona bazı tavizler vererek buradan bir 
yarar sağlanabileceği düşüncesini taşımaktadır. İkti
dardan pay almayı amaçlayan bu tür yaklaşımları ge
nel olarak ‘Hktidarcılık’* olarak adlandırabiliriz.

Aşağıda açıklanacağı üzere iktidarcılık modern 
bir olgudur ve kendine has bazı özelliklere sahiptir. 
Yalnızca küresel iktidarın yanında saf tutmak anla
mına gelmeyen iktidarcılık, ulusal çerçevede merke
zi bir iktidar nezdinde, partilerin ve hükümet etme
lerinin, özellikle de referansını toplumundan alma 
durumunda olan siyasilerin önemli bir sorunudur. 
Çünkü bu çerçevede iktidarcılık dini-milli inanış ve 
düşünüşleri izole eden bir süreçtir. Islâmi duyarlılık
lar açısından da üzerinde durulması gereken bu soru
nun, konjonktürden de hareketle kısaca ele alınma
sı yararlı olacaktır. Yazı bazı pratiklerden hareket 
ediyorsa da bunların ötesinde ilkece bazı tespitlerde 
bulunmayı amaçlamaktadır.

Genel Olarak Siyaset ve İktidar

t?,.-: 1 ...........  1____  1 . T__________  1. ............. 1. ••
i iv u u c i ı  m u u c m  u n  k u v i u i i i u i i  v c  ö c iil  gu ij. u ö LU iit ; KU -

ruludur. Geçmiş yüzyıllarda siyaset (ki adı özel ola
rak devlet idi) genelde bir inisiyatif olgusuydu, bir 
Tanrı emanetiydi; dolayısıyla bir ‘adaleti tevzi etme 
mekanizması’ olarak algılanıyordu. Bundan dolayı 
da onu elinde tutan için rizikolu bir işti. Osmanlıca 
bir deyimle "Devletlû” olmak kendini yok etme pa
hasına bir şeyleri var kılma çabasını ihtiva ediyordu.

Geçmişin büyük imparatorlukları kendileri için 
böyle bir misyon tanımlamışlardı. Tüm eleştirilebi
lir yönlerine rağmen, (sadece bilinen İslâm devletle
ri değil) eski Mısır, Roma gibi imparatorluklar ken
dilerini adalet dağıtmakla görevli saymışlardı. Os- 
manlı bu görevini yerine getiremez hale gelince an
lamını yitirmişti.

Buna karşılık modern çağlarda iktidar ya da siya
set güç üstüne kuruludur. Weber’den beri bilinen ik
tidar tanımı bunun açık bir örneğidir. Weber bura
da iktidarı, global toplumun meşru gücü olarak ta
nımlıyordu. Ancak ona göre bu söz konusu güç, top
lumu meydana getiren bütün fertlerin merkezileş
mesinin sosyolojik bir ifadesi idi. Tabii olarak kulla
nımına cevaz verecek olan da toplumdu. Esasen ka
tılımın gerekçesi de, oluşumunda etkili olan fertle
rin, kullanımında da inisiyatif sahibi olmaları gerek
tiği düşüncesi idi.

Gücün siyaset, ekonomi, toplumsallık gibi bütün 
kurumsal yapılarla ilintili olarak ortaya çıkmış olma
sı da manidardır ve bu cağımızın önemli handikap
larından birisidir. Çünkü öngörülen doğal yarış veya 
rekabete dayalı seçilimin sonunda tek güçlü kalmış.
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ama ortaya çıkan tek gücün nasıl üstesinden geline
ceği konusunda hiçbir öneride bulunulmamıştır. İki 
yüz yıllık sürecin sonunda tüm özgürlükçü söyleme 
rağmen A&D’nift-şahsında bir küresel magandakk er--------olumsuz sentıçkr- da doğurabilir

kötü mü, mantığıyla kendini gösterir. Şüphesiz bu 
bir içselleştirmedir ve çoğu kere bir izolasyon, göre
vini yerine getirir. Hatta doğal bir seyirden daha

taya çıkmıştır.

Genel Olarak Iktidarcıhk

Bu çerçevede güç ekseninde iki tür oluşumdan söz 
edebiliriz: İktidar ve iktidarcılık. iktidar güçlü olan 
ve bu gücünü kullanabilendir. Ancak ileri boyutla
rında iktidar kendini lâyüs’el (sorgulanamaz) olarak 
görmeye başlar. Referansını kendinden alma, mukte
diri genel geçer kuralların, ahlaki ilkelerin ihlalini 
getirir ve sahibini paranoyak davranışlara kadar götü
rür. Şu andaki Amerika, bu mutlak iktidara örnektir.

İktidardan farklı olarak iktidarcılık, genelde so
nuna meslek eki almış (seçkincilik, devletçilik) ör
neklerinde olduğu gibi taraflı bir anlama sahiptir. 
İktidarcılığın temel esprisi, iktidar gibi davranmak
tır. Yeterince muktedir olamama karşısında güçlü- 
nün yanında yer alarak ondan bir pay alabileceğini 
düşünmektir. Çünkü iktidarının varlığı, meşruiyeti 
ve sürekliliği konusunda kaygıları vardır. Bu kaygı
ların bir biçimde ulusal veya küresel iktidara yakın 
olmakla giderilebileceği düşünülür ve söz konusu 
eksikliklerinin giderilmesinde ondan referans alma 
zorunluluğu duyulur.

İktidarcılık her halükarda iktidar konumunda 
kalabilme psikolojisi üstüne kuruludur. Bunun doğal 
süreçten farkı, kendine özgü ilkeleri ıskalama paha
sına var olma çabasıdır. Yani sıradan bir iktidar ey
leminden farkı, iktidar eyleminin asıl gerekçesinden 
farklı gelmesidir.

Yine iktidarcılığın önemli vasıflarından birisi ik
tidarından şüphe etmesi, yeterince iktidar olamadı
ğı kanaatinde olmasıdır. İktidarcıya güçlünün ya
nında olma ihtiyacını doğuran da budur. Aslında 
güçlünün yanında olma arzusu, güç toplama arzu
sundan daha çok meşruiyet kaygısına denk düşür. 
Ne var ki bu merkezi güçlere yaklaşma kendi ilkele
rinden taviz vermesini getirir. İktidar onu çok daha 
rahat ıskalar ki pratiklerde buna ait pek çok örnek 
gösterilebilir.

İktidarcı davranışlardan birisi, eksiklerini ve il
kelerinin ıskalanmasını kendi varlığıyla karşılamaya 
çalışmasıdır. Bazı kereler kişisel tavırlarda da göz
lemlediğimiz bu tavır, burada olmamız yetmiyor mu; 
bu durum, burada bir başkasının olmasından daha

İktidarcılığın en kötü taraflarından birisi belki 
de kendini var kılan ilke ve değerleri temsil edeme
miş olmasıdır. Geliştirdiği bir oto kontrol sistemiyle 
kendi aleyhine çıkarılabileceğini düşündüğü makul 
davranışlardan sarfınazar eder, kaygılarını gerçek ik
tidarın kaygılarıyla özdeşleştirir. Ulusal çizgide bu 
genellikle “devletin ali menfaatleri” veya “milli çı
karlar” şeklinde ifade edilir.

Esasen iktidarcılığın içeriğini çoğu kere devletçi
lik oluşturur. İktidara oynayanlar sahiplik rolü üstle
nirken iktidarcılık rolünde kalanlar muhayyel mer
kezin bazısı görünen sahiplerine eğilim gösterirler.

Şüphesiz genel gözüken bu çıkar söylemi ilk ba
kışta makul şeylerdir ve mesela bir devlet çıkarı ve
ya milli menfaat vardır. Ama daha dikkatli bakıldı
ğında görülür ki genel geçer değer ve ilkelerden ba
ğımsız alındıklarında bunlar içeriksiz şeylerdir, belli 
açılardan kabullere dayalı kavramlardır. Aynı konu
larda genel geçer ilkelere göre hareket edildiğinde 
ülkenin kazancı daha fazla olabilmektedir. Esasen 
devletin ve milletin geniş kapsamlı uzun vadeli çı
karları da ancak genel çizgilerde sağlanabilir. Özel 
olarak devlet ve rejim korumacılığının ne gibi olum
suz sonuçlar doğurduğunu milletçe bir çok kereler 
gözlemlemişizdir.

İktidarcılığın Doğurduğu Sorunlar ve Din

İktidarcılık farklı alanlarda sorunlar doğurur. Başta 
siyasetin kendisi olmak üzere din ve milliyetçilik gi
bi alanlar iktidarcılığın sıkça göründüğü yerlerdir. 
Irak savaşı nedeniyle pek çok ülkedeki siyasi yapılar, 
halklarına rağmen, muktedir gördükleri ABD’nin 
yanında iktidarcılık oynamaktadırlar. Tepki göste
ren dev kitleleri hiçe saymakta ve hatta onlarla par- 
tallaşmaktadırlar... ABD istedi diye, şimdiye kadar 
hiçbir sorun yaşamadığı Irak diplomatlarını kapı dı
şarı edebilmektedirler.

Genelde devlet ideolojisiyle özdeşleşen milliyet
çilik toplumlarda resmi/ merkezi bir iktidar olgusu
nun dışında kalabildiğine inanıldığı oranda halk ta
rafından ilgi görmüş, bazı temel kabullerini atlama 
pahasına iktidarcıhğa soyunması halinde ise top- 
lumca dışlanmışlardır. Esasen böylesi bir sürecin so
nunda savunulan ilkeler de zarar görmüştür. Ulke-
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mizde MHP hareketi bunun tipik örneklerinden bi- 
risidir. Gerçekten bu parti iktidarcılığın kurbanı ol
muştur.

Şüphesiz iktidarcılığın önemli alanlarından biri
si dindir. Özellikle de İslami duyarlılığı olan kişiler, 
gruplar, hareketler, iktidarcılık duygusuyla hesapla- 
şabilmelidirler. Çünkü buradaki iktidarcılık İslami 
duyarlılıkları(hatta bazı asgari ilkeleri) alıp götüren 
bir şeydir.

Modem çağlarda bazı dini hareketlerde gördüğü
müz bazı siyasal davranışlar bu moderrı iktidarcılığın 
bir yansımasıdır.

Din alanında iktidarcılık günübirlik siyasal çaba
ları, dünyevi giri
şimleri ve mevzii ba
şarıları dini gelişme
lerin yerine koymak 
şeklinde kendini 
gösterir. Asimda bu 
durum örgütsel ya
pılarda örgütün biz
zat kendisinin

İslami duyarlılığı olan kişiler, gruplar, ha- 
re lc e r le r . ik t id a r c ı l ık  d ııv m ısu v la  h e sa D İa s a -

D i i m e ı ı a ı r l e r .  v ^ u n K u  D u r a ü a K i  iK L i u a ıc u i K  

İslami duyarlılıkları(hatta bazı asgari ilke
leri) alıp götüren bir şeydir.

amacın yerine geç
mesi” ilkesi ile de açıklanabilir.

Bunun yanında bazı durumlarda dindar bir ikti- 
darcılık genelde olduğu gibi devletçi bir anlayış içe
rir. Devlet otoritesine bağlılık dini bir görevdir. 
Böyle olunca da dindarlık, ulusçuluk şeklinde bir ya
pı kazanmaktadır. Buna göre devlete hizmet dine 
hizmettir.

İslamcı iktidarcılık, İslami mücadelenin ne pa
hasına olursa olsun (mutlak bir devlet hedefi olma
sa da) siyasi mücadeleden geçtiğine inanır. İslamcı 
damgasını taşıyan her siyasal mücadelenin İslam’a 
hizmet verdiği düşüncesine götürür.

Gerçi iktidar -  din ilişkilerinde din, tarih boyun
ca bir meşrulaştırım yolu olarak devreye sokulmuş 
ve çoğu kere bu iş, iktidarın bir etkinliği şeklinde 
gerçekleşmiştir. Çünkü teokrasi Tanrı yönetimi) 
olarak bilinen siyaset anlayışında bile genelde etkin
lik siyasete aittir.

Şüphesiz bütün bunlardan çıkarılabilecek so
nuç, dinin siyasetle ilişkisinin olmadığı değildir. 
Altı çizilmek istenen şey, din adına siyasetin önce- 
lenmesinin sorunlar doğurduğudur. İktidarcılık ge
nelde bir değer erozyonunu ifade ettiği için dini du
yarlılığa sahip kesimler için özel olarak bir handi
kaptır.

Türkiye’nin Siyasal Hayatıhda İktidarcılık

Türk siyasal hayatında iktidarcılığın tipik örnekleri 
yaşana gelmiştir. Nice parti, iktidar olma pahasına 
bir iktidarcılık döngüsü içinde kaybolmuştur. 28 Şu
batın iktidar partileri açıklayıcı bir örnek olarak ha
tırlanabilir. Ancak biz burada kısaca İslami duyarlı
lığı ile tanınan çevrelerin örneklemiyle yetineceğiz.

Bu sorun Refah Partisi hareketinden beri ciddi 
biçimde yaşanmaktadır. Bu parti, genel başkanı sa
yın N. Erbakan’ın şahsında esaslı bir iktidarcılık 
oyunu oynamış, referanslarını merkezdeki iktidar
dan almış ve kendine has ilkelerden bir hayli taviz

vermiş olmasına rağ-
-------------- -̂----------------------  men Amerikan ya-

pımlı olduğu anlaşı
lan 28 Şubat hareke
tiyle alaşağı edilmiş
ti. AK Parti iktidar- 
cılık çerçevesinde 
benzer bir süreci ya
şamaktadır.

Şüphesiz burada
amacımız böylesi kritik bir ortamda münhasıran bir 
AKP iktidarı eleştirisi değildir. Kaldı ki AKP bekle
nen bazı duyarlılıkları göstermekte, yapılması gerek
li bazı icraatlarda bulunmaktadır. Ancak başından 
beri, eleştirdiğimiz bir iktidarcılık oyununu da yaşa- 
ya gelmektedir. Bu eleştiri, bu yazının savunduğu, 
gerçek iktidarlara rağmen ilkeli olmak temel esprisi
nin bir gereğidir.

AK Parti için söz konusu iktidarcılık süreci, ön
ce sayın Genel Başkanı R.T. Erdoğan olmak üzere, 
ileri gelenlerin, içinden geldikleri Refah Partisi’nin 
Özelliklerini attıklarını, bunu anlatabilmek için de 
“değiştiklerini” ısrarla vurgulama gereğini duymala
rıyla başlamıştı. Bu durum, değişim söylemini duy
maktan dolayı birilerini mutlu etse bile genel olarak 
bakıldığında bir hayli rahatsız ediciydi. Çünkü nere
de, neyin, hangi yönde değiştiğinin ciddi bir cevabı 
yoktu. Anlaşılan o idi ki “merkezi iktidar talepleri
ne denk düşeceğim” mesajından daha kapsamlı bir 
sonuç çıkmıyordu. Mesela Refah Partisi hareketi
nin genel misyonu ve ortaya koyduğu pratikleri ara
sında bir ayırım yapmak ve misyonuna sahip çıkmak 
(ki bu misyon Refah Partisi’ne ait bir şey de değildir, 
ancak ilk defa orada ifadesini bulmuştur) ama yanlış 
politikalarını reddettiklerini açıklayamamışlardır.
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Ama toplum, o misyonu üstlendiğini var saymış, 
ona göre davranmıştır.

Söz konusu ettiğimiz misyon ortalıkta gözükme- 
mekle birlikte büyük-bir kitle AKP’yi merkezin dışın-

kurulan hesap gerçekleşmeyince de beklentiye giren 
kesimlerin acımasız eleştirileriyle karşılaşdmıştır.

--------------------------------Sonuç-------------------------------

Geçmişte daha fazla yaşadığımız iktidarcı- 
lığın, Islami duyarlılığın yerine konulduğu 
durumlardan uzak olunmalı, iktidarcılığın 
geride bırakacağı olumsuzlukların Islâm’a 
ciro edilmesine fırsat verilmemelidir.

da toplum genelini temsil eden bir hareket olarak al
gıladı. Açıkça belirtmek gerekirse RP ile ifade edilen 
misyonun yeri boş kaldı. Bu misyonu şimdi, ne AK? 
ve ne de Erbakan hareketi karşılayabilmektedir.

AKP’nin başından beri verdiği değişim mesajı bu 
yazının eksen kavramı olan iktidarcılığın başlangıcı 
oldu. Amaç iktidar olmaktı ve bunun yolu da ulu
sal/küresel iktidar biçimlerinden referans almaktı.

İktidarcılık süreci seçimlerden sonra deyim ye
rindeyse ivme ka
zandı. içeride elde 
ettiği büyük başarıya 
rağmen meşruiyet 
ve sürekliliğini ulus
lar arası güç merkez
lerine dayandırmaya 
çalıştı. Avrupa Bir-
liği’ne ilişkin turları, _____
genel geçer bir poli
tik tavır kadar bu referans arayışı olarak değerlendi
rilebilir. •

Şüphesiz ülkede yaşanan siyaset sürecinin bunda 
önemli bir payı vardır ve bu görmezlikten gelineme
yecek kadar önemli bir gerçektir. Ancak iktidarcı 
tavrın, her zaman bağlayıcı ilkelerini izole edici bir 
sonuca doğru götürebildiği de bir başka gerçektir. 
Çünkü bu gerçek iktidarın gereklerine uyumu da be
raberinde getirmekte, bu ise her zaman genel geçer il
kelerle bağdaşmayabilmektedir. Bu bağlamda verilen 
umutlar, sergilenen centilmenlikler geriye dönmek
tedir. Bu çerçevede İrak savaşıyla ilgili politika milli 
menfaatler olarak nitelendirilen bir çizgide merkezi 
yapının şekillendiriciliğinde gelişmiş, sonunda yürüt
me erki olarak kendine bir inisiyatif alanı bırakma
mıştır. Tabi bütün bunlara rağmen eksikler hükümet 
etmenin başarısızlığı olarak değerlendirilmektedir.

Tabi burada anlatılmak istenen şey parti men
suplarının kişisel duyarlılıkları değildir. AKP iktida
rının Amerikan saldırganlığına karşı duyduğu kaygı
dan elbette kuşkumuz yoktur. Ama genel geçer barış 
yolu aranırken bir taraftan da açık bir biçimde eko
nomik pazarlıklar içinde olmak ve böylece karşıya 
umut vermek, bir yerde durabilmeyi imkansız kıl
mıştır. Nasıl ve nereden bakılırsa bakılsın, üstüne

Sonuç olarak denebilir ki başından beri AKP, ulu
sal/küresel iktidarların yanında olmakla güç kazana
cağını düşünmüş, özellikle ABD ile işbirliğine önem 
vermiştir. Bunu iktidarı için kaçınılmaz görmüştür. 
Hem ülke içindeki meşruiyet sorununu uluslar arası 
alandan devşirdiği güçle telafi edeceğini düşünmüş, 
hem de ABD’nin yanında yer alarak bir güç merke
zi haline gelebileceğine inanmıştır.

Burada merkezi 
güçlerin, paradoksal 
olarak siyasetin da
yandığı halka ve ka
bullerine önceliği 
vardır. Partinin en 
makul ve duyarlı gö
rünen insanları bile

________________________  ikinci tezkerenin
reddinden sonra tek

rar Meclise gelmesi halinde partinin gelecekteki bü
tünlüğü adına onaylanması gerektiğini savunmuş
lardır.. Yani parti, savaştan, her şeye rağmen izlen
mesi gerekli etikten, dramatik tarihsel süreçten da
ha önemli görülebilmektedir.Unutulmamalıdır ki 
nihai iktidar belli çevrelerin kurgusallığında ortaya 
çıksa bile siyasal iktidar halk ve onun etosunda ken
dini gösterir. Halk da uzun vadede tercihlerini bu 
noktada yapar, iktidarcı tavırlara sonuna kadar pi
rim vermez.. Olağanüstü dönemlerden geçtiğimizin 
elbette bilincindeyiz, ama bu halk çoğunluğuna da
yanan bir misyon taşıyan siyasal iktidarların etosuna 
bağlı kalma mecburiyetini ortadan kaldırmaz.

Bu pratik sonuçların yanında genel olarak ve il
kece denebilir ki modem bir güç olgusu olarak ikti- 
darcılık günümüzde yaşanan bazı somnlar ekseninde 
yer almaktadır. Siyasetin kendisi başta olmak üzere 
olumsuz etkilerini hayatın değişik yerlerinde göster
mektedir. Şüphesiz bu alanlardan birisi dindir. Be
lirtildiği üzere iktidarcılığın dinin yerini doldurma 
eğilimi öncelikle din için problemdir. Geçmişte da
ha fazla yaşadığımız iktidarcılığın, İslami duyarlılı
ğın yerine konulduğu durumlardan uzak olunmalı, 
iktidarcılığın geride bırakacağı olumsuzlukların İs
lâm’a ciro edilmesine fırsat verilmemelidir. ■
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**îslami birikim” ile kastım Kur’ân ve pey- nin otoritesini takip ettiğini gösterir. Kaynak ne
».̂ .kAâ. v 'w  C4.y ^i^ikC4 ^

Müslüman nesillerce aynntıiı biçimde yorumia- 
nan Tanrı, dünya ve insan telakkileridir. "Ente
lektüel” terimini "akli” terimi yerine kullanarak, 
bu mirası yine bu terimle yakından ilintili ve ay
nı zamanda teorik ve entelektüel boyutları da 
kapsayan bir başka mirastan ayırmak istiyorum. 
Bu ikinci miras ulaştırılan / nakledilegelen (nak- 
lî) mirastır.

Nakli bilgi taklitle yani ehil kimseleri takip 
ederek (taklid yoluyla) öğrenilir. Bu çeşit bilgi, 
Kur’ân tefsiri, arapça dilbilgisi, hadis ve fıkhı içe
rir. Bir kimse taklid olmaksızın Müslüman ola
maz. Çünkü kimse tek başına Kur’ân veya şeriatın 
uygulamalarını anlamlandıramaz. Dil taklitle öğ
renildiği için Kur’ân ve İslâmî uygulamalar da 
o’nu bilen kimseleri taklit ederek (dil yoluyla) öğ
renilir. İşte bu mirası korumakla sorumlu oldukla
rı farzedilen kimselere “bilenler” yani, ulemâ de
nir.

Nakli bilgide ‘niçin’ sorusunu sormak mantıklı 
değildir. Gene de niçin diye sorulacak olursa; ve
rilecek cevap Kur’ân’ın öyle söylediği ve dilin gra
mer kurallarının doğru konuşmanın sınırlarını 
belirlediğidir. Aksi takdirde akli bilgiyi öğrenme
nin tek yolu o’nu anlamaktır. Bir kimse onu bir 
otoriteye dayanarak kabul ettiği takdirde öğrene
mez. Akli bilgi matematik, mantık, felsefe ve ila
hiyatın büyük bir kısmını kapsar. Öğrenmede, 
"niçin” en temel ve mühim sorudur. Eğer bir 
kimse niçinini anlamıyorsa bu o’nun başka biri-

^ 1, . . hur bir
2+2=4 u kabui ecmenın hiçbir manası yuklur. Bu
nu ya anlarsın ya da anlamazsın. Burada amaç 
“doğrulama” ve “gerçekleştirme” olarak tercüme 
edebileceğimiz **tahkik** tir.

Nakli bilgide, insanlar ölü (sünnilikte olduğu 
gibi) veya diri (şiilikteki gibi) olan müctehidleri 
takip etmek durumundadır. Başka bir ifadeyle, bir 
kimse müctehidi takip eder, çünkü nakli ilimleri 
öğrenmenin yegane yolu onu halihazırda bilenle
re müracaat etmektir. Fakat herhangi bir kimse 
imani konularda bir müctehidi takip edemez, 
çünkü iman kişinin kendisin Allah’a, peygamber
lere, kitaplara ve ahiret inancına aittir. Bir Müs
lüman “Ben Allah’a inanıyorum çünkü müctehi- 
dim bana iman etmemi söylüyor.” diyemez. Bunu 
söyleyen kimse müctehidi kendisine Allah’a 
inanmamasını söyleseydi Allah’a inanmayacağı
nı söylüyor olacaktı. Başka bir deyişle, imanının 
boş sözlerden ibaret olduğunu ifade ediyor olacak
tı.

Her ne kadar teoride akli ve nakli ilimleri 
ayırmış olsak da, pratikte ikisi birbirleri ile yakın
dan ilgili olagelmişlerdir ve akli ilimler kendileri
ni nakli ilimlerin zemini üzerine inşa etmişlerdir. 
Bir kimse dilbilgisi olmadan doğru bir şekilde ko
nuşamaz ve Kur’ân ve hadis olmadan bir şeyleri 
İslâmi olarak anlayamaz. Buna rağmen bir kimse
nin nakli ilimlerde çok ciddi bir bilgiye sahip ol
ması akli ilimler hakkında hemen her şeyi biliyor 
olduğu anlamına gelmez. Öte yandan İslam bü-
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yüiclerinin inanç lıakkında görüşlerini ezberİemelc 
bunları ezberleyenin bu konularda söylediği şeyle- 
ri bildiğini kanıtlamaz.

Allah onlara doğru düşünme yükümlülüğünü ve
rir. Fakat onlara ne düşüneceklerini söylemez. 
Çünkü O, akli konularda taklid yükümlülüğünü

Zaman -tçtrtde -kademeli- olarak kaybolmakta------ keyaeak-ttf-.-Eğer- pek çok ulema îmanî k ^ a lafda-
olan akli hem de nakli ilimler yalnız İslâm için 
değil herhangi bir dinin yaşaması için temel teş
kil ederler. Bununla birlikte, nakli ilimler, akli 
ilimlerden daha iyi muhafaza edilmiştir. Sebep ise 
açıktır: Herkes Kur’ân ve Hadis öğrenebilir ama 
herkes doğru bir şekilde Allah ve Peygamberin 
ne demek istediğini anlayamaz. Bir kişi meselele
ri ancak kendi ölçüsünde anlayabilir. Bir kişi ma
tematiği (ya da diğer akli ilimleri) doğuştan gelen 
bir yetenek ve öğrenim olmadan anlayamaz. Bir 
kişi matematik için doğal bir yeteneğe sahip ola
bilir ama uzun yıllar çalışmaksızın önemli bir şey 
elde edemez. Ve matematik, modern çeşitlerinin 
en karmaşığında bile, nisbeten duyu organlarımı
za hitap eder. Ya gerçekliğin en derin, günlük tec
rübelerimizden en uzak olan konuları ile ilgilenen 
ilahiyat?

Hiçbir dinin yaşayan bir akli (intellectual) ge
leneği olmaksızın -ya da çok az gelişmeyle- ayak
ta kalamayacağını vurgulamamız gerekir. Bunû 
doğrulamak için -çünkü bu ifade taklid temelinde 
kabul edilemez- sorularımızı sorabiliriz: Akli gele
nek ne içindir? İslâmî toplumda hangi rolü oyna
mıştır? Hedefi nedir? Bu soruları sormak, "Müs- 
lümanlar niçin düşünmek zorundadir?** sorusu
nu sormakla eştir. En basit cevap Müslümanların 
düşünen yaratıklar olması hasebiyle düşünmeleri 
gerektiğidir. Onların düşünmekten başka seçe
nekleri yoktur, çünkü Allah onları yarattığında 
onlara akıl ve zeka vermiştir. Bunun yanında 
Kur’ân’ın bir çok ayetinde Allah onlara düşünme
lerini ve zekalarını kullanmalarını emretmiştir.

Şüphe yok ki bu Allah’ın tüm Müslümanların 
akli gelenek üzerinde devam ederek karmaşık ça
lışma ve derin düşünmelerini emrettiği anlamına 
gelmez, çünkü herkesin bunu gerçekleştirmek 
için uygun yeteneğe, kapasiteye ve şartlara sahip 
olamayacağı açıktır. Bununla birlikte, eğer akılla
rı varsa, bütün Müslümanların akıllarını doğru 
kullanması ahlaki ve dini bir zorunluluktur. 
Kur’ân’ın açıkladığı gibi, "Id yükellifu*llahu nef' 
sen illâ ıvus*aha”, yani Allah hiç bir nefsi güç 
yetirebildiğinden fazlasıyla yükümlü tutmaz**» 
Eğer insanlar düşünmeye güç yetirebiliyorlarsa.

taklidi yasaklamışlarsa, bu Allah’ın kendisinin 
onu yasaklamasından kaynaklanır. O, insanlara 
akıl vermiştir ve eğer onlar bir otoriteye dayana
rak dogmaları ya da düşünceleri basitçe onaylar
larsa, akıllarını doğru biçimde kullanamazlar. G e
reği gibi düşünmek için bir insarı ciddi manada 
kafa yormalı ve sonuçları kendi entelektüel mü
cadelesi ile elde etmeli, başka birininkiyle değil. 
Matematik ya da felsefe gibi herhangi bir akli bi
limi öğreten herkes bunu gayet iyi bilir.

Eğer insanların çoğunluğu düşüncesiz olmasa 
idi ve hatta eşya hakkında neden düşünmeleri 
gerektiğini dahi sormuyor olmasalardı bu doğru
dur. Onlar sadece günlük rutinlerine devam eder
ler ve kendi durumlarını anladıklarını tahayyül 
ederler. Her halükarda öne sürdükleri Allah’ın 
kendilerinden Şeriatı izlemelerinden daha fazla 
bir şey istemediğidir. Fakat durup düşünme yetisi 
olan kimse için bu bir gerekçe değildir. Tanrı, ev
ren ve insan ruhu üzerinde düşünme kapasite ve 
maharetine sahip olan herkes durup düşünmeli
dir. Bunu yapmamak bir kimsenin Allah vergisi 
tabiatına ihanet ve Allah’ın emirlerine de itaat
sizlik etmesidir.

Müslümanların düşünmekten başka seçeneği 
olmadığı için doğru düşünmeyi öğrenmek Müslü- 
manlar için önemli bir uğraşı alanı olmalıdır. Fa
kat doğru düşünceyi tanımlayan şey nedir? Doğru 
ve yanlış düşünce arasındaki farkları nasıl anlata
biliriz? İnsanların düşünmekten başka seçeneği 
olmadığı hakikati insanların istediği şeyi düşün
mekte serbest olduğu manasına mı gelir? Bu tür 
sorulara verilen İslâmi cevap her zaman insanla
rın düşünme yönteminin tarafsız olmaktan uzak 
olduğudur. Birtakım düşünme biçimleri Kur’ân ve 
Sünnet tarafından teşvik edilirken bazıları da 
edilmemiştir. İslami olarak, işte bu düşünen kim
seler zihinlerini Kur’ân ve Sünnet’in amaçları ile 
örtüştürerek kullanmakla sorumludurlar. Başka 
bir deyişle, İslâmi entelektüel geleneğin amacı İs
lâm’ın amacı ile örtüşmelidir, aksi takdirde bu İs
lâmi entelektüellik değildir.

Öyleyse, İslâm’ın gayesi nedir? Genel manada 
İslâm’ın amacı Allah’a döndürmektir. Buna rağ

Umran» Nisan -2003 57



İSLÂM DÜŞÜNCESİNİN İNŞÂSI

men, herkes bir şekilde Allah’a döneceği için, 
asıl mesele dönmek değil, fakat kişinin nasd dö
neceğidir. Kur’ân ve Sünnet aracılığıyla Allah in- 
sanları kendisine ve ebedi saadete götüren davra
nış biçimlerine yöneltir. Eğer onlar kendilerini 
üzüntüye değil mutluluğa götüren dosdoğru yola 
{sırât'i müstakim) ulaşmak istiyorlarsa zihinleri
ni, bilinçlerini ve düşünmelerini tek hakikat olan 
Allah’ın Zatı ile uyumlu yollarda kullanmaya 
muhtaçtırlar. Eğer kuruntu ve sahteliği takip 
ederlerse eğri bir yolu takip etmiş olacaklar ve 
muhtemelen geri döndüklerinde sevindirici bir 
yere ulaşmayacaklar.

İslâm’ın entelektüellik tarihi Müslümanların 
zamanla benimsediği doğru ve düzgün düşünme 
çabalarıyla çeşitli şekillerde somutlaştırılır. Ente
lektüel gelenek sağlam ve canlı olduğu için anlaş
mazlıklar da yaygındır. Bununla birlikte, İslâm ta
rihinde ortaya çıkan farklı okullarda bir ilke her
kes tarafından kabul edilir. Bu, A llahhn bir oldu
ğu ve 0*nun hakikatin ve gerçekliğin yegane 
kaynağı olduğudur, O her şeyin kaynağıdır ve her 
şey O ’na dönücüdür. “Allah’ın birliğini bildiren” bu 
ilke herkesin bildiği gibi tevhid'dit. İslâmi olarak 
düşünmek Allah’ın birliğini tanımak ve O ’nun 
birliğinin gerekli sonuçlarını ortaya koymaktır. 
Görüş farklılikları işte bu gerekli sonuçlar husu

sunda zuhur eder, Allah’ın bir olduğu gerçeğinde 
değil.

İnsanların tevKid’den çıkaracağı sonuçlar ge
niş ölçüde onların Allah telakkisine bağlıdır. 
Müslümanlar tipik olarak Kur’ân ve Sünnet’te 
ifade edildiği gibi Allah’ın isimlerini ve sıfatlarını 
derinlemesine düşünerek anlamaya çalışmıştır. 
Bu yoğun düşünceler sonucunda Allah’ın nasıl 
anlaşılacağı hakkında her şeye ulaşıldı. Eğer A l
lah öncelikle kanun koyucu olarak anlaşılırsa, in
sanlar buradan Şeriat’a gerekli riayetin gösteril
mesi gerektiği şeklinde sonuçlar çıkarırlar. Eğer 
öncelikle gazap eden  olarak algılanırsa bu durum
da insanlar onun gazabından kaçmaları gerektiği 
sonucuna varacaklar. Eğer Allah öncelikle mer
hametli olarak anlaşılırsa bu defa O ’nun rahmeti
nin aranması gerektiği sonucuna varılacaktır. 
Eğer Allah’ın güzel olarak anlaşılmasına öncelik 
verilirse, insanlar O ’nu sevmeleri gerektiğini bile
cekler. Allah’ın -en azından- doksandokuz ismi 
vardır ve her bir isim Allah’ın ne olduğu, ne ol
madığı, kesin olarak nasıl anlaşılması ve O ’nunla 
nasıl ilişki kurulması gerektiği konusunda farklı 
yönlere işaret eder. Tabii ki, düşünceli Müslü
manlar Allah’ı birçok yönüyle anlamış ve bu an
lama biçimlerine dayanarak farklı şekillerde so
nuçlar ortaya koymuşlardır. TevKid’deki bu anla
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yış çeşitliliği peygamberin duasında da yerini aU 
mıştır: "Ey Allahım senin gazabından senin 
rahmetine sığınırım^ senin memnuniyetsizliğin- 
den memnuniyetine iltica-ederJmf .sexideti.yine

onlar İslâmî bir biçimde düşünüyorlar mı? Hem 
modern anlamda bir bilim adamı olup hem de ka
inatı ve insan ruhunu Kur’ân ve Sünnet’in kendi' 
sine-açıklad.ıği-§ekiide .aolamlandıran-biLMüslik

sana iltica ederim**,

İhyânm Önündeki Engeller

Başlığım İslâmî entelektüel mirasın modern za
manlarda kaybolduğuna işaret etmektedir. Bu çok 
geniş bir başlık olduğu için burada iddiama kanıt
lar sıralamayacağım, bu konu kendi tarihinin bi
lincinde olan Müslümanlar açısından gayet açık
tır. Benim burada yapabileceğim şey ihyanın 
önündeki engeller hakkında yargıda bulunmaktır. 
Mevcut amaç için başka türlü birçok engeller de 
olmasına rağmen ben iki türlü engel üzerine kafa 
yormak istiyorum. Birincisi orijini dışarıda 'olan 
entelektüel güçlerdir. Bunlar modem dünyada 
hakim olan Batı Avrupa ve Amerika’da gelişen 
düşünce yapısıyla yakından ilintilidir. Buna rağ
men, bunlar uzun süreden beri bir iç problem ol
muştur, çünkü birçok Müslüman bunları isteklice 
ve aktif biçimde kendilerininmiş gibi benimsemiş 
ya da gerçeğin farkında olmadan bunlar tarafın
dan bir kalıba sokulmuşlardır. Bu entelektüel güç
lerin içselleştirilmesi, ikinci bir grubun -İslami 
toplumdaki ihyaya engel olan modern tutumlar 
ve toplumsal güçlerin- ortaya çıkmasına sebep ol
muştur.

Birinci kategorideki sorunların doğasını belir
tirken, basit bir soruyla başlayabiliriz: Günümüz
de İslâmî olarak düşünmek mümkün müdür? Ve
ya modern dünyada bir “Müslüman entelektüel” 
olmak mümkün müdür? Bununla kastım sadece 
İslam’ın kurallarını takip eden bir entelektüel de
ğil, modernitenin ortasında yaşarken İslâm’ın üç 
temel boyutunda (İlim, Amel, Ihlas) İslâmi ola
rak düşünen kimsedir.

Basit anlamda entelektüel meselelerle ilgili 
olan onbinierce Müslüman yazar, profesör, dok
tor, avukat ve bilim adamı olduğundan hiç şüp
hem yok. Fakat benim kastettiğim manada 
^^Müslüman entelektüel** tanımına, çok ufak bir 
grup dışında, uyan kimseler olduğu hususunda 
çok ciddi şüphelerim var. Evet, İslâm’ın takipçisi 
olarak doğan ve onu uygulayan derin düşünceli ve 
entelektüel kültüre sahip bir çok insan var. Fakat

man olmak mümkün mü? Bir sosyolog olup aynı 
zamanda ‘tevhid’ açısından olaylara bakmak müm
kün mü?

Dışarıdan gözlemleyen biri olarak bana öyle 
gözüküyor ki Müslüman entelektüellerin bir ço
ğunun düşüncesi İslâm’ın prensipleri ve anlayışı 
tarafından değil dilin yapısında ve lisede öğreni
lip daha sonra üniversite eğitimi ile pekiştirilen 
düşünme alışkanlıkları tarafından belirlenmekte- 

. dir. Böyle insanlar bir Müslüman gibi davranma
larına karşın, bir doktor, bir mühendis, sosyolog 
ve siyaset bilimci gibi düşünürler.

İslâmi düşünce tarzını öğrenmeyi, haftada bir 
defa derse katılmakla veya çağdaş Müslüman li
derlerin birkaç kitabını okumakla, sadece 
Kur’ân’ı incelemekle veya herhangi birinin duası
nı okuyup t̂ahkiki imana' ulaşıldığını sanmakla 
bağdaştırmanın çok tutarlı olmadığını düşünüyo
rum. Geleneksel İslâm dünyasında, büyük düşü
nür ve entelektüeller, -zamanlarının tamamını bil
giyi araştırma ve fehmetmede derinleşme uğraşısı 
üzerine harcamışlardır. İslâmi entelektüel miras 
umulduğundan çok daha fazla zengindir. Yüzbin- 
lerce kitap yazılmış olmasına rağmen, modem dö
nemde bu eserlerin büyük bir kısmı, hatta en 
önemlilerinden bazılarına dahi ulaşılmamıştır. 
Bunu sebebi bu kitapların basılmamış olmasıdır. 
Basılmış olsalar bile Müslüman entelektüeller ta
rafından yoğun bir şekilde okunmaması, cüzi bir 
miktar olmakla beraber, Arapça ve Farsça’dan İn
gilizce ve diğer modern dillere çevrilenlerin de 
eksik ve yetersiz tercümeleri, bu eserlerin rehber
lik etme fonksiyonunu azaltmıştır.

İslâmi olarak düşünmek için entelektüel gele
neğin mihenk taşları olan bu kitapların yazılmış

1 oldukları dilde okunmasının zorunlu olduğunu
i kastetmiyorum. Modem zamanın Müslümanları 

bu önemli kitaplardan bir tanesini, velev ki tercü
me olsun, okusalar ve anlasalar, düşünüş tarzları 
derin bir şekilde etkilenecektir. Fakat böyle ki
taplar, kişinin kendini anlamaya yönelik hazırla
ması, hummalı bir çalışma ve kendini esere ada
ması ile ancak anlaşılabilir. Bu modern üniversite 
eğitimi kapsamında yapılabilecek bir şey değildir.
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ancak kişi kendini İslâmî geleneğe adamışsa bu 
mümkün olabilir (mümkün olabilir diyorum çün- 
kü, İslâmî çalışmalar alanında doktora sahibi bir
çok Müslütnan veya gayri müslim hala entelektü
el mirasın önemli eserlerini okuyup anlayabilecek 
durumda değiller.)

Modem öğrenimin geleneksel İslâmi öğrenim 
ile uyumlu olmayan konu ve düşünce tarzına da
yanıyor olmasından dolayı, bugün iyi bir Müslü- 
manın entelektüellikle Müslüman inanç ve amel
lerini uyuşturması zordur. Birinin yıllarca bir ko
nuda çalışıp ondan etkilenmemesi düşünülemez. 
Ortaya hayatlar konarak oluşturulmuş düşünce 
tarzlarından müteşekkil zihni kalıplardan etkilen
mekten kaçış yoktur. Kesin olmamakla beraber 
büyük bir ihtimalle, dini inanca sahip modern en
telektüeller “bölünmüş” zihinlere sahiptirler -bö
lünmüş benliklere sahipler diyecek kadar ileri git
meyeceğim, fakat bu zaten yeterince yaygın. Zih
nin bir bölümü profesyonel ve entelektüel alana 
ayrılmışken, diğer kısmı da şahsi dindarlık ve 
amele yöneliktir. Her ne kadar bireyler bu iki 
alan arasındaki ilişkileri sağlayabilecek düzeyde 
olsalar da, bunu gerçekleştiren kısım zihnin pro
fesyonel ve modem kısmının oluşturduğu dünya 
görüşüdür. Kur’ân tarafında^ oluşturulmuş ve ne
siller boyu müslümanlarca tevarüs ettirilmiş bir 
dünya görüşü bu insanlara yabancı kalacaktır ve 
böylece onlar rasyonel kategorilendirmelerini ve 
düşünce tarzlarını sahip oldukları profesyonel eği
time, çağdaş entelektüel yönelimlere, televizyon 
ve medya ile popülerleştirilmiş doktrinlere istina
den oluşturacaklardır.

Birçok Müslüman bilim adamı, modern bili
min, Tanrı’nın yarattıklarındaki harikaları gör
meye yardım ettiğini iddia ederler; dolayısıyla do
ğa bilimlerini sosyal bilimlere tercih etmelerinin 
başlıca argümanı olarak da bunu kabul ederler. 
Fakat tanrının izlerini görmek için fizik veya bi
yokimya çalışmak zorunlu mudur? Kur’ân’da bir 
çok defalar Müslümanlara hitaben "hala  düşün
meyecek misiniz?**, **hala akletmeyecek misi
niz?** şeklinde hitaplar vardır. Peki ne hakkında? 
Allah’ın âyetleri hakkında. İkiyüz defadan daha 
fazla Kur’ân ayetindeki bu gibi hatırlatmalar, her 
alanla ilgilidir. Kısacası, dünyanın bize yaratıcısı
nın harikalarını anlattığını idrak edebilmek için 
büyük bir bilim adamı olmaya ve hatta bilimle uğ

raşan biri olunmasına gerek yoktur. Bunu herkes 
bilebilir. Bu sebepledir ki Peygamberimiz (s) “ko
cakarıların dini” (dîn el-‘acâ’iz), benzetmesini 
yapmıştır, zira herhangi bir entelektüel eğitime 
gereksinim duymadan İslâm dini anlaşılabilir. Sa
dece dünyaya 'bakmak yeterlidir ve onunla ilgili 
her şey "akıl sahiplerine** gizli kalmaz.

Tanrının varlığına dair delilleri veya ipuçları
nı idrak etmenin, kişinin selameti açısından ye
terli bilgi sağlayacağı doğrudur. Her şey bir kena
ra, Hz. Peygamber(s) şöyle demiştir: “Cennetteki- 
lerin büyük bir kısmı âvâre olacaktır”. Fakat, cenne
te götüren avâreliğin bu dünya amelleriyle ilişkili 
olması gerekir ki, bu durumun gerçekleştirilmesi 
zamanımızda son derece zordur. Müslüman ente
lektüeller arasında bu durum kesinlikle vaki de
ğildir. Onlar zaten son derece zeki kişilerdir ve bu 
onların neden bu kadar iyi mühendisler ve dok
torlar olduklarını açıklamaktadır. Başka bir deyiş
le, onlar şimdiye kadar zihinlerini kullandılar ve 
geliştirdiler bu da onlara entelektüel olmaktan 
başka seçenek bırakmadı. Kaçınılmaz olarak onla-. 
rın zekaları aldıkları eğitim, çalışma alanları ve 
medya ile şekillenmiştir.

Modernitenin Tanrıları

Modernitenin kazandırmış olduğu aklın bilgi ve 
alışkanlıkları İslâmi öğrenme tarzına uygun değil
dir. Belki de, bu söylediğimi kamil bir şekilde is
patlamak için, modernitenin karakteristiklerini - 
şu an yaşadığımız “global kültürün” düşünce tarz
ları ve normları- düşünmek gerekir. Açıkçası, mo
dem itey i karakter ize eden unsurlar, İslâmi düşün
cenin başat unsuru olan **tevhid** değildir. Bila
kis, modernitenin “tevhid’in” tam da karşıtı bir 
karakteristiğe sahip olduğunu söylemek yerinde 
olur. Bazıları bunu "şirk” olarak veya tanrının ye
rine başka şeyleri ikame etmek olarak değerlendi
rebilir. Fakat Müslümanların büyük bir kısmı için 
şirk tabiri daha çok duygu yüklü olup tartışmalar
da bu yönü ortaya çıkmaktadır. Dahası, onlar bu 
terimin gerçek manasından uzaklaşmıştır, çünkü 
onlar şirk ve tevhid’in incelenip açıklandığı İslâ
mi entelektüel birikimden bağlarını koparmışlar
dır. Modernitenin karakteristik özelliğini "tek
sir” 'ki literatürde tevhidin zıddıdır- olarak de
ğerlendirebiliriz. “Tevhid” her şeyi birlemek, dini
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muhteviyatta ise Tanrının bir olduğunu iddia et
mek anlamına gelirken, "teksir” ise her şeyi çok' 
lamaky bölmek anlamına gelir ve bu bağlamda 
ben bu kavramı “tanrıların çok olduğunu iddia et
mek” olarak algılıyorum.

Modern zamanlar ve modern düşünce tek bir 
merkez, tek kaynak, tek hedef ve gayeden yoksun
dur. Modemitenin genel bir prensibi ve rehberi 
yoktur; başka bir deyişle, bir tek tanrısı yoktur. 
Oysa hayata anlam veren ve hayatın kaynağını 
teşkil eden bir tek Allah’dır. Allah, ibadet edilen
dir. Modern dünya birçok tanrılara ibadet etmek
tedir. Yoğunlaşan bir teksîr sürecinde, tanrılar sa
yılamayacak derecede artmıştır ve insanlar kendi
lerine tanrı olarak hitabeden her şeye, genellikle 
aynı anda birkaçına birden tapınmaya başlamış
lardır.

İslâm ve Batı medeniyetlerinin entelektüel ta
rihlerini karşılaştırdığımızda iddiamın doğruluğu 
ortaya çıkar. Son zamanlara kadar, Islâmi düşün
ce birliğe, bütünleşmeye, uyuma ve senteze tema- 
yüllü olarak karakterize edildi. Büyük İslâm düşü
nürleri birçok disiplinde mütehassıs idiler ve bü
tün bu disiplinleri tevhid ağacının dallan  şeklin
de algıladılar. Astronomi ve zooloji, fizik ve etik, 
matematik ve hukuk, mistisizm ve mantık gibi 
alanların aynı anda çalışılmasında kesinlikle her
hangi bir çelişki yaşanmamıştı. Her şey aynı pren
sip ile yönetiliyordu; çünkü her şey Allah’ın kap
sayıcı gerçekliği altında idi.

Batı düşüncesi tarihi bahsettiğimizin zıddı bir 
eğilim ile karakterize edilir. Her ne kadar, orta 
çağda bütünsel düşünmeye yönelik büyük bir ça
ba olmuşsa da ortaçağdan bu yana sürekli artan 
bir dağılma ve bölünme sözkonusudur. “Rönesans 
adamları” bütün bilimler hakkında bilgi sahibiy
diler ve aynı zamanda bütünleyici bir vizyona da 
sahiptiler. Fakat günümüzde, herkes son derece 
dar bir alanda uzmanlaşmıştır ve bilginin artışı uz
manlıkla eşzamanlı bir şekilde gerçekleşmektedir. 
Sonuç ise müşterek yanlış anlama ve uyumsuzluk
tur. Bilginin birliğini kurmak imkansızlaştı ve 
farklı disiplinlerdeki uzmanların birbirleriyle ger
çek bir iletişimi olası değildir, hatta aynı disipli
nin farklı alanlarındaki uzmanların bile iletişim
sizliği sözkonusudur. Kısacası, modern dünyada 
yaşayan insanların birleştirici prensipleri yoktur 
ve sonuçta artarak bölünen hedef ve isteklerle ve 
yoğunlaşan bir kaosla karşı karşıyayız.

Kaosa rağmen herkesin kendine ait tapındığı 
tanrıları oldu. Hiç kimse mutlak bir boşlukta he
defsiz, değersiz, anlamsız ve kaynaksız ayakta ka
lamaz. İnsanların tapındığı tanrılar, hayatlarının 
anlam ve muhteviyatına referans olan noktalar
dır. Geleneksel tapınma nesneleri ile modern 
tanrılar arasındaki fark; modemitenin ikincil tan
rılarını üstün bir tek tanrıya toplanabilmesine 
mahal vermiyor oluşunda aranmalıdır. Bu başarıl
dığı anda da, “üstün tanrı” fikri ideolojiler tarafın
dan icat edilmiş olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
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muhakkak ki bütün diğer tanrıların gerçeklikleri
ni reddeden tevKid anlayışının tanrısı değildir. 
Fakat, din politika alanına girdiğinde, bu tanrılar 
tevhid anlayışındaki tanrının kaba bir taklidi ola- 
bilmektedirler.

Teksîr dünyasındaki tanrılar çok kalabalıktır
lar. Bunların en önemlilerini saymaya kalksak, 
modern zamanların mit ve ideolojilerinin listesi
ni vermek yeterli olacaktır: evrim, ilerleme, bi
lim, tıp, milliyetçilik, sosyalizm, demokrasi, 
marksizm, özgürlük, eşitlik vs. Fakat belki de, 
bu tanrıların en tehlikelileri kendilerini tanımak
ta zorlandıklarımızdır; çünkü, modem dönemde 
bizler, onları hayatımızın bir vazgeçilmezi, tenef
füs ettiğimiz hava gibi algılıyoruz. Bu tanrıların en 
yaygın olanlarından, güya masum birkaç isim ve
reyim: temel ihtiyaçlar, sağlık, iletişim, tüke' 
tim, gelişme, eğitim, enerji, döviz, faktör, gele
cek, büyüme, kimlik, bilgi, hayat standardı, yö
netim, model, modernizasyon, planlama, üre
tim, ilerleme, proje, ham madde, ilişki, kaynak, 
rol, servis, cinsellik, çözüm, sistem, refah, ça
lışma... Bunlar modernitenin doksandokuz tanrı
sından bir kısmı, ve bunların isimlerinin söylen
mesi de modem insanın zikr^i olmuştur.

Bu tanrıların doğasının açıklama ve analizine 
bakmak-isteyenler. Alman dilbilimci Uwe Poerk- 
sen’in ^^Plastik Kelimeler** (Plastic Words) isim
li kitabına bakabilirler. Kitabın bir alt başlığı ken
disinden daha açıklayıcı; "Modüler Dilin Tiran-

lığı”. Poerksen, dilin modem kullanımının -bil- 
hasa İkinci Dünya Savaşından sonra yaygınlaşan 
kullanımının- ne şekilde dünyanın en yıkıcı ti
ranlarına dönüşen kelimeler grubunu ürettiğini 
açıklar. Poerksen onları tanrılar diye nitelendir
medi, çünkü bir dilbilimci olarak teolojiye açık 
bir ilgisi yoktu. Fakat, ^̂ tiran** sıfatını kullanıyor 
ve bu tabir Kur’ân’daki ilahi isim el-Cebbar’a te
kabül etmektedir. Bu sıfat tanrıya izafe edildiğin
de, yaratılarılar üzerinde kontrol edici mutlak bir 
güç anlamına gelmektedir. Tiranlık yaratılanlara 
izafe edildiğinde olumsuz bir durum ortaya çıkar, 
çünkü yaratılanların tanrının güç ve otoritesini 
gasp ettiği anlamına gelir. Plastik kelimeler ese
rinde ise, yazar, sosyal amaçları şekillendiren tar
tışmalarda kullanılan bir grup kelimenin anlam
larının gasp edildiğini vurgular.

Poerksen’in de belirttisi 2 İbi, hu tiranik keli
melerin en azından otuz ortak özellikleri vardır. 
Bunlardan en önemlisi, kendilerinin iyi ve fayda
lı olduklarına dair izlenimler olsa dahi, tanımları
nın olmamasıdır. Dilbilimsel açıdan, bu gibi keli
meler bütünsel bir anlam (denotation) taşımazlar 
fakat bazı yan anlamları (connotation) vardır. 
Sağlık, refah, hayat standardı gibi şeyler aslında 
yoktur, fakat bu kelimeler birçok insana iyi şeyler 
çağrıştırmaktadır. Bu gibi kelimeler bilimsel ola
rak görülen soyut terimlerdir ve böylece, bilimin 
en ulu tanrılardan biri olduğu bir dünyada belli 
bir otorite izlenimi taşımaktadırlar.

Bu kelimelerin hepsi, sınırsız bir idealde ta- 
nımsızlaşmaktadırlar. İdeali sınırsızlaştırarak, ke
lime insanlarda sınırsız ihtiyaçlar uyandırır, ve bu 
ihtiyaçlar da belirginleştiğinde, mutlakmışlar gibi 
görünürler. Kur’ân, tanrının zengin, insanların ise 
tanrıya karşı fakir olduklarını belirtir. Fakat gü
nümüzde, insanlar anlamsız kavramlara ihtiyaç 
hissederler ve onlara sahip olmaları gerektiğini

• düşünürler. Bu boş idoller-insanların adanma ve 
tapınma nesneleri haline geldiler.

Plastik kelimeler kendi lehinde konuşanlara 
büyük bir güç verir. Sağlık, iletişim, tüketim, bil
gi, gelişme gibi kelimeleri kullananlar prestij ka
zanırlar, çünkü o tanrı ve hakikat adına konuşur 
ve bu durum insanları sessiz kalamaya iter. Bütün 
bunlardan sonra, sağlık ve gelişmeye tamamen 
aptal birinin itiraz edebileceğini düşünürüz. Tek 
kaygısı bizim sağlığımız ve gelişimimize yardımcı
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olmak olan bu kişileri, herkes takip ve takdir et' 
melidir.

Bu mini tanrılar hakkında konuşan ‘*mücte' 
hidler*\ gerçekte bİr tek onlar, uzmandiiiar r

niştir. Kur’ân’m bize bildirdiğine göre her pey
gamber tevhid mesajıyla gelmiştir ve Allah her 
topluma; bir peygamber göndermiştir. Geçmişteki

Plastik kelimelerin her biri bir ideal kurmakta 
ve bu konular üzerine sadece uzmanların fikir 
sahibi olabileceği görüşünü desteklemekte, böy- 
lece de hayatlarımızı onlara bağımlı kılmamızı 
sağlamaktadır. Bilimsel ‘*müctehidlerin** otori
tesini takip etmeliyiz; çünkü bizim sağlığımız, 
refahımız ve eğitimimiz için şeriatlar tahsis et
mişlerdir. insanlar uzmanlarm beyanlarını 
va** gibi algılıyorlar. Eğer **müctehidler*\ ^̂ geliş" 
me** tanrısına kurban olarak bir köyün yıkılma
sında fikir birliğine (icmâ) varmışlarsa, onların 
otoritelerine tabi olmaktan başka seçeneğimiz 
yoktur. Müctehidler her şeyin en iyisini bilirler.

Plastik kelimelerin tamamı diğer kelimelerin 
anlamlarmm arka planda kalmasma ve kullanım 
dışına itilmesine sebep olmuştur. Bu tanrılara ta
pınmaktan gurur duyabiliriz, ve bütün dost ve ar
kadaşlarımız uygun zikir ve duaları okumamızdan 
bizi son derece aydınlanmış olarak algılayacaklar
dır. Hala eski tanrı inancına sahip olanlar da, ye
ni tanrılarla O ’na aynı anda ibadet ettikleri gerçe
ğinin farkına varabilirler. Kendi öğretileri doğrul
tusunda eski tanrıya tapınmaya devam ettiklerini 
iddia eden birçok insan, O ’nun sağlık, iletişim, 
tüketim, kimlik, bilgi, hayat standardı, yöne
tim, kaynaklar., vs. -malum anlamdaki zikir- gibi 
alanlarda hizmet etmemizi söylediğine inanmak
tadırlar.

Yapay tanrılara inananlar için bu tanrılar hiç
bir anlam ifade etmediğinden tanrıların inanıcıla- 
rı ancak bu tanrıların tanrının adıyla temel ihti
yaçlarını karşıladıkları yönündeki yan anlam cazi
besi ile bu durumu anlamlandırabiliyorlardı. Çün
kü her şeyden öte bu kişisel bir ihtiyaçtır. Biz ona 
karşı aciziz ve ona ibadet etmek zorundayız. Bu 
tanrıların adanmaya değer oldukları herkesçe bi
linmektedir. Dindar insanlar bu tiranlara dindar
lık' atfetmekte bir beis görmeyecekler. İyinin in
sanları plastik tanrıların adında, insan yapımı put
lara yani Kur’ân’ın deyişiyle **kendi elleriyle yap' 
tıkları putlara** ibadet ettiklerini bilmeden dün
yayı değiştirmek için beraber hareket edecekler.

Özellikle geçmişten daha fazla sahte tanrının 
bulunduğu bugünlerde bu tanrıların alanı çok ge

her tüplüm bazen cahillik ve unutkanlık yuzun- 
den şirke düşseler de kendilerine göre bir tür tek 
tann inancına sahiptiler. Fakat modern toplumda 
teksirin tanrılarından başka bir şey yoktur ve bu 
tanrıların tevhid akidesi ile hiçbir alakaları yoktur.

Sahte tanrıların doğasını anlamada entelektü
el bilimler daima temel teşkil etseler de ve nakli 
ilimlerin yapay tanrıları anlamlandırmada asla bir 
rolü yoktur. Herhangi biri taklit temelinde “Al- 
lah*tan başka ilah yoktur** lafzını kabul edemez. 
İfadenin, içinde doğru inancı barındırdığının, an
layışları mükemmelden çok uzak olsa bile insan
lar tarafmdan kavranabilmesi gerekir. Bu yüzden 
çoğu Islâmi entelektüel gelenek inancın şartlarını 
anlamlandırma ve açıklama çabası içinde olmuş
lardır. Müslümanlar neye inanıyorlar? İnandıkları 
şeyleri nasıl anlamlandırıyorlar? Bu şeylere neden 
inanmalılar?

İslâm inancının ilk şartı Allah’a imandır, da
ha sonra meleklere, peygamberlere, ahiret günü
ne ve hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna inan
maktır. Allah’ı ve imanın diğer öğelerini anlama
da sadece bu öğelerin ne olduğunu açıklamak tek 
başına önemli değildir, ayrıca bu öğelerin ne ol
madıklarını açıklamak da önemlidir. İnsanlar A l
lah’ın ne olduğunu ve yanlış tanrılara ibadet etme 
alışkanlığının yanlışlığına düşmenin çok kolay ol
duğunu bilmediklerinde modem dünyanın teksir 
inancına, yani modem düşünmenin bunu sunup 
inanılmasını istediği çok tanrılı inanca karşı hiç
bir korunmaları kalmayacaktır.

Modern İslâm’ın modemite ile karşılaşmasın
da dikkat çekici olan şey İslâm’ın bu durumla iliş
ki kurmak için entelektüel bir hazırlığının olma
yışıdır. Müslüman entelektüeller -bir kaç saygıde
ğer olanı hariç- modern tanrıların meşruluğunu 
sorgulamıyorlar. Daha ziyade yeni tiranlara nasıl 
en iyi ibadet edileceği hususunu tartışıyorlar. Baş
ka bir deyişle İslâm toplumunun modemitenin 
koymuş teksir inancı üzerine inşa edilmiş standart
lara göre nasıl değişmesi ve adapte olması gerek
tiği hususunu tartışıyorlar. Buna göre çok sayıda 
günümüz Müslümanının İslâm’ın daimi olarak şir
ke nasıl en iyi şekilde adapte edileceği hususunda 
arayışta olduğunu söyleyebiliriz.
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Bugün çoğu Müslüman batının modernleşme 
ve sekülerleşme için çok yüksek bir fiyat ödediği
nin farkındalar. Bütün modern toplumlarda çeşit' 
li sosyal krizlerin doğduğunu ve bu krizlerin dini 
geleneklerin kaybolmasıyla, etik ve moral değer
lerdeki bir değer kaybıyla bağlantılı olduğunu da 
biliyorlar. Fakat bu insanların çoğu bize İslâm’ın 
değişik olduğunu söylüyorlar. İslâm, teknolojiyi 
(ilerleme, gelişim, uzmanlık) batının sosyal par
çalanmasının önüne geçip İslâm’ın ahlaki ve ma
nevi değerlerini koruyarak da nasıl kendisine uy
gun hale getirebileceğini bilir. Başka bir deyişle, 
Müslümanların teksir tecrübesine başlarken tev- 
hid*i unutarak, hiçbir olumsuz sonucun acısını 
çekmeyeceğini düşünürler.

Gerçek olan bir şey vardır ki, bir çok insan bu 
şekilde düşünüyor ve durumlarının anlamsızlığını 
frirkederrîiyorlîîr. Bu bize onların eskiden hayata 
İslâmi bir bakış açısı veren tevhid vizyonlarını 
kaybettiklerini gösterir. Her şeyin birbiriyle bağ
lantılı olduğunu göremiyorlar ve yapay tanrılara 
ibadet ediyorlar ama bunun her çeşit düzenin (sa
dece bireylerin ya da toplumun bozulmasına değil 
aynı zamanda doğal dünyanın da) bozulmasına 
yol açacağını kavrayamıyorlar. Diğer bir deyişle 
insanlar Allah’ın kendilerine farz kıldığı ibadeti 
yerine getirmeyi reddettiklerinde yaratılışlarının 
gayesi olan fonksiyonları yerine getiremezler. Bu
nun net sonucu olarak dünyamız daha kaotik 
olur. Kur’ân’da geçen çok önemli bir ayet, "in- 
sanların kendi ellerinin kazandığı şeyler yüzün
den karada ve denizde fesat ortaya çıktı” der. 
İnsanlar teksîr tanrılarının peşinden gittikçe fesat 
sadece artar ve sonunda topluma zarar verdiği gi
bi doğal dünyaya da zarar vererek sona erebilir. 
Bozulma sahihliğin kaybıdır ve sahihlik tevhid 
inancı ya da her şeyi bir yapan inanç üzere kuru
lu olan sağlık, denge, uyum, tutarlılık, intizam, 
entegrasyon ve birliktir.

Tutuma İlişkin Engeller

Entelektüel mirasın düzelmesinin önündeki ikin
ci tür bir engel de günümüz Müslümanları tarafın
dan kendilerine adapte edilmiş olan aklın davra
nış ve alışkanlıklarını sosyal seviyede farkedebile- 
ceğimizdir. Bu, entelektüel mirasın bağımsızlığın 
kaybedilmesinden kaynaklanarak modem kurum

ve yapılarda cisimleşti. Burada ayrıntılara girme
yeceğim. Fakat bu engellerin bir çok güncel olay
da görülmesi pek de zor değildir. Örneğin toplu
mun politize olması, İslâm öğretisinin monolog 
tefsirleri, günümüz Müslüman liderlerinin öğreti
lerinin sorgusuz kabulü (diğer bir deyimle de tak
lit). Belki de bu engellerin en önemli ve yaygın 
olanı genel bir yaklaşım olan geleneksellik karşıt
lığıdır.

Diğer dinler gibi İslâm da gelenek (akli ve 
nakli ilimlerin toplamı) üzere bina edilmiştir. Pek 
çok Müslüman modernitenin tanrılarına inan
makla ve aynı zamanda Kur’ân ve Sünnet’in oto
rite oluşuna inanmak arasında bir çelişki görme
mektedir. Bunun için Müslümanların 13 yüzyıllık 
İslâm entelektüel tarihini görmezlikten gelmesi 
gerekmektedir ve sanki kimsenin Kur’ân ve Sün- 
nef’i anlamak ve tefsir etmek için geçmişteki bü
yük düşünürlere ihtiyacı yokmuş gibi davranıyor
lar.

Şunu bilmemiz gerekiyor ki, eğer modem dün
yada evrensel kabul görmüş bir dogma varsa, bu, 
geleneğin reddi demektir. Modernitenin büyük 
^peygamberleri’ -Descartes, Rousseau, Marx, Fre- 
ud- bir çok değişik tanrıyı izlemişlerdir fakat hep
sinin de katıldığı bir şey vardır ki o da eski tanrı
ların artık bir işe yaramadıklarıdır. İslâmi pers
pektifte Allah’ın peygamberleri tevhid inancını 
paylaşırlar. Bunun aksine modern peygamberler 
tevhid'i red ve teksîr’i kabul inancını paylaşırlar. 
Kişi Allah’ın birliğini ancak O ’na şirk koşarak 
reddedebilir.

Geleneksel İslâmî terimlerde Allah kadîm, 
ezelî ve ebedîdir. Allah her zaman vardı ve her 
zaman varolacaktır. Modemitede tanrılar yemdir. 
Yeni diyebilmek için tanrıların sık sık değişmiş ol
ması gerekmektedir. Yeni, geri kalmış ve modası 
geçmiş eskiye tercih edilir. Bilim sürekli yeni ke
şifler yapıyor ve teknoloji bize durmadan ihtiyacı
nı hissettiğimizi düşündüğümüz yeni buluşlar su
nuyor. Yenilenme sürecinde olmayan her şey ise 
ölmüş olarak düşünülüyor.

Bu yenilik tanrısının bir ismi orijinallik** tir, 
O yeni stil ve modelleri‘emrederek hüküm sürer 
ve O ’nun rahipleri, özellikle reklam sektöründe 
ve kitlelerin beyinlerinin yıkanması işlevinde yo
ğun olmakla beraber her yerde bulunulabilir. Mo
da müctehidlerimiz var ve onlar kadınların ne gi
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yeceğine dahi karar verirler ve fetvalarını sürekli 
değiştirirler. *Orijinaîite\\m rahipleri sanat dün- 
yasının otoritelerini kullanırlar. Ya da en son eıv

suza dek yeniden düzeiıleyebilir. O ne zaman ki 
kopuklukları gözden geçirmeye muvaffak olursa, 
bunu ancak bu kopuklukların ne anlama geldiğini

telektüel tarzı ortaya 
çoğu profesörlerin bulunduğu üniversiteleri ele 
geçirirler. Çoğu modern üniversitede, bayan mo
dasında olduğu gibi, Paris hükmeder.

Modern Müslümanlar için -diğer birçokları gi
bi- gelenekçilik karşıtlığının en büyük tehlikesi 
bu tanrıyı bilinçsizce kabul etmiş olmalarıdır. Bu 
nedenle bu Müslümanlar 13 yüzyıl boyunca Müs
lümanların söyleyeceği hiç bir şeyin olmadığını dü
şünüyorlar. Müslüman kimliklerini muhafaza et
mek istiyorlar fakat bunu yapabilmek için yüzyıl
lar boyu süregelen geleneğin büyük düşünürlerini 
umursamadan, önem vermeyerek sadece Kur’ân 
ve Sünnet’e bağlı kalmanın yeterli olacağını dü
şünüyorlar.

Eğer insanlar artık büyük tefsircilere ihtiyaçla
rının kalmadıklarını düşünüyorlarsa bu onların 
ilerleme, bilim ve gelişmenin tanrılarına inandık
larından ötürü olduğunu düşündürür. Bize kendi
lerinin bilime sahip oldukları için bu dünya hak
kında eski insanlardan daha çok bilgiye sahip ol
duklarını söylüyorlar. Böyle düşünen insanlar ge
nelde bilim hakkında kendilerine medya tarafın
dan öğretilenin haricinde hiçbir şey bilmiyorlar 
ve kesinlikle İslâmi entelektüel gelenek hakkında 
da hiçbir şey bilmiyorlar. Taklid bu tür meseleler
de saçma olmasına karşın bu kişiler entelektüel 
seviyede kör tesiimi Ĵetçidirler. Daha kötüsü takli
din seçici taklid olmasıdır. Geçmişteki büyük Müs
lüman düşünürleri dışlayıp sadece bilim adamları 
ve uzmanların entelektüel otoritesini kabul ede
cekler. Eğer bir şeyi Einstein söylerse o doğru ol
malıdır, fakat Gazali veya Molla Sadra söylerse o 
bilimsel değildir yani yanlış olandır.

Eğer gerçekten bilirn ve ilahiyatın kökleri ve 
temelleri hakkında bir şey bilmiş olsalardı, bilimin 
ilaliiyat için söyleyeceği hiçbir şeyi olmadığını fa
kat ilaliiyatın bilim için söyleyecek çok şeyi oldu
ğunu da bilirlerdi. Bunun nedeni ilahiyatın tevhid 
inancı üzerine kurulu olmasıdır. Bu nedenle yuka
rıdan aşağıya bakabilir ve her şey arasındaki ko
puklukları farkedebilir. Fakat bilim teksir inancı 
üzerine kuruludur dolayısıyla çokluk -gerçekliğin 
en alt seviyesi- düzeyinde sıkışıp kalmıştır ve sade
ce bu çokluğu derinlemesine inceleyebilir ve son-

çıkar çıkmaz adapte eden anlamaksızın yapabilir. Onun kendi dayanak nok-
taları ile bilim görünmez alanlardan -Kur’ân’ın de
yişiyle ga}»bdan- soyutlandı. Eğer onun bazen nishi 
gayh olarak nitelendirilen melekler ya da ruhlar 
hakkında' söyleyecek hiçbir şeyi yoksa gerçek bir 
gayb olan Allah hakkında da söyleyecek hiçbir şe
yi olamaz. Bunun zıddına İslâmî entelektüel gele
nek Allah’ın ilmi üzere bina olmuştur ve dolayı
sıyla O’nun yarattıkları hakkında da bilgi sahibi
dir. Bunlar modem disiplinlerin zıddına mutlak 
doğru ve kesinlik üzere inşa edilmişlerdir. İnsan ile 
kutsal arasındaki ilişkiyi ancak bu tür bir gelenek
sel bilgi yeniden kurabilir.

Sonuç olarak; modern İslâm’ın en temel 
probleminin Müslümanların gelenekteki ismiyle 
birleşik cehalet* -mürekkeb cehl- içinde olmala
rıdır. Cehalet bilmemektir. Birleşik cehalet ise 
bilmediğini bilmemektir. Birçok Müslüman İslâ
mi geleneğin ne olduğunu, Müslümanca nasıl dü
şünülebileceğini ve ne bilmediklerini bilmiyorlar. 
İnsanlar bir defa kendi cahilliklerinin farkına var
dılar mı ilim -herkesin bildiği gibi her Müslüma- 
nın yükümlü olduğu ve aslında herkesin yükümlü 
olduğu- tahsil etmeye başlayabilirler. Her birey bu 
basamağı kendileri için atlamadıkça entelektüel 
gelenekte bir iyileşme mümkün olamaz. Gelenek 
bireylerin kişisel çabaları -tahkik-olmaksızın tak
lit ya da toplumsal hareket yoluyla asla ihya olun
mayacaktır. Hükümetler ya da komiteler çözüme 
yanlış sondan başladıkları için somna giriş yapa
mazlar. Anlayış empoze edilemez ya da kanunlar
la benimsetilemez. O ancak kalplerde yetişebilir.

Peygamber **Hikmet müminin yitik devesidir. 
Onu her nerede bulursa tamr** der. İnsanlar bu
gün hikmetin ne olduğunu bilmiyorlar ve pek azı 
onun kendilerine ait olduğunun farkındadır. On
lar bunu farkedene kadar develerinin kaybolmuş 
olduğunu asla bilmeyecekler. Her koşulda, araba
ların, uçakların, bilgisayarların onları her istediği 
yere götürebileceklerini sandıklarından beri de
velerin artık kullanım dışı olduklarını düşünecek
ler. İnsanların modernitenin çölünü hikmetin de
vesi olmadan nasıl tehlikesizce geçeceklerini bil
memeleri bir trajedidir. ■
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ekke eşrafının îslam davetine yönelik 
1% / I ilk fenkileri daveti önemsememek veya 

JLV X  müminleri alaya almak biçiminde ger- 
çekleşir. Rasûlüllah’ın etrafında toplanmış vc 
mensuplarının büyük çoğunluğunu yoksulların 
veya kölelerin oluşturduğu bir hareketi, mevcut 
toplumsal sistem, toplumda yaygın olan din ve 
hayat tarzı açısından kayda değer bir tehlike ola
rak görmezler. Fakat, İslam davetinin mevcut 
Mekke sistemini ve dinini her geçen gün daha 
çok sorguladığını, buna bağlı olarak da daha çok 
taraftar bulmaya başladığını gördükçe, önemli bir 
sorunla karşı karşıya olduklarını düşünmeye baş- 
larlar. Böylelikle, birkaç yıldır önemsememe veya 
alaya alma biçiminde şekillenen tepkilerinin biçi
mi değişmeye ve fiili tepkiye dönüşmeye başlar.

Mekke eşrafı, İslam daveti nedeniyle dini, si
yasi, ekonomik alanlardaki/yapılardaki hileleri
nin açığa çıkacağını, mevcut sistemin olumsuz 
özelliklerinin görünür hale geleceğini ve tüm 
bunlar nedeniyle haksız menfaatlerinin sona ere
ceğini fark ettikleri andan itibaren şehir meclisin
de sıklıkla toplanırlar. Toplantıların gündemini 
hemen her zaman İslam daveti oluşturur; İslam 
davetini durdurmanın, veya mevcut sisteme ek
lemlemenin çarelerini düşünür, konuşurlar. Rasû- 
lüllah'ı davasından vazgeçirmek için amcası Ebû 
Talip'le görüşme kararını da şehir meclisi olan 
Dar'un-Nedve toplantılarının birisinde alırlar. 
Meclis üyelerinden seçilen ve müşrik Mekke top
lumsal sistemini temsil eden heyet Ebû Talip’ten 
yeğenine engel olmasını veya Mekke sistemine

mensubiyetini sağlaması konusunda yardımlarını 
isterler. Ronumu itibarıyla Mekke toplumsal sis
temine yakın olan Ebû Talip, kendisinden isteni
leni yapar ve yeğeniyle görüşür. Ancak, Rasûlül- 
lah’ın davasına sadakati ve bu konuda her türlü 
bozucu, çarpıtıcı girişimlere karşı kararlı tutumu 
ve direnci, Mekke eşrafının Ebû Talip aracılığıyla 
gerçekleştirmeyi düşündükleri girişimlerinin ba
şarısızlıkla sonuçlanmasına yol açar. Hatta Ebû 
Talip, büyük bir sevgiyle bağlı olduğu yeğeninin 
önemli destekçilerinden birisi olur.

Ebû Talip'le görüşmelerinin amaçları açısın
dan bir yarar sağlamadığını gören Mekke eşrafı, 
yeni çözüm yolları bulma çabası içerinde yeni 
toplantılar tertip ederler. Bu toplantıların birisin
de, müminlere baskı ve işkence uygulayarak İslam 
davetini durdurma görüşü gündeme getirilir. Gö
rüş genel kabul görür. Her mümine, mensubu ol
duğu ailenin ve kabilenin durumuna, Mekke'deki 
siyasî konumuna, toplumsal statüsüne, ekonomik 
varlığına göre değişen tarzlarda tehdit, hapis, da
yak, işkence uygulanmasına karar verirler. Bu ka
rarı takiben de başta Rasûlüllah olmak üzere tüm 
müminlere baskı ve işkence uygulamaya başlarlar. 
Mekke’nin müşrik liderleri ve yandaşları Mekke 
sistemini korumak adına müminlere uyguladıkla
rı zulümde birbirleriyle yarışa girişirler.

Yaygın olarak bilindiği üzere, özellikle yoksul 
ve kendisini Mekke eşrafının öfkesinden koruya
cak güçlü akraba çevresine sahip olmayan mü
minlere uygulanan işkenceler son derece acımasız 
olur. Bunların maruz kaldıkları işkenceler öylesi-
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ne ağırdır ki, ölüm bir kurtuluş haline gelir. 
Fakat buna rağmen müminlerden hiçbiri inancmı 
ve gidişatını değiştirmeyi kabul etmez. Ellerinde-

isimlerinin ne olduğu ve ne zaman, nerede yaşa
dıkları bildirilmez. Yine aynı şekilde, Rabb olarak 
sadece Allalı'ı kabul edip, diğer bütün Rabb'lık

ki son ve en 
nirler, direnirler, direnirler... Gördükleri işkence
lerin ne adına olduğunu bilmenin kazandırdığı 
güçle içinde bulundukları şartlarda kurtuluş, hu
zur ve esenliğin anahtarının direnmek olduğunu 
bilir ve ona göre davranırlar. Hiçbir şekilde geri 
adım atmazlar; geri adım atmalarına neden olacak 
bir tutum ve tavır içerisine kesinlikle girmezler.

İşkencelerin ağırlaşıp had safhaya eriştiği ve 
bu nedenle hayat ile ölüm arasındaki sınırın son 
derece inceldiği hatta Yasir ailesinin iki şehit ver
diği bir zamanda, yaşanan durumla benzerlikler 
taşıyan ve geçmişte yaşanmış iki farklı olayı anla
tan bir grup ayet vahyolunur. Allah, Bürûc sûre
sinin ayetleriyle ve Hz Musa'nın risâlet dönemi
nin önemli şahsiyetlerinden olan sihirbazların 
durumlarını açıklayan ayetlerle, Mekke müşrikle
rinin işkencelerine maruz kalan müminlere için
de bulundukları durumun seyrini gösterir; direnç
lerini artıracak tavsiyelerde bulunur. Başlarına 
gelenlerin önceki müminlerin de başına geldiğini; 
bunun tevhid-şirk mücadelesinin değişmeyen bir 
özelliği olduğunu ve hikayeleri anlatılan mümin
lerin bütün baskı ve işkencelere direnip başarıya 
ulaştıklarını açıklar. Yine aynı ayetlerde müşrik
ler de zorbalıkları nedeniyle uyarılırlar. Yaptıkları 
zulümlerin, sahip oldukları yanlışlıkların neden 
olacağı kötü son, geçmişte yaşanan iki örnekten 
hareketle kendilerine en çarpıcı biçimde hatırla
tılır ve gösterilir.

Tevhid ve şirk mücadelesinin devam ettiği; 
müşriklerin müminler üzerinde zorbalaşıp, zalim- 
leştiği; zulmün gündemi işgal edip, haklıların güç
süz ve çaresiz kaldığı tüm zamanlar için bir hatır
latma ve uyarı olan söz konusu ayetlerde anlatı
lanlar şunlardır:

Ateş Çukurunda Yakılanlar ve Zorbalar

Bürûc sûresinde imanlarmdan dolayı ateşe atılıp 
yakılan bir grup mümin ile ateş çukurunda büyük 
acılar içerisinde yanan müminleri gülüşerek sey
reden zorba bir topluluktan söz edilir. Mekke'de 
türlü işkenceler altında acı çeken müminlere ör
nek olarak gösterilen geçmişteki müminlerin

güçlü imkanlarını kullanırlar; dire- iddiasına kalkışanları reddettikleri için o mümin-
lere işkenceler uygulayıp, ateşlerde yakanların 
kimler olduğu da ismen bildirilmez. Ancak anla
şılan odur ki, gerek Mekke müşrikleri ve gerekse 
bu müşriklerin ağır işkencelerine maruz kalan 
müminler için söz konusu olay ve mensupları ya
kından bilinmektedir. Bu nedenle Kur’ân olayı 
ayrıntılarıyla anlatmak yerine hatırlatmakla yeti
nir. Diğer kıssalarda olduğu gibi, Kur’ân, bu kıssa
da da korkutma ve müjdeleme görevi dahilinde 
olayın özünü verir, ayrıntıya girmez. Zaten Kur’ân 
açısından o müminlerin ve onlara zulmeden zor
baların kimler olduğu, nerede ve ne zaman yaşa
dıkları önemli değildir. Kur’ân’ın’ın önemsediği 
şey, zorbaların zorbalıklarının açığa çıktığı bir sü
rece dikkat çekmek ve bu sürecin nasıl sonuçlan
dığını açıklamaktır:

“Kahroldu o hendeğin, o çırak ateşin sahipleri, ■ 
Hani (o zorbalar) o (alev alev yanan) ateşin ba

şına oturmuşlar,
Mü’minlere yaptıklarını seyrediyorlardı. 
Müzminlere olan kızgınlıklarının nedeni ise, (o 

müminlerin) yalnız ve yalnız Aziz ve Hamid olan Al
lah'a iman etmeleri idi, (başka bir şey değil)(Bürûc 
sûresi)

Bürûc sûresi ile müminler her türlü zulüm kar
şısında direnmeye davet edilirlerken, ayrıca mü
minleri ateş çukuruna atan zorbalara ve bu zorba
ların şahsında tüm zamanların zorbalarına hitap 
edilir. "Sizler de müminleri ateş çukurlarına atanla
rın lanetlendiği gibi lanetleneceksiniz. Sizlerde onlar 
gibi kahrolacaJismız. Şimdi güçlü olmanız sizi aldat- *
masın, her şeyin hesabı, takdiri Allah'ındır ve sizler 
gibi bütün zorbaların sonu hüsrana uğramak, mü
minlerin sonu ise saadetlere ulaşmaktır” denilir. 
Geçmişin bilinen bir olayı şahit tutularak, asıl 
kahrolanların ateşte yakılan müminler değil, on
ları yakanlar olduğu bildirilir.

Müminlerin ağır işkencelere uğratıldığı bir za
manda vahyolunan Bürûc suresiyle, müminlere 
verilen talimat, müşriklere yapılan tehdit ve açık
lamaların önemli fonksiyonlar üstlendiğinde kuş
ku yoktur. Özellikle de müminler açısından ol
dukça önemli fonksiyonları yerine getirdiği kesin
dir. En azından mevcut gidişatın tüm kontrolü-
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nün alemlerin Rabb’mda olduğunun bildirilmesi
nin müminlerin direncini artırdığı kesindir. Fa
kat o zor, sıkıntılı dönemde müminlere talimat ve 
güç vermek için vahyolunan ayetler sadece Bürûc 
sûresinin ayetleri olmaz. Konu dahilinde olmak 
üzere, Fir'avn'ın sihirbazlarıyla ilgili bilgilerin bu
lunduğu ayetler de vahyolunur. el-Araf, Ta-Ha, 
eş-Şuara ve Yunus sûreleri sihirbazlarla ilgili kıs
sanın bazı yönlerinin anlatıldığı sûrelerdir. Kıssa
yı anlatan ayetler, Bürûc sûresinden sonra, fakat 
Mekkeli müşriklerin müminlere baskı ve işkence
lere devam ettiği bir zamanda vahyolunur.

Sihirbazlar kıssası kısaca şöyledir:

Sihirbazhktan Müminliğe Dönenler ve Fir’avn

Hz Musa ve kardeşi Hz Harun, Allah'ın insanlar 
arasından seçtiği elçileri sıfatıyla, ilahı hakikatle
ri bildirmek ve Fir'avn'ı şirkinden, şirkinin gereği 
olan zorbalığından vazgeçirmek için Mısır'a git
tikleri zaman, daha ilk andan itibaren büyük bir 
tepkiyle karşılaşırlar. Alaylar, tehditler, hakaret
ler bu iki elçinin Fir'avn'la ve adamlarıyla görüş
melerinin yol açtığı değişmeyen özellikler olur. 
Böylesi günlerden birisinde, Fir'avn'a ilahı haki
katleri bildirip zorbalığı terk etmesini istemeleri 
büyük bir öfkeye neden olur. Fir'avn, Hz Musa ve

kardeşini zindana atmakla tehdit 
eder. Bunun üzerine Hz Musa so
rar; “Sana (söylediklerimin doğru .ol
duğunu) apaçık (gösteren) bir delil 
getirmiş olsam da mı (bizleri zindana 
atacaJism?)” (26/30). Fir'avn, deli
lin ne olduğunu sorar. Sihrin son 
derece yaygın olduğu Mısır toplu- 
munda, sihir müptelası bu insanla
ra dinlerinin ve hayat tarzlarının 
meşruluk dayanağının bir aldanış
tan ibaret olduğunu göstermek 
için Hz Musa asasını yere atar; o 
küçük ağaç parçası kocaman, can
lı bir yılana dönüşür. Sonra elini 
koynuna sokup çıkarır, eli bembe
yaz görünür. Ancak Fir’avn duru
mu rnrnınr ve sihirleriyle ün yap
mış sihirbazlar aracılığıyla kendi 
saltanatını meşrulaştırdığını unu
tarak Hz Musa'nın yaptıklarını bir 

sihir gösterisi olarak değerlendirir; “Bu bilgin bir 
büyücüdür” (26/34) der. Fir’avn ve adamları Hz 
Musa’nın kendilerine bildirdiği hakikatleri dinle
me ve anlamaya çalışma yerine, Hz Musa’yı bir si
hir yarışmasına davet ederler. Hz Musa kızar. 
Kendisinin sihirle bir ilgisinin bulunmadığını, sa
dece İlahî hakikatleri tebliğ etmekle görevli oldu
ğunu ve bunların önem ifade ettiğini açıklarsa da 
söylediklerine aldıran olmaz.

Hz Musa yarışmayı kabul eder. Amacı, Fir’avn 
saltanatının meşruluk dayanağı olan sihrin ve si
hirbazların foyasını açığa çıkarmaktır. Halkın gıp
tayla bağlandıkları sihirbazların insanları aldat
maktan başka bir şey yapmadığını gözler önüne 
sermektir. Kendi elinde gerçekleşen mucize ile si
hirbazları yenilgiye uğrattığı zaman halkın ilgisi
nin kendisine yöneleceğini düşünmektedir. Niha
yet bir süre sonra, büyük bir halk topluluğunun 
ortasında Hz Musa ve en seçkin sihirbazlar karşı 
karşıya gelirler. Sihirleriyle Fir'avn'ın saltanatını 
kurtaracaklarını bilen sihirbazlar son derece gu
rurlu ve mutludurlar. Büyük bir gururla 
Fir'avn'dan hizmetlerinin karşılığının ne olacağı
nı sorarlar. Ücretleri yapacakları işin büyüklüğüy
le orantılıdır; kendilerine çok büyük ücretler ve
rileceği gibi, ülke yönetiminde önemli görevlere 
de getirileceklerdir (26/41,42). Sihirbazlar, yapa
cakları işin önemi ve büyüklüğünün gururu, elde
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edecekleri mükâfatın büyüklüğü" 
nün sevinci içerisinde, halka ses- 
lenerek Hz Musa'yı suçlarlar:
‘‘Bunlar (Musa ve Harun) iki büyü- 
cü, başl<a bir şey d e0 . İstiyorlar ki, 
büyüleıiyle sizi yurdunuzdan çıkar
sınlar ve sizin örnek (güzel) yolunu
zu (hayat tarzınızı, dininizi) gidersin
ler.... Ey Musa! (hilelerini öncelik
le) ya sen at, yahut önce biz atalım 
(başlatalım)” (20/63,65). Hz Mu- 
sa'nm “Hayır! (önce) siz atın (baş
layın)” (20/66) sözü üzerine göste- 
tilerine başlarlar. Onların “gö?; bo
yayan” (7/115), “hilelerle dolu”
(7/117) gösterilerini takiben, Hz 
Musa asasını yere atar ve asa koca
man bir yılan olup, sihirbazların 
bütün hile araçlarını yutup yok 
eder. Herkesin olup biten karşısın- 
da şaşkınlıktan donup kaldığı böy- 
lesi bir anda, daha birkaç dakika 
önce Hz Musa'yı yenip, Fir'avn'ın tahtını kurtar
mak için çabalayan, şirk dininin ve bu dinin ge
reği olan zorba sistemin payandası durumundaki 
sihirbazlar bir anda secdeye kapanıp, şirki terk et
tiklerini ve İslam’a girdiklerini ilan ederler: 
“Alemlerin Rabb'ine inandık” (7/121), “Musa'nın 
ve Harun'un Rabb'ine inandık” (7/122; lO jlö) der
ler.

Birkaç dakika içerisinde gerçekleşen bu deği
şim çok büyük ve çok önemlidir. Hz Musa'nın in
sanlara tebliğ ettiği ilahı hakikâtleri, sihir alanın
da Hz Musa'yı yenerek haksız ve yalan çıkarmaya 
çalışan, zorba sistemi koruyup kollamakla övü
nen, Hz Musa'yı ülkenin birliğini ve dirliğini boz
makla suçlayan, Hz Musa ve kardeşini alayla, teh
ditle karşılayan sihirbazlar, Hz Musa'nın asasının 
kendi hile araçlarını yutması karşısında anlarlar 
ki, bu bir hile değildir. Bu ancak kendileri gibi si
hirde en maharetlilerinin dahi anlamakta zorlan
dıkları mükemmel bir şeydir. Bu ancak ilahı me
saj taşıyan bir şeydir. Ve sonuçta bütün bu ve bi
lemediğimiz başka nedenlerle Müslüman olurlar. 
Biraz önce karşı çıkıp alaya aldıklarına büyük bir 
samimiyetle bağlanır, biraz önce sahip olup büyük 
bir istekle savundukları şeye düşman olurlar. Bir
kaç dakika içerisinde geçirdikleri değişim öylesi
ne büyüktür ki, Fir'avn'ın; “Ben size izin vermeden

ona inandınız ha!” (7/123) “(Ceza olmak) elbette el
lerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra 
hepinizi asacağım” (7/124) tehditleri karşısında ne 
korkarlar ve ne de çekinirler. Sadece şunu söyler
ler; “(Bizi öldürmen önemli değil. Çünkü) biz zaten 
Rabb'imize döneceğiz. (Sen) Rabb'imizin delilleri ge
lince ona inandık diye bizden öç alıyorsun...” 
(7/125,126). Sonra karşılaşacakları işkencenin 
büyüklüğü, yaşayacakları acı ve sıkıntılarm ağırlı
ğı karşısında sığınılacak tek mercî olan Allalı'a 
yönelip dua ederler; “Ey Rabb'imiz! üstümüze sabır 
yağdır. Bizi müslüman olarak öldür.” (7/126). On
lar bu dualarıyla Fir'avn'ın tehditlerine hiç aldır
madıklarını ilan ettikleri gibi, işkencelerden 
korkmadıklarını, ölüme razı olduklarını, ancak 
tek korkularının Müslüman olarak ölememek ol
duğunu belirtirler. Bunun için de Fir'avn'a “bizi 
affet” yahut, orada bulunan insanlara yönelerek 
“Ne olur bize yardım edin, bizi destekleyin” veya Hz 
Musa'ya dönüp “Senden dolayı müslüman olduk, o 
halde o olağanüstü başarılarından birisini daha ger
çekleştir de bizi kurtar” demezler. Gayet samimi bir 
tarzda Allah'a yönelirler. Tek istekleri vardır; sa
bır: İşkencelere, zorluklara direnebilmek. Bunu 
ise ünlenmek, şan ve şöhretle anılmak için değil, 
sadece bir şey için isterler; işkenceler karşısında
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geri adım atmayıp, Müslüman olarak ölebilmek 
için. Çünkü işkencelerin ne kadar büyük ve ağır 
olacağını çok iyi bilmektedirler. Bundan dolayıdır 
ki, sabır isteklerinde “Rabb'imiz bize sabır ver” de
mezler. “Rabb'imiz! üzerimize sabırlar yağdır, sabır
lar boşalt’̂  derler. Zira, dualarında geçen kelime 

olup ‘‘döküp, boşaltmak” anlamına gelir.
Bu ayetlerin Mekke zorbalarının işkenceleri al

tında, yaşamakla ölmenin ince sınırında gidip ge
len müminlere ne kadar anlamlı ve büyük mesaj
lar verdiği açıktır. İşkencelere uğramalarının Tev- 
hid/Küfür farklılığının değişmeyen sonucu olduğu
nu ve eğer müslüman olma vasıflarını devam etti
receklerse tüm zorluklara göğüs germek zorunda 
olduklarını böylesi canlı örneklerden hareketle bir 
kez daha anlarlar. Daha da önemlisi bu ayetlerle 
kendilerine şu belirtilmiş olur: “Sihirbazlar birkaç 
dakika içerisinde sadece hir iki mucize k/ırşmnda öyle
sine bir imana sahip oldular ki, Fir'avn'ın büyük mü
kâfatlarına, makam ve rütbe vaatlenne rağmen, sade
ce ve sadece imanı tercih ettiler. Bu imanlarının ise en 
ağır işkenceler altında ölmelerine neden olacağını bil
dikleri halde imanlarında hiç tereddüt etmediler. Geri 
adım atmadılar, '‘imanımızı biraz daha uygun za
manlara erteleyelim” demediler. Ölüme, işkenceye 
gönülden razı olup, Allah'tan sadece ve sadece sabret
me gücü istediler. Sizler, uzun süredir Rasûlüllah'ın 
yanında bulunan ve onu yakından tanıyan mümin
lersiniz. Bu nedenle sihirbazların bu olumlu özellikle
rini göstermeye sizler daha layık olmalısınız. Çünkü 
sizler onlar gibi sadece bir-iki mucizeyle iman etmiş ki
şiler değil, bir çok mucizeye, Rasûlüllah'ın Allah'ın 
Resulü olduğuna şahitlik yapan bir çok delile, İslam'ın 
hak din olduğunu gösterir sayısız bilgiye şahit ve sahip 
oldunuz. O halde imanlarınızda tereddüt etmeyin, ge
ri adım atmayın, sadece ve sadece sabır dileyip, sabre
din; direnin, durumunuzu koruyun. Sakın ha! mü
min olduklarını söyleyip de Hz Musa'yı sorguya çe
kenler gibi olmayın. Çünkü onlar Hz Musa'ya şöyle 
demişlerdi; “Sen bize peygamber olarak gelmeden 
önce de, bize peygamber olarak geldikten sonra 
da eziyet gördük^X71î 29}. Başınıza gelen sıkıntılar 
nedeniyle Rasûlüllah'a sitemde bulunmayın. O göre
vini yapıyor, siz de görevinizi yapın. Rasûlüllah'ın si
zin için yapabileceği tek şey, Hz Musa'nın dediği ve 
yaptığı şeydir: “Ey Kavmim! Siz gerçekten Allah'a 
iman ettinizse, gerçekten O'na teslim olan in
sanlarsanız, O'na tevekkül edin” (10/84).”

Peki bütün bu talimatların gereği yerine geti
rilip, sabredilirse ne olacaktır? Bunun cevabı, si
hirbaz iken; zorba idaresinin memurları, müşavir
leri iken Müslüman olan şahsiyetlerin Fir'avn'a 
karşı sözleri ile açıklanır: “(Ey Fir’avn ne istersen 
yap) zar an yok... biz Rabb'imize döneceğiz. Biz ilk 
inananlar olduğumuz için. Rabb'imizin hatalarımızı 
bağışlayacağını umarız” (26150,51) “Biz seni, bize 
gelen açık delillere ve bizi yaratana tercih etmeyiz. 
Yapacağını yap. Sen ancak bu dünya hayatında iste
diğini yapabilirsin. Biz Rabb'imize inandık ki, (O) bi
zim günahlarımızı senin bizi zork(yıp yapar)dığın bü
yüyü bağışlasın. (Elbette ki) Allah daha hayırh ve 
(Onun mülcafatı) daha süreklidir” (20/72-73). Ta
kip eden ayetlerde ise, Allah, bu müminlerin ve 
benzerlerinin durumlarını şöyle açıklar: “Kim 
Rabb’ine suçlu olarak gelirse onun için cehennem 
vardır; orada ne ölür 7T.e de yaşar. Kim de O'na lyı iş
ler yapmış bir mümin olarak gelirse, işte onlar için 
yüksek dereceler vardır. Altlarından ırmaklar akan 
Adn cennetleri. Orada sürekli olarak kalırlar. İşte 
(şirkten) arınanların müJ<afatı budur” (20/74-76).

Söz konusu kıssanın ayetlerinde Fir'avn'la öz
deşleşen Mekke zorbalarına da önemli mesajlar 
verilir; zorbalıklarının kendilerini nasıl bir sona 
sürüklediği gösterilir. Ordularına, saltanatına, 
zenginliğine güvenen Fir'avn ve adamlarının rezil 
oldukları, saltanatlarının yıkıldığı, aşağılandıkla
rı, cehenneme sürüklendikleri; sahip oldukları 
güç ve imkanların kendilerine hiç fayda sağlama
dığı açıklanır. Bütün zorbaların sonunun farksız 
olduğu; zaman değişse, toplum değişse bile zorba
ların kötü sonunun değişmediği bildirilir. Ve bu 
çerçeveden olmak üzere şöyle denilir: “Ey Mekke 
zorbaları! Bu zorbalıklarınıza devam ederseniz, dos
tunuz ve arliodaşımz Cehennemdeki Fir'avn olacak
tır. Şu anda sahip olduğunuz güç ve imkanlar size bir 
fayda sağlamayacaktır. Zenginliğinize, ordularınıza 
güvenip zorbalığa devam^ederseniz Allah'ın dünya ve 
ahiret azabı sizin için olacaktı. Aynen, selefiniz olan 
Fir’avn ve adamlarında olduğu gibi: “Onlar 
(F ir’avn ve adamları) geride neler bırakmışlar
dı; nice bahçeler, çeşmeler, ekinler, güzel ma
kamlar ve zevk-ü sefa sürecekleri nice nimetler. 
(Evet) böyle oldu ve biz onları başka bir toplu
luğa miras verdik. Onlara (ne) gök (nede) yer 
ağlamadı. Ve (azapları da) ertelenmedi' (44/25- 
29). ■
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^TFENDİM NERDE. BEN NERDEr^

MÜNİB ENGİN NO YAN

S en anlattın Rabbim, bildirdin, öğrettin bi
ze, uyardın bizi apaçık, hem de insanların 
en mükemmelinin, son mükemmel insa

nın, Fahr-i Kâinat ve’l-Alemin, Bedru’d Ducâ 
Efendimizin (s.a.v,) mübarek ağzından, kelâmın 
en mükemmeliyle -  ama biz bir türlü anlamadık, 
anlamak istemedik!

Günahımız büyük!
Halbuki anlayanlar olmuştu! Bizim gibi âciz 

kullarındı hepsi de... Ne bizden daha akıllı, ne 
bizden daha kabiliyetli, ne de bizden daha bilgi
liydiler... Ama güçlü imanları ve Sana kayıtsız 
şartsız teslimiyetleri ve bu güçlü imanlarıyla Sana 
kayıtsız-şartsız teslimiyetlerinden kaynaklanan, 
Sana olan şeksiz şüphesiz güvenleri -vallâhi, her 
geçen gün, her geçen saat çok daha derinlemesi
ne idrak ediyorum k i- bizimle kıyaslanamayacak 
kadar büyük ve sağlamdı; muhkemdi, kâmildi! 
Onları üstün ve güçlü kılan da buydu! Yalnızca 
bul

Kelâmının her cümlesi, her kelimesi, her har
fi derinlemesine kök salmıştı kalplerine... Onlar 
için Hak ve Hakikatin ta kendisiydi Kelâmın, A l
ternatifsizdi. Tek ve yegâne ölçü, tek ve yegâne 
kıstas, tek ve yegâne değerdi.

1424  yıl ve fazlası geçti üzerinden...
Ne oldu bize?
Ne oldu o Hayru’l'Beşer Rasûl-i Ekrem’in 

(s.a.v.) Ümmetine?
Ve [O  Gün] Rasûl: "Ey Rabbim!*' diyecek, 

"Kavmimden [bazdan] bu Kur*ân*ı gözden çı
karılacak bir şey olarak gördü!" (25 Furqân 30)

Sen bizi uyarıyorsun Rabbim, hep uyardın... 
Siz ey intana ermiş olanlar!
Sizden olmayan kişileri yakın dost edinme

yin.
Onlar sizi yoldan çıkarmak için ellerinden 

gelen hiçbir çabayı esirgemezler
ve sizi sıkıntıda görmekten hoşlanırlar. 
Şiddetli öfke ağızlarından taşmaktadır; 
kalplerinde sakladıkları ise daha da kötüdür. 
Biz [bununla ilgili] işaretleri sizin için [işte 

böylesine] açık ve anlaşılır kıldık,
eğer aklınızı kullanırsanız. (3 Al-i İmrân 

118)
Ya biz ne yaptık?
Biz yalnızca bizden olmayanları yakın dost, ya

ni Kur’ânî ifadesiyle “velî” edinmekle kalmadık, 
onlara özendik, hatta onları kendimize örnek al
dık -  daha da ileri gidip onlarla sözümona “strate
jik” gerekçelerle “işbirliği” bile yaptık!

Neden?
Çünkü, birilerine göre “bizden olan” ve “biz

den olmayan” ayırımını, hele dünyevî/siyasî men
faatleri hiçe sayarcasına gözetmek “ayıp”tı, hatta 
“ilkellik”ti, “aptallık”tı, dolayısıyla da “çağdaş”lı- 
ğımıza(!) kat’iyen sığmaz, üstelik halel getirirdi de 
ondan!

îslâmın, en eskisinden, en “çağdaş”ına kadar 
bütün büyük ve muteber âlimlerinin, bu mübarek 
âyetin “siyâkı ve sibâkı, sizden olmayan kişiler ile 
sadece, sözleri ve davranışlarıyla İslam'a ve Müs- 
lümanlara karşı düşmanlıklarını belli eden kişile
rin kastedildiğini göstermektedir (Taberî), onla
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rın hayat görüşü, Müslümanlarmkine öylesine tC' 
melden karşıdır ki aralarında gerçek bir dostluk 
sözkonusu olamaz!”  ̂ demeleri de bir anlam taşı
mıyordu bizim için.

Biz, besbelli bizi “kınayabilecek kimselerin kı
namasından” alabildiğine korktuğumuz, ürktüğü
müz için, “onlar”ın medeniyet telâkkisini, yalnız
ca Hak ve Hakikatin şahidi olmaya tercih etmek
ten hiç mi hiç korkmaz hale geldik!

Halbuki Sen,
Müminleri bırakıp Hakki inkâr edenleri 

müttefik edinenlere gelince,
onlarla şeref kazanacaklarım mı umuyorlar? 
Unutmayın ki asıl şeref [yalnız] Allah 'a ait

tir. (4 Nisâ’ 139)
buyuruyordun Rabbim! Ve İslâm’ın aynı çağı 

paylaştığımız, yanı “çağdaş’’ alimleri Senin "Hak
kı inkâr edenleri müttefik edinmeme” emrini yo
rumlarken, bu tür ittifakların “yalnızca siyâsî/stra
tejik menfaatleri gözetme zorunluluğu” bahane
siyle (!) dahi meşru kılınamayacaklarını, çünkü 
böyle bir dayanışma ve işbirliğinin netice ve dahi 
öz itibariyle “Hakkı inkâr edenler tarafından 
onurlandırılma veya eşit kabul edilme ümidi ile 
onların hayat tarzlarını müminlerin hayat tarzına 
tercih etmeyi” ifade ettiğine ve “inatçı inkârcıla- 
rın hayat tarzının taklit edilmesi, sahih inancın 
talep ettiği ahlakî esaslar ile çatıştığından, bu il
kelerin tedricî olarak terk edilmesine yol açacağı
na”  ̂ dikkat çektikleri halde, biz umursamazlığı
mızı, vurdumduymazlığımızı sürdürdük. Çünkü 
“çağdaşımız” olan İslâm âlimlerini bile yeterince 
“çağdaş” kabul edemiyorduk bir türlü!

Kudret ve ihtişam arayan kimse [bilsin ki] 
gerçek kudret ve ihtişam [yalnız] Allah'a 

aittir.
Bütün güzel sözler O'na yükselir; bütün doğ

ru ve yararlı işleri O yüceltir.
Sinsi şekilde kötü fiiller tasarlayanlara gelin

ce, onları şiddetli bir azap beklemektedir; ve on
ların bütün tertipleri de yok olup gitmeye mah
kûmdur. (35 Fâtır 10)

Hiç sorgulamadan-ırgalamadan, akıllara dur
gunluk verecek bir saplantı haline getirdiğimiz 
“çağdaşlık” sevdamız alabildiğine kör etti bizi.

Ve her kim Rahmân^ın zikrinden (yüzçevi- 
rip) körlük ederse,

biz ona bir şeytan sardırırız, artık o ona ar
kadaştır

ve her halde [şüphesiz] onlar onları yoldan 
çıkarırlar, onlar ise onları doğru sanırlar. {43  
Zuhrûf 36^37)

... ve:
Nihayet bize geldiği vakit (arkadaşına), 
**Ah!̂  ̂der **Keşke benimle senin aranda iki 

doğu arası kadar [mesafe] olsa idi; 
sen ne kötü arkadaşmışsın!^*
(O zaman kendilerine denir ki): **Böyle de

mek, bugün size hiç de fayda sağlamaz, çünkü 
zulmettiniz, hepiniz azapta müştereksinizdir*\ 

O halde sen mi işittireceksin (hakka kulak 
tıkayan) o sağırlara,

yahut (sen mi) hidayet edeceksin o (basiret
leri) kör(elmiş)lere

v e  u ç m  o i r  a a i n t ( e ı /  şa şK in ıiK / i ç i ı ıu e  o u ıu -  

nanlaraî (43 Zuhrût 38 -40)

El'hakk!
De ki: "Hiç gören ile görmeyen bir olur mu? 

Siz düşünmez m isiniz?" (6  En’âm 50)
ve bu [vahiy] şüphesiz senin ve halkın için 

bir şeref ve itibar [kaynağı] olacaktır:
ama zamanı gelince hepiniz [ona karşı tutu

munuzdan dolayı] hesaba çekileceksiniz. (43 
Zuhrûf 44 )

... ve üstâd Muhammed Esed diyor ki: 
“Bunun anlamı şudur: Hesap Günü bütün pey

gamberlere mecazî olarak toplumlarından nasıl 
bir karşılık gördükleri sorulacaktır (karş. 5:109) 
ve onlara tâbi olduklarını itiraf edenler, kendile
rine tebliğ edilen vahyi manevî ve sosyal planda 
esas almalarından -veya almamalarından- dolayı 
hesaba çekileceklerdir: ve böylece Hz. Muham- 
med'in (s.a.v.) izleyicilerine vaad edilen ‘üstün
lük’, onların sadece inandıklarını bildirmelerine 
değil, fiilî davranışlarına bağlı olacaktır.”̂

Fakat, Hakikat onların arzu ve emellerine 
uyacak olsaydı, şüphesiz gökler ve yer içindeki
lerle beraber yıkılır giderdi!

Oysa, Biz [bu ilahi mesajda] onlara akılda 
tutmaları gereken her şeyi ulaştırdık;

ne var ki, kendilerine bahşedilen bu hatırla
tıcı mesajdan [umursamazlıkla] yüz çevirdiler! 
(23 Mü’minûn 71)
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[EY İNSANLAR!] Gerçek şu ki, Biz size, 
akılda tutmanız gereken her şeyi kapsayan ilahi 
bir mesaj indirdik: hâlâ akhmzı kutlanmayacak
m isin izi

Rabbi’ne (c.c.) en yakın olduğu anda, gözyaşları 
içinde mağfiret için yalvaru', O ’na sığınır! Sen 
Ezân'i Muhammedi nedir bilmezsin, bilemezsin... 
Hat-ra belki ondan nefret bile edersin ama göster-

Hem (bilmiyor musunuz ki) Biz, zulümde ıs
rar eden nice toplumları kırıp geçirdik de onla
rın yerine başka toplumlar meydana getirdik!

Ve onlar Bizim cezalandırıcı kudretimizi his- 
setmeye başlar başlamaz,

hemen oradan kaçmaya davranırlardı.
*̂ Kaçmaya kalkışmayın; bolluk ve keyif için

de
sizi şımartan şeylere, evlerinize yurtlarınıza 

dönün, ki belki [yapıp-ettiklennizden ötürü] 
sorguya çekileceksiniz! "

Ve yalnızca: "Vah bize!" diye yanıp yakınır
lardı,

"Doğrusu, gerçekten zalim kimselerdik b iz!"
Ve bu yakınmaları, Biz kendilerini biçilmiş 

bir tarlaya
(yada) bir kül yığınına çevirinceye kadar sü

rüp giderdi. (21 Enbiyâ’ 10 - 15)

Şimşek üstüne şimşek çakar gibi, birbiri ardın
ca canlanıyor mübarek âyetler yorgun ve bunca 
aymazlık karşısında çaresiz kalmaktan muzdarib 
zihnimde... Bugün, gecenin sabaha dönen şu sa
atlerinde, her zamankinden çok daha farklı, ina
dına somut bir kavrayışla kavramaya başladığım 
Allah Kelâmı öylesine sarsıyor ki beni derinden, 
zorba zâlimin kan gölüne, moloz yığınına çevirdi
ği cânım Bağdad’ın üzerine yağdırdığı bombalar, 
mermiler hiç kalıyor yanında!

Birazdan Ezân-ı Muhammedî yükselecek Irak 
semâlarına...

... ve Iraklı kardeşlerim daha sabah namazının 
sünnetini bile tamamlayamadan başlayacak can- 
hırâş siren sesleri duyulmaya... (Zorba zâlim, ken
dinden olmasa da, sözümona, dîne-mü’mine say
gılı ya! Ezân-ı Muhammedî’nin dinmesini bekli
yor olanca riyâkârlığıyla, ateş ve ölüm yağmurunu 
başlatmak için. Ezân-ı Muhammedî hiç diner mi 
behey gâfil! Doğudan batıya birbirine eklenir 
“Allâhu Ekber!” nidâları; Irak’ı değil, Ortado
ğu’yu değil, yeryüzünü, kâinatı kuşatır biteviye! 
Ve her yerde bu yüce davete uyan birileri mutla
ka vardır, koşar namaza durur, Huzur-u llâhî’ye 
varır ve orada, kapandığı secdede, Alemlerin

melik de, yapmacık da olsa sergilediğin içi boşal
mış saygı, değil sana, cümle âleme onu dinletir ve 
emînim bu davet bir yerde birilerinin mutlaka 
kalbini titretir!)

Hicrî 1424 yılının acı ve utanç dolu bir saba
hında bu notları düşerken günlüğüme, televizyon 
ekranında Müslüman olmanın kendisi için hiç 
ama hiç bir şey ifade etmeyenlerden biri, “strate
jik ortağımız”ın saldırgan vahşetine ortak olma
nın “piyasa ekonomimize” sağlayacağı faydadan 
bahsediyor hâlâ...

Nicedir tedâvülden düşmüş eski bir deyişi ha
tırlıyorum birden... Bir deyiş ki, iki tarafı keşkin 
bıçak!

“Efendim nerdeee, ben nerde!”
Firavun ve onun seçkinler çevresi kendileri

ne zulmeder korkusuyla
[başkaları geri dururken] kavminden ancak 

birkaç kişi M usa’ya olan inançlarını açıkladı
lar: çünkü Firavun ülkede gerçekten de nüfûz 
ve iktidar sahibiydi,

ve üstelik ölçüsüz, acımasız biriydi.
Ve Mûsâ: **Ey kavmim!^* dedi, *̂Eğer A l

lah *a inanıyorsanız, artık O'na güvenin -
eğer kendinizi O^na [gerçekten] teslim et

mişseniz!**
Bunun üzerine onlar da: "Biz güvenimizi Al

lah ’a bağlamışız!
Ey Rabbimiz, bizi zalim bir topluluğun elin

de rüsvay etm e!" dediler.
"Hakkı inkâr eden bu toplumun elinden rah

metinle kurtar bizi. ” (10 Yûnus 83 - 86)

Amin! ■

Dipnotlar

1- Muhammed Esed: Kur'ân Mesajı (M eal-T efsir),

3:118/dn87
2 ' Muhammed Esed: Kur'ân Mesajı (M eal-T efsir),

4:139/dn 154
3- Muhammed Esed: Kur’ân Mesajı (M eal-T efsir),

43:44/dn 37
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SELIN üzerindeki KOPUK 
MÜSLÜMANIN DURUŞU

k e r im  BULADI

şağıda sunacağımız hadis bugünkü Müs- tifukin" (her ufuktan) kaydı bulunmaktadır.'
* lÜ!'!['*ar‘Î3rır'. tasvir açısîr*'

^  ^  uaıı gayet üneııı arz euuekteuir. Yeryüzü
coğrafyasında Müslümanların durumunu bu mu- 
cizevt hadis kadar iyi özetleyecek bir söz bulmak 
belki de mümkün değildir. Sevgili Peygamberi- 
miz(s) şöyle buyurmaktadır: >

“Yemek yiyenlerin sofralarına birbirlerini çağır
dıkları gibi, çeşidi ümmetlerin sizin aleyhinize birleş
meleri yaklaşmaktadır.” Ashaptan biri, “Ey A l
lah’ın Resûlü! O gün (sayıca) az olacağımızdan 
mı(aleyhimizde birleşecekler)?” diye sordu. Resû- 
lullah(s.), “Hayır, bilakis o gün (sayıca) çok olacak
sınız- Falcat selin üzerindeki köpük ve çerçöp gibi ola
caksınız. Allah, düşmanınızın kalbinden size karşı 
duyduğu meAâheti(korkuyu) çekip alacak ve kalbi
nize vehn(za’fiyet) atacak(hu sebeple düşmanınız 
sizden çekinmeyecek ve korkmayacak) tır” buyurdu. 
Ashaptan biri “Ey Allah’ın Resûlü! Vehn nedir?” 
diye sordu. Bunun üzerine Hz. Peygamber “Dünya 
sevesi ve ölüm korkusu” diye cevap verdi.

Hadisi şeriften anlaşıldığına göre, çeşitli İslam 
dışı güçler ve milletler, Müslümanlarla savaşmak, 
onların gücünü kırmak, birlik ve bütünlüklerini 
parçalamak, sakip oldukları vatanlarını ellerin
den almak, yeraltı ve yerüstü zenginliklerini sö
mürebilmek için, yemek yiyen bir grubun birbiri
nin sofralarına davet etmeleri gibi, birbirlerini 
Müslümanların aleyhine birleşmeye çağıracak ve 
aralarında anlaşacaklardır.^ Onların tabiri ile pas
tadan pay almak için yarışacaklardır.

Ahmed b. Hanbel’in rivayetinde "m/n Âül/i

ı̂#=fc| ırnopı

öiilue, ecrarıuua ortaya çıkan şey. -' uiük, göıcıe ye
rin birleşir gibi göründüğü yer, anlamına da gelir.  ̂
Bu anlamların ışığı altında düşündüğümüzde ha
disi şerif, bugünkü tabirle Müslümanların aley
hinde oluşacak küresel bir tehlike ve tehditten 
bahsetmekte, İslam dışı güçlerin küresel anlamda 
Müslümanlara karşı birleşeceklerini haber ver
mektedir. En uzak kıtalardaki ülkelerin, dünyanın 
dört bir tarafındaki devlet ve milletlerin Müslü
manların yaşadığı vatan ve topraklara sahip ol
mak veya en azından siyasi ve askeri güç oluştura
rak yer altı ve yerüstü zenginliklerine sahip olmak 
için ittifak kurduklarını çok bariz bir şekilde gör
mekteyiz. Hadisi şerifte belirtilen “her ufuktan” 
yani, dünyanın dört bir tarafından kavramı, bir 
mucize olarak günümüzde daha belirgin olarak or
taya çıkmıştır. Amerika ve Avrupa gibi, Müslü
manların coğrafyasına en uzak ülkelerin kendi 
aralarında nasıl işbirliği yaptıklarını dünde bu
günde alabildiğine müşahede etmekteyiz. Hz. 
Peygamberin 1500 yıl önce Müslümanlara ve va
tanlarına karşı teşekkül edecek küresel bir organi
zeden ve tehlikeden bahsetmesi oldukça dikkate 
şayandır.

Sayıca Az mı Olacağız?

Ashaptan biri soruyor: AUah*m Resûlü! O
gün (sayıca) az mı olacağız T** Görüldüğü gibi sa- 
hâbî, çeşitli milletlerin, Müslümanlara karşı bir-
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leşmelerinin, onları böl' 
mek, parçalamak, güçsüz 
düşürmek ve ulusal servet- 
lerine el koymak İçin işbir-
liğine gitmelerinin sebebi- 
ni, ilk planda kemiyetle ir- 
tibatlandırmıştır. Sayısal 
yönden azlığa ve orana ta
kılıp kalmıştır. Onun bu 
sorusunu cevaplandırmak 
ve şüphesini izale etmek 
için sevgili Peygamberimiz,
**Hayır, o gün (sayıca) 
çok olacaksınız. Fakat se
lin üzerindeki köpük ve 
çerçöp gibi olacaksınız" 
buyurmuştur.

Bu mesaj, gerçekten 
hayrete düşürecek bir mu
cize ve durum tespiti açısından muazzam bir ha
berdir. Bugün Müslümanlar, dünya nüfusunun 
üçte birini teşkil etmektedirler. 2000’li yılların 
başında Müslümanların yerküredeki sayısı 1 mil
yar 200 milyon civarındadır. Bağımsız Müslüman 
ülke sayısı 53’ü aşmıştır.^

Müslüman ülkelerin, rakam olarak büyük bir 
kemiyet oluşturmalarına rağmen, ekonomik, siya
si ve sosyal açıdan tam bağımsız olduklarını söyle
mek elbette zordur. Ancak sayısal açıdan bu ka
dar çok olmalarına rağmen, dünyanın her tarafın
da Müslümanlara yapılan baskı, zulüm, işkence, 
katliam ve etnik kıyımlar devam etmektedir. İs
lam ülkeleri, bir araya gelerek ne kendi dindaşla
rına ne de diğer ezilen insanlara güven, barış, hu
zur ve esenlik sağlayabilmektedir. Siyasi, ekono
mik ve kültürel bağımsızlıklarını daha henüz tam 
olarak kazanamadıkları için, suflör neyi kulakları
na fısıldarsa, onu tekrar etmekten başka bir şey 
yapamaz hale gelmişlerdir. Öteden beri, sömürge
ci ülkelerin iradesine boyun eğerek siyaset ve po
litika geliştirmekten başka sanki rolleri de artık 
kalmamıştır.

Kur’ân’ın, "JFfep birlikte Allahsın ipine(Is- 
latn*a) sım sıkı yapışın; parçalanm a
y ı n , . A l l a h l a  ve Resulüne itaat edin, 
birbirinizle çekişmeyin; sonra korkuya kapılırsı
nız da kuvvetiniz gider."{8/% ) mesajının etra
fında birleşemeyen Müslümanlar, âyetlerde açık

ça ifade edildiği gibi tefrika, dağınıklık, korku, 
endişe, ve tereddüt içerisinde dolaşıp durmakta
dırlar. Çeşitli ekonomik, siyasi ve sosyal korku
nun yanında, idareyi ellerinde bulunduranların 
makam ve saltanatlarını yitirme endişesinin de 
ortaya koyduğu psikolojik tedirginlik, İslam dün
yasında hür irade de bırakmamıştır. İslam dünyası 
ve idarecileri, hadiste belirtildiği üzere, selin üze
rindeki köpük gibi olmuşlardır; içleri boşalmıştır. 
Bunun neticesinde, çerçöp gibi nereye savrulacak
larını, hangi kuytuda kaybolup gideceklerini kes
tirmeden günlük politikalarını birilerinden aldık
ları icazetlerle devam ettirmektedirler. Müslüman 
halk da buna rıza göstererek hadis-i şerifte belirti
len sendromu yani köpük rolünü yaşamaktadır. 
Müslümanların akan göz yaşları, kitlesel katliam
lara maruz kalmaları, vatanlarının işgali, evleri
nin, ocaklarının, yurtlarının yıkılması, kültür ve 
ahlaklarının dejenere edilmesi, yerin altındaki iş
lenmemiş petrolün Müslümanların kanlarından 
daha değerli ve kıymetli görülmesi hep bu nokta
da düğümlenmektedir: Köpük oluşumuzda.

Müslüman’ın Vakarı

“Allah, size karşı olan mehabeti", düşmanın kal
binden söküp atacak ve lialbinize **vehn"atacaktır 
Hadisin Arapça metninde geçen ve **heybet**kö
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kümden türeyen “el-mehâbetü” kelimesi, korku, 
saygı, hürmet ve tazim anlamındadır.^ Aslı Arap- 

“çiâ: olan fakat zamanla Türkçeleşmiş olan “heybet” 
sözcüğü, korku ve saygı duygularını birden uyan
dıran görünüş, karşıdakileri sindiren kuvvetli gö
rünüş, şeklinde tarif edilmiştir.®

Müslüman’ın, inancından, ahlakından ve kül
türünden neşet eden bir heybeti, bir duruşu, bir 
azameti, bir şecaati ve bir vakarı vardır. Allah’a 
samimiyetle iman ve bağlılık ve bunların insana 
kazandırdığı şahsiyetli, dirayetli, cesaretli, gözü 
pek, kafası dik ve alnı açık duruşu, Müslümanlar 
kaybettikten sonra, yeryüzünde fesat ve anarşi ha
kim olmuştur. Hak, haklının değil de, zalimin öz 
mülküymüş gibi algılanmaya başlanmıştır. İman 
ve İslam’a gönül vermenin neticesinde Allah ta
rafından Müslümanlara lütfedilen heybet, azamet 
vfc valvitt, layık olmauiklan iı îii yine Allah laıa- 
fından çekilip alınınca, Müslüman’dan artık kim
se korkmaz, çekinmez ve ürkmez hale gelmiştir. 
Müslümanların küreselleşen dünyada artık ne 
saygınlığı, ne hatırı, ne de caydırıcılığı kalmıştır.

Bosna’da, Filistin’de, Çeçenistan’da ve dünya
nın çeşitli yerlerinde insanlık dışı işlenen katli
amlar, etnik kıyımlar, çocuk, kadın, yaşlı, hasta 
demeden Müslümanların heder edilmesi hep bu 
psikolojiden kaynaklanmaktadır. Filistin’deki 
Müslümanların, bombalarla, iş makineleri ile ev
lerinin, iş yerlerinin, fabrikalarının, atölyelerinin 
havaya uçurulması, mahallelerinin, yurtlarının, 
işgal edilmesi, top yekûn katliama maruz kalmala
rı, Çeçenistan’daki, Afganistan’daki dayanılama- 
yacak dramların sebebi yine bu asil duruşu kay
betmekten kaynaklanmaktadır. Bu kadar İslam 
ülkesi ve nüfusuna rağmen dünyanın dört bir ta
rafında Müslümanlara işkence, zulüm ve katli
amın uygulanması, Müslümanların yaşadıkları 
coğrafyaların uydurma sebeplerle işgalinin tasar
lanması, yer altı ve yerüstü zenginliklerinin haki
miyet altına alınmasının planlanması, hadis-i şe
rifte anlatılan hususun mucize olarak ortaya çıktı
ğını belgelemektedir.

Zafiyet

Yukarıda sunduğumuz hadiste Hz. Peygamber(s.) 
“Allah, sizin liolbinize vehn atacaktır” deyince; 
Allah’ın Resûlü! vehn nedir^” diye soruldu. Hz.

Peygamber(s.) **Dünya sevgisi ve ölüme karşı is
teksizliktir** buyurdu. **Vehn*\ iş ve amelde zafi
yet ve gevşeklik göstermek, demektir.^ Allah Te- 
âlâ’nm kalplere zafiyet yerleştirmesinin sebebini, 
Allah Resûlünün, dünya sevgisi ve ölüm korkusu 
şeklinde açıklaması gayet önem arz etmektedir.

Müslümanların sekülerleşmeye başlaması, ahi- 
reti unutarak aşırı şekilde dünyaya bağlanması, 
yüksek idealler uğrunda mücadele etmeyi tavsat
maktadır. Her şeyini dünya hayatına göre dizayn 
eden bir kimsenin, ölüme karşı isteksiz olması do
ğaldır. Elbette herkes, Mevlâna gibi âliiret yolcu
luğunun başladığı geceye “şeb-i arûs”(düğün gece
si) diyemez. Herkesin iman ve amel derecesi, ke
mal bakımından farklıdır. Hadiste geçen “ölüme 
karşı isteksizlik”ten maksat, cihada karşı isteksiz
lik veya gevşeklik göstermek, şeklinde de anlaşı
labilir. IvıUvSİünıaıılar, cilıau ruhunu ve şuurunu 
kaybettikten sonra, dünya üzerinde ezilmeye, sö
mürülmeye, baskıya ve zulme mahkum olmuşlar, 
neticede dinleri, canlan, malları, namusları ve 
nesilleri büyük bir tehdit ve tehlikeye maruz kal
mıştır.

Allah ki, hanginizin daha güzel davrana
cağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmış
tır. âyetinde açıkça ifade edildiği gibi, ölümü de 
hayatı da yaratan Allah’tır. Hayat kanunu O ’nun 
elindedir. Hayatı veren de O ’, alan da O ’dur. Öl
düren de O, diriltecek olan da O ’dur. Çeşitli 
Kur’ân âyetlerinde bu gerçekler açıkça ifade edil
mektedir. Putperest babasına ve kavmine başkal- 
dıran bir delikanlının(67/2) “Benim canımı ala
cak sonra beni diriltecek OWar"( 26/81) “Siz, 
Allahsın size haklarında hiçbir hüküm indirme
diği şeyleri 0*na ortak koşmaktan korkmazken, 
ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden nasıl kor
karım 81) şeklindeki Ibrahimî duruşu, ce
sareti, azmi, korkusuzluğu bugünkü Müslümanlar 
ne yazık ki gösterememektedir.

Korku

Kur’ân, bütün inananlara değişmeyen şu ilahî ka- 
nunu(sünnetullahı) önemle haber vermektedir: 
“Hiçbir kimse yok ki, ölümü Allahsın iznine 
bağlı o l m a s ı n . . 11^^) Bu âyet; “Muhammed 
ancak bir peygamberdir. Ondan önce de pey
gamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür ya da öl
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dürülürse, gerisin geriye (eski dininize) mi dö
neceksiniz^ Kim (böyle) geri dönerse, Allahla 
hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacak-

inananların Allah Teâlâ’ya teslimiyetinde, itima- 
dında ve tevekkülünde bir noksanlık, bir gevşek' 
lik, bir problem vardır. Allah’a teslim olmadan.

^■37'î44tayecind^ sonra gelmekredif7Söz"kU'------ yakandaid'iîrıdtş^'v-e-küi'kcrfaTdaıranrmıadariT-AlTürT^ym FâyeClna^ sönrâ 
nusu âyet, Uhud Savaşında Sevgili Peygamberi
mizin öldürüldüğü şayiası neticesinde, üzüntü ve 
infiale kapılan Müslümanları uyarmakta ve teskin 
etmektedir. Hz. Muhammed’in fanî ve İslam’ın 
sürekli olduğuna işaret eden âyetten sonra, hiçbir 
kimsenin Allah’ın izni olmadan ölmeyeceğinin 
belirtilmesi, dikkate şayandır. Bu ilahî beyanı şöy
le anlamamız mümkündür: “Allah’ın dini uğrunda 
ölümden korkmayınız. Velev ki Hz. Muhammed öl- 
dürülse bile, Allah’ın dini bakidir. Din Allah’ındır. 
Siz Allah için cihad ediyorsunuz. Siz sürekli bir dava
nın uğrunda savaşıyorsunuz. Ölümden korkmayınız. 
Savaş meydanından liaçmayınız. Böyle bir tutum ser
gilemeniz halinde Allah’a asla zarar veremezsiniz. 
Üzerinize talidir edilen ölümü de tehir edemezsiniz. 
Ben takdir etmeden, kimse sizi öldüremez.”

Peki Müslümanlar, süper güçlerden neden ve 
niçin korkuyorlar? Halbuki, “Ey iman edenler! 
Eğer siz Allahla (dinine) yardtm ederseniz o da 
size yardtm eder, ayaklarınızı kaydır- 
m az/\^H l) Müzminlere yardtm etmek de 
bize düşer/\l>Of^l) inananları, üzerimize 
bir borç olarak kurtaracağtz/^lOjlOl)) İlahî be
yanlarında Allah Teâlâ samimi, ihlaslı ve yalnız 
kendisin güvenen ve itimat eden mü’minlere, ta
ahhütte bulunmakta, söz ve müjde vermektedir.

Müslümanlar bugün değişik düşünce, vesvese, 
hesap, zan, talimin ve mütalaalarla, çeşitli güçler
den, dünyâya egemen olan ülkelerden ve İslam 
dışı güçlerden korkmakta, endişe hissetmekte ve 
tedirginlik duymaktadırlar. Filan gücün, devletin, 
milletin yanında yer almaz, onlarla beraber bu
lunmaz, işbirliğine gitmez, şu küresel organizeye, 
topluluğa veya teşkilata katılmaz isek, ekonomi
miz çöker, ulusal güvenliğimiz tehdit altına girer, 
hürriyetimiz kısıtlanır gibi endişeler, maalesef İs
lam dünyasının ve Müslümanlarm direncini ve 
azmini kırmış, onları ürkek, korkak, çekingen, ka
rarsız ve sebatsız bir hale getirmiştir.

Allah Teâlâ’nın beyanları hak olduğuna göre, 
bu kadar zulme, baskıya ve işkenceye maruz kalan 
Müslümanlara ilahî yardım gelmiyor, ulaşmıyor 
gibi sorular akla gelebilir. Evet Allah, asla vadin
den caymaz» Allah’ın vadi hak ve kesindir. Ancak

^nüTş  ̂■ v̂ e“KörKcrraTaaıran 
lah’ın yardımına nasıl müstahak olunabilir? Belki 
de Allah’ın, müminlere vaat ettiği yardımın 
önündeki engel, yukarıda zikrettiğimiz unsurlar
dır. Çünkü davaların yükselrinıesi peşindeki sayısal 
çoğunluğa ve kuru kalabalığa bağlı değildir. Da
vaların hakim olması, samimiyete ve ihlasa bağlı
dır. Kur’ân-ı Kerim, "  ..M ce az sayıda bir birlik 
Allahsın izniyle çok sayıdaki birliği yenmiş
t ir ,./ ' beyanı ile Calût’un askerlerinin sayısal ço
ğunluğuna rağmen, mağlup olduğunu haber ver
mektedir. Demek ki, azlık-çokluk bize göre bir de
ğer ve güçtür. Allah Teâla ise, samimiyete, ihlasa 
ve kendisine özden bağlananlara değer vermekte 
ve az da olsalar onları, izniyle galip getireceğini 
bildirmektedir.

Bugünkü Müslümanlar, tereddütlerden ve ve
himlerden kurtularak tam hakkıyla Allah’a teslim 
olmanın tadını yaşamadılar ve o alana daha gire
mediler ki, Allah’ın vaadine nail olmanın ne de
mek olduğunu anlayabilsinler. Kendi üzerlerine 
düşen her türlü beşerî imkanları ve faaliyetleri ye
rine getirerek, Allah’ın yardım ve vaadinin ne de
mek olduğunu Müslümanlar, Bedir’de, Uhud’da, 
Hendek’te, Malazgirt’te, Anadolu’da, Kıbrıs’ta vs. 
tarih boyu yaşadılar. Bugünün Müslüman’ı da el
bette böyle bir vaadin hakikatine ve zevkine ula
şabilir. Bütün bunlar, Allah’a teslimiyetten, yal
nız O ’na itimat etmekten geçer. ■

Dipnotlar
1 ' Ebû Dâvûd, Sünen, Melâhim, 5
2 ' Bkz. Ebu’t'Tayyip Muhammed Şemsii’l-Hak el-Azîm Âbâ- 

dî, Avnu’l-Mabûd Şerhu Süneni-i Ebî Dâvvûd Maa şerhi'l-Hâfız 
İbn Kayyim el-Cevziyye, Beyrut, 1979, XI, 404-405
3- Ahmed b. Hanbel, Müsned, İstanbul, 1981, V, 278
4- îbn Manzûr, Lisânü’l-Arap, Beyrut, 1999, I, 164
5- Kemal Demiray-Ruşen Alaylıoğlu, Ansikbpedik Türkçe 

Sözlük, İstanbul, 1993, s. 691
6- Geniş bilgi için bkz. Davut Dursun, İslam Ülkeleri ve Nü

fusu, TDV. îskım Ansiklopedisi, İstanbul, 2001, XXIII, 32-36
7- İbn Manzûr, a.g.e., XV, 172; Muhammed b. Ebu Bekr er- 
Râzî, Muhtâru's-Sıhah, İstanbul, 1980, s. 605
8- Kemal Demiray-Ruşen Alaylıoğlu, a.g.e., s. 273

9- İbn Manzûr, a.g.e., XV, 417

Ümran • Nisan • 2003 77



M. SAİD ÇEKMEGİL

Bilen;’in muhatabına ilk hitabı, Selamün-aleyküm’dür 
»jiuucyea;’ia lasclauıklanua klişe sözü; güaaydm lü- 
naydındır
Bilen: Hakka dayanır; haklıya yan çıkar 
Bilmeyen: Halka bağlanır; halkçıya ışık yakar 
Bilen: Güzel ahlakı muttaki bir hayatta görür 
Bilmeyen: Masası, kasası, fiyakasıyla övünür 
Bilen: Bilenlerin velisidir 
Bilmeyen: Çıkarcıların delisidir 
Bilen: Vahy-i İlahi 'ye merbutum, “sâir”im’der 
Bilmeyen:'Fikri hür, vicdanı hür bir şairim’der 
Bilen: Allah ve Resulü bir şeye hükmetti mi, başka 
hükme gerek duymaz (33/36)
Bilmeyen: Durulacak hudutlarda durmaz; susulacak 
yerde susmaz
Bilen: İnsan s.iyasetsiz olmaz 
Bilmeyen: Politika yapar avaz avaz 
Bilen; Hak'km hakkını savunur, hak yolda mesafe alır 
Bilmeyen: Halkın haklarıyla avunur, yaya kalır 
Bilen: Nezih namelere de ihtiyaç duyar 
Bilmeyen: İğrenç sözler taşıyan hayasız müziklere ka
yar da kayar
Bilen: Cenneti kazanmak için çırpınır 
Bilmeyen: Dünyayı cennet yapmak için yırtınır 
Bilen: Yaratıcının hoş gördüğünü hoş görür 
Bilmeyen: Yaratıcının hoş görmediklerini hoş göirür 
Bilen: Ebu Leheb'i de; onun, benzerlerini de yaratıcı
nın yarattığını bilir. Ancak onları hoş görmenin ken
dilerini bilmezler safına atacağını da bilir; boşları hoş 
görmekten sakınır
Bilmeyen: Yaratıcının bütün yarattıklarının hikmetini 
düşünmez, herkesi hoş görür 
Bilen: Masum haklıları incitmemeye çalışır 
Bilmeyen: Resulullah’tan hiç kimse incinmemiştir di
yen fetvalar vermeye kalkışır

Bilen: Allah Resulü’nün Nebi olduğu kabul etmeyen 
Mekkeli cahiliyenin; bizzat amcaları Ebu Leheb'ienn 
nasıl incindiklerini göz ardı etmez 
Bilmeyen: Allah’tan başka ilah tanımayı meslek edin
mişlere, müminim diyenler, neden pistir diye hakaret 
ederler, der
Bilen: Allah’a ortak koşmayı din edinmiş müşriklerin, 
kainatın yegane yanlışsız kitabı Kur’an'da necis dendi
ğini okuyup tasdik eder.(9/28)
Bilmeyen: Tebliğ aldığı, davet edildiği halde, aklını 
kullanıp doğruyu aramayan insanları neden hor görür 
müminler? Kaldı ki, kendi inandıkları kitapta insanla
rın en güzel yaratılmış olduğunu da okuyorlar(94/4) 
Bilen: Bir alttaki ayeti okuyup anlamayan; en güzel ya- 
ratılmışlığa müteşekkir kalmayan nankör insanın en 
aşağılara düşürülmüş olduğunu görür 
Bilmeyen: Onlar sizin kitabınız olan Kur'an’a inan
mazlar ki
Bilen: İnansalardı, zaten iman eder, Müslüman olur
lardı
Bilmeyen: Şu aydınlanma çağında Kur'an’ın hükümle
ri geçerli olur mu?
Bilen: Kur’an’ın hükümlerini herhangi bir çağa tahsis 
etmek bilmezlere; geceleri aydınlık saymak yarasalara 
yakışır. Kendilerini vahy-i İlahiler ile yenilemeyenler 
sekularist beyinliler gibi maddecilikte boğulurlar 
Bilmeyen; Rızkını kendisi temin ediyormuş gibi; acın
dan ölecekmiş gibi helal-haram demez çırpınır durur 
Bilen; Az veya çok, rızkının yaratanına ait olduğunu 
bilir, geçimini helal yolda arar, izzetle çalışır; vakur bir 
hayat sürer, haramlardan korunur 

■ Bilmeyen;’in pek çok sözünün sonu, iyi geceler, iyi 
günler gibi kelamdır
Bilen; 'in son sözü de ilk sözü gibi Selamdır... ■

(11.5.1998)
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KATİPZADELER GELENEĞİNDEN
YETİŞEN YAZAR: 

MUSTAFA YAZGAN

ABDULLAH YILDIZ

S oyadı Kanunu çıkmadan önce ‘Kâtipzâde- 
1er’ diye anılırmış sülaleleri; Padişah kita
betinde bulunan beşinci göbekten dedele

ri ünlü Katip Mehmet Efendi’ye izafeten. Sözko- 
nusu kanunla eskiyi yani geleneksel Osmanlı İs
lâm kültürünü hatırlatan bütün unvanlar yasakla
nınca, kâtip  kelimesini öztürkçeleştirip ‘Yazgan’ 
deyivermişler soyadlarına. Nice kâtipler, hatipler, 
yazarlar, şairler ve edipler yetişmiş Kâtipzâdeler 
sülâlesinden. Bu kitabet ve hitâbet geleneğinin 
en velût, en cevvâl temsilcisini; Hüseyin İlhan 
Yazgan oğlu Mustafa Yazgan ağabeyi ‘60’lı yıllar
da tanımıştık, özellikle gençliğe / çocuklara yöne
lik yazıları ve eserleriyle...

'*Sen Bizim Ismet^imizsin*^ 
Marşlarının Söyletildiği Yıllar

Mustafa Yazgan, 1940 Gaziantep doğumlu ama 
aslen Urfalı. Mensubu bulunduğu Kâtipzâdeler ai
lesi, Urfa’nın Halfeti kazasının kadîm ve köklü 
sülalelerinden.

Mustafa ağabey aile soykütüğünden söz eder
ken; ilmi, edebi, tevazuu, soruları ve sorunları 
hallü fasi edişi ile maruf muhterem dedeleri Mol
la Mustafa Halfe’nin şöhretini özellikle vurgulu
yor. Ama “Maalesef’ diyor, iç çekerek; “biz o İlmî 
gelenekten yetişmedik, y e tişe m e d ik .V e  devam 
ediyor: “Biz ezanların ‘Tann uludur, Tann uludur' 
diye Türkçe okunduğu, Kur’ân öğrenmenin yasak 
olduğu, halkın aç ve sefil yaşadığı Şeflik devrinde 
tamamladık ilköğretimimizi... ‘Ey şanlı zafer yol

cusu, sen İsmet’imizsin / Bir dağ başısın, ak saçın al
nında bulutlar / Çizmenle çizilmiştir, aşılmaz hu hu
dutlar’ marşlarıyla büyüdük...”

Şeflik Devri deyince, Gaziantep’te ilkokula 
devam ettiği yıllarda İnönü’nün şehre gelişine ta 
nık olduğunu hatırlıyor birden: “Annem, ben 
teyzemlere bir şey almam için göndermişti. Soka 
ğa çıktığımda farklı bir hareketlilik olduğunu gör 
düm. Halk kaldırımlara yığılmış, silahlı jandar 
malar halkı caddeye indirmiyor. Herkesin merak 
la baktığı tarafa ben de yöneldim. Milli Şefin  ara 
badan inişini bugün gibi hatırlıyorum. Siyah smo 
kini ve elinde melon şapkası vardı. Yüzü hiç gül 
müyordu. Başını kaldırıp halka bile bakmıyordu 
Halkta da ne bir alkış vardı, ne de bir heyecan!. 
Sanki ölü toprağı serpilmiş gibiydi... Çünkü yö
netim ile yönetilen arasında korkunç uçurumlar 
vardı...”

Gaziantep’te geçen oldukça başarılı ortaöğre
tim yıllarının ardından Ankara Üniversitesi Siya
sal Bilgiler Fakültesi’ne kaydolmuş Türkiye beşin
cisi olarak. Bu nedenle Yazgan ailesi de Anka
ra’ya taşınmış...

Muammer Aksoy’un Tehdidi:
"JBtt Fakültede Yobazlara Yer Yok!*'

Başarılı bir öğrenci olan Mustafa Yazgan, Siyasal 
Bilgilerde, bugün çok önemli görevlerde bulunan 
bürokratlarla, Ceyhan Mumcu gibi hukukçularla 
birlikte okumuş; Mümtaz Soysal, Muammer Ak- 
soy, Besim Ustünel gibi hocalardan ders almış;
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onlarla tartışmalara girmiş. Üniversite kütüpha
nesinin en sıkı müdavimi olmuş. Fakülteyi bitir- 
meşine yakın, 27 Mayıs İhtilali ile sonuçlanan 
CHP gençlik kollarının organize ettiği olaylar 
patlak vermiş. 5. ayın 5’inde, saat 5’te Kızılay’da 
yapılan protesto gösterileriyle gelişen olaylara. 
Ama o, daha çok düşünce ve yazı hayatı ile ilgi
lenmiş..

Söz yazıya gelince; Mustafa ağabeye ilk kez ne 
zaman yazmaya başladığını soruyorum. “Henüz li
sede iken” diyor ve ayrıntılı tarih veriyor; 25 Ha
ziran 1957’de Gaziantep’te çıkan Yeni U lkü’de 
Akşam ve Ben  başlıklı yazısı yayımlanmış, ilk 
olarak. İlk konferansını da onbeş yaşında iken 
Mehmet Akif Ersoy hakkında vermiş. Sonra fa
külte yıllarında Ali Fuat Başgil’lerin, Peyami Sa- 
faların yazdığı Düşünen Adam dergisinde yaz
maya başlamış. Bir avuç dava arkadaşıyla birlikte, 
solcu Fikir Kulüpleri’ne karşı fikri mücadeleye gir
miş. Bu yüzden zorluklarla, baskılarla ve tehditler
le karşılaşmış. Fakülte yıllarına ait ilginç bir hatı
rasını hatırlıyor o ara:

“Çok hızlı ve güzel not tutardım ben ... Ders 
notlarını dolma kalemin düz/kalın ucuyla; ders dı
şı konuları ise kalemi ters çevirip ince ucuyla ya
zardım. Bir gün, Muammer Aksoy’un Amme Hür
riyetleri dersinde, yine hızla not alıyorum. Bir ara 
durdu, hiç yeri değilken; döndü ve gözlerimin içi
ne bakarak: ‘Arlmdaşlar’ dedi; ‘içinizde çok koyu 
yobazlar var.. .Onları il<az ediyorum: Bu fakülteden

bir. an önce mezun olup gitmeye baksınlar. Yoksa 
kendilerine ederler..’ Ben bu cümleleri de yazdım 
tabi, hâlâ defterimde duruyor...”

“Buna karşılık, objektif, gerçekten ilim adamı 
misyonuna sahip hocalarımız vardı” diyerek sür
dürüyor, konuşmasını. Prof. Dr. Mümtaz Soysal’ı 
bu bağlamda zikrediyor.

Siyasal Bilgiler’in meşhur hocalarından {Rem
zi Oğuz Arık’ın yeğeni, Lahey Adalet Divanı’nda 
yedi yıl Türkiye’yi temsil etmiş. Medeni Hukuk 
uzmanı) Ord. Prof. Kemal Fikret Arık Bey’in 
takdirlerini kazanan Mustafa Yazgan ağabey, 
l ’963’te fakültenin İdari Şubesinden mezun ol
mak üzere iken; son yılının son sınavında Arık 
hocadan asistanlık teklifi almış. Hocanın kurduğu 
Türkiye ve Orta Doğu Amme idaresi Enstitü- 
sü’nde (TODAİE) hemen çalışmaya başlamış. Bir 
yandan ilmi araştırmalarını sürdürürken, öbür 
yandan da yazıları ve konferanslarıyla halkı ay
dınlatmayı sürdürmüş. Olağanüstü ataklığı ve 
atılganlığı ile, yazdığı yazıları 25 ayrı gazete ve 
dergide yayınlatma imkanı bulmuş. 1964-65’te 
Kıbrıs’la ilgili konferansları, 1966’da Mücadelemi
zin Diyalektiği İçinde Türkiye ve Dertlerimiz, îlim ve 
Ahlak, İslâm ve Kâinat konulu slaytlı-resimli seri 
konferansları büyük ilgi görmüş. Bü konferanslar 
büyük ilgi üzerine kitap haline getirilmiş. O arada 
TODAİE yönetiminin değişmesi ve yeni yöneti
min bu konferanslardan rahatsız olması sonucu 
Mustafa ağabey bir süre işsiz kalmış...
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Necip Fazıl, İlk Tanışmada:
‘Beni Siz Takdim  Edeceksiniz!D i y o r

O yıllarda Mustafa Yazgan ağabey, doğup büyüdü- 
ğü Gaziantep’e sık sık gelip gitmektedir. 1965’te 
Gaziantep’te iken, bir konferans için şehre gelen 
Necip Fazıl Kısakürek’le tanışır. Mustafa ağa- 
beyden bu tanışmanın detaylarını öğrenmek isti
yorum; heyecanla anlatıyor;

“Üstadın konferansını dinlemek üzere sinema 
salonuna gidip oturduğumda, Halit Ziya Bey gel
di ve ‘Mustafacığım, Necip Fazıl beyle tanışmak 
ister misin?’ dedi. Üstat sinema salonunun maki
ne dairesinde bekliyormuş. Tabi hemen kabul et
tim ve makine dairesine geçtik. Kapıdan içeri gir
diğimde üstat ayağa kalkarak bizi karşıladı... Ben
den çok yaşlı bir insanın, bir üstadın beni bu dav
ranışı, bu saygı ve edebi karşısında adeta eridim.. 
Kısa süreli bir sohbet yaptık. Orada dikkatimi çe
ken şey, üstadın çok uzun bir zaman dilimi içinde 
anlatılabilecek fikir ve düşünce demetlerini kısa
cık bir zaman dilimi içinde bir dizi hüküm cümle
si halinde, komprime cümleler halinde ifade edi- 
vermesiydi. Bu kadar çok, derinlikli düşünceyi bir 
çırpıda kısa hap-cümleler halinde ardı ardına sıra
lamak, herhalde üstada has bir özellikti. Bu cüm
lelerini tamamladıktan sonra, Halit Ziya salonun 
hazır olduğunu bildirdi. Ayağa kalktık. Tam yürü
yeceğimiz sırada üstad birden bana döndü ve ‘Be
ni siz takdim edeceksiniz!’ dedi. Büsbütün şaşırmış
tım; üstadın bu teklifi beni hem onurlandırmış 
hem de büyük heyecana garketmişti... ‘Emredersi
niz efendim’ dedim...

“Konferans salonu hınca hınç doluydu... Üs
tadı takdim için yaptığım konuşma tam onbeş da
kika sürdü. Meğer üstat, takdim konuşmalarının 
beş dakikadan fazla olmasına müsaade etmezmiş. 
Benim uzun takdim konuşmamı üstadın sükût 
içinde dinlemesi, Halit Ziya Bey başta olmak üze
re orada bulunan herkesin dikkatini celbetmiş- 
ti... Necip Fazıl’ın muhteşem konferansı üçbuçuk 
saati buldu... Üstad İstanbul’a döndükten sonra 
Yeni İstanbul gazetesinde, şahsımla ilgili övücü 
sözler söylemesi, büyük bir istidat ve davamı oldu
ğumu belirtmesi beni oldukça sevindirmişti...

“Konferanstan sonra Güzel Otel’e -ki Haşan 
Celal Güzel Bey’lerin otelidir- geldiğimizi ve gece 
yarılarına kadar doyumsuz bir sohbet yaptığımızı

hatırlıyorum... Tabi bu konferansı Kilis ve Nizip 
konferansları takip etti; takdimci yine bendim...” 

Müteakip dönemlerde Büyük Doğu’da yazılar
yazmaya başlamış Mustafa Yazgan ağabey... O yıl- 
larda yazdığı yazıların daha sonra Ahenk  ismiyle 
kitaplaştığını görüyoruz.

İbrahim H. Elmalı ve Gürses Hoca 
Beyaz Cüppeleriyle Tunus’ta ...

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitü- 
sü’nden ayrıldıktan sonra, bir süre Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nda çalışmış Mustafa ağabey. Dr. İbra
him Hakkı Elmah’nın(Elmalılı Hamdi Yazır’ın 
yeğeni) Diyanet İşleri Başkanı olduğu dönemde 
özel kalem müdürlüğü ve batı dilleri mütercimliği 
yapmış.

Diyanet’te göreve başladığı ve çeviriler yaptı
ğı ilk günlerde, yazışma evrakları arasında bir İn
gilizce mektup dikkatini çekmiş: “Altı aydan beri 
masa üstünde durduğu belli olan bu tozlu mektu
bun Tunus devlet başkanı Habib Burgiba’dan 
geldiğini öğrenince hayli şaşırdım. Sayın Burgiba, 
Tunus’ta yapılacak olan Kur’an okuma yarışması
na Türkiye’nin de katılmasını istiyordu. Fakat ko
nudan hiç kimsenin haberi olmamıştı; çünkü 
mektup daha Türkçe’ye çevrilmemişti bile. Bak
tım ki, yarışmaya katdmak için hâlâ iki ay vakti
miz var. Derhal mektubu tercüme edip Başkan’ı 
konudan haberdâr ettim. Çok saygı duyduğum 
başkanımız İ. Hakkı Elmalı ile gerekli istişareleri
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yaparak yarışmaya katılma karan aldık. Başkan 
Elmalılı ve hafız Abdurrahman Gürses hoca da
hil altı kişilik bir ekiple Tunus’a gidilecekti. Or
ganizasyonunu benim yürütmem uygun görüldü. 
İlk kez bir Diyanet İşleri Başkanı’nı yurt dışına 
göndermek de bize nasip oldu. Hemen harekete 
geçip gerekli yazışmaları hızla tamamladım. Eki
bin Esenboğa havaalanından yolcu edilişi gerçek
ten görülmeye değer, muhteşem bir manzara idi. 
İbrahim Hakkı Elmalılı’nın bembeyaz cüppesi -ki 
benim teklifim üzerine ilk kez Başkan’ın ve 
imamların siyah cüppe yerine'beyaz cüppe giy
meleri geleneğini yeni başlatmıştık- ve nûrani 
çehresi ile uçağa binişi hâlâ gözlerimin önünde
d ir...”

Mustafa ağabey, bu arada Türkiye’den bir Di
yanet İşleri Başkanı’nın Tunus’a gitmesinin ifade 
ettiği önemi anlatıyor heyecanla: “İngiliz ve Fran
sız ajanları, yıllarca Araplar arasında ve bilhassa 
Kuzey Afrika Müslümanları arasında *Türklerin 
îslâmiyet*i terk ettikleri, hatta Hıristiyan ol' 
dukları* şeklinde çok yoğun propagandalar yap
mışlardı. Dolayısıyla, Diyanet İşleri Başkanı’nın 
bölgeye gitmesinin bizim için çok anlamlı olaca
ğının şuurundaydık. Bu yüzden, Başkan’ın Tu
nus’tan dönüşünün Libya, Mısır, Suriye üzerinden 
yapılmasını sağladık... ”

Ve Yazgan ağabey, Tunus’taki olağanüstü kar
şılama merasimini tasvir ediyor, gözleri nemlene
rek: “Tunus Devlet Başkanı Habib Burgiba,

Cumhurbaşkanlığı arabasını Türk heyetine tahsis 
ediyor... Müthiş bir karşılama töreni ve gösteriler 
düzenleniyor. Caddeler, meydanlar tıklım tıklım 
insan kaynıyor; ‘Demek ki Türk kardeşlerimiz Hıris
tiyan olmamış' diye sevinçten ağlıyorlar... Abdur
rahman Gürses hoca, o harika kıraati ile yarışma
da birinci oldu. Sadece Kuzey Afrika değil, tüm 
İslâm dünyası, hatta Türkiye ve dünya basını ola
ya geniş yer verdiler...

“Ardından Elmalılı ve heyeti Libya’ya geçti
ler: Devrin Libya Devlet Başkanı Sunûsî, Türk 
misafirleri sarayında ağırlıyor. Beydâ Üniversite
sinin açılışını Elmalılı ile birlikte yapıyorlar. Üni
versite için her İslâm ülkesine ellişer kişilik kon
tenjan ayrılırken Türkiye’ye sınırsız kontenjan 
ayrılıyor... Kral Sunûsî, heyetimizin şerefine bir 
7İy«fpi v/f̂ riyor. Dr. F.lmalî’yı yanma oturtuyor. İh-

T tr>y\.A 1»vciii Uicuitksiriuan i^vsınszan c ı Dum gCiiyor, 

ağzından tek bir kelime çıkmadan Hocaefen- 
di’nin elini öpüyor ve gözlerinden iki damla yaş 
dökülüyor. Ortalığı müthiş bir sükût kaplıyor... ”

Bu olayları yeniden yaşıyormuşçasına hikaye 
eden Mustafa ağabey, cümlelerini tamamlayamı
yor; kelimeler boğazında düğümleniyor, gözlerin
deki nemler birkaç damla gözyaşına dönüşüyor... 
Teybi kapatıyorum. Bir süre susuyoruz... Göz pı
narlarında biriken her biri İhlasın, imanın, sami
miyetin ifadesi olan damlacıkları kurulayıp; ‘‘Ab
dullah Beyciğim, galiba ihtiyarladık.. diyor.

Bu aradan yararlanıp, sevgili Muhlis’in ikram 
ettiği çayları yudumluyoruz...

Meşhur gezinin sonu ne oldu derseniz, sizin gi
bi ben de merakımı gidermeden edemiyorum; so
ruyorum Mustafa ağabeye: Tunus’un ardından 
Libya da Türk heyetinin gezisiyle çalkalanınca, 
emperyalist Batıklar ve yerli işbirlikçileri bu geliş
meden bir hayli rahatsız oluyorlar. Yerli ve yaban
cı basında “ne oluyor?!” türünden sesler yüksel
meye başlıyor. Ve Batıkların Türkiye yönetimine 
yaptıkları baskılar sonucu Mısır ve Suriye gezile
ri iptal edilerek heyetin derhal Türkiye’ye dön
mesi emrediliyor. Türkiye dönüşünde de İbrahim 
Hakkı Elmalı, Diyanet İşleri Başkanlığı göre
vinden alınıyor; emekliye sevkedikyor.

Tabi, böylece Mustafa Yazgan ağabeye de yol 
görünüyor: Yazgan, “Hocamın ayrıldığı kurumda ar
tık çalışamam" diyerek istifa ediyor Diyanet’teki 
görevinden.
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Yeni İstanbul’dan 
“Ahlâkî Çocuk Hikâyeleri”ne...

olmadı; sadece Konya’dan Erbakan Hoca seçilebildi” 
diye özetliyor Bağımsızlar Hareketi’n i...

Mustafa ağabeyin inanç ve düşüncelerinden taviz 
vermeyen kararlı tutumu, onu zarrian zaman sı- 
kıntıya soksa da, Allah her seferinde yeni kapılar 
açıyor önüne...

Diyanet’ten ayrıldıktan sonra, Yeni İstanbul 
gazetesini yeni devralan Kemal Uzan’dan(Cem 
Uzan’ın babasıdır) günlük yazı yazma teklifi alan 
Mustafa Yazgan, bir süre bu gazetede yazıyor. O sı
ralar bu gazetede Gökhan Evliyaoğlu, Yücel Ha- 
caloğlu gibi isimler yazı yazıyordu. Ancak, ikinci 
ayın sonunda kaleme aldığı Sosyalist Mason 
Kompradorlar başlıklı yazıların İkincisi yayınlanı
yor, ama üçüncüsü çıkmıyor; yazılarının zülfü yâ
re dokunduğu anlaşılıyor.

Ardından Milli Prodüktivite Merkezi’nde ça
lışmaya başlıyor; bu da sekiz ay sürüyor. O yıllar
da Odalar Birliği Başkanı ve Milli Prodüktivite 
Merkezi yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Necmed- 
din Erbakan’la tanışıyor.

O aralar Ankara Büyük Doğu Fikir Külü-» 
bü’nü kuruyor; başkanlığını yürütüyor. Birlikte 
faaliyet yaptığı simalar arasında, Bülent Armç, 
Mehmet Aydın ve Beşir Atalay gibi isimleri ha
tırlıyor.

1968’de Mustafa Yazgan ismini bütün Türki
ye’ye tanıtacak olan Ahlâkî Çocuk Hikâyeleri 
serisini yayınlamaya başlıyor. İlk hikaye, Orman- 
daki Nurlu Dede... Hikayelerin yayına hazırlan
masında Şûle yayınları sahibi Kemal Ural Bey’le 
birlikte çalışıyor. Çok sayıda basılan Ahlâkî Ço
cuk Hikâyeleri, gençlerin ve çocukların ahlâkî 
eğitimine önemli katkılar sağlıyor. Bu arada Mus
tafa ağabeyin Malazgirt ve Zaferhan  gibi çocuk 
romanlarının resimlerini bizzat kendisinin çizdi
ğini öğreniyorum.

Hareketli ve aktif bir yapıya sahip olan Musta
fa Yazgan ağabey, o yıllarda İslâmî duyarlılığı ön- 
celeyen bir siyasi hareket olarak ortaya çıkan ve 
Necmeddin Erbakan’ın öncülük ettiği Bağımsız
lar Hareketi’ne fiilen destek oluyor. Sağcı parti
lerin oy deposu olarak gördüğü dindar kesimi ba
ğımsız bir siyasi topluluk haline getirmenin ilk 
adımı olan bu hareket, 1969 seçimlerinde farklı 
illerden bağımsız adaylar koyuyor. “Ankara’da 
Osman Kirişçioğlu’nun seçilmesi için çalıştık, ama

Kur’ân’ı Mürşîd Edinmek...

M. Yazgan ağabeyin hareketli ve renkli hayatında, 
bilinmesi gereken daha pek çok şey var: Onun ha
yırlarda yarışmayı önceleyen, bütün İslâmî olu
şumlara sıcak bakan tutumu, her çorbada tuzunun 
bulunması gibi güzel sonuçlar doğurmuş: İH L Me
zunlar Cemiyeti’ndeki ve Milli Nizam Partisi’nin 
Gençlik kollarındaki çalışmalarından Türk 
Ocakları’nda ve Komünizmle Mücadele Dernek
lerinde verdiği seminerlerine, Kocatepe Camii 
Yaptırma Demeği’nin bağış kampanyasını yürüt
mekten Tomurcuk ahlakî çocuk gazetesini(Mus- 
tafa ağabey Tomurcuk için, 'Sultan Abdulhamit’ten 
sonra çıkarılan ilk gazetedir’ diyor) yayınlamaya ka
dar hep hizmetle, hep mücadeleyle geçen bir 
ömür... Şimdiye kadar kaleme aldığı yirmisekiz 
kitapla. Yeni İstanbul, Milli Gazete, Zaman gibi 
gazetelerde yazdığı yazılarla, yurt içinde ve yurt dı
şında verdiği sayısız konferansla İslâm davasına, 
düşünce ve fikir hayatımıza önemli katkılarda bu
lunan bir kalem erbabı... Ve tasavvuf ehli mer
hum babası Hüseyin Bey’in vefatına yakın günler
de vasiyet ettiği gibi kendisine başka mürşîd ara
mak yerine Kur*ân*ı mürşîd edinen  bir şahsiyet... 
Bütün tarikatlara, cemaatlere kendisini yakın his
seden kuşatıcı, kucaklayıcı bir dava adamı...

Bu arada, Mustafa ağabeyin davası uğrunda 
payına düşen çileyi fazlasıyla çektiğini de görüyo
ruz: 12 Eylül İhtilali’nin mağdur ettiği dava adam
ları arasında Mustafa Yazgan da vardı. 1980’de 
Milli Selamet Partisi MKYK üyeliğine seçilerek 
bir yıl boyunca toplantılarına muntazaman katı
lan Mustafa ağabey, 17 Ekim’den başlayarak 27 
günü Merkez Komutanlığı(Dil Okulu)’nda, 13 
günü de hücrede olmak kaydıyla toplam dokuz ay 
onbeş gün Mamak Cezaevi’nde hapis yattı. Ha
pisteyken, çocuklarının günlük iaşesini karşıla
mak üzere Parti’den gelen desteği minnetle yâd 
ederken; hapisten çıktıktan sonra aylarca 
kapısının çalınmamasını da üzülerek hatırlıyor.

Yirmi küsur yıldır sakin bir hayat yaşadığı 
Karamürsel’den çocuklarını okutmak için gelip 
yerleştiği Üsküdar’da, bugün kapısını çalanlar az 
da olsa, Mustafa ağabey, ısrarla, bıkmadan, usan
madan İslâm davasına hizmetini sürdürüyor; hiz
metini paylaşacağı verimli ortamlar arıyor. ■
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SİYASİ BİR PORTRE OLARAK 
HALİDE EDİP ADIVAR-II

MEHMET AYMAN

A raştırmacı-yazar Mehmet Ayman’m ünlü ro-
/ 1 rnmcı Halide Edip hakkında lialeme aldığı bu 

A. J l  aykırı biyografik çalışma, edebi bir iddia taşı
maktan ziyade, siyasi bir portre olarak Halide Edib’in 
oldukça renkli ve bir o kadar da hareketli hayatının (Sa- 
batayist olup olmadığı, Amerikan mandcu:ılığı, sürgüne 
gönderilme sebepleri vs.gibi) spekülatif birkaç yönüne 
açıklık getirme amacına yöneliktir.

Yazar, geçen sayımızda Halide Edib’in etnik kökeni
ni, inanç, fikir ve düşünce hayatını şekillendiren çevre
sel şartları ve eğitim ortamını, evlili^ni, sosyal, kültürel 
ve siyasi faaliyetlerini konu edinmişti. Halide Edib’in 
**Cumhufiyetin Asi Kızı** olduğunu vurgulayan ya
zar, Adıvar çiftinin sisteme ve Mustafa Kemal Paşa’ya 
yönelik eleştirilerinin yoğunlaştığı konulara ve kullanılan 
üsluba dikkat çekmişti. M. Ayman, bu sayıda Halide 
Edib’in “Dictatorship and Reforms in Turkey” âd- 
lı maJcalesini referans alarak konuya açıklık getirdikten 
sonra mandacılığını ve din anlayışını da irdeliyor:

Halide Edib’in Sisteme Yönelik Eleştirileri

1' Takrir-i Sükun Kanunu
2- Şapka Kanunu
3- Aile hukukuyla ilgili düzenlemeler
4- Harf İnkılabı ve Alfabe değişikliği

• Halide Edip, devrimlerin yapılış amaçlarını ve 
içeriklerini eleştirmemiş, bilakis sadece devrimle- 
rin hiçbir ön hazırlık yapılmadan, doğurabileceği 
mahzurlar hesaba katılmadan acele ve çok katı 
yöntemler kullanarak yapılmasını eleştirmiştir. 
Halide Edib’e göre de bu inkılaplar yapılmalıdır

fakat daha uzun bir zaman dilimine yayılarak ön
ce halk alıştırılmahdır ve yavaş yavaş, kan dök
meye gerek kalmadan kabul etmesi sağlanmalıdır. 
Zira demokrasinin ruhuna uygun olan da budur.

Halide Edib’e göre Mustafa Kemal Takrir-i 
Sükun Kanununu görkemli bir siyasi oyun oyna
yarak kabul ettirmişti.Bilindiği gibi kamu düzeni
ni tehlikeye düşüreceğinden şüphelenilen her
hangi birini tutuklama ve idam etmeye mutlak 
yetkisi olan ihtilalci mahkemeler de bu kanunla 
yeniden kurulacaktı. Mustafa Kemal’in Parti top
lantısında yaptığı yaklaşık on saat süren uzunca 
bir konuşmadan sonra bu kanun Mart 1925’de ka
bul edilmişti.Bu kanunla Mustafa Kemal hem 
partisindeki otoritesini biraz daha pekiştirmiş, 
hem de halkı istenilen davranış ve düşünce ile is
tenilen biçime dönüştürecek bir süreç başlamıştır. 
Edib’e göre, 1925-1929 arası hüküm süren rejim 
tamamen diktatöryal bir mahiyet arz etmektedir 
ve bu rejimin yaptığı reformların devam etmesini 
sağlamak amacıyla kullandığı yöntemler de tama
men terörist yöntemlerdir. Bu reformların ilki ve 
en gösterişlisi 1925’te yasalaşan “Şapka Kanunu” 
denilenidir. Kanun onu izleyen diğerlerine kıyas
la da ayrıca en abes ve en sathi olanıdır. Fakat dış 
görünüşte bile olsa, bir gecede bir değişimi ger
çekleştiren sadece o’dur. Gerçekleştirilme tarzı 
tamamen anti batılı olmakla birlikte, kanun 
Türklere bir haftada(şehir sakinlerinin hali hazır
da AvrupalI olmayan kıyafetlerinin sadece bir 
parçası olan) Avrupai şapkaları giydirmiş ve onla
rı batıklara benzetmiştir .Türkiye’nin batılılaşması
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salt bir taklit ve jest meselesi değildir ve olmama
lıdır. O çok daha derin ve anlamlı bir süreçtir. 
Türk’e muayyen bir başlık giyip “medenile§me”si- 
ni yahut asılarak idam edileceğini ya da hapsedl“  
leceğini söylemek, en azından saçmalıktır. Bu ka
nunu uygulayanlardan gerçekte daha çok batılı 
olan sokaktaki insanlar arasındaki bireylerin mu
halefeti, şapka giymeye itirazdan ziyade yaralan
mış bir izzeti nefse işaret ediyordu. Türkler başla
rına şapkaları taktıkları esnada batıda umumi bir 
avaz yükseldi; “Türkler en nihayet medenileştiler; 
şapka giydiler.” Böylelikle Şapka Kanununu yasa- 
laştıranlar şöyle diyebildiler: “Bir kaçını öldür
dük, pek çoğunu hapse attık, ancak bu sağlam bir 
psikolojiydi; geçmişte herhangi bir şey Türkiye’yi 
bu derece ilgiye mazhar kılmış mıydı? Herhangi 
bir şey Türk’ü Avrupa’nın zihnindeki Avrupalıya 
daha da yakınlaştırmış mıydı?”

Hiç şüphesiz Halide Edib’in Şapka Kanunu ve 
sonuçları hakkındaki tespitleri bu kanunu çıka
ranlar ve uygulayanlardan daha insaflı ve daha 
mantıklıdır. Ona göre Şapka Kanununun Türki
ye’de ilk önemli sonucu, zaten fakirleşmiş Türkle- 
rin aleyhine, Avrupalı şapka fabrikalarını zengin
leştirmesidir.2 Genel olarak, bir terör rejimi ol
maksızın Şapka Kanununun 1925 yılında yasalaş- 
tırılamayacağı söylenebilir. îslâmcı gericiler, libe
raller, batı ruhunu kavrayan insanlar, hepsi bir
den, farklı gerekçelerle Şapka Kanununa muhalif
tiler.

Halide Edip İslâm Aile Hukuku yerine İsviçre 
Hukukunun 1926’da kabulünü oldukça ciddi ma- 
hiyetli bir eylem olarak kabul etmesine rağmen 
bir takım eleştirilere uğrayacağını da kabul eder 
ve bu kanunun da tıpkı diğerleri gibi fazla baskı 
sonucu yürürlüğe konduğunu belirtir ve eleştirir. 
Fakat (değeri geç anlaşılsa bile) bu kanun değişik
likleriyle sağlanan imkanları yine de Batılı ideal
lerin doğulu ideallere karşı bir zaferi olarak görür.

1928 yılında, İslâm’ın devlet dini olarak kabul 
edildiği maddenin, anayasa kapsamı dışına çıkarıl
masına da değinen Halide Edip bu durumu da 
onaylar. Ona göre Hiçbir seküler devlet, mantı
ken, müesses bir devlet dinine sahip olamaz. Do
layısıyla bu cümlenin Türk anayasasından çıkarıl
ması dünyevileşmenin son safhasındaki yeni Türk 
devletinin mahiyeti ile tam ve gerekli bir uyum 
içindedir.Bu yüzden “Sezar’ınkileri Sezar’a, Tan

rı’nınkileri Tanrı’ya veriniz.” Türkler sonunda 
Sezar’ınkileri veya devletinkileri verdiler. Diğer 
yandan, Sezar ya da devlet, Tanrı’ya ait olanları 
halen muhafaza ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 
özgür bırakılmadıkça, şimdi denetim altına alın
mış olduğu gibi. Başbakanlık ofisi tarafından 
kontrol edilmesine son verilmedikçe o daima hü
kümetin bir aracı olacaktır. Bu Bakımdan ,Türki- 
ye’deki Müslüman cemaati bugün Hıristiyan pat
rikliklerinden daha az imtiyazlı ve daha az bağım
sızdır. Patriklikler dini ilgilendiren bütün mesele
lerde kendileri karar veren hür müesseseler olma
larına karşılık, İslâm cemaati, devlet siyasetine 
bağlanmıştır. Bu durum, Türkiye’de İslâm’ın ma
nevi gelişimine büyük bir engeldir ve onda dinin 
siyasi amaçlar için kullanılması tehlikesi vardır. 
Devlet artık kendini dini kontrolden tamamen 
kurtarmış olduğuna göre, o da İslâm’ı kendi başı
na bırakmalıdır. Devletin sadece “Her yetişkin 
Türk vatandaşı, erkek veya kadın, benimsemeyi 
arzu ettiği dini benimsemekte serbesttir.” demesi 
yetmez, fakat ayrıca İslâm cemaatının kendi 
gençlerine dinini öğretmesine de izin vermesi ge
rekmektedir. Şimdi okullar dini eğitim vermez
ken ve dini müesseseler ilga edilmişken, İslâm ce
maatı, dini bir cemaat^ olarak kalmaya devam 
edecekse, kendi dini öğretim vasıtalarını, moral
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ve manevi müeyyidelerini yaratmalıdır. Bundan 
başka Türkiye Müslümanları arasmda ritüelde ve 
ibadetin esaslarında değişikliklerin olması muhte^ 
meldir. Böylesi değişikliklerin vuku bulmasına, 
devlet müdahalesi olmaksızın, izin verilmelidir. 
Üniversite profesörlerinin İslâm’da zaman zaman 
yeni ibadet biçimleri önerme teşebbüsleri -org 
müziğinin sesli müziğin yerine geçmesi, müminle
rin ayakkabılarını çıkarmaksızın camilere girişle
rine izin verilmesi, inananlar oturarak dua edebil
sinler diye(camilere) sıra konması ve namazda bir 
takım karmaşık beden hareketlerinin ortadan 
kaldırılması gibi- derin bir memnuniyetsizlikle 
karşılanmıştır. Bütün bu değişiklikler halkın iste
ğiyle uygulanabilir fakat insan haklarının en mu
kaddes parçasına devlet müdahalesinin tehlikeli 
bir emsal oluşturacağı muhakkaktır. Dıinyevİİeş-

laşılmasındaki eksikliği göstermiştir.
Alfabe değişikliği şimdilik genel okumayı en 

alt düzeye indirmiştir. Pek çok gazete yayınını ta
til etmek zorunda kalmış, yayına devam edenler 
de masraflarını ödeyemez hale gelmişlerdir. Türk- 
lerin geçmişteki Türk kültürüyle bağlantılarının 
kesilmesi(gibi) daha ciddi bir tehlike ufukta gö
zükmektedir. Gelecek yirmi yıl içinde yetişecek 
yeni kuşak ülkeye ve ülkenin geçmişine yabancı 
gibi olacaktır. Türk kültürünün sürekliliği birden
bire kırılmış bulunuyor. Daha genç insanlar oku
yacak ve yazacaklar ancak yarım yüzyıllık bir kül
türe bile aşina olmayacaklardır. Bir geçmiş ol
maksızın, milli şuurda birikmiş güzelliğin hatırası 
olmaksızın, belirli bir kabalık,estetik standartlar
da bir düşüş olacaktır. Şayet bu değişme, onun 
üzerinde çalışacak yeterli sayıda uzmanla, Türk 

îTi.'̂ T'.iri jızıiT! vp rolf pntprp.snri svrp]?.rir!İn nstl nn- kültürünün temellerini Latin harflerivle vayına 
lamı, Türk psikolojisinin bu dünyayı gelecek dün
yadan ayırmasıdır-^  ̂Dini, siyasi devletin dışına çı
karmak fakat devleti dini işlerde muhafaza etmek; 
son safhanın düzeltilmesi gereken çelişkili yönle
rinden birisidir.

Halide Edip cephesinden bakıldığında; gele
cekteki önemi açısından İsviçre aile hukukunun 
benimsenmesi kadar önemli olan bir başka konu 
da Türk alfabesinin Arap harflerinden Latin harf
lerine değiştirilmesi konusudur. Halide Edib’e La
tin alfabesi karşıtlarının; “yeni alfabenin kabul 
edilmesi halinde Osmanlı Türklerini geçmiş kül
türlerinden tamamen koparacağı” türündeki eleş
tirilerini de zikreder fakat tıpkı diğer konularda 
olduğu gibi o harf devrimine de karşı değildir. Bi
lakis bu devrimle harf değişimine ayrılan zamanın 
saçma bir şekilde kısa bırakılmasına karşıdır. Ona 
göre 1928’de Latin harflerinin lehindeki amiller
le ve diktatöryal bir yönetimde merkezileşen batı
lılaşmanın ilave ağırlığıyla bu kanunun gerçekleş
tirilme şansı vardı. Bizatihi kanun Türkiye’de dik
tatöryal rejimin, ister taraftarı ister muhalifi ol
sunlar, tüm ilerici insanların desteğine sahipti.
1925-1927 terör devrinden sonra ordunun uygun 
gördüğü herhangi bir kanuna halk muhalefeti, hiç 
şüphesiz beyhude olurdu... Ayrıca kanunun mec
listen alelacele geçirilmesindeki askeri yöntem, 
bir zaman sınırı için tamamıyla bir kurmay subay 
zihniyetiyle verilen askeri emirler, modem Türki
ye tarihinde başarılmış en kapsamlı değişimin an-

hazırlayacak yeterli fonlarla, beş ay yerine onbeş 
yılda yapılsaydı, bu sakıncalar son derece azaltıl
mış olacaktı... Latin harflerinin kabulü, diktatör
yal idare altında gerçekleştirilmiş son kanundu.^

Halide Edİb’in hayat hikayesi (özellikle sür
günde geçirdiği yıllar dikkate alınarak yeniden 
okunursa), Kemalist devrimin ve Türk modern
leşmesinin resmi tarihte yer almayan kimi yönle
rini ortaya çıkarmak açısından önemli bir kay
naktır. Anıları ise Kurtuluş Savaşı ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin alternatif bir tarihi için potansi
yel bir kaynak oluşturur; bilhassa milletin önderi, 
Türklerin Atası olarak bir Atatürk mistifikasyon 
ve idealizasyonu yapılmasına meydan okunması 
önemlidir,

Mustafa Kemal’in yakın çevresi içinde yer al
dığı için, M. Kemal de dahil. Milli Mücadele ko
mutanlarının çok özel bir portresini çizebilmiş, 
karargahların ve meclis oturumlarının arkasında
ki hayatın renkli, canlı bir tablosunu sunmuştur. 
Halide Edip Mustafa Kemal’in birlikte olduğu ka
dınlarla, karısıyla ve eski çalışma arkadaşlarıyla 
ilişkilerinde ne kadar acımasız davrandığını çok 
açık bir dille anlatır.^ Dolayısıyla, Halide Edib’in 
eserleri, Türk Devrimi’nin ikili niteliğini pek 
rastlanmayan bir bakış açısıyla gözler önüne serer: 
Bir yandan dine ve geleneğe dayalı cemaat kont
rolüne karşı liberal fikirler öne sürülmüş; öte yan
dan reformcular ve reform kurumlan despotik, 
diktatöryal bir idaire sergilemiştir.'^
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Adıvar çifti ancak Atatürk’ün ölümünden 
sonra, İsmet İnönü’nün çağrısı üzerine yurda dö
nerler.® Halide Edib’in hayatının neredeyse her 
safhası gibi, sürgünden yurda dönüşünde gelişen

aykırı başka bir şey öğretirdi. Öğrenci benim öğretti
ğim doğru yanıtı verince, Halide hanım “yanlış" der
di. Ve tabii ki, öğrenci bir asistana değil, prestiji bun- 
ca yüksek bir profesöre inanır; bana da suçlayıcı göz-

olayların da oldukça ilginç olduğunu düşündüğü
müz için aktarmadan geçemedik. Bu tür nakilleri 
yaparken de mümkünse olaylara birinci elden şa
hit olan kimselerin anılarından faydalanmak uy
gun olacaktı. Halide Edib’in o yıllarına tanıklık 
eden ve bir çok sebepten dolayı da yalnızca iş ha
yatında değil, özel hayatında da sürekli yanında 
bulunan ve uzun yıllar Halide Edib’in asistanlığı
nı da yapan Mina Urgan dır. Anıları ve gezi not
ları geçtiğimiz yıllarda yayınlanan Urgan “Bir Di- 
nazor’un Anıları"  ̂ adlı kitabında o yılları şöyle 
anlatır:

"1940'ta Edebiyat Fakültesi’nin İngiliz Dili ve 
Edebiyatı bölümü kuruldu ve ben o bölümde asistan 
oldum. Yeni öğrendiğimiz savaş terimlerinden yarar
lanarak yaşlı bir öğretim üyesinin dediği gibi, İsmet 
Paşa, yıllardır dış ülkelerde yaşayan Halide Edip Adı- 
varı çağırmış, “pike uçuşla" bu bölümün başına in
dirmişti.Halide Edip böyle aliodemik bir eğitimden 
geçmeden, pike uçuşla profesörlüğe atanmıştı. Bu 
onun l<abahati değil, İsmet paşanın Icabahatiydi elbet
te.

“Halide Hanım İngilizce’yi çok iyi biliyordu ama 
gerekli eğitimi almadığı için İngiliz edebiyatını bilmi
yordu. Ben Türkçe’yi iyi bildiğim halde, Türk edebi
yatını öğretmeye yetkili olmadığım gibi, o da İngiliz 
edebiyatını öğretmeye yetkili değildi. Vaktiyle yazılmış 
bir tek İngiliz edebiyatı tarihinden yararlanarak, ders
ler veriyor, hatta kitaplar yazıyordu. Ona daha değer
li ve daha aynntıh başka edebiyat tarihleri önerdim; 
ama bunlara başvurmaya yanaşmadı. Ara sıra yazar
larla yapıtları birbirine karıştırıyordu. Örneğin, Fiel
ding’in Tom Jones ‘unun on sekizinci yüzyılın en bü
yük romanlarından biri olduğunu bilmiyordu. Tercü
me bürosunun klasikleri arasında yayınlanmak üzere 
o kitabı çevirdiğimi duyunca, kızmıştı. Ben, “aman 
efendim, İngiliz edebiyatının en önemli romanların
dan biridir’ diye protesto edince, öfkesi büsbütün art
mış, “hangi romanın önemli, hangisinin önemsiz ol
duğuna sen değû ben Icarar veririm” diyerek kesip at
mıştı. Othello’yu “sob-stuff” yani bayağı bir melod
ram diye küçümseyince, şok geçirmiştim. Sözlü sı
navlarda hep sorun çıliardı. Çünkü öğrencilere ben 
bir şey öğretirdim, Halide hanım buna aykm bir şey

lerle kötü kötü bal<arlardı. Halide Hanım’m dersleri
ne girip, en ön sırada oturmak zorundaydım. Yanlış 
şeyler söylediğini duyunca fenalıklar geçirirdim. Fa
külteden giderken, akşam evinde okumak için, polisi
ye bir roman isterdi. Bölüm kitaplığında bu tür kitap
lar olmadığını bildirince “bu ne biçim kitaplık!" diye
rek sinirlenirdi. On yıl boyunca İngiliz edebiyatı ala
nında yaptığı tek olumlu iş, Milton’ un “Paradise 
Lost" (kayıp cennet) undan bazı parçaları ve öğren
cileriyle yaptığı seminerlerde Shakespeare’nin birlcaç 
oyununu Türkçe’ye çevirmiş olmasıydı.

Yeri gelmişken Mina Urgan’ın Halide Edip 
hakkında bir anısını daha nakledelim:

“...Bir gün Vahit Turhan ile konuşuyorduk.Ha
lide Hanım da bizden biraz uzakta masasına otur
muş, bir şeyler yazıyordu. Vahit bir öğrencimizin adı
nı unutmuş; o adı hatırlamam için, delilmnlıyı bana 
anlatıyordu. “Hani canım boylu poslu, çok yakışıkh 
bir oğlan" deyince, bizi dinlemediğini sandığımız Ha
lide Hanım yazısından başım lialdırdı; ikimize de ters 
ters bakarak, “maalesef bizim bölümde öyle öğrenci 
yok" dedi. Çoğunlukla birbirinden güzel kızlardan 
oludan bölümümüzde “öyle" bir erkek öğrenci görün
ce de, Halide Hanım ona iyi not vermekten kendini 
alamazdı. Bir sözlü sınavda, uzun boylu yakışıkh bir 
genç, hiçbir soruya yanıt verememiş, hep susmuştu. 
Çocuk odadan çıkınca, sıfır alacağını sandık. Halide 
Hanım onu iyi ile geçirdi. Bizler “aman efendim, na
sıl olur? Hep sustu” diyerek Icarşı çıkınca, Halide Ha
nım, “evet susuyor; çünkü düşünüyor. Düşünmesini 
bilene iyi not veririm ben” diyerek kesip attı.”^̂ 

Memlekete döndükten sonra Adnan Bey’in 
Tarih Boyunca Bilim ve Din adlı eserini okuyan 
Refet (Bele) Paşa: *^Biz Halide Hanımh Müslit- 
m an ettik zannediyorduk, meğer Halide Hanım  
Adnan BeyH Yahudi etmişi' demişti.

Halide Edib’in Mandacıhğı Meselesi

Öte yandan, Mütareke yıllarında ABD, İstanbul’a 
bir tahkik heyeti(inceleme kurulu) göndermişti. 
Kurul; çeşitli kuruluşların önde gelen kişilerin ve 
Osmanlı Devleti çatısı altında yer almış ulusların 
ve etnik gurupların hangi devletin mandasını
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•yeğledikleri konusunda görüş saptamaktaydı. El
çilik binasında çalışmalarını sürdüren bu kurula, 
4 Ağustos 1919 günlü îjlıam ve 5-5 Ağustos 1919 
günlü İstiklal gazetelerinin bildirdiğine göre bir 
çok Türk aydını da manda yönetiminden yana ol
dukları hakkında görüş bildirmişlerdi. Mandacılık 
konusundaki tek görüş ayrılığı ise İngiliz manda
sını mı yoksa Amerikan mandasını mı tercih et
meleri gerektiği k o n u s u y d u . İttihat ve Terakki 
saltanatı devrilince Halide Edip Amerika Tahkik 
Heyeti huzurunda Amerikan mandası isteyenle
rin başında bulunmuştu. Mevlânzâde Rıfat’a göre, 
Halide Edip temin ettiği maddi menfaatten dola
yı da bu. manda taraftarlığını bırakmayacaktı

O sıralar Mustafa Kemal de Erzurum Kongre
sinde üyelerin fikirlerini almak ve niyetlerini öğ
renmek amacıyla “Türkiye’den toprak istekleri 
uuluuuıayau büyük bıı ucvlcLtetı yaıüliıl İSienıek’ 
sorununu ortaya atmış, ama akıllıca bir davranış
la Amerika’nın adını anmaktan kaçınmıştı. Çün
kü bu ad, doğuda o herkeste nefret uyandıran ba
ğımsız Ermenistan projesi ile kaynaşmış gibiydi. 
Ne var ki Sivas’ta durum değişikti. Ülkenin fark
lı kesimlerinden gelmiş olan temsilcilerin gözün
de Amerika adı fazlaca uğursuz bir anlam ifade et
miyordu. Bu yüzden Amerikan mandası sorunu 
Sivas Kongresinde önceden zaten onaylanmış. 
Milli Misak konusundan daha ön plana geçmişti.

Amerikan mandasının İstanbul’daki uyanık 
taraftarlarından biri de daha önce belirttiğimiz 
gibi Halide Edip’ti. Uluslararası Politika işlerine 
aklı eren, zeki bir kadın olan Halide Edip Paris’te 
Dört Büyükler{Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya) 
tarafından kurulan King Crone komisyonunun 
başındaki Charles R. Crane’yi yakından tanıyor- 
dû 5, komisyonun görevi daha çok Arap eya
letleriyle ilgili bir manda sorununu incelemekti.

Ancak aynı komisyon doğrudan doğmya Tür
kiye için de bir rapor hazırlamıştı. Bu raporda bi
ri Ermenistan, biri İstanbul, biri de Anadolu’nun 
kalan kısmı üzerinde olmak üzere üç manda ku
rulması öngörülmekteydii6.

Halide Edip Mustafa Kemal’e hitaben İstan
bul’dan uzun bir mektup gönderdi. Mektupta İti
laf Devletlerinin Türkiye üzerindeki düşünceleri
ni özetliyor ve Amerikan mandasının İstanbul’da 
en az tehlikeli çözüm yolu olarak görüldüğüne işa
ret ediyordu ^^(Mektubun uzunluğuna binaen sa

dece bir kısmını, özellikle mandacılığı ilgilendi
ren bölümlerini alıyoruz):

Mî4stafa Kemal Paşa Hazretlerine;
Muhterem Efendim,
“Memleketin siyasi vaziyeti en had bir devreye 

geldi. Kendimize bir istikamet tayini için Türk mille
tinin zarmı atıp müspet bir tavır almak zamanı ise 
geçmek üzere bulunuyor. ..

Biz İstanbul’da kendimiz için bütün eski ve yeni 
Türkiye hudutlarını şamil olmak üzere geçici bir 
Amerika mandasını ehveni şer görüyoruz.”

Halide Edip bundan sonra Amerikan manda
sını neden istediğini sıralıyordu. Ona göre; "T ü r
kiye’yi diğer yabancı azınlıkların isteklerine 
karşı koruyacak yegane güç Amerika*dır.On 
beş, yirmi sene zahmet çektikten sonra yeni bir 
Türkiye ve her ferdi eğitim görmüş, zihniyeti ile 
gerçek özgürlüğü kafasında ve cebinde taşıyan 
bir Türkiye^yi ancak Amerika'nın yeteneği mey
dana getirebilirdi/'

“Aynca Emperyalist Avrupa’nın bin bir vasıtası 
ve melun siyasetine karşı böyle bir vekil sıfatıyla 
Amerika’yı kendimize kazanarak ortaya atabilirsek 
Şark meselesini de Türk meselesini de gelecek için hal
letmiş olacağız.”

Halide Edib’in mektubunda belirttiğine göre; 
“Bir millet samimiyetle Amerilia milletine müracaat 
ederse Avrupa’ya girdikleri memleket ve milletin hay
rına nasd bir idare tesis edebileceklerini göstermek is
terler.”

“Resmi Amerika bizim topraklarımız üzerinde Er
menistan kurmaya meyilli görünmüyor. Eğer manda 
alırlarsa bütün milletleri eşit şartlar altında bir mem
leket evladı olarak telakki edip, alacaklarını en mühim 
mahfillerinden haber aldım.”

Mektubun sonlarına doğru; **Sivas Kongresi 
yapılıncaya kadar Amerika komisyonunu ah' 
koymaya çalışıyoruz» Hatta kongreye Amerikalı 
bir gazeteci^ ̂  göndermeye muvaffak olabilece' 
ğiz” der ve:

**lşte bütün bunlar karşısında davamıza yar
dımcı olabilmesi için bu fırsat dakikalarını kay
betmeden taksim ve yıkım korkusu karşısında 
kendimizi Amerika'ya müracaata mecbur görü
yorum.

Hürmetlerimi gönderir, muvaffakiyetinize 
dua e d e r i m , . . diye mektubunu bitiriyor. 

Halide Edib’in tavsiyesi üzerine Sivas Kongre
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sine katılması için gönderilen görünüşte gazeteci 
gerçekte özel temsilci Louis E. Browne kongrede 
tek Hıristiyan temsilci olarak bulunmasına rağ- 

Mustafa Kemal tarafından gayet iyi karşılan-men

ğımıza kavuşma ve kalkınma olanakları bulacak- 
uk."24

Oysa Amerika İngiltere’nin harp yorgunlu- 
ğundan yararlanarak Ortadoğu’ya girmek istiyor-

mıştı... Sivas Kongresi’nin Amerika’yı sosyal ve 
ekonomik bir mandayı kabule çağıran bir karar 
alıp alamayacağı sorulduğu vakit Mustafa Kemal 
“Evet” dedi. Arkasından bir şart ileri sürdü: “An
cak siz de bana, böyle bir şey istenecek olursa 
Amerika’nın bunu kabul edeceğine dair garanti 
vermelisiniz.”

Browne ülkesinin bunu kabul edeceğine pek 
güvenmediğini söyleyince Atatürk böyle bir ga
ranti almadan yabancı yardım isteğini resmen 
açıklamak zorunluluğunu üzerine alamayacağını 
belirtip mevzuyu kapattı.^o

Yalçın Küçük’e göre ise Halide Edib’in man
dacılığı pek öyle önemsenecek kadar değildir. Zi
ra “O önde olanların( ?) hiçbirisinden dalıa man
dacı değildi. Zaten o zamanlar mandacılığın bir 
çare değil fakat zehir olduğu da henüz idrak edile- 
miyordu”2i.

Kurtuluş mücadelesinde Amerikan siyasetine 
yakınlığının hep başına kakıldığını söyleyen Yal
çın Küçük “Halide Edib’in bu hali izah edilebilir. 
Zira O Amerikan Koleji^^’nden mezun ilk Türk 
kızıdır. Böyle bir kültür ile yetiştirilmişti ve maz
lum ülkelerde Lenin’in estirdiği rüzgarı etkisizleş
tirmek için zamanın Amerikan Cumhurbaşkanı 
Wilson’u modern bir Mesih haline getirmişlerdi. 
Kolejli Halide’nin Mesih’in arkasından koşması 
kabul edilemez olsa da anlaşılabilir bir insan hali- 
dir”23 diyerek onun mandacılığının çok fazla' 
önemsenmesinin doğru olmadığını belirtmek isti
yor. Ona göre Halide Edip’in sabatayist olması, 
üstelik eşinin ve yakın arkadaşlarının da bir kıs
mının sabatayist olması çok daha önemlidir. Ha
lide Edip bunu eserlerinde de belli etmektedir.

Zekeriya Sertel’in hatıralarında anlattıklarına 
bakılırsa; “Halide Edip Amerika’nın emperyalist bir 
devlet olmadığını sanıyor, Washington’un iyi niyetine 
inanıyordu.Türkiye’yi düştüğü felaket uçurumundan 
kurtarmak için Amerika bizden bir şey istemeyecek
ti.Yalnız işgal kuvvetlerine karşı Türkiye’yi koruya
bilmesi için Türkiye’nin Amerikan mandasına giıme- 
yi kabul etmesi gerekiyordu. Biz Amerika’nın hima
yesine girerken, iktisadi yardım da gelecek ve böylece 
hem işgalden kurtulmuş olacaktık, hem de bağımsızh-

du. Bunun için de Türkiye’yi seçmişti. İşte bu se
beple memlekette bir de “Amerikan Mandacılığı 
Örgütü”25 kurulmasına yardım etmişti.26 Ameri
kan gazeteleri Türkiye’de Amerikan menfaatleri
nin savunuculuğunu yapan Halide Edib’i Anado
lu’daki dost olarak tanıtıyorlardı. Gazeteci Mild
red Adams Halide Edib’e karşı hayranlığını gizle- 
yemez ve onun hakkında şunları yazar: “Ona hak- 
lı olarak Türkiye’nin Jean d’Arc’ı, ... Florance Nigh- 
tingale’i diyebiliriz... Halide Hanım hiçbir şey yap
masa bile bu ülkede kendisiyle konuşan Ameriiialıla- 
rm kafasındaki bulanıklığı giderecektir. Türkiye’yi ef
sane sahasından kaldırıp, gerçeğe yerleştirme yeteneği 
vardır.Çocukluğumuzun Icabusu “korkunç Türk” ten 
onda iz yoktur.”̂ ^

Halide Edib’in Din Anlayışı

Halide Edib’in gerek Anadolu gezilerinde, gerek
se İzmir ve İstanbul’da yapılan mitinglerde yaptı
ğı konuşmalarında ve eserlerinde sık sık din unsu
runu kullanmasını nasıl yorumlayabiliriz? Sabata
yist bir kimsenin dine bakışı ne olabilir? Bu soru
ların cevabını eserlerinden bir kaçına küçük gön
dermeler yaparak anlamaya çalışalım. Amacımı
zın roman tahlili yapmak olmadığını da belirte
lim.

Halide Edip Cumhuriyetin isyankar kızıdır. 
Fakat Osmanlıya da pek iyi gözle baktığı söylene
mez. Ona göre Osmanlı “emperyalist bir sınıf ola
rak artık yok olmuştur ve birey olarak da gücü 
kalmamıştır.” Halide Edib’e göre Osmanlı’nın 
‘emperyalist’ karakterine karşı Anadolu 
Türk’ünün kendine özgü dinsel karakteri, alçak 
gönüllülüğü ve basit kırsal yaşam tarzı içinde te
fekkür özelliği ile belirleniyordu; bu özellik, onu 
hem İranlıdan hem de Arap’tan ayırıyordu. Hali
de Edip, özellikle Türk’ün dinle ilişkisinin farklı
lığını vurgular. Ona göre Türk, dini yorumlayışın- 
da teolojiye değil, kendi aklına, duyularına daya
nır ve çevresindeki dünyaya, insanlara karşı sıcak 
bir sevgi besler. ̂ 8

Halide Edip dini her zaman özlem duyduğu 
çocukluk günlerinin eğlenceli geceleri, iftar sofra-
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lan, cicili bicili elbiselerle kutlanan bayram sa
bahlarıyla birlikte düşünür. Onu sosyal, siyasal ve 
ekonomik bir yaşam biçimi olarak değil, yaşam 
mozaiğinde artı bir renk, gerekli bir gelenek ola
rak benimser ve sa v u n u r^ ^ .

Zaten Halide Edib’in, “Din” derken teokratik 
bir devletin resmi dini olarak Müslümanlığı kas
tetmediği, ulemanın anladığı anlamda kurallara 
dayalı dini değil, Osmanlı İmparatorluğu’nda bu 
resmi dinin yanı sıra tarikatlarda gelişmiş olan ta
savvufu kastettiğini söyleyenler de vardır. Daha 
doğrusu Mevleviliğin... halk sınıfına bir çeşit bil
gelik kazandıran mistik dünya görüşünü. Bu da ol
sa olsa bir din değil, sadece hayat içinde akıp gi
den bir kültürdür^o.

Aslına bakılırsa Halide Edib’in eserlerinde din 
imgesiyle yapmaya çalıştığı “Cumhuriyetle birlik-
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yışına meşru zeminler oluşturmaya çalışmak ve 
ayrıca bu anlayışın toplumda yaygınlık kazanma
sına karşı direnen kesimlerin direncinin kırılma
sına yardımcı olmaktır.” Yani Halide Edib’in yap
tığı bir anlamda resmi dinin misyonerliği olarak 
görülebilir. Özellikle "Vurun Kahpeye'* ve "Si- 
nekli Bakkal** adlı eserlerinde bu mesaj sanki bir 
yerlere ulaştırılmaya çalışılmaktadır. Ona göre, İs
lâmiyet ve Hıristiyanlık her ikisi de ancak evren
sel bir kardeşlik dinine kaynak oluşturabilirler.

Halide Edip SineJdi Bakkah  ilk defa 1.935 yı
lında İngiltere’de iken İngilizce olarak yazar ve 
yayınlar. Asıl adı “Clown And The Daughter” 
(Palyaço ve Km) olan bu eser daha sonra 1935’de 
Sinekli Bakkal ismiyle Türkiye’de Türkçe olarak 
yayınlanırdı. Eserde işlenen tema, şahıslar ve ro
mandaki rolleri de dikkate alınırsa eser sanki bir 
yerlere mesaj göndermek amacıyla İngilizce yazıl
mış gibidir.

Özgün adı “Palyaço ve Kı?jt”olan bu roman so
kak oyunlarında Zenne(kadın rolündeki erkek 
oyuncu) rolüne çıkan “Kız Tevfik” ile kızı “Rabia” 
üzerinedir. Sinekli Bakkal’da Rabia’dan sonra ge
len önemli kadın kahraman da Sabiha adını taşı
maktadır. Eğlenceye düşkün, akıllı, muhtemelen 
çapkın ve mutlaka modernist, kendisini göster
meye eğilimli bir tip. Romanın bu kahramanı Ha
lide Edib’in gerçek hayatından çok yakın bir dos
tu, Selanikli dönme bir Yahudi ailesinden gelen 
ve gazeteci Zekeriya Sertel ile evli olan Sabiha

Sertel’e çok benzemektedir.^^
Halide Edip ve Sabiha Sertel ikisi de sabata- 

yist idiler. Sabiha “Derviş” soyadını kullanan 
güçlü bir sabatayist aileden geliyordu. Zekeriya 
Sertel’in hatıralarında belirttiğine göre Halide 
Edip Atatürk Samsun’a çıktıktan bir iki ay sonra 
Sabiha ve Zekeriya Sertel’i Amerika’ya(New 
York) öğrenim için gönderiyordu. Zekeriya ve 
Sabiha Sertel çiftinin kızları olan Yıldız Sertel, 
hatıralarında naklettiğine göre, Halide Edib’in 
Amerika’ya gönderilmesi için tavsiye ettiği üçün
cü kişi, hikayeleriyle ünlü, edebiyatçı Ömer Sey-
fettin’dir.34

Bir takım eserlerinde, dini, kişilerin şahısla
rında değerlendiren ve yer yer de tenkit eden Ha
lide Edib’in bu tavrını, romanlarını kaleme aldığı 
dönemdeki yaygın din aleyhtarlı^ ile açıklamak
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iide Edip milli ve manevi değerler karşısında da
ima dikkatli ve az çok muhafazakar bir tavrı be
nimsemiş olduğu halde özellikle “Vurun Kahpeye” 
adlı romanında din adamlarının şahsında dini kö
tüleyici bir tavır sergilemiştir.^^

1923’te Akşam gazetesinde tefrika edilip 
1926’da kitaplaşan “Vurun Kahpeye”adh roma
nındaki dindar görünümlü, çıkarcı ve yobaz tip 
Hacı Fettah Efendi yazar tarafından öyle çizilir ki, 
romanı okuyan kimse ondan daha aşağılık, daha 
çıkarcı ve daha din simsarı başka bir insan olama
yacağı yargısına varır. Bu kimse çıkarcılığının ve 
dini kullanmasının yanında milli mücadeleye ve 
Kuvay-ı Milliye’ye karşıdır ve düşmanla(Yunanlı
larla) işbirliği yapar. Aynı zamanda düşmanın gö
züne girebilmek için kasabadaki fahişeleri kulla
nır ve onları düşmana peşkeş çeker. Bu sırada da 
şöyle düşünür:^6 “...Önce bu günahkar kadınların 
güzellerini düşmanlara teslim ederek, düşmanla
rın yanında kendi itibarını artıracak sonra bu ka
rıları şeriatın emrettiği cezayı millete taşlattırarak 
verdirecek ve böylece Allah’ın rızasını kendi üze
rine çekecekti. Kim bilir, düşmanlar yerleştikten 
sonra bir daha hacca da gidecekti.^^

Halide Edib’in Vurun Kahpeye’de çizdiği bu 
aşağılık, entrikacı, hain, çıkarcı ama aynı zaman
da halkın yanında görülen sahte dindar tipi, ken
disinden sonra gelen ve köy romanı geleneğinde 
yer alan olumsuz din adamı tipinin başlangıcı ol
muş ve hepsini de etkilemiştir. Mesela bu tipin-

90 Ümran-Nisan -2003



HALİDE EDİP ADIVAR / AYMAN

çok benzerini Reşat Nuri “Yeşil Gece”de çizer.
Bu tür romanlarda işlenen tema şudur: “Din 

tarih boyunca her şeyi yakıp yıkan, bütün gerilik 
ve faciaları doğuran tek kııvverrir.”̂ _̂___________

tesir ve nüfuz sahibi idi ki dilediğini gözüyle de sözüy
le de mahvetmeye muktedirdi! ...

İstiklal harbinde asker oldu, çavuştan fazla rütbe 
vermediler, kadın oldu solda sıfır bıraktılar._________

İnanılmaz gibi ama; milliyetçi Türk kadın ya
zarı olarak tanıtılan Halide Edib “Türk’ün Ateş
le İmtihanı - Kurtuluş Savaşı A nılan”adlı kita
bında da, Türk kadınlarını işgal ordusu subayları
nın kollarına atmayı bile bir mücadele yöntemi 
olarak göstermeyi düşünebilmiştir. Bu kadın yazar 
aynen şöyle diyor:^  ̂ “Kadınların memleket mesele
lerinde erkeklerden,daha duygulu olduklarına inan
dım. Hepsi birden tehlikeyi anlamışlardı. Çünkü on
lar, siyasal nedenleri anlamasalar bile, yurtlarının 
tehlikeye girmesine karşı ruhen isyan ediyorlardı. Be
yoğlu tarafındaki yüksek sosyete liodmları, İtilaf Kuv- 
vetleri’nin(işgalcilerin) bu hareketlerine karşı uyanan 
öflieyi itilaf subaylarını çağırarak onlara anlatmaya 
çağırıyorlardı. Dansb partiler veriliyor ve itilaf ordu
larının subayları elde edilmek isteniyordu. Belki bu 
subayların üzerinde bir etki yapmışlardı. Bunun görü
nürdeki neticesi birkaç evlenmeyle son buldu.

Halide Edip ve eserleri hakkında söylenebile
cek daha çok şey olmasında rağmen konuyu fazla 
uzatmamak için söyleyeceklerimizi Orhan Seyfi 
Bey’in İstanbul’da yayınlanan Milliyet gazetesi
nin 25 Temmuz 1928 tarihli nüshasında Halide 
Edip hakkında yazdıklarından bir kısmını aktara
rak bitirmek istiyoruz.

Halide Edip Hanım Buhran Geçiriyor!

Evet Halide Edip Hanım buhran geçiriyor; hem de 
öyle şiddetli bir buhran ki Amerika gazetelerine malca- 
ie değil,îstanbura tayyare ile beyanname yağdırsa yi
ne sinirlerini yatıştıramayacak.

Ah biz oh! Onu apaçık baştan savmadık mı? Son
ra da neler söylemiyoruz?

Halide Edip Hanım gibi hem erlcek hem dişi bir 
mahluk bu l<adar alakasızlığa tahammül edebilir miy
di? Ne yalnız kadınlık, ne de erkeklik hislerinin tatmi
niyle kanaat edemeyen bu erkek-kadını kayıtsızlık çıl
dırttı.

Canım nasıl da unuttuk; Cemal Paşa refalcatinde 
Suriye’de saltanat süren o değil miydi? Nar ve porta
kal çiçekleri dile gelse de söylese!

Bir prenses gibi mehtap altında geziniyor, kahra
man tavrıyla askerler arasında dolaşıyordu. O derece

îttilıat ve Terakki devrinde Tanin-endaz(yay
gın/tanınmış) olan şöhretinin milli hareliette sona ere- 
ceğini sanıyordu. Heyhat siyasette bir nefer, kadınlık
ta bir acuze muamelesi gördü....

Zavallı Halide Hanım ne erkek, ne de kadın ola
mamanın zararını çekiyor!

Bu yarı kadın yan erkek acayip mahluk, işte bu 
yüzden elli yaşının buhranlarını siyasi hezeyanlar ha
linde Londra’da geçirmektedir.'f'

Son Birkaç Söz:
Yukarıda Halide Edip Adıvar hakkında önem

li olduğuna inandığımız birkaç noktaya dikkat 
çekmeye çalıştık. Bu çalışma, çok küçük bir gay
retle ulaşabileceğimiz metinlerin bize, tarihin ka
ranlık ve gizli kalmış(belki de bilerek gizlenmiş) 
küçük bir noktasını aydınlatabileceğini görmek 
bakımından önemlidir sanıyorum. Aynı zaman da 
bu metinde özellikle resmi tarih yazımı anlayışı
nın aksine, kimin gerçek kahraman, kimin sahte 
kahraman olduğu hakkında küçük de olsa ip uçla
rı verilmiş olacaktır.

Bu araştınnada dikkat çekmeye çalıştığımız 
noktalar birçok okuyucu için pek de yeni olmasa 
gerek. Fakat bir çokları içinde bu bilgilerin olduk
ça yeni olabileceği ve faydalanılması gerektiği ka
naatindeyiz. Şüphesiz ki naklettiğimiz bilgilerin 
hiç birisi yeni değildir. İddialı sayılabilecek sözle
rin sorumluluğu da konuyla ilgili başka eserler re
ferans gösterilerek paylaşılmaya çalışılmıştır. ■

Dipnotlar

1- Halide Edip, Dictatorship and Reforms in Turkey”, 
Yale Reviev,xıx-1 (Sonbahar 1929)s.27-44
Halide Edip, “Türkiye’de Diktatörlük ve Reformlar, 
(Çev.Mehmet Özden)Türkiye Günlüğü(iki aylık fikir 
ve kültür dergisi), sayı 37, Kasım-Aralık, Ankara,1995, 
s.118,126
2- Şapka Kanunundan sonra İtalya’dan getirttiği şap
kaları oldukça yüksek sayılabilecek meblağlarla Türki
ye’de satarak zengin olanlardan birisi de bugünkü ünlü 
“Vakko” firmasının ve “Vita” yağlarının sahibi Yahu
di Vitali Hakko’dur.
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3 ' Halide Edib’in burada neden ısrarla koskoca bir mil' 
let/ümmet için cemaat sözcüğünü kullanmakta ısrar et
tiği anlaşılır bir durum değildir. Zira cemaat sözcü- 
ğü(İng;Communİty, Aim; Gemein Schaft olarak bili
nen cemaatle, toplum içindeki bir insan topluluğu kast 
edilmektedir. Bk; İhsan Sezai, Sosyal Bilimlerde Temel 
Kavramlar, s.36.) ister sosyolojik anlamıyla ele alınsın 
isterse dini literatürdeki anlamı dikkate alınsın; millet 
veya ümmet kavramına göre hep daha sınırlı ve daha 
küçük toplulukları, özellikle de dini azınlıkları ifade et
mek için kullanılan bir kavramdır. Sonuçta cemaat 
sözcüğünün, nüfusunun tamamına yakın bir kısmı 
Müslüman olan halkı değil de bilakis bu toplumun içe
risinde yaşayan Hıristiyan, Ermeni ya da Yahudi vs. 
azınlıkları ifade için kullanıldığını hatırlatmakta fayda 
vardır. Dini literatürde de bu kelime yine sınırlı bir 
topluluğu (cami cemaati, vs gibi) ifade için kullanıl
mıştır.
4 ' Türk Modemleşmesi/Protestanlaşması olarak da 
değerlendirebileceğimiz konu hakkında ayrıntılı bilgi 
için bk. Özer Mehmet, Ümran, sayı 96, s.59,68.
5' Halide Edib’in devrimlerin sonucu doğacak bir ta
kım ciddi sonuçlar haklcındaki tespitleri son derece tu
tarlı görünmektedir. Fakat bu devrimlerin daha uzun 
bir zaman dilimine yayılarak yapılması halinde dahi bu 
sakıncalar ortadan kalkmayacaktır. Yani her halükarda 
geçmişe/tarihe yönelik anomi(yabancılaşma) bilimsel 
kaynaklara ulaşamama ve geçmişe dönük dini ahlaki 
kültürel vs. değerlerden giderek uzaklaşma ve nihayet 
geçmişle bağlan tamamen koparma gibi durumlar mut
laka yaşanacaktır ve halen de yaşanmakta ve toplumu- 
muz bu köksüzlüğün sıkıntılarını hayatının her alanın
da ve anında yaşamaktadır.
6' Örneğin, Fikriye Hanım’ın hikayesi çok etkileyici 
bir biçimde anlatılır. Mustafa Kemal, zaferin ardından 
Latife Hanım’la nişanlanmadan önce Fikriye Hanım’la 
birlikteydi. Mustafa Kemal, veremli Fikriye Hanım’ın 
Avrupa’da bir sanatoryuma gitmesini emreder; böyle
likle kendisi yeni ilişkisini evlilikle noktalamak ister
ken, onu yanından uzaklaştıracaktır. Halide Edip bu 
olayı şöyle anlatır: Onunla ilgili en son haberi, Anka
ra’daki resmi bir muhaberet görevlisinden 1923’te al
dım. Mustafa Kemal Paşa’nın uzak bir akrabası. Fikri
ye Hanım adında bir kadın, Paşa’nın huzuruna çıkmak 
üzere boşuna çabaladıktan sonra, Paşa’nın evinin ya
kınlarında kendini vurdu. Kendisine mezarında huzur 
dilemek en doğrusu.” The Turkish Ordeal”, 399’dan 
aktaran, Durakbaşa, 188

7- Durakbaşa; 32
8 ' Yıldız Sertel anılarında, sürgünden yurda döndükle
ri zaman Halide Edib’le Cağaloğlu'ndaki evlerinde gö
rüştüklerini ve onun mandacılıkla ilgili tüm söyledik
lerinden ve yaptıklarından dolayı çok pişman olduğu
nu söylediğini aktarır.(Y. Sertel, 52)
9- Urgan ; s, 199-201
10- Urgan, 201-202
1 1 -Urgan, 203

12- Ayaşlı, s, 89
13- Çetin Yetkin;Türl<:(3ie nin Devlet Yaşamında Yahudi- 
ler, s. 183-184.
14' Mevlanzade, 197
15- Halide Edip, İstanbul’un işgalinden sonra Anka
ra’ya geçerken çocuklarını İstanbul’da bulunan Char
les R. Crane’e emanet etmişti.Crane Halide Edib’in iki 
çocuğunun eğitimini de üstlenmişti.
16' Lord Kinross; Atatürk, Bir Milletin Yeniden Domsw, 
S.228.

17- Durakbaşa; 137
18' Halide Edib’in gazeteci dediği Louis E. Browne gö
rünüşte Chicago Daily News gazetesinin muhabiri, ger
çekte ise Mr.Crane’nin özel temsilcisidir. (Kinross 
229)

19- Mektubun tam metni için bkz, Mevlânzâde Rıfat: 
İttihat Terakki İktidarı ve Türkiye înkıMjınm İç Yüzü,, s. 
206

20- Kinross, 229

21- Yalçın Küçük; Sırlar, s.56
22- Şimdi “Boğaziçi Üniversitesi” olan Amerikan 
Misyoner okulu olarak bilinen Robert kolej.
23- Yalçın Küçük; Şebeke(Net work), s. 106

24- Zekeriya Sertel; Hatırladıklarım, s.93,95
25-Osmanlı Devleti’nin yenilgisini belgeleyen Mond
ros Mütarekesi ile ülke topraklarının hemen tümü iş
gale açık hale gelmiş, bu hal devletin siyasal açmazını 
tarihinde görülmedik ölçüde ağırlaştırmıştır. Bu du
rum, “Devlet nasıl kurtulur? sorusunu soranların ve bu 
soruyu cevaplama isteğinde olanların sayısını hızla ar
tırmıştı. 1918-1920 yılları arasında çok sayıda cemiye
tin siyaset sahnesine çıkmasının ve örgütsel çeşitliliğin 
temel nedeni budur.
Savaşan tarafların tümü için yıkım getiren Birinci 
Dünya Savaşı’nın son yılında A.B.D. Devlet Başkanı 
Wilson’un barış sağlayacağı düşüncesiyle ortaya attığı 
“Wilson Prensipleri/l4 Nokta Prensipleri” Osmanlı 
aydınları arasında da yankı uyandırmıştır. Mondros 
Mütarekesi’nin imzalandığı ve Osmanlı aydınlarının
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büyük bfr umutsuzluğa kapıldığı günlerde Wilson pren
sipleriyle özdeşleştirilen A.B.D. dostluğu güçlü bir ter- 
cih durumuna geldi. Bunun sonucu olarak da başta Ha»

4. Ayaşlı Münevver; ‘'İşittiklerim, Gördüklerim, Bildikle
rim", İstanbul 2002
5. Çetin Yetkin;Türkı'3ie’nin Devlet Yaşammda Yahudiler:

ltdc-Edip- (Adtvar)rR f̂ik Halit (KarayK Celal Nttri 
İleri, Ahmet Emin Yalman ve Yunus Nadi gibi meş
hur gazeteciler olmak üzere bir çok başka gazeteci ve 
avukat 4 Aralık 1918’de “Wilson Prensipleri Cemiye
ti” adı altında bir örgüt kurdular(Ayrıntılı bilgi için: 
Alev Er; Wilsor\ Prensipleri Cemiyeti: Tanzimat’tan 
Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, Cilt 4,s.l 125,1127). 
Çetinsaya; s.89. Cemiyetin bütün programı A.B.D. ko
runması temel alınarak hazırlanmıştı.
26 ' Halide Edib’in Amerikan mandacısı diye anılma
sının sebeplerinden birisi de milli mücadelenin başla
masından az önce, 4 Aralık 1918 de kurulan Wilson 
Prensipleri Cemiyetinin kurucu üyelerinden olmasın
dandır.
2 7 ' Enginün, 186
2 8 ' Durakbaşa;140,143
2 9 ' Ömer Lekesiz; Şirazeden Şirazeye,
3 0 ' Berna Moran;Tür/c Romanma Eleştirel Bir Bakış, 
c.l,s.l74 , Cemal Şakar; Hece, sayı:65,66,67, s.573 İs
tanbul
3 1 ' Sinekli Bakkal’ın, ancak Atatürk’ün ölümünden 
sonra, Halide Edip’in, İsmet Paşa’nın “İade-i İtibar Po
litikası” çerçevesinde ülkeye dönmesi üzerine 1944’de 
de yayınlanmış olması da muhtemeldir.
3 2 ' Y. Küçük.;Sırlar,218,245 (M. Zekeriya Sertel, Ha
tırladıklarım, 1905-1950, s.93,95)
3 3 ' Z Sertel; s.93,95

• 34'Yıldız Sertel; Ardımdaki Yıllar; s.52,53 
3 5 ' Cemal Şakar; Hece, sayı; 65,66,67, s.573.
3 6 ' Ramazan Gülendam; Hece, sayı; 65,66,67, s.304 
3 7 ' H. Edip; Vurun Kahpeye, s.56,57 
3 8 ' R. Gülendam; a.g.m. 304 
3 9 ' Yetkin; 59
4 0 ' H. Edip; Türk’ün Ateşle İmtihanı; .s, 16-17 
4 1 ' Orhan Seyfi Bey’in yazısının tam rıietni için bkz, 
Mevlânzâde Rıfat; Türkiye İnkılabının İç Yüzü, s. 
204,205.
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DİCLE VE FIRAT 
GİBİ...

M U S T A F A  n a d i r  O N A Y

sonrasında çizilen sınırlar sadece 
coğrafyayı ayırmakla kalmadı bir 
büyük medeniyetin dimağını da 
ayırdı ve parçaladı.

SosyO'Kültürel Startejik 
Merkez

1-
Irak’ta Ne Oluyor?

îral" İİP AmrriVş-îngİİtcr-'^ 
vetleri arasında yıkıcı bir savaş 
devanı ediyor. Amerika ve İngil
tere’nin hava saldırılarıyla Bağ
dat yerle bir ediliyor, yüzlerce in
san ölüyor, yüzlerce yaralı hasta
nelere sevkediliyor... Bu yeni sö
mürgecilik saldırısı görünüşte 
batının bir “Civilizasyon” hare
keti. Söylendiğine göre zalim bir 
diktatörün saltanatına son veri
lecek ve ülkeye demokrasi getiri
lecek. Bu iddianın doğruluğu 
yanlışlığı bir tarafa iddia sahiple
rinin ard düşünceleri olduğun
dan kimse şüphe etmiyor. Top
lumlar nezdinde samimiyetle sa
vaş karşıtı olanların bir kısmını 
hariç tutarsak devletler bazında 
savaşa karşı olmalarını değil, çı
karlarının başkaları tarafından 
alınmasına itiraz ettiklerini anla
mak için petrol savaşı senaryola
rının ipuçlarına bakmak yeterli. 
İnsanın tarih tekerrürden ibaret
tir sözüne inanası geliyor. Hatır
layınız 1. Dünya Savaşı’ndâ da 
Osmanlı Devleti topraklarının 
paylaşılmasında aynı hadiseler 
yaşanmıştı. Şimdi bütün Ortado
ğu, Irak ve Kuzey Irak’ta yaşa

nanlara bakınca niçin böyle olu
yor sorusunun cevabı çok açık 
olarak ortaya çıkıyor. Batının

Irak toprakları hakikaten tarihin 
en büyük ayrışma ve buluşmala
rına sahne olmuş topraklardır ve 
İslam tarihi açısından son derece 
önemlidir. Burada filizlenen bu
luşma ve ayrışmalar bugüne ka-

T T. 1 . . 1 eeımışcır. wnce ra .  rıuse-once Hint ’̂ Ôıu sonra çrıÇDi
nakları için yüzyıllardır sürdür
düğü gizli- açık savaşın bir deva
mı bu. Bütün dünya bu savaşta 
yeni dünya düzeninin oluşturul
ması ve çıkarların paylaşılması 
ekseninde kamplara bölünürken 
bizim karşı karşıya bulunduğu
muz durum ise yine tam bir traje
di. Yazılı ve görsel basından ta
kip edebildiğimiz kadarıyla ay
dınlar arasında 1.Dünya Savaşı 
öncesindekine benzer bir savrul
ma yaşanıyor. Hatta o dönem
den daha feci durumlara rastla
nıyor. Şartların zorluğu herkes 
tarafından biliniyor. Fakat bir 
çok kişi konuşulan meselelere 
tam bir sömürge aydını zihniye
tiyle yaklaştığı için sömürgeci 
güçlerin dayattığı formüllerin dı
şına çıkamıyorlar. İsteniyor ki 
yeter ki çark dönsün sömürge 
anlayışı devam etsin. Kimse de- 
faatle aynı şeyleri yaşadığımız 
halde hiçbir ders çıkarmıyor. 
Kimse bu kısır döngüyü nasıl kı
rarız sorusunu sormuyor. Sorma
dığı için de aynı girdabın içinde 
yüzmeye devam ediyor. Ne yazık 
ki büyük harbin öncesinde ve

yin in şehadetiyle başlayan ayrı
lıklar maalesef müslümanları bö
len parçalayan bir husumeti baş
latmıştır. Öte yandan Araplar, 
Acemler ve Türkler bu toprak
larda buluşmuş ve bu topraklarda 
filizlenen bir medeniyet vücuda 
getirmişlerdir. Yani diyebiliriz ki 
İslam medeniyetinin doğuş yeri 
Hicaz’sa gelişme bölgesi bütün 
Türkistan’ın, Arap ve Acem 
dünyasının birikimini buluştu
ran Bağdat’tır. Bağdat, Emevi- 
ler’den sonra Abbasiler döne
minde bütün İslam dünyasını 
buluşturan bir merkez olarak öne 
çıktığı gibi, o güne kadar bilinen 
bütün dünyanın bilgi merkezi 
haline geldi. Hatta hicri 2. Yüz
yıldan sonra, yani 9. ve 10. Yüz
yıllarda İslam dünyasının en bü
yük şehri, en önemli ilim kültür 
ve sanat merkezi oldu. Urfa, 
Harran, Nusaybin gibi şehirlerde 
başlatılan tercüme faaliyetleri 
bilahare buraya kaymış ve bu üç 
kavmin diliyle vücuda getirilen 
eserlerin yanında, kadim mede
niyetlere ait ilmi ve edebi eserler 
İslam dünyasına kazandırılmış
tır. İslam dünyasının bu tarihten
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sonraki bütün büyük alim ve 
mutasavvıflarının durak yeri 
Bağdat olmuştur. Harezmi’den 
Ibn-i Sina'ya, Abdülkadir’i Gey- 
lani’den İmam-ı Azam’a kadar 
bütün büyük şahsiyetler bu şe
hirdeki birikimden faydalanmış 
ve yeni bir birikim meydana ge
tirmişlerdir. Burada oluşturulan 
ilmi ve edebi birikim, Moğol isti
lası gibi büyük istilalarla kesinti
ye uğramış ve eski önemini kay
betmişse de yüzyıllarca İslam 
dünyasına; Kurtuba’dan İstan
bul’a, hatta Kazan’a kadar ulaş
mıştır. Öte yandan kadim mede
niyetlerden yapılan tercümeler 
bu eserlerin kaybolmasını önle
diği gibi, tıb, cebir, astronomi gi
bi temel bilimlere ait bütün bil
giler müslümanların geliştirdiği 
yeni katkılarla batı dünyasına 
aktırdmış ve günümüze kadar 
gelmiştir.

17.yüzyıldan sonra, maalesef 
İran’daki siyasi oluşum sebebiyle 
Horasan yolu kapanmış, İslam 
Dünyası’nın Türkistan ve Hin
distan bağlantısı kesintiye uğra
mış bundan da bütün müslüman- 
1ar etkilenmiştir. Nüfus akışı ke
sildiği gibi bilginin karşılıklı alış
verişi de engellenmiş ve iki taraf 
ta çepeçevre kuşatılarak yalnız- 
laştırılmıştır. Önce Abdülha- 
mit’in sonra da İttihatçıların bir 
huruç hareketiyle bu yolu açma 
çalışmaları da sağladıkları büyük 
başarılara rağmen aradan geçen 
süredeki kopuşu izole etmeye 
yetmemiştir.

Kuşatmanın Tarihi Temelleri

Önce Kuzey’den sonra Batı’dan 
kuşatıldık. Zaten bizim ilerleyişi
miz de bu iki yönde başlamıştı. 2. 
Murat, Yıldırım, Fatih dönemle
rinde Balkanlara ve Kırım’a yer

leşmiştik. yine aynı yönden ge
len darbelerle sarsıldık. Güneyi
miz ve doğumuz ise uzun zaman 
emin kaldı. Ama yine de oradan 
da tedirgindik. Bizi oradan da 
kuşattılar. 16. Yüzyılda Hint De
nizinde Portekizliler’le kapışmış 
ama sonunu getirememiştik.

Osmanlı Devleti’nin Akde
niz’de korumak zorunda olduğu 
statüsü sebebiyle, Hindistan ve 
Ariıerika sömürgeleştirme hare
ketlerine yeterince müdahil ola
madığı biliniyor. Bunun sonu
cunda, asıl kuşatma buralarda 
başladı. Hindistan’a gemiyle ya
pılan yolculuklarda önce yelken
li daha sonra da makine gücüyle 
çalışan gemilerin uzun yolculuk
ları için bu yollar üzerinde mev
ziler elde etmek gerekiyordu. Sö
mürgeci güçler bu yüzden Aden 
ve. Basra körfezi kıyılarında istih
kamlar ve kömür depoları oluş
turma yoluna gittiler. Yürütülen 
bu harekatta yerli nüfusun bakışı 
maalesef stratejik olamamış, ya
bancılar Kızılderililer’in küçük 
hediyelerle aldatılmalarına ben
zer olaylarla, yerli halka ve bazı 
mahalli liderlere sağladıkları çı
karlarla tutunmuşlardır.

Sömürgeci Ajanlar

Osmanlı aydınları ve devlet 
adamları gelişmeleri görmelerine 
rağmen karşılaştıkları dahili sı
kıntılar sebebiyle yeterince ted
bir geliştirememişlerdir. Burada 
bir başka mesele de Osmanlı 
Devleti’nin kendi parçası saydığı 
topraklara karşı sömürgeci bir 
tutumla yaklaşmamış olması, da
ima onlara kardeş muamelesini 
uygun görmesi etkili olmuştur. 
Hatta bu tutum batılı sömürgeci
lerin niyetlerini açığa vurdukları
19. Yüzyıl sonunda, yerli halktan 
bir kısım kişilerin yabancılarla 
bazı küçük çıkar ilişkisine geç
tikleri dönemlerde bile değişme
miştir. Mesela İrak, Mısır, Hicaz 
ve Yemen’de buna dair çarpıcı 
örnekler vardır. Bütün bu bölge
lerin stratejik önemi Fransız, İn
giliz, İtalyan, Almanya, Hollan
da, Amerika gibi ülkeleri ilgilen
diriyor ve bu bölgede hepsi de 
ayrı ayrı çalışmalar yürütüyordu. 
Bu konuda bir risale yazan Meh
met Emin Paşa özellikle İtalyan- 
lar’ın bazı kişilere akçe vererek 
bazı sahilleri tutmaya çalıştıkla
rını, bunun farkedilmesiyle ted-

Utnran-Nisan -2003 95



DIYAR-I BAĞDAT

bir alındığını fakat gözlerinin bu 
topraklarda olduğunu bildirmişti. 
Nitekim bu tesbitler doğru çık
mış ve İtalyan’lar 1911 yılında 
çıkan savaşta buraları topa tuta- 
rak bazı yerleri işgal etmişlerdi.
17. Yüzyıl sonundan itibaren 
Hindistan yolunun en büyük 
güçlerinden biri haline gelen İn- 
giltere ise bütün bu bölgelerle da
ha yakından ilgileniyordu. Önce 
Mısır meselesiyle buralara yerleş
tiler, sonra buradan sıkıştırmaya 
başladılar. Teşkilat-1 Mahsu- 
sa’nın bütün çabalarına rağmen 
bazı aşiret reislerinin İngiliz ve 
Fransızlarla anlaşmalarının önü
ne geçilememiş ve buralarda 
Arap milliyetçiliğine dayalı hare
ketler filizlenmiştir. Şerif Hüse
yin’in İngiliz altınlarıyla satın 
alındığı eskiden beri biliniyordu.

Huruç Harekatı

Dünya Savaşına kadar direndik. 
Yalnız bu savaş öncesinde büyük 
bir huruç harekatı yapıldığını da 
unutmayalım. İngiltere, Fransa 
ve Rusya’nın Osmanlı toprakla
rını paylaşmaya karar vermeleri 
öğrenildikten sonra, bazılarınca 
tenkit edilen ama devletin uzun 
süre yaşamasını sağlayan denge 
politikaları geliştirilmiş ve de
miryolu savaşı başlatılmıştı. Bu 
oyunda Abdülhamit, yeni bir 
güç olarak beliren Almanya’yı 
devreye sokarken Avrupa’da bir 
iç çatışmanın gelişmekte olduğu
nu görmüş ve bunu kullanmıştı. 
Sömürgeciler ise demiryolunu 
daha sonra sahip olmayı planla
dıkları topraklar üzerinde yapa
cakları bir yatırım olarak görü
yorlardı. İşin siyasi tarafı bu ol
makla birlikte sosyo-politik ve 
kültürel tarafları da vardı. Bu da 
Istanbul-Bağdat ve daha sonra

siyaı. riaK-iKatcn v^öiuaııu coğ
rafyası büyük bir coğrafyaydı ve 
buralarla irtibat zordu. Son dö
nem Osmanlı aydınlarının ve 
idarecilerinin biyografilerine ba
karsak bu gerçeği apaçık görürüz. 
Bütün idareciler, askerler, aydın
lar Basra’dan G irit’e, Ye- 
men’den Kafkasya’ya, Trablus- 
garp’tan Mısır’a koşup durmuş
lardır. Hem siyasi ve askeri hem 
de kültürel irtibatı güçlendirmek 
için demiryolları çok önemliydi. 
Bilindiği gibi demiryolunun Hi
caz’a ulaştırılması çabaları bütün 
İslam dünyasında heyecanla kar
şılanmış ve İstanbul’a olan te
veccühü artırmıştı.

Burada asıl hatırlatmak iste
diğimiz şey gerek Abdülhamit’in 
33 yıllık idaresinde gerekse, İtti
hat Terakki dönemi ve sonrasın
da, uzun yıllar ihmal edilen stra
tejik düşünmenin yeniden filiz
lendiğini gösteren bir şuur sıçra
masının bulunmasıdır. Kuzey A f
rika, Hindistan, Türkistan, Ka
zan, Kırım, Yemen ve Hicaz’da 
gerek hilafet gerek Türkçülük 
yoluyla başlatılan içten kuşatma 
ve huruç hareketleri bunun apa-

üaicı muslumaıı nuiusun uiabıiüı- 
ğince varlığını koruması ve siya
si bir güç olarak kendini hisset
tirmesi ve hatta belki de bizim 
misak-ı milli hareketi hep bu 
stratejik huruç hareketinin so
nucu olarak değerlendirilebilir.

Neft Yağı

Petrolün bu topraklardaki varlığı 
eskiden beri biliniyordu. 4. Mu
rat’ın ve 1. Abdülhamit’in neft 
madenleriyle ilgili fermanları bu 
maddenin öneminin anlaşıldığı
nı ortaya koyuyor. 2. Abdülha
mit de bu stratejik maddenin far
kındaydı. Arkeolojik kazı niye
tiyle gelen İngiliz ve Alman ca
suslarıyla nasıl oynadığını hatı
ralarında anlatır. Hatta bir defa
sında İngiliz ajanları padişahı al
datmak için eski bir kılıç bulur 
getirirler. Kontrol ettirilen kılı
cın eski süsü verilmiş yeni bir kı
lıç olduğu anlaşılır. Sonunda 
olanlar biliniyor. 2,5 milyona ya
kın insanımızı, yukarıda saydığı
mız topraklarda bırakarak Ana
dolu’ya çekildik. Her bir cephe
de yazılmamış destanlarla çölle
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re, dağlara gömüldük. Savaşın 
sonlarına kadar Basra-Bağdat 
hattında direndik. Bugün haber 
bültenlerinde dinlediğimiz kasa
ba ve şehirlerde binlerce şehidi- 
rriiz yatıyor. Irak savaşı başlama
dan önce İngiltere’nin Türki
ye’den asker geçirme talepleri 
anında geri çevrildi. Çünkü şe
hitlerimizi o topraklarda İngiliz 
kurşunlarıyla kaybetmiştik. Baş
ka sebeplerin yanında bunu da 
unutmadığımızı onlara bir kez 
daha hatırlattık. Ama ne yazık ki 
ne Bingazi’de Şeyh Sunusi’yle, 
Kut’da Halil Paşa’yla, Medine’de 
Fahrettin Paşa’yla anılan muha
rebelerden ne de Kanal hareka
tındaki, Sarıkamış’taki kırımlar
dan elimizde yeterince bilgi kal
mıştır. Çanakkale’de dünyanın 
bugüne kadar gördüğü en büyük 
savunma harekatı hakkında bile 
aradan bunca zaman geçmesine 
rağmen verilen eser sayısı bir 
elin parmaklarını geçmeyecek 
kadardır.

Bizim Özelde Irak’la ilgili ge
nelde bütün İslam dünyasının 
yaşadıklarını şu Kerkük hoyratı 
kadar özetleyen başka bir mani 
var mıdır bilemem;

Oda yandım
Ateşsiz oda yandım
Bi derde kimse dözmez(dayanmaz)
Bilmem nece dayandım

2-
Evliyanın Çağrısı

Bağdat rasgele bir şehir değildir. 
“Ana gibi yar Bağdat gibi diyar 
olmaz” diyor bir atasözümüz. Fı
rat ve Dicle sularının bizi birbiri
mize bağladığı gibi, bu topraklar
la Hz. Ali, Hz. Hüseyin gibi Ehl-
i Beyt, İmam-ı Azam, Abdülka- 
dir Geylani gibi alim ve muta
savvıflar yanında Fuzuli gibi şair
ler yoluyla da asla kopmayan 
bağlarımız vardır. Emeviler’in 
son dönemi ile Abbasiler devrin
de kumlan bu bağ Moğol istilası 
ve daha sonraları fetret devirle
riyle kesintiye uğramışsa da önce 
Kanuni Sultan Süleyman’ın son
ra da 4. Murat’ın fetihleriyle 
kopmaz bir şekilde tekrar sağlan
mıştır. Sultan Süleyman’ın fethi 
siyasi taraflarıyla birlikte kültü
rel açıdan da önemlidir. Hatta 
Evliya Çelebi bunu tamamen 
kültürel-dini bir olaya bağlar. 
Çelebi’nin anlattığına göre Ka

nuni Sultan Süleyman’ın rüyası
na giren kırk büyük evliya ken
dilerini kurtarmaları için Bağ- 
dat’a davet etmiştir. Rüyasını 
şeyhülislama yorumlatan padi
şah, olumlu işareti aldıktan son
ra fethe çıkmıştır. Evliya Çelebi 
bu rüyayı başka bir rüya ile bir
leştirir; Bağdat Hanı Tekeli 
Mehmet Han rüyasında Hz. Pey- 
gamber’in Bağdat kalesini he
men Kanuni’ye teslim etmesi ge
rektiğini söylediğini aktarır. Bu 
rüyalarla fetihte ruhani bir tara
fın olduğunu kaydetmek ister. 
Gerek Kanuni Sultan Süleyman 
gerekse 4. Murat, Bağdat’a git
tiklerinde ilk yaptıkları iş Ehl-i 
Beyt ile İmam-ı Azam’ın ve 
İmam Musa Kazım’ın mezarları
nı ziyaret etmek olmuştu. Hatta 
Kanuni Sultan Süleyman îmaİTi- 
ı Azam’ın kaybolan mezarını 
buldurarak güzel bir türbe yap- 
tırtmıştı. Çünkü Osmanlı Mekke 
ve Medine’nin hizmetkarı, Ha- 
dim’ül Haremeyn idi. Fuzuli’nin 
“geldi Burc-i evliyaya padi§ah-i 
namdar” mısrasıyla tarih düştüğü 
1531 yılındaki Bağdat’ın fethiyle 
sahabe ve evliyaya, alimlere hiz
met ve hürmet eklenmiştir.

Şairleri Buluşturan Fetih

Kanuni Sultan Süleyman Irak’a 
gittiğinde yanında devrin ünlü 
şairleri de bulunuyordu. Aslında 
şairleri buluşturan bir fetihti bu. 
Irak toprağı Osmanlı’nın yaban
cısı olmadığı bir topraktı. Onla
rın atalarf Abbasilerin yanına 
geldiklerinde Irak’ı benimsemiş
lerdi. Ta o zamanlara dayanan 
bir tanışıklık vardı. Üstelik baş
tan beri şairlerin kasidelerinde, 
ağıtlarında terennüm ettikleri 
Kerbela toprağı buradaydı. Me- 
nazil’i Sefer-i Irakeyn adlı eseriy
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le yol üstündeki bütün şehirleri 
resmeden Matrakçı Nasuh gibi 
sanatkarlarla Taşhcalı Yahya ve 
Hayali Beğ ile Fuzuli’yi buluştu
ran bir fetihti. Fuzuli su kaside
siyle belirttiği Peybamber aşkını, 
aynı aşkla yanıp tutuşan Yahya 
efendiyle paylaşma fırsatmı bul
muştu. Bu görüşmede fikirler 
paylaşılmış, en büyük şairlerimiz
den biri olan Fuzuli’nin nazmı
nın gücünü gören İstanbul’dan 
giden şairler ona, Leyla ile Mec
nun mesnevisini yazmasını söy
lemişlerdi. 1535 yılında bitirilen 
eser Vali Üveys Paşa’ya ithaf edi
lerek şair dostlara verilen söz ye
rine fTetirilîTîisti. İstanbul'a dö
nen Hayali ve Taşhcalı Yahya 
Fuzuli’den tahmisler yapmışlar
dı. Yani İslam dünyası bütün 
alanlarda böyle bir etkileşim 
içindeydi. Baki’nin Nabi’nin di
vanları Şam’a Bağdat’a ulaştığı 
gibi Fuzuli’nin gazel ve kasidele
ri, İstanbul, Erzurum, Kahire, 
Şam, Üsküp ve Kazan’da iştiyak
la söyleniyordu. Su Kasidesi, Yu
nus Emre’nin ilahileri, Süleyman 
Çelebi’nin mevlidi gibi Hz. Pey
gamber sevgisinin bir yansıması 
olarak yüzyıllarca hafızalarda 
durdu, dillerde oldu.

Şiir dışında bir başka.bağ da 
musikiyle kuruluyordu. Evliya 
çelebinin kaydettiğine göre sınır 
boylarındaki en büyük ve mü
kemmel mehterhanenin burada 
bulunuyor ve akşamdan sonra 
Şafi vakti denilen vakitte fasıllar 
yapıyordu. Öte yandan şehirde 
helva sohbetleri ve Hüseyin 
Baykara fasılları yapılıyordu ki 
bu da Anadolu’da hala yaşatılan 
sıra gecelerine benzer sohbet ve 
müzik icrasını barındıran toplan
tılardı. burada söylenen hoyrat
lar, bütün bir imparatorluk top
raklarında yankılanıyordu.

Gerek Fuzuli’nin gerekse 
kendisinden sonraki nesilden 
Bağdat’lı Ruhi’nin mektupların
da ve şiirlerinde işaret ettikleri 
bir gerçeğe temas etmemizde fay
da var. Bağdat’ın fethinden son
ra Fuzuli’ye küçük de olsa bir ma
aş bağlanmış,ancak, buradaki 
memurların yolsuzlukları sonu
cunda bu maaşa kavuşamamıştı. 
Fuzuli bu durumu bir mektupla 
İstanbul’a bildirdi ve burada kul
landığı bir cümle adeta darb-ı 
mesel haline geldi; “Selam ver
dim rüşvet değüldür diye almadı
lar” Fuzuli den başka bu toprak
lardan tanıdığımız bir başka ses 
de B.uhi’nin sesidir. Ba ĵdarMı 
Ruhi de dünyaya değer verme
yen, onun gelip geçiçi olduğunu 
bilen bütün mutasavıfların ifade 
ettikleri gerçeği belki de ilk defa 
haykırarak söylemesiyle tanınır. 
“Yuf harına dehrin gül ü gülgan- 
na hem yuf/Ağyarına yuf yar-ı 
cefekarına hem yuf’

Ağıtlar yükseliyor

Şimdi Bağdat’tan Hüseyin Bay
kara fasılları. Fuzuli kasideleri 
duyulmuyor.

Bağdat Musul Horasan 
Getti daha görmesen 
Getti elinden yanv 
Mege dişte göresen 
(Meğer rüyada göresen)
Bu Kerkük manisi bir ıstıra

bın haykırışıdır şüphesiz. Yakla
şık yüz yıldır bu topraklardan 
ağıta benzeyen sesler yükseliyor. 
Bu ağıtlar Süleyman Nazifte ol
duğu gibi bizde de yankı buluyor. 
Bir musibettir ehl-i İslama,
Bir musibet İd harukulade 
Yaşıyorken de... Can verirken de 
Ağlarım ser-i nuvişt-i Bağdad’da 
(İslam dünyasına bir felakettir

Öyle bir felaket ki alışılmışın üs
tünde
Yaşıyorken de can verirken de 
Ağlarım Bağdad’ın alın yazısına) 

Bugün bombalanan Bağdat’ta 
doğmuş olan Ahmet Haşim 
Müslüman Saati adlı nesrinde 
“Çölde yolunu şaşırmışlar gibi 
biz şimdi zaman içinde kaybol
muş kimseleriz” derken elbette 
sadece saati anlatmıyor, yitirilen 
ve değişen bir medeniyet anlayı
şına işaret ediyordu. Özelde Tür
kiye genelde bütün İslam dünya
sı maalesef yukarıda kısaca izah 
etmeye çalıştığımız sebeplerden 
dolayı adım adım gerileyerek 
stratejik düşünceyi kaybetiYîiştIr. 
Çünkü iddiasını kaybetmiştir. 
Daha önceki dönemleri bir tara
fa bırakırsak, Türkiye’nin iddiası 
Abbasiler ve Abbasi sonrasında
ki gelişmelerle oluşmuş, Selçuk- 
lular’la gelişmiş ve Osmanlı 
Devleti’yle hayat bulmuş bir id
diaydı. Bu stratejinin temelinde 
bir medeniyet projesi bulunuyor
du. Bu proje adım adım gerçek
leştirilmişti. Selçuklu dönemin
de, müteaddit defalar vuku bulan 
haçlı seferlerine rağmen Anado
lu’da tutunmayı başaran ve daha 
sonra da Karadeniz ve Akde
niz’deki hakimiyetle geliştirilen 
bir proje.

Batı projesinde hala ısrarlı. 
Sebebi ne olarak ilan edilirse 
edilsin, 15 mayıs 1917 gününde 
Süleyman N azifin yazdığı şu 
mısralardaki gerçek değişti mi? 
Revan-ı pak-i Muhammet semada 
giryandır
Muhalledatını îslamm ettiler tahrif 
îmam-ı Azam'm içtihadında 
Eder mücadele nakus ile ezan-ı şerif 
Biz yerimizde duruyor muyuz bu 
soruya Bade Harab-ül Basra’dan 
önce cevap bulmalıyız. ■
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Bağdat, Abbasi halifele
rinden El Mansur zama
nında, sekizincj. yüzyılda,

BAĞDAT 
BAŞKA BİR DİYAR

M U ST A FA  M İYA SO Ğ LU

bir Sâsâni köyü geliştirilerek ku- 
rulur. Ansiklopedilerin yazdığı
na göre, önceleri Dârü’s-Selâm, 
Medinetü’s'Selâm veya Mansu- 
riye gibi isimler verilmişse de,- 
Bağdan şeklinde de kullanılan 
ve “Tanrı vergisi” anlamına ge
len Bağdat adı benimsenmiştir. 
En önemli gelişmeyi Hârunü’r- 
Reşit döneminde yaşayarak bir 
kültür merkezi olan Bağdat, Şii 
Büveyhoğullarının 100 yıl süren 
baskısıyla giderek küçülmeye 
başlayınca, Abbasi Halifesinin 
davetiyle gelen Tuğrul Bey Bü- 
veyhî devletine son verir. Böyle- 
ce yeniden gelişmeye başlayan 
Bağdat, Hülagu’nun işgali döne
minde yağmalanmıştır. Selçuklu, 
Celâyirli, Timur, Karakoyunlu, 
Akkoyunlu ve Safevî dönemle
rinden sonra Kanûni ile birlikte 
Osmanlı mülkü olan Bağdat, kı
sa bir süre Şah Abbas yönetimi
ne geçmişse de, pek çok türküye 
konu olan büyük bir seferle IV. 
Murat döneminde yeniden fet
hedilmiştir. O yüzden, Kanûni 
ve IV. Murat, pek çok sıfatları 
yanında “Bağdat Fâtihi” olarak 
da anılırlar. Osmanlı Türkleri 
dört yüz yıl hüküm sürdükleri 
Bağdat eyaletinden kopuşu bir 
türlü kabullenemedi. Son Bağdat 
valilerinden biri olan Süleyman 
Nazif, bu duyguyu Firâk-ı Irak 
adlı şiir ve nesir parçalarından 
oluşan kitabında dile getirdi.

Bağdat, tarihi kimliği yanın
da, Mezopotamya’nın merkezin
de, Babil’in yakınında bulunma
sıyla da önemlidir. Şehirde Şiile- 
re ait önemli yapılar bulunsa da, 
Bağdat her zaman bir Sünnî İs
lâm şehri olmuştur. Abbasi şeh

ri olduğu kadar, Osmanlı şehri 
olarak da bilinir. Çünkü orası 
Müslüman Türklerin çok sevdiği 
İmam-ı Azam, Abdülkadir Gey- 
lânî, Hallâc-ı Mansur ve Cü- 
neyd-i Bağdadî gibi büyük ulemâ 
ve evliyânın yaşadığı, Binbir Ge
ce Masalları’nın son şekline ka
vuştuğu, çok önemli bir kültür 
şehridir.

Kültürümüze o kadar girmiş
tir ki, bir çııpıda pek çok insan 
onunla ilgili atasözü hatırlar. 
“Ana gibi yâr, Bağdat gibi diyâr ol
maz” atasözü bunların en çok bi
lineni. Yani Bağdat, âşık oluna
cak veya bir sevgili uğruna yolla
rına düşülecek kadar önemli ve 
ne kadar uzak olursa olsun gidi
lip görülebilecek şehirlerden bi
ridir. O yüzden de bir şarkı güfte
miz bunu çok güzel ifade eder: 
“A§ıka Bağdat sorulmaz’...

Babil Festivali’nin ilki vesile
siyle gidip gezdiğim Bağdat’tan 
bazı çizgiler, savaş ortasında şen
lik düzenleyen bir ülkeden farklı 
görüntüler yakaladığım bu seya
hate resmî misafirlerden biri ola
rak dâvet edildiğimde, ister iste
mez tereddüt ettim. Irak-Iran Sa
vaşı ortamında ve Eylül sıcağın
da böyle bir ülkeyi gezmek ger
çekten zordu, ama Ahmet Ha- 
şim’in “Hârikulâdelikler avı” şek
linde nitelendirdiği bir seyahat

imkânını kaçırmak istemediğim 
için dâvete katılmadan edeme
dim.

Böylece, benim için son de
rece ilgi çekici bir serüven başla
mış oldu. Bu serüvenin bir yanı 
zihnî ve tarihî, bir yanı da coğra
fî idi. Uzunca bir zaman gerçek
ten “hârikulâde şeyler” yakaladı
ğım, bir seyahatten çok şaşırtıcı 
serüven gibi yaşadığım ve öm- 
rümce unutamayacağım yolcu
luk bir akşamüzeri başladı.

Serüvenin ilk aşamasında, 
Kitab-ı Mukaddes’ten olduğunu 
sandığım bir söz hep dilimde do
laştı durdu: “Ve sizi Babil’den öte
ye götüreceğim.” Yıllardır içimde 
taşıdığım bu söz, benim için öte
lere gitme özleminin olduğu ka
dar, içinde bulunduğumuz çık
mazdan kurtulma umudunun da 
sembolü olmuştu.

Işıklar İçindeki Bağdat

Savaş içindeki bir şehre giderken 
zaman zaman duyduğum endişe, 
Iraqi Airways uçağıyla iki buçuk 
saat süren gece yolculuğumuz 
boyunca geçmedi. Bağdat üzerin
de gördüğümüz ışıklı manzara, 
bilerek yapılmış bir hava turu in
tibaı verdi bana... Babil Festivali 
için olsa gerek, Bağdat’ın her ta
rafı ışıl ışıldı...
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SoinmHa oturan Rus işarlamı- 
nın yanındaki pencereden ba
karken, “Elfüleyli veUleyl!” de- 
dim, adam gülümsedi. Dört yıl' 
dan beri Bağdat’ta kalıyormuş. 
Zaten uçak Moskova’dan geli
yordu; İstanbul yolcusundan faz
la Moskova yolcusu vardı. Elin 
Rusu bizden iyi biliyor Bağdat’ı 
diye düşündüm. Rusya ve o gün
lerdeki savaş hakkında ne sor
dumsa cevap vermedi. “Ben yal
nızca işadamıyım, siyasî konular
dan anlamam” diyerek diyalogu 
tek taraflı kesti.

Daha önce Bağdat’a giderek 
oraları bize anlatan ve dayanıl
maz sıcağından söz eden Falih 
Rıfkı’yı ve öteki gazetecileri ha
tırladım. Hiç biri bize, bizim gibi 
okur yazarlara Bağdat’a seyahati 
teşvik etmiyordu. İş adamlarıyla 
devlet görevlileri dışında, yalnız 
karayolundan H acc’a gitmiş 
olanlar bilir Bağdat’ı. Onların 
bilgisi de Irak-İran savaşı öncesi
ne dayanır. O yüzden de bazı ga
zetecilerle kültür adamları, Babil 
Festivali için bile “Ne işim var 
Bağdat’ta!” diyorlardı. Çünkü 
orada petrol savaşı vardı...

Bu kutlu şehir İstanbul ve 
Konya’dan hemen sonra büyük 
övgülere mazhar olmuş, Kahire, 
Şam ve Tebriz kadar önemli bir 
siyasî fonksiyon sahibi görülmüş
tü. Mekke ve Kudüs gibi kutsal 
şehirlerden hemen sonra zikredi
lecek önemde bu büyük şehrin. 
Antik Çağın en önemli şehirle
rinden biri olan Babil’in yakınla
rında kurulması elbet bir tesadüf 
olamazdı. Babil adına düzenle
nen festivale de elbet Bağdat ka
pısından girilecekti.

Pasaport elimizde, ışıklar 
içindeki Bağdat havaalanına in
dik. Belirli işlemler tamamlan
dıktan sonra, çıkış kapısına doğ
ru yürüdüm. Birisi yanıma yak
laştı ve İngilizce nereden geldiği
mi ve kim olduğumu sordu. 
Türk’üm dedim, Türkiye’den 
geldiğimi söyledim. Bunun üzeri
ne, *^Hârdan gelişen?** diye ce
vabını bildiği bir soru sordu ve 
İstanbul adını duyar duymaz, 
kendisini takip etmemi söyledi. 
Götürüp beni devlet görevlisi ol
duğu anlaşılan bir adama teslim 
ederek kayboldu.

Irak’ta Saddam zulmünü ya

şayan bütün Kerküklü Türkler, 
bu **Hârdan gelişen** sözünde 
toplandı benim için... Havaala- 
nı’ndan kalacağım otele kadar 
bana refakat eden genç şaire 
Türkiye’den hangi sanat adamla
rın tanıdığını sorduğumda, yalnız 
Nâzım Hikmet ile Aziz Nesin’i 
tanıdığını söyledi.

Elden ele devredilen bir koli 
gibi, Babil Festivali misafiri ola
rak Bağdat İshtar Sheraton Ho- 
tel’e teslim edildiğimde, gecenin 
on biri olmuştu. Benden önce 
Bağdat’a ulaşan Türklerle buluş
mayı sabaha bırakıp Bağdat ve 
Dicle’yi seyre koyuldum...

Sabah saat unda uteiiii önün
den kalkan devlet otomobili ile 
şehir turu yapıldı, Bağdat’ın yeni 
kültür merkezleri, müzeleri gezil
di. Babil’e, çok geç yediğimiz öğ
le yemeğinden sonra Yunan Ti- 
yatrosu’nda Irak Halk Toplulu- 
ğu’nun gösterilerini takip ede
cektik. Babil’i fethettikten son
ra, burada ölen Büyük İsken
der’den sonraki o bölgede yaşa
yan Yunanlılar yaptırmıştı...

Türk gazeteci grubuyla Ham
murabi ve Nabukadnazar müze
lerini gezdik. Orada tanıştığımız 
arkeoloji doçenti Babil’in gün
lük hayatına ait eşyaları etraflıca 
açıklıyordu.

Her yerde afiş olarak dikkati 
çeken şu söz, Birinci Babil Festi- 
vali’nin propaganda amacını 
açıkça vurguluyordu: “Nabukad- 
nazar'dan Saddam Hüseyin’e Ba
bil bir Rönesans olmuştur”...

Halk oyunlarına başlamadan 
önce, kısa bir temsil gösterildi. 
MakedonyalI İskender’den sonra 
Babil’de, Yunan tiyatrosunda 
oyunlar sergilenmişti. Şimdi de 
bu tiyatronun çevresinde batı tipi 
bir festival düzenlenmişti. Şerif
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Muhiddin Targan’ın talebesi ol' 
duğu söylenen Münir Beşir adlı 
İraklı sanatçının ud resitali ger- 
çekten unutulmaz. Daha sonra 
başlayan gösteri, Fransızların 
“First Ballet Paris” adlı balesiydi...

İstanbul Festivali’ni takip 
eden, yahut programından ha
berdar olan herkes, bu festival 
hakkında fikir sahibi olabilirdi. 
İraklılar, yıllarca sonra bizi takip 
ediyorlardı. Katdan bine yakın 
davetli, bir ay süreyle dünyanın 
çeşitli ülkelerinden müzik, folk
lor, tiyatro, bale ve dansları ser
gileyecekti.

Irak Halk oyunlarından önce 
gösterilen kısa temsilde, I. Babil 
dönemi hükümdarı Hammura- 
bi’nin kendisini tanıtması ve 
yaptıklarını anlatmasından son
ra, II. Babil dönemi hükümdarı 
Nabukadnazar sahneye geldi. O 
da kendisini tanıttı ve kanunla
rıyla meşhur Hammurabi’den 
öğüt aldı. Ardından çağdaş bir 
Iraklı sahneye gelerek, bunların 
mirasçısı olduğunu ifade eden ve 
devam fikrini vurgulayan tavır
lar ortaya koydu. Afişlerde de 
vurgulanan bu devam fikri, Ab
basi ve Osmanlı dönemlerini içi
ne alıyor mu, almıyor mu, anla
yamadık. Çünkü yeterli açıkla
ma olmadığı gibi Arapça sergile
nen oyundan da görüntüler dı
şında bir yorum yapabilecek du
rumda değildik. Ama şahıs ve 
isim olarak bu dönemler hiç zik
redilmedi... Belli ki, tasarlanan 
Rönesans, İslâmiyet öncesi kül
türü referans alıyordu.

Saddam Hüseyin’e ait olduğu 
söylenen şu sözden, batı destekli 
Rönesans’ın ana fikri açıkça an
laşılabilir sanıyorum: "Biz, İbra
him Peygamber’den önce de Arap- 
tık.” İran’la savaşırken Amerika

yanında yerli halktan da destek 
almak isteyen yönetim, tuhaf bir 
ırkçılığa yöneliyordu...

Bu temsilden sonra gösterilen 
halk oyunlarıyla, halkın Arap, 
Kürt ve Türkmen unsurları ha
linde bir bütün olduğu mesajı 
vurgulandı. Gecenin geç vakitle
rine kadar süren folklor ve müzik 
gösterisi, temsile ilgi duymayan 
ve yer yer gülüşen halkın büyük 
ilgisini çekti. Halk coştukça coş
tu... '

“Ve Sizi Babil’den Öteye 
Götüreceğim”

Maksadım, Babil kuyusuna düş
meden, bir vesileyle gelebildiğim 
bu ülkede “Sora sora Bağdat bulu
nur” sözüne uygun olarak bir sır
rı aramaya çalışıyordum: Bu şeh
rin ruhu nedir?..

Babil’in evleri ile günümüz 
Bağdat’ında yapı malzemesi aynı: 
Kahverengiye yakın tuğlalar. Ba
bil aynı tuğlalarla yeniden resto
re ediliyor. Bağdat da imar edilir
ken kimlik değiştiriyor.

Orada kaldığım sekiz gün zar
fında, beş türlü Bağdat’ın varlığı

na şahit oldum diyebilirim: Eski 
Bağdat, Şiî Bağdat, Sünnî Bağ
dat, Irak-İran Savaşı süresince 
yapılan yeni Bağdat -ki buna 
Saddamkent de denilebilir- ve 
bir de Yabancıların Bağdat’ı... 
Herkes için ilk çağların Babil’i 
ne kadar önemliyse, yeni çağla
rın Bağdat’ı da öylesine önemli.

“Ana gibi yâr, Bağdat gibi di- 
yâr olmaz” diyen atasözümüz, bi
ze büyük bir gerçeği işaret et
mektedir. Evet, gerçekten bam
başka bir güzelliğe sahip Bağdat 
şehri. Evliya kabirleri, türbeler, 
saraylar, camiler, köprüler, cet
velle çizilmiş yollar ve baştan ba
şa bütün şehri ikiye bölen Dicle 
nehriyle dünyada benzeri bulu
namayacak güzellikte bir belde... 
Fırat kenarındaki Babil ölürken, 
Dicle yanında Bağdat gelişmiş...

Bir Cuma namazını İmam-ı 
Azâm’ın türbesi ve camisi bulu
nan Azâmiye’de kıldıktan sonra, 
aynı gün Genç Osman Şehitli- 
ği’nden başlayarak 12 İmam’dan 
biri olan Musa Kâzım’ın kubbesi 
altın kaplı türbesi bulunan Kâzı- 
miye ile Aldülkadir Geylâni haz
retlerinin türbesi ve külliyesi bu
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lunan Geylâniye semtlerini geZ' 
diğimiz gibi büyükleri de ziyaret 
ettik.

Bağdat’taki kadar zengin ve 
altın, gümüş, kristal süslü türbe
ye dünyanm başka bir yerinde 
rastlamak mümkün değil. Ama 
Kâzimiye’nin bir köşesinde bulu
nan İmam Ebu Yusuf a ait türbe 
ve cami ile Azâmiye Camii ve 
Imam-ı Azâm türbesi o kadar sa
de ve temizdi ki, mukayese kabul 
etmez.

Abdülkadir Geylanî türbe
sinde, Ziyaü’l Hakk’ın öncülü
ğünde toplanan paralarla büyük 
evliyanm eski sandukasınm ye
nilenerek gümüş kaplama halin
de bu türbeye armağan edildiğini 
ifade eden plaketi görünce şaşır
dım. Demek ki Pakistan’da çok 
sayıda Kadirî vardı ve ziyaretçi
leri de çok fazlaydı... Burayı da 
çok geç vakitte ziyaret ettiğimiz 
halde, oldukça temizdi.

Yüzde altmışıyla Şiî olduğu 
söylenen Irak’ta nüfusun kaçta 
kaçı dinî telâkkilerini hakkıyla 
yaşıyor, hakkıyla biliyor; yeterli 
bilgimiz yok. Ama cami ve tür
beler çevresinde, işsiz ve sorum
suz, bu yüzden de rahat ve müda
halesiz topluluklar oldukça bü
yük bir kalabalık oluşturuyor. Bir 
de, her köşede başka bir kılıkta 
görünen Saddam resimleri...

Azâmiye’de kıldığımız Cu- 
ma’dan sonra şehrin dışında ol
duğu için Genç Osman şehitliği
ne taksiyle gittik. Daha sonra iki 
katlı otobüslerle şehrin çeşitli 
semtlerini ve Kâzımiye’yi gezdik. 
Bu iki semt arasındaki fark, Şiî 
ve Sünnî Bağdat arasındaki farkı 
gösterebilecek nitelikte. Ama 
Kâzımiye’de hiç Sünnî yok de
mek mümkün değil. Çünkü Mu
sa Kâzım türbesinde namaz kıla
cak yer olmamasına rağmen, bu 
türbenin bir köşesinde yapılan

İmam Ebu Yusuf Camii’ni beş 
vakitte açık bulunduran bir ce
maat var. Bu durum, mezhep far
kı gözetmeyen devletin laik tu
tumunu da sergilemektedir. Ca
milere devletin fazla bir müda
halesi yok gibi görünüyor, ama 
dinî heyecan da öldürülmüş san
ki...

Eski Bağdat, savaştan çok et
kilenen, çoğunluğu orta sınıftan 
insanların yaşadığı bir bölge. 
Gün kazanıp gün yiyen bu insan
lar, savaşın getirdiği enflasyon
dan fazlasıyla etkilenmiş. Yüzleri 
pek gülmüyor. Savaşta ölen as
kerlerin ailelerine yapılan para 
yardımı, halkta garip duygular 
oluşturuyor. Ölen evlâdına mı 
yansın, yoksa geride kalanlara 
ekmek parası geldi diye mi se
vinsin? Yaşanan ne kadar acı,bir 
imtihan...

Yeni Bağdat, her metropolde 
bulunacak burjuvaların ve yeni
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zenginlerin, türedi milyonerlerin 
yaşadığı bölgeler. Bunlar hemen 
her yere rahatlıkla girip çıkıyor- 
lar. Rarıyla ilişkilerde elir zumre-

gün ve kaygılı insan yüzleri gör
dükçe, hep onları hatırladım. 
Iraklı savaştan bezgin, enflasyon- 
dan perişan... **Sava} hiter artık”,

Ben bu tecrübeyi ilk defa 
Kerbelâ’da yaşadım.

NecePe de gitmek, Hz. 
Ali’nin kabrini de görmek istedi-

yi de elbet bunlar temsil edecek
tir. Festivalde en çok bu bölge
nin insanları göze çarpıyordu.

Yabancıların Bağdat’ı ise, 
dört ve beş yıldızlı otellerin etra
fında toplanan ve Bağdat’a para 
kazanmak için gelen iş adamla
rından meydana geliyor. Bunlar, 
hemen her yerde görülen, “iş bi
len” ve “iş bitiren” türden bece
rikli şirket temsilcileridir. Sava
şan bir ülkede ölümüne iş yapan, 
para kazanan ve harcayan bu in
sanlar, medenî ilişkiler var oldu
ğundan beri göze çarpan insan 
tipleridir ve Bağdat’ta da sayıları 
bir hayli fazladır. Bunları bize ta
nıtanlar da, Özal dönemiyle bir
likte Bağdat’ta ihaleler alabilen 
Türk şirketlerinin temsilcisi ve 
pek çoğu da Galatasaray Lisesi 
mezunu olan gençlerdi. Büyük 
otelleri büro gibi kullanıyorlar
dı. Komilere dolar bozduruyor, 
not aldırıyorlardı. Komilerin ço
ğu Mısırlı gençlerdi.

Başka bir gece, otelin lobisin
de saz çalarak Kerkük havaları 
icra eden bir gençle tanıştık. Adı 
Eyüp Miyas’tı. Tabii bir akraba
lık var mı diye şecereler ve yakın 
geçmiş sıralandı, sadece isim 
benzerliği olduğu anlaşıldı. O n
dan Musul ve Kerkük Türkleri 
hakkında bilgi aldım; her fırsatta 
okumak için Türkiye’ye veya 
başka bir ülkeye gitmek istedik
lerini öğrendim.

Babil döneminde Nabukad- 
nazar’m köleleri varmış... Eski 
okul kitaplarında ve Yahudi 
temsilî resimlerinde bunların ıs
tıraptan kasılmış çehrelerini gör
müştüm. Bağdat sokaklarında üz

dediniz mi, ellerini kaldırarak 
“İnşallah!*' diyorlar. Biz de “İnşal
lah” diyoruz.

Kerbelâ’da Göz Yaşları ve 
Fuzûlî

Bir Cumartesi günü hepimizi pe
rişan eden bir otobüsle Hz. Hü
seyin’in kabrine, Kerbelâ’ya gö
türdüler.

Her Müslüman biraz E h l-i, 
Beyt bağlısıdır. En azından “mu- 
hibb-i âl-i abâ” olmanın fazileti
ni bilir. O toprakları görünce, is
ter istemez de Kerbelâ Fâciası’nı 
hatırlar. Bunu hatırlayınca bir 
Müslümanın yüreği nasıl daya
nır?

O  yüzden Fuzûlî başta olmak 
üzere, Şiî olmayan pek çok Türk 
şairi Kerbelâ için şiirler söylemiş, 
kitaplar yazmıştır. Din şehitleri
nin en büyüklerinden biri, hiç 
şüphesiz Hz. Hüseyin’dir. Allah 
onun kabrini görmeyi her Müs- 
lümana nasip etsin.i.

Ben bunları ve daha pek çok 
şeyi düşünerek Kerbelâ toprağı
na ayak bastım ve türbeye doğru 
yürüdüm. Fakat, kapıdan girip de 
sandukayı görür görmez öylesine 
bir göz yaşı seline boğuldum kİ, 
anlatamam... Aynı duyguyu, Hz. 
Hüseyin’in kabrine çok yakın 
olan kardeşi Hz. Abbas’ın türbe
sinde de yaşıyorum: Sandukayı 
görünce boşanan göz yaşları... Bu 
kadar uzun süre ağladığımı hiç 
hatırlamıyorum. Bu göz yaşların
da Allah inancı. Peygamber bağ
lılığı ve Ehl-i Beyt muhabbeti ol
duğunu sanıyorum. Başka türlüsü 
mümkün değil.

ğimiz halde, iki-üç kişiden fazla 
tâlip çıkmadığı için bir türlü gö
türmediler. Bizi de yalnız bırak
madılar... Çünkü bin kişilik top

luluk içinde bir taksi dolduracak 
grubu oluşturamadık. Anlaşılan 
İslâm ülkelerinden gelen insan
ların çoğu; ya sıcaktan yahut da 
Hz. Ali’nin taşıdığı İslâmî imaj
dan çekinerek böyle sıkıntılı bir 
yolculuğu istemediler.

Milliyet’ten Fikret Bilâ ile 
Hürriyet muhabiri ve bir doçent 
bile bu seyahati göze alamayınca, 
Tercüman’dan Ramazan Güntay 
ile ben büsbütün yalnız kaldık... 
Bakanlık yetkilisi, “Bağdat’ta bir 
çare bulunur” diyerek bizi avut
tu.

Bu arada Hz.Hüseyin’in kabri 
önünde bulunan türbedarlara ait 
oluğunu sandığımız geniş bir sa
londa oturan, okur-yazar olduğu 
belli yaşlı insanlar bize çay ikram 
ettiler. Biz de onlardan Fuzûlî’yi 
sorduk. Yol inşaatı sebebiyle düz
lenen kabrini hatırlattık. Fakat 
aralarında hiç Türkmen veya 
Kerküklü bulunmadığı için, onca 
misafirperverliklerine rağmen, 
Fuzûlî ile ilgili sorularımızın hiç 
birine cevap alamadık.

Dilimizin kendi tarzında, en 
büyük üç-beş şairinden biri olan 
Fuzûlî’nin Bağdat ve Kerbelâ’ya 
dair yazdıklarını, özellikle de de
falarca basılmış olan Hadîkatü’s- 
Süeda adlı eserini hatırladım... 
Fuzûlî burada yaşamış, Kanûnî 
dâvet etmesine rağmen Bağdat 
çevresini terkederek İstanbul’a 
gidememiş bir büyük Osmanlı 
şairiydi. Fakat şimdi Bağdat çev
resinde ve türbedarlık yaptığı
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Kerbelâ’da onu tanıyan kimse 
yoktu. Mezarı bile üzerinden yol 
geçirilerek yok edilmişti. Başka 
bir yere taşındığmı duymuştum, 
ama bizi Kerküklülerle görüştür- 
medikleri için, kabrinin -varsa- 
yeni yerini bulup ziyaret edeme
dik...

Bağdat’ta Binbir Gece 
ve Birkaç Gün

Bağdat’a, benim kadar az kaldığı 
halde çok gezen misafir zor gelir. 
Çünkü ben bu şehre gelmeden 
tutulmuştum. Vaktimizin sınırlı 
olduğunu öğrenince de, az uyu
yup çıjık ut)laşarak Bağdat’ın her 
tarafını gezmeye çalıştım... Bin
bir geceden birkaç gece bizim ol
du Bağdat’ta. Abbasi Bağdat’ı ile 
Osmanlı Bağdat’ını aradık, ama 
gözümüze çarpan hep Yeni Bağ
dat oldu. Çünkü eski semtlerde 
hayat çok erken saatlerde biti
yordu.

Resmî dâvetlerde görevlile
rin belirlediği bir parkur var. Şe
hir turu yaparken bile belirli 
yerleri gezdirirler. Müzeler, 
önemli medreseler, eski-yeni 
büyük binalar. Görevliler prog
ram dışına çıkamadıkları için, 
otelde çok az kalarak Bağdat’ı 
dolaştım. Bu arada kimi zaman 
korkulu anlar geçirdiğim oldu. 
Saddam’ın Sarayı’nın karşısında 
olduğunu bilmeden Dicle sahil 
kahvesine giderken, askerlerin 
namlularıyla karşı karşıya gele
rek soğuk terler döktüm. Bu ger
ginlikten sonra, sahildeki nargi- 
leli kahvehanede, Yunanlı bir 
gazeteciyle demli çaylar eşliğin
de Ege muhabbeti yaptık. Pisi 
pisine ölmek korkusundan son
ra, böyle bir havada bu İnsanî 
yakınlık hoştu...

Binbir geceden birinde, bir 
aylık davetle geldiğimiz halde 
ancak sekiz gün kalabildiğimiz 
Bağdat’ın bir gecesinde iki genç 
Bağdatlı, beni özel arabalarıyla 
iki saat kadar gezdirdi. Az İngi
lizce ile anlaştık. Eski ve Yeni 
Bağdat arasında mukayeseler 
yaptık. Meçhul Asker Anıtı’nı, 
Ali Baba ve Kırk Haramiler’le, 
Binbir Gece Masalları’nın Kah
ramanları Şehriyar ve Şehrazat 
adına yapılmış heykelleri bir de 
onlarla görüp değerlendirdik. Sa- 
dun Caddesi’ndeki Cafe Sa- 
dun’da Türk kahvesi içtik.

Yabancıların Bağdat’ı, her 
ycıde olduğu gibi genç nesli fena 
büyülüyor ve biraz da zehirliyor. 
Mutlu bir evliliğin, kadm-erkek 
münasebetini “arkadaşlıkla” sür
dürmekten daha iyi olduğunu 
söylediğimde, iki Bağdatlı genç 
birbirlerine bakıp gülümsediler. 
Demek ki her türlü modernizmin 
gerisinde, temelde aile bağları 
her insan için güzel ve kutsal...

Otelin lobisinde her akşam 
farklı bir müzik duyuluyordu. O 
akşam adaşım, Kerküklü sanatçı 
Eyüp Miyas ud çalarak Kerkük 
ezgileri söylüyordu. Bu parçalar 
sevdalı ve yanık türkülerdi. Beni 
de perişan etti.

Bu güzelim ud ziyafeti bittik
ten sonra otelin üst katına çıkar
ken asansör ara katta kaldı ve 
ben bir süre aşağıdan veya yuka
rıdan birinin gelip beni kurtar
masını bekledim. Nihayet Hürri
yet gazetesi muhabirinin yardı
mıyla odama gidebildim. Gece 
yarısı odama gelerek Alevi-Sün- 
nî farkını soran bu muhabirin 
cehalet örneği sorularıyla karşı
laşınca ne söyleyeceğimi şaşır
dım. Çünkü böylesine cehâlet, 
hakikaten “cehd” ister. Oysa bu

muhabir her fırsatta yatağa ata
cak bir kadın arıyor, bulamadığı^ 
na üzülüyordu. Babil Tiyatro- 
su’nda, Türk gazetecilerden biri 
olan hanımın yanında bile kont
rolünü kaybederek elinde bira şi
şesiyle, “Şimdi yanımda karım 
yok, bir kadın olsa da beraber 
içip yatsak!” diye bağırmıştı. 
Ona Şii-Alevi farkını anlatır
ken, Don Juan’ın tatminsiz hâle 
gelmiş bir mutsuz olduğunu ve 
bir hadis-i şerifte belirtilen, “Zi
na yapan mahrumiyet bulur” hik
metini yaşadığını söyledim. Hay
li şaşırdı...

D ic îe  Saîıiîîeri ve C ü n ey ü 'i 

Bağdadi

Abbasi döneminde yapılmış bi
nalardan biri olan Medresetü’l 
Mustansiriyye’nin Dicle’ye ba
kan kısmının bomboş olduğunu 
görünce, sahillerin hep boş bıra
kıldığını farkettim. Daha sonra 
gezerken dikkat ettim, sahillerde 
hep hurma ağaçları var, kahve 
ve gazino gibi eğlence yerleri, 
parklar ve halka açık bahçeler 
yok. Sahil kültürü belli şartlarda 
ve belli dönemlerde gelişir. De
mek buna henüz imkân yok...

Medresetü’l Mustansiriyye 
büyük bir külliye. Her tarafını 
tamir eden uzman ve işçiler bü
yük bir titizlikle eseri orijinal bi
çimine kavuşturmaya çalışıyor
lar. Bu medrese her saldırıda yı
kılmış, yapılmıştır.

Hallâc-ı Mansûr’un küllerini 
yutan Dicle, hâlâ o havayı yansı
tıyor sanki... Taşacakken Man
sûr’un cübbesiyle sakinleşmiş bir 
nehir. Bu büyük veliyi tetkik 
için Bağdat’ta sekiz yıl araştırma 
yapan Luise Masignon’un mera
kının onu niçin hakikate götür
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mediğine hep şaşmışımdır. Her 
şey nasip meselesi...

Bağdat doğumlu Ahmet Ha- 
şim, çocukluğunda annesiyle

Herkesin Bağdat’ı Başka

Benden önce Bağdat’a gidip Or- 
tadoğu Günlüğü adlı bir kitapla

bile yer almıştı. O bakamdan, bu 
kitap da önceki gibi dar bir çev- 
rede okunmuş ve geniş okuyucu 
çevrelerini pek ilgilendirmemiş-

£S:;

gezdiği Dicle sahillerini anlatır^ 
ken bir yerde şöyle diyor:

“Akşam... San bir hasta se
m a... Bir gam-ı meçhul

Sisler ^bi tutmuş yine sâhilleri 
Eylül,

Bir hüzn-i rtıüzehhep gibi dur
gun yine Dicle,

Sessizliği olmuş yine rüyalara 
hack.”

Evet, Haşim’in dediği gibi, 
Eylül aymda Dicle alabildiğine 
durgun ve altmdan bir hüznü 
yansıtıyor. Zaten Bağdat’ta ak
şam üstüler de altından bir hü
zün ifadesiyle anlatılabilir. Gü
nün her saatinde başka bir Dicle, 
başka bir Bağdat gördüm... Bunu 
görüp yaşayabilmek için de She
raton gibi bir otelde az uyudum 
ve intihalarımı zenginleştirmeye 
çalıştım...

Günün öğle vaktinde Bağ
dat’ta dolaşmak zorunda kalırsa
nız, aylardan Eylül bile olsa peri
şan olursunuz. Cüneyd-i Bağdadî 
hazretlerini Maruf-ı Kerhî sem
tinde 13.30-15.30 arası iki saat 
arayınca, Bağdat halkının bu sa
atlerde niçin çalışamadığını an
ladım. Ben arabada pişerken, on
lar toprak üstünde elbet kavrula- 
caktı. İkindi vakti şehir, bildiği
miz toprak kokuyor...

Terkedilmiş bir tren istasyo
nunda bulabildiğimiz mütevazı 
türbeyi taksi şoförüyle iki saat 
aramıştık. “Bu. artık son türbe!” 
diyerek yaklaştığımız sırada bü
yük evliyanın himmeti yetişti. 
Cüneyd-i Bağdadî ile Sırr-i Sa- 
kâtî hazretleri yanyana idi. On
ların ruhâniyetine sığınarak her
kes için o türbede duâ ettim...

dönen Ali Nar ile bu şehri çok 
konuştuk. Velidü’l-Azamî adlı 
şairlerinden şiirler tercüme etti. 
Onun bakışı daha çok dinî kül
tür ve o çerçevede oluşan edebi
yat anlayışına bağlıydı. Pek çok 
şair ve aydının şiirde dinî veya 
fikrî duyarlığı önemsemeyişine 
şaşıyordu. Çünkü Baas Partisi la
iklik adına sosyalist bir kültürel 
baskı oluşturmuştu. Şu sahneye 
üzülüyordu: O dönemde ikinci 
adam olan Saddam Hüseyin’in 
emriyle her gece Bağdat’ın kenar 
mahallelerinden kamyonlar 
içinde getirilen Kerküklüler ko
naklaması ve güneye doğru sev- 
kedilimesi...

Aynı günlerde Bağdat’ı gezen 
Aziz Nesin ile Haşan Hüseyin’in 
gördükleri şeyler çok farklı... 
Onlar Baas Sosyalist partisinin 
bir komşu yoldaşı olarak gidiyor 
ve her şeye biraz bu perspektiften 
bakıyorlardı. Aziz Nesin’in biraz 
müfettiş edasıyla yazdıkları, o 
gün de bugün de gülünçtür. Kör 
köre ne diyebilir... Düşünür poz- 
lu Aziz Nesin’in Dünya Kazan 
Ben Kepçe adlı kitabında yazdık
larını okurken insan şaşırıyor.

Haşan Hüseyin’in, 1974 yı
lında katıldığı Mirbed Şiir Mih- 
ricanı adlı festivale katılarak 
Irak’la ilgili gözlemlerini daha 
samimi bir dille yazması da bu ül
kenin kültürüne karşı fazla bir il
gi uyandırmadı. Irak’taki notları
nı Bağdat Basra Yollarında adlı 
gezi kitabında toplar. Bu kitapta 
yalnız şiir ile Temimî ve El Beya- 
tî gibi şairler değil, o günlerde 
Bağdat’ta kabul edilmeye çalışı
lan ve tartışılan anayasa taslağı

tir. Bu da ancak Irak’ın belli bir 
dönemine tanıklık edebilecek 
niteliktedir.

Bu şehri görmeden yazılan, 
konuları Bağdat’ta geçen pek 
çok roman okudum. Hatta Bin- 
bir Gece Masalları’ndan yola çı
karak yazılan romanlarla stüdyo
larda yapılan Bağdat filmleri sey
rettim. Fakat ben gezip gördük
ten ve iklimine, mimarisine, ta
rihçesine vurulduktan sonra her 
şeyine ilgi duydum. Oralardan 
söz edenlere sorduğum sorular, 
bana şu gerçeği netleştirdi: îki 
yüz senedir bu ülkeyi yönetmeye 
çalışanların çoğu halkı umursa
mıyor, sayıp sevmiyor; halkla 
birlikte dünya kamuoyu da onla
ra soğuk duruyor. Fakat ne olur
sa olsun, orada olan her şey bizi 
etkiliyor ve o yüzden de ilgilen
mek zorundayız.

Gerçekten de bizim için rü
yalar ve masallar şehri olan Bağ
dat, Osmanlı’nın Edirne ve Erzu
rum kadar benimsediği bir bel
deydi. Musul, Kerkük, Filistin, 
Şam ve Hicaz da öyle... Artık o 
günlerde değiliz, ama sanal bir 
dünyada yaşamaya da mahkum 
değiliz.

Dünyanın öteki ucundaki in
sanlar Bağdat’ı yüz elli yıldır di
dik didik ederek neresinde ne 
var biliyorlar da bizim transit ge
çen hacılarımızla iş adamı ve po
litikacılarımız dünyadan haber
siz. Gazeteciler de gerilim peşin
de oldukları için şehri dolaşmı
yorlar bile.

Bağdat gibi diyârdan, bizden 
başka gafil var mı acaba? ■
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r a h m in d e  bo m ba la n a n  

GÜNEŞ...

TARIK TUFAN

M üzminleri bırakıp hakikati 
inliar edenleri dost edi
nenlere gelince, onlarla 

şeref kazanacaklarını mı umuyor
lar? Unutmayın ki asıl şeref (yal
nız) Allah’a aittir.

‘4'/139

Bağdat...
Gece bitiyor, güneş henüz 

doğmamış. Binbir gece masalları 
biteli çok oldu. Çok zamandır 
aşklar anlatılmıyor gece yarıla
rında.

Fuzuli susmuş. Leyla da yok,

Mecnun da.
Havada kızıl bir karanlık var. 

Hüseyin’den bu yana gökyüzün
den eksik olmayan bir kızıllık bu. 
Güneş, gecenin rahminde doğu
munu bekliyor.

Birazdan £?üne.® dopacak. 
Birazdan güneş doğmayacak. 
Birazdan neler olacağını kim

se bilmiyor. Kristal bir gökyüzü 
var ve kuşlar kanatlarını çırpsa 
paramparça olacak. Kuşlar kanat 
çırpmıyor, ötüşüyorlar yalnızca. 
Kuşlar bir acıyı haber veriyor. 
Kuşlar, Hüseyin’den bu güne hep

acıyı haber veriyor Bağdat’ta.
Fuzuli susmuş, söylenecek bir 

~aşk yok Leyla’dari bü yana.
Ezan okunuyor.
İstanbul’da, Bağdat’ta, Bey

rut’ta, Şam’da, Kudüs’te, İslama- 
bad’ta, Saraybosna’da, Kahi- 
re’de, Tahran’da, Mekke’de ezan 
okunuyor.

Müşfik sesler gökyüzünü ok
şayıp, evlerin küçük odalarına 
umut dağıtıyorlar.

Washington’un, Londra’nın, 
Brüksel’in, Paris’in, Cenev
re’nin, Madrid’in, Amsterdam’ın 
kirli susuşlarına inat, Bağdat’ta 
hüzün ve direniş makamında bir 
sfîHrîH %*zrîrî5 rîîrîîrîüvor,

Allah’u Ekber!
Yeryüzünün egemenlerinin 

kulaklarında çınlıyor ses. Varlık
larını sarsıyor, alçaltıyor, redde
diyor, yok sayıyor, kafa tutuyor, 
dikleniyor, rest çekiyor, ihtar 
ediyor, tehdit ediyor.

Birazdan güneş doğacak.
Birazdan güneş doğmayacak.
Birazdan neler olacağını kim

seler bilmiyor.
Allah’u Ekber!
İllüzyonlar altüst oluyor. 

Teknolojik donanımlar, sayısal 
üstünlükler, silah gücü altüst 
oluyor bir tek cümlede. Kısacık 
bir cümlede.

Allah’tan başka bir ilah ol
madığına şahitlik ediyoruz!

Bağdat’ta kristal gökyüzünü 
kırmamak için kuşlar kanat çırp
mıyorlar. Ezan okunuyor, kuşlar 
eşlik ediyorlar.

Fuzuli ezana kulak kesiliyor.
Hüseyin ezana kulak kesili

yor.
Fuzuli ve Hüseyin mutlak aş

ka şahitlik ediyorlar.
Haydi namaza!
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Haydi kuıtuluşal
Bir tek ses, yeryüzünün her 

yerindeki insanları aynı yöne yö
neltiyor. Egemenlerin başarama
dığını yapıyor. Teknolojinin, si
lahın yapamadığını yapıyor.'Yer^ 
yüzünün her köşesindeki kalple
ri, aynı ritme ayak uydurmaya 
çağırıyor.

Bağdat, ezan, kuş sesleri, kızıl 
gece, Fuzuli, Hüseyin...

Uyuyan çocuklar.
Uykusunun ortasında kor

kuyla irkilen çocuklar.
Gözlerine uyku girmeyen an

neler ve dışarıda tedirgin adım
larla sigarasından nefes alan 
adamlar.

Sonra bombalar...
Bombalar her yerde. Gökyü

zünü kaplayan muhteris alevler, 
patlamalar, sirenler, acı, çığlık
lar. Bağdat bombalanıyor. Bağ
dat, kadim dostu olan hüznü bir 
gece yarısı evinde ağırlıyor. Ç o
cuklarıyla, kadınlarıyla, yaşlıla
rıyla birlikte, bir gece ansızın ka
pısını çalan tanıdık yüzü evine 
konuk ediyor. Her zaman uğra
madan geçmeyen misafirini. 
Elinde ne varsa önüne seriyor. 
Ekmeğini veriyor, içeceğini veri
yor, çocuklarını kurban ediyor, 
ruhunu veriyor.

Bağdat bombalanıyor.
Güneşin gecenin rahminde 

paramparça oluyor.
Sabah olmuyor bir türlü, gü

neş doğmuyor.
Fuzuli susmuş, aşklar kan 

içinde. Leyla yok. Mecnun yok 
artık.
Birazdan güneş doğacak... ■

DERSİMİZ: RACHEL’IN 
ZEYTİN ÇÖZLERİ...

SİBEL ER A SLA N

"Şehadet en mükemmel öğretmendir. . ."
A. Şeriatî

F ilistin'de bir öğretmen... 
Tahtaya bir şeyler çizip, 
öğrencilerine soruyor: 

"Bu nedir çocuklarV'... Çocuk
lar her sabah aynı telaşla... dür
bünlü tüfeklerin soluğunu, ense
lerinde hissederek yetişiyorlar sı
nıfa. Ama her sabah... Aynı dür
bünlü takip, aynı ölümcül nefret 
ve aynı yaşama inadı... makaraya 
dolanmış bir nakarat gibi bitevi
ye: Hak beyazladıkça, zulmün
den kararıyor batıl...

Çocuklar kararlı, her şeye 
rağmen okula koşuyorlar.

Dikkat buradaki kilit liavram 
"herşeye rağmen"dir.

Siz olsanız, "herşeye rağmen" 
parantezinin içine neleri koyabi
lirsiniz? O çocukların, çatısı ol
mayan ve kim bilir yahudi dozer
leriyle kaç kez yıkıldıktan sonra 
bir daha... bir daha... yapılmaya 
çalışılan okulları var. Kim bilir 
kaç öğretmenleri gözlerinin 
önünde patlatıldı? Kim bilir kaçı
nın babasından bir daha haber 
gelmedi. Kim bilir kaçı dokuz ya
şına varmadan dürbünlü tüfek
lerle vurulacak... Bütün bu yürek 
yakıcı "herşeye rağmen"lere rağ
men, her sabah siyah saçlarını iki 
örgü halinde toplayıp ucuna da

beyaz kurdele takıp gönderiyor
lar çocuklarını. Filistinli anneler.

Onlar tı̂ htn bu insanlık dışı 
katliama göğüs gererken adeta 
dağlar gibi sapasağlam durabil' 
menin dersini veriyorlar.

Zapzayıf ve esmer eliyle tah
taya "incir" resmi çiziyor öğret
men. Bit nedir diye dönüyor ço
cuklara... Çocuklar: "Tanıdık... 
Rachel'dir o" diye bağırıyorlar.

Zapzayıf ve esmer eliyle tah
taya "zeytin" resmi çiziyor öğret
men bu sefer. Bu nedir diye dö
nüyor çocuklara... Çocuklar: 
"Rachel'in gözleridir o" diye se
vinçle bağırıyorlar.

Zapzayıf ve esmer eliyle tah
taya "Tur Dağı"nı çiziyor bu se
fer öğretmen. Yine hu nedir diyo 
döndüğünde sınıfa... Çocukic.1’ 
artık yerlerinde duramaz bir şe
kilde coşkuyla havalara fırlaya
rak "Rachel!..."diye bağırıyorlar.

B ir kadın, bir dağa ancak bu 
kadar benzeyebilir.

Filistin'inde çocuk olmayı - 
daha doğrusu bir türlü çocuk ola
mamayı- en iyi anlatabilecek ki
şiydi Rachel. Ne yazık ki, buldo
zerlerin altında ezilenlerin bir 
şeyler anlatabilme şansları yok. 
Öyle bir kandırmaca ve demagoji
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çağında yaşıyoruz ki... Sözün, 
kelim elerin, hu lcııknn -hir Hir 

anlamının kalmadığı bu döne
meçte belki de en iyi sözü ölü
müyle söyledi Rachel. İnsanla
rın bir yanlışa itiraz edebilme 
haklarının tamamen ortadan 
kaldırılması ve o yanlışa itiraz 
edebilme haklarının ancak bul
dozerler altında ezilerek öldürül
me fiili içine daraltılmış olması 
ne kötü, ne acı ve ne kadar in
sanlık dışı.

Büyük bir akıl tutulması ya
şıyoruz.

Bir kız ezilerek öldürülüyor.
23 yaşında bir kız, Filistinli 

çocukların evlerini ve vatanları
nı başlarına yıkan hain yahudi 
tanklarının önüne dikiliyor. 
Ama kimse umursamıyor bile. 
Zira, yahudi olmayanların dışın
da tüm insanlığı yok edehilirsi' 
niz şeklindeki, haham fetvalarıy
la yetişmiş buldozerci için, bu
nun safariden bir farkı yok. Filis
tin'de çocuklar, Filistin'de anne
ler ve babalar... hain bir safari
deymişçesine avlanıyorlar.

Bir kız ezilerek öldürülüyor. 
Tüm dünyanın gözü önünde.

Dozeri kullanan manyak, geri vi
tese taktiği kiniyle ölü kızın üs
tünden defalarca geçiyor. Bir ke
re ... bir kere ,., bir kere ,., da
ha. Ölüyor Rachel, ölüyor insan
lık ...

Ölüyoruz hep birden.
Şiddetin ve kinin akıl almaz 

boyutlara eriştiği; hatta düpedüz 
tanrılaştığı bir asırda, bundan 
daha vahim bir kıyamet fotoğra
fı olabilir mi? Bir avuç Filistinli 

. çocukla birlikte yahudi işgalcile
re göğüs germeye çalışan gence
cik bir kadın. Buldozerle ezili
yor... Ezilen Rachel ve Filistinli 
çocukların ümidi değil yalnızca... 
Ezilen biziz, tüm dünya... Rac
hel'in hunharca katliamı, peşi sı
ra bir vakum gibi emerek yok 
ediyor, hukuka, insanlığa ve ba
rışa dair tüm inançlarımızı...

Rachel de diğer Filistinli ölü 
çocukların gittiği cennet bahçe
lerinde yalınayak koşuyordur 
umarım. Annesi, yüzü bir kuzu- 
cuğa benzeyen kızlarının feci 
akıbeti hakkında ne düşünüyor
dur acaba... Ya Başkan Bush ve 
Beyaz Saray? Vatandaşı R ac
hel'in ölümü hakkında hangi be

yanatı verecektir? Ya tüm bu 
katliamın mimarı s'S'on'Vrn'Vi asra 
vereceği cevap nedir? Sanırım si- 
yonizmin cevap vermek gibi en- 
tellektüel bir arka planı asla ol
mayacak, zira vampirler çetesi
nin manifestosu olamaz.

Peki ben ne ne düşünüyorum 
R achel'in ölümü hakkında... 
Orada ve Rachel'in yerinde ben 
olmalıydım. Zira o diyarlar, be
nim emanetimdir. Resul ema
netidir; Kur'ân ve Isrâ emaneti
dir; Süleyman, Musa ve İsa 
emanetidir. Uçan kuşun, esen 
yelin, daldan kopan yaprağın 
hesabı bİze yazılıdır. B ir buldo
zerin paletleri altında "diri diri 
toprağa gömülen” kızlara "su- 
çun neydi diye sorulduğun
da”...  veremeyeceğimiz cevap
lar, yerden kaldıramayacağımız 
alınlarımız vardır.

Bir kız ezildi Filistin'de.
Filistinli çocuklar onu başla

rına taç ettiler.
Bir kız ezildi Filistin'de...
Zeytin'in hatırına... İncirin 

hatırına... Tur Dağının hatırı
na... ■
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Mutluluğu uzaklarda aıa- 
inak beyhude bir uğraş
tır. Birilerinin bize mut

luluğu armağan etmesini bekle
mek içimizdeki fenerin aydınlığını 
keşfedememektir. Neşe dolu iş, 
huzurlu bir gönül burnumuzun di
binde görülmeyi, kurulmayı, hisse
dilmeyi beklemektedir.

Huzur kaf dağının başında de
ğil, takılmamızı bekleyen düz yol
daki çakıl taşında, yapraktaki bö
cekte, gönül okşayan bir çeşme su
yunun sesindedir. Bir dost sohbeti 
aralar gönül kapımızı, içli bir türkü 
titretir kalbimizin titrek tellerini, 
bir kuş alır uzaklara götürür cümle 
kırgmiımızı.

Çevresindeki renklere, denizle
re, kuş seslerini vakit ayırmayan in
san, sağırdır, kördür, hatta dilsizdir. 
Bu zevklerden uzak olan insanların 
yitirecek bir şeyleri kalmamıştır.

Mutluluğu arayan çevreye alıcı 
gözle bakmasını bilmelidir. İnsan, 
tefekkür, tedebbür etsin de nasıl 
şükretmesin? Bu mümkün mü? 
Cümle mahlukata bir mükemmel
lik armağan eden Mevla’ya nasıl 
müteşekkir kamasın? Bunca güzel
likler içerisinde çirkinliklerden 
dert yananlar benliğiyle barışık ol
mayanlardır. Oysa aslolan diken
ler içinde el değmemiş gülü göre- 
biline, insanlar içinde kirlenme
miş tebessümü hissedebilıne yetisi
ni sahip olmaktır.

Hele şu ahşap binaların duvar
larını süsleyen siyah beyaz resim
deki cezp ediciliğe bir bakın. Gü
zel günler gören ve bu günleri gö
receğine inanan bu resimlerdeki 
adama iyice bakın ve yakalayın 
yaşama dair ayrıntıları. Güzel in
sanlar, dünyayı güzel yapmayı ar
zular. Güzellikle güzel morfolojik 
akrabadır, unutmayın.

MUTLULUK ELİMİZDE

C A N E R  DOĞAN.

Memduh Şevket’in "Hişşt, 
hişt!” hikayesindeki insanı hayata, 
eşyaya, barışa eriştiren sesi duyabil
mek , bir sesteki büyüye bakarak 
hayatımıza anlam katmak gerekir. 
Paslanmadan gönül telimizi titre
ten “hişt” sesine, kimden gelirse 
gelsin, merhaba diyebilmek ne hoş.

Hele hele bir insan Behçet Ne- 
catigil’in “Yıldızlara Bakmak” oyu
nunu okumalı ki yıldızlara bakmak 
için geç kalmasın. Sevmeyi bilme
yen yıldızları göremez, kendindeki 
güzelliği göremeyen bir kişi eşya
nın esrarına vâkıf olamaz. Çocuk
larına sevgisiz davrandığını söyle
yen valiye Hz. Ömer’in tavrı ne 
güzel örnektir. Sevmeyen insan 
gülümseyebilir mi, huzurlu olabilir 
mi? Ormanlar içinde yaşayıp çi
çekleri görememek... Dünyaya, eh 
dünya değil mi, diye iç geçirenler 
vakti boşa geçirenlerin ta kendile
ridir. Önemli olan teleskopla gö
rülmeyeni çıplak gözle görebilmek, 
varlığın ve var olmanın mutluluğu
na 'erişebilmektir. Gözleri görme
yenler mutlak hakikat karşısında 
idrak fakiri olanlardır, yoksa âmâ 
olanlar değildir, görme özürlüler.

Mutluluk içinde yaşadığımız 
anın içinde saklıdır. Önemli olan 
onu fark etmek ve hayata mana 
biçecek bir ömür yaşamaktır. Ya
şamak ne güzel, diyendir güzellik

leri yaşayan; mutlu olduğunu his
sedendir, huzuru çıkınında taşı
yan. Gönlüyle gözü arasındaki m e-. 
safeyi kısaltan' insana ne mutlu. 
Şair ne güzel söylemiş:

“Geceleyin bir ses böler uykumu 
İçim üipermeyle dolar, nerdesin? 
Arıyorum yıllar var ki ben onu 
Aşığıyım ben çağıran o sesin.” 

içinizdeki sese kulak verin,’ 
gözleriniz dünkünden daha ileriyi, 
hem de daha net, görecektir buna 
inanın. Kulak verdiğiniz de inanın 
“zaman, tahtayı kemiriyor” olsa da 
içinizde enginlere açılan ve dü
meni sizde olan bir geminin varlı
ğından haberdar olun. Yüce Mev
la’ya açın ellerinizi, kelebekler 
yoklayacaktır en kısa zamanda gö
nüllerinizi.

Biliniz ki “güneşi ceketinin as
tarında kaybedenler” mutlak kay
bedenlerdir. Mühim olan karan
lıkta güneşe giden yolu bulabil
mektir.

Bu sabah kendinize bir günay
dın çekin, her şeye kızıp ‘ha havle’ 
çekmeyi bir kenara bırakın. Güne
şin sizin için doğduğunu, Rabbimi- 
zin erişilmez bir beden verdiğini 
düşünün. Aynanın karşısına ge
çin, kendinize bakın, inanın barı
şacak bir yönünüzü bulacak, hamd 
edeceksiniz. Mutluluk yanı başı
nızda sizi bekliyor.
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DOSTLARIMIZ 
DÜŞMANLARIMIZIN YANINDA

E R T U Ğ R U L  BA YR A M O Ğ LU

K öprüliı Fazıl Ahm et Pa
şa döneminde Girit
Vn,satmasın m fıitirilm e-

1 •• ••1 1 111 1 . bi UyUi uuyuK iiaz,miîvrd.i yaj^ıiü
ancak Avrupa devletleri Ro
dos’un düşmemesi için adaya 
asker göndermektedir. Bunlar 
arasında Osmanlıya dost görü
nen Fransa da vardır. Paşa fet
hi gerçekleştirir. Fetihten sonra 
Sadrazam Fransızların bazı hak

larında kısıntıya gidince Fransa 
İstanbul’a elçisinin  gönderir
ama piri ne yanarsa yansm  r>ç\'
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sonunda sözü tarihi Osmanlı - 
Fransız dostluğuna getirince 
paşa patlar;

“Evet Fransızlar bizim dos
tumuzdur ancak onları daima 
düşmanlarımızla beraber görü
yoruz. ■

A V RU PA

Gerçekten Avrupa’da ilim 
gelişmiş ve sanayi ilerlemiş
tir. Fakat orası hayat mem- 
bamdan eser olmayan ka
ranlıklar ummanıdır. Orada 
maddenin putlaştırılması- 
nm tezahürü olarak banka 
binaları sanat güzelliği, gö
rünüş ve temizlik bakımın
dan kiliselerden üstündür. 
Avrupa’nın böbürlenip dur
duğu şu liım, hikmet ve hü
kümet kof görüntüden baş
ka bir şey değildir. Gerisinde 
hakikat yoktur. Semavi yö
netim ve ilahi vahiyden na
sibi olmayan fakat elektrik 
ve buharı kullanmada son 
derece mahir bir millet. 
Araçların hakim olduğu ve 
sanayinin tahakkümü altın
da bulunan bu medeniyette 
kalpler ölüyor, şefkat, vefa 
ve asil insani mevhumlar 
maktul düşüyor. ■

(Muhammed İkbal)

SUÇ

Fransız ihtilalinin olduğu 
yıllarda suçsuz birini yakala
yıp hapse atarlar. Aradan 
günler geçer, bir gün polis 
şefi onu çağırtır. Mahpus 
polis şefine “beni neden tu
tukladınız” diye sorar, şef 
umursamaz bir tavırla cevap 
verir “sen de ne meraklı 
adammışsın soracak başka 
bir şey bulamadın mı ?” ■
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YANSIMALAR / BAYRAMOGLU

ASLANIN PAYI N EDEN FU Z U Lİ B A L A R ISl İLE 
KA RIN CA

Aslan ile yaban eşeğî~ava--------- Divan şairlerinin^ şiirlerinde
çıkmışlar. Aslan kuvvet
liymiş, tuttuğunu parçalıyor- 
muş, yaban eşeği de hızlı ko
şuyor, gidip hayvanları çevi^  ̂
riyormuş. Akşam olunca as
lan avları üçe bölmüş; “bir 
parçasını ben alacağım, çün
kü ben kralım” demiş. Sıra 
ikinci parçaya gelmiş sıra 
“ikinci parçayı da ben alaca
ğım çünkü birlikte avlandık” 
demiş, sıra son parçaya ge
lince aslan kükremiş “üçün- 
cüsüne gelince sen buradan 
hemen kalkıp gitmezsen o 
parça senin başına bela geti
rir” demiş. ■

BİR KİBRİT

Bir ülkede seçim yapıla
cakmış. İktidar olması 
muhtemel bir parti büyük 
bir salon toplantısı düzen
lemiş. Konuşmalar teker, 
teker yapılmış son konuş
macı olarak insanları etki
lemesi ile tanınan parti
nin en güçlü hatibine sı
ra gelmiş. O sırada salo
nun elektriği rakip parti
liler tarafından kesilmiş. 
Etraf zifiri bir karanlığa 
boğulmuş ama konuşmacı 
tavrını değiştirmeden 
kürsüye çıkarak bağırmış 
“herkes bir kibrit yaksın” 
Herkes bir kibrit yakınca 
salon aydınlanmış ve ha
tip konuşmasını gür sesi 
sayesinde daha etkili bir 
biçimde bitirmiş. ■

kendi asıl isimlerinin yeri
ne birer mahlas kullandıkla
rı malumdur. Asıl ismi Meh- 
med olan şairimiz de bu gele- 
neğe uyarak Fuzuli mahlası
nı alır. Fuzuli’nin manası 
‘Boşboğaz, kendini ilgilen
dirmeyen konulara karışan’ 
manasındadır. Halk dilinde
ki Fodul buradan gelir. Şair 
böyle bir ismi neden seçtiği
ni Farsça divanının önsö
zünde izah eder “Bir mahlas 
almam gerekiyordu. Şiire ye
ni başladığım zamanlar gün
lerce mahlas olarak üzerinde 
düşündüm, aldığım her 
mahlasa bir müddet sonra 
bir ortak çıktığı için yeni bir 
mahlas alıyordum. Fuzuli 
mahlasını seçtim. Bu lakaba 
kimsenin tutmayacağını bil
diğim için ortaklık endişe
sinden kurtuldum” diyor .

Şair ayinesi iştir kişinin, 
lafa bakılmaz diyor. Önemli 
olan işimizdir, ismimiz de- 
ğil. ■

ZEKAT

İlmin zekatı onu ehline 
vermektir. Evin zekatı gelen 
misafiri ağırlamak ve itibar 
etmektir. Sohbetin zekatı 
dedikodudan uzak durmaktır 
Evladın zekatı yetimlere ih
sandır. Kuvvetlinin zekatı 
zayıflara yardımdır. Nefsin 
zekatı kötü ahlakları terk et
mektir. Aşkın zekatı ver
mek, hep vermektir. ■

(Kenan Rifai)

Arının biri, kovanından 
pek neşeli, pek kararsız bir 
halde uçup geliyordu. Bir 
karınca onu böyle görün
ce dedi ki;

'Neden böyle neşeli
sin.

Arı, a karınca dedi, 
neden neşeden gönlüm 
coşmasın, niçin neşelen
meyeyim, nerede istesem 
orda oturuyorum, ne di
lersem, seçip yiyorum. Di
lediğim gibi dünyayı gezip 
dolaşmaktayım.

Bu cevabı verip yay

dan fırlayan ok gibi bir 
kasap dükkanına kadar 
uçtu, dükkanda yağlı bir 
et parçası vardı, ona ko
nup hemencecik iğnesini 
daldırdı.

Kasap, ete satırı çalın
ca arı, ikiye bölünüverdi. 
Karınca haberdar olunca 
gelip arının yarısını aldı. 
Yolda hem zorlukla onu 
çekiyor hem de söyleni
yordu;

-Dilediği şeyi yiyen, 
gönlünün istediği yere 
konan kişi dilemediği şe
yi görür, senin akıbetine 
uğrar. Dilediği gibi yaşa
yan, senin gibi ölür. Bak 
sonun ne oldu ? Haddin 
olmayan yere adım attın 
ama bilgisizlik yüzünden 
kendi kendinin kanına 
girdin. ■
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BAK şu  BEYAZ ADAMIN 
YAPTIKLARINA!

F A H R E T T İN  GÖR

Rey az adamlar ( Bush Juni
or ve çetesi) şimdilerde 

J  yeni bir yer keşfetti. O
yV̂ lİJLİ y V CXJLX̂JLXWJ.

zılderililerine medeniyet götürü
yorlar; tıpkı Colomb’un, Cor
tez’in yaptığı gibi! Colomb altın, 
inci vaad etmişti Kraliçesi’ne; 
beriki petrol vaad ediyor kendi
sini iktidara taşıyan aç gözlü, za
lim silah tüccarlarına, petrol şir
ketlerine!

Yüzyıllarca önce Amerika kı
tasına ayak basanları dostça kar
şıladı yerli halk ama Avrupa’nın 
ipten, kazıktan kurtulmuş, altın 
hırsıyla gözü dönmüş canileri 
acımadılar bu sevgi dolu kızılde- 
rililere. Sunay AKIN’ın kitabın
da Salah BİRSEL’in anlatımıyla 
1805’te Kızılderili reisi Algiysi 
şöyle haykırır vicdansız yürekle
re:

**Atalarınız küçük bir top
rak parçası istedi, acıdık verdik 
onlara; ayrıca mısır ve et ver
dik. Onlar da bize zehir yani iç
ki verdiler. Ülkemizi tanıyınca 
diğerlerini de çağırdılar; onlara 
da yer verdik. Onları dost san
mıştık çünkü bize ^kardeşim* 
diyorlardı bu yüzden onlardan  
hiç korkm uyorduk. Zam anla  
sayıları çoğaldı, bütün yurdu

muzu istediler. Çözümüz açıldı, 
savaşlar oldu. Sayıları çoktu, 
silahlan çoktu, halkımızı öldür- 

rtjît A  ■«.Vt-'VV* V »-w» »▼»T

lar, içki yüzünden binlerce ki- 
Zilderili kırıldı.

Eskiden bizim topraklarımız 
çoktu ,sizinkiler küçüktü. Şim
dilerde siz kalabalık bir ulus ol
dunuz; bize yatağımızı serecek  
bir toprak parçasını bile çok gö
rüyorsunuz.*^

Bugünlerde anlatılan bir fıkra
var:

“Olay N A ŞA ’nın uzay çalış
malarını yaptığı bir bölgede ge
çer. NASA ay yüzeyine çok ben
zeyen bu bölgede astronotlarını 
eğitmektedir. Bu garip kıyafetli 
ve garip araçlı grup, bölgede to
runuyla birlikte çobanlık yapan 
yaşlı bir kızılderilinin dikkatini 
çeker. Yaşlı çoban İngilizce bil
mediği için bu garip kıyafetli 
adamlarla torunu vasıtasıyla ko
nuşabilmektedir.

NASA görevlisi astronotları 
çobana tanıtırken, “bunlar aya 
gidecek olan astronotlardır, bu
rada eğitim çalışmaları yapıyor
lar” der. Yaşlı çoban heyecanla 
“Onlarla aya bir mesaj yollayabi
lir miyim?” diye sorar.Görevli

olur der ve ses alma cihazını çı
karıp kızılderiliye uzatır. Kayıt 
bitince çocuktan dedesinin me
sajını İngilizceye çevirmesini is
terler. Kızılderili çobanın aya 
gönderdiği mesaj kısa ve özdü: 
**Bunlara dikkat edinlToprak- 
larınızı almaya geliyorlar!**

Bir halkı ve kültürünü yok 
edenler şimdi bir başka halkı, 
kültürü, medeniyeti yok etmeye 
çalışıyorlar. Haçlı-Siyonist itti
fak, sadece masum halkını değil, 
İslam’ın külıüı şeati oağuaL’ıa 
tarihi dokusunu bombalamakla 
meşgul. Her atılan bomba yüre
ğimizde, dilimizde var olanları 
koparıyor sanki.

Iraklı Müslüman kardeşleri
mizin bu rezil istiladan kurtul
ması için dua edelim, elimizden 
geliyorsa yardım edelim. Bir söz 
vardır sanki şimdi söylenmiş gi
bi...

“B a’de Harabi’l-Basra (Bas^ 
ra, Basra olmaktan çıktıktan 
sonra gelecek yardım ne işe ya
rar)”

sözünde olduğu gibi olmama
sını diliyorum.

Zalimin zulmü varsa
Mazlumun Allah’ı var
dizelerinde ifade bulan çare

sizliğimize üzülüyor, milletimize 
eski kudretini ve nusretini nasip 
edip mazlumlara çare olmasını 
Cenab-ı Allah’tan diliyorum.

Şeyh Sadi ne güzel söylemiş:
Mazlumun kurumuş duda

ğına söyleyin gülsün;
Çünkü zalimin dişi nasıl ol

sa sökülecektir. m
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ÜMRAN EK

IRAK TARİHÎ

OSMANLI SONRASI IRAK

VELİ ŞİRİN

Osmanlı Devletinin Son Yılları

10 Temmuz 1324 (23 Temmuz 1908) günü îtti- 
hat ve Terakki Cemiyeti’nin yaptığı ihtilal üzeri
ne, 11 Temmuz 1324 (24 Temmuz 1908) Cuma 
günü Sultan Abdülhamit’in Meşrutiyet’i ilan et
tiği ve Kanuni Esasi’yi yeniden yürürlüğe koydu
ğu, Sadrazam Said Paşa’nın gaizetelerde çıkan bir 
beyannamesi ile halka duyuruldu. Böylece yasa
ma ve yürütme gücünü elinde tutan padişah, bu 
yetkilerini meşruti bir sistem içinde millete dev
rediyordu. Artık Türkiye’de yeni ve fakat zor bir 
dönem başlamıştı. Kısa bir zaman içinde onlarca 
siyasi parti(fırka) kuruldu, gazete çıkarıldı. Bu 
dönemin en önemli sözleri “Hürriyet, Adalet ve 
Müsavat(eşitlik)" oldu.

Her fenalığın sebebi olarak, eski düzen, padi
şah ve çevresi gösterilmişti. Halk bütün fenalık
ların sona ereceğini zannederken, vaziyetin böyle 
olmadığı pek kısa bir süre sonra anlaşıldı. Çünkü 
fenalıklar bitmemiş ve yeniden karışıklıklar orta
ya çıkmaya başlamıştı.

31 Mart 1325 (13 Nisan 1909) tarihinde, yeni 
yönetime, İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne(fırkası- 
na) ve yapılmaya başlayan yeni uygulamalara kar

şı, İstanbul’da bulunan ordunun bir kısmı tarafın
dan bir ayaklanma başlatıldı. Bu ayaklanmaya 
karşı, Selanik’te bulunan 3.Ordu birliklerinden 
ve bazı İttihat ve Terakki mensup ve destekçile
rinden oluşturulan “Hareket Ordusu” adı veri
len bir kuvvet gönderildi. Padişah II.Abdülhamit 
olaylar karşısında ve sırasında hareketsiz kalmıştı. 
Ayaklanmanın bastırılmasından sonra, olaylarda 
padişahın da vebali ve dahli bulunduğu düşünce
siyle, II.Abdülhamit tahttan indirildi ve V. Meh
met Reşat tahta çıkarıldı.

23 Temmuz 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanın
dan 23 Ocak 1913 tarihinde yapılan Bab-ı Ali 
baskınına kadar, hükümetlerin biri gitti, biri gel
di: l.Said Paşa hükümeti, 2.Kamil paşa hüküme
ti, 3 .Hüseyin Hilmi Paşa hükümeti, 4.Tevfik 
Paşa hükümeti, 5.Hüseyin Hilmi Paşa hüküme- 
ti(ikinci defa), ö.Hakkı Paşa hükümeti, 7.Said 
Paşa hükümeti(ikinci defa), S.Gazi Ahmet Muh
tar Paşa hükümeti, 9.Kamil Paşa hükümeti,
lO.Mahmut Şevket Paşa hükümeti(Bab-ı Ali bas
kınından sonra kuruldu).

İttihat ve Terakki Fırkası (partisi) Meşruti
yet’in ilanından sonra hükümet sorumluluğunu 
almamış ve Bab-ı Ali baskınına kadar beklemişti.

' î i i
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Geçen bu beş yıl içinde ise, ülkede bir türlü istik- 
rar sağlanamamış ve on hükümet gelmiş, gitmiş 
ve 1911 Trablusgarp Savaşı ile 1912-1913 Bal
kan savaşları yaşanmıştı. Nihayet 10. hükümet 
plan Mahmut Şevket Paşa hükümeti de sadraza
mın suikast sonuçu ölmesi üzerine dağılmış ve İt
tihat ve Terakki Partisi tamamen kendi mensubu 
olan Sait Halim Paşa’nın sadaretinde bir hükü
met kurdurmuştu.Ancak, dünyada meydana ge
len gelişmeler büyük savaşın yaklaştığını göster
mekteydi. Osmanlı Devleti, Sultan II.Abdülha- 
mit döneminde takip edilen denge siyasetini sür
düremez hale gelmiş ve dünya savaşına hazırlanan 
İttifak ve İtilaf devletlerinden birinin tarafında 
olmak için gayret etmeye başlamıştı. Cemal Paşa 
Fransa’ya, Cavit Bey İngiltere’ye gitmiş ve sonuç
suz görüşmeler yapmışlardı. Almanya ise bütün 

;îo  MiîTMOTTilf in in  v a n m d a  s a v a -O ” • >
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tos 1914 tarihinde yapılan gizli bir anlaşma ile Os- 
manlı Devleti Almanya tarafında 1. Dünya Sava
şına katıldı.

Sultan II. Abdülhamit şöyle diyor: “Alman 
imparatoru saltanatım zamanında iki defa İstan
bul’a geldi. Kendisini yakından tanıdım. Genç, 
faal, nazik, sevimli bir zattı. Bismark’ı yere çarp
tıktan sonra onun rolünü kendi üzerine aldı. Fa
kat onun kadar tecrübeli ve akıllı değildi. Güttü
ğü gaye Almanya’nın askeri kuvvetiydi. Ben A l
man politikasına çok ehemmiyet vermekle bera
ber öteki büyük devletleri de gözden kaçırmaktan 
ve gücendirmekten daima sakındım. Politikamı 
daima terazi ile tarttım. Rusya imparatoruna da 
fırsat düştükçe dostluk gösterdim. Coğrafi mevki- 
imiz bunu icap ettiriyordu. İkinci gelişinde, A l
man imparatoru ile bir akşam hususi görüşmemiz 
esnasında birdenbire kalktı iki elimi birden tuttu, 
''Avrupa’da bir harp zuhur ettiğinde bizim tarafa ge
çersiniz, değil mi Majeste/” dedi. Cevaben, “Aziz 
dostumuzsunuz, fakat size şimdiden söz vermek hak
limi haiz demlim. Bunu ancak o zaman düşünebili
rim." dedim. Devletimin menfaatlerini düşünme
den hiçbir devletin arzusuna hedef olamazdım. 
Avrupa’da siyasi vaziyet her an gerilmekte idi. Ne 
zaman olsa umumi harp çıkacaktı. Fakat bizim bir 
tarafa meyletmemiz yavaş yanmakta olan ateşi 
alevlendirebilirdi. Buna sebep olarak biz gösterilir
dik. Adımlarımızı saymaya, hesapsız hareket et
memeye mecburduk. Herkes ben diplomatım de
mekle diplomat olmaz. Bismark hakiki diplomat

idi. Avrupa’nın ruhunu bilirdi. Kendisi ile hususi 
muhaberatım vardır. Almanlar askerlikte ve çalış
kanlıkta birinci derecede bir millettir. Ama Rus-' 
ların nüfus kuvvetine, İngilizlerin sinsi politikala
rına karşı gelebilirler miydi? Burası kestirilemezdi.

“Ben hiçbir devlete söz verip bağlanmadım. 
İngiltere ve Fransa’nın gözleri devamlı Şark’ta idi. 
Bilhassa Müslümanlarla aramızda nifak çıkarmak 
emelleriydi. Kuvvetimizi bu yolla kırmak istiyor
lardı. Halifelik politikası ile bunu önlemek isti
yordum. Bir çıban başı çıkartmamak için çok ça
lıştım. Avusturya imparatoru da dostum idi. Am
cam Sultan Aziz’in Avrupa seyahatinde tanışmış
tım. İtalya kralı Umberto da dostum idi. Oğlu 
Emanuel İstanbul’a geldiğinde, Umberto İtal
ya’da bir suikastla ölmüştü. Emanuel kral olmuş
tu. Bu Emanuel’in zevcesi, Karadağ Prensinin kı
zıydı. Karadağ Prensini daima elimde tutuyor ve

R..I

Prensi Ferdinand’ı hususi yaverim yaparak okşu- 
yorduın. O sıralar Bulgarlar Rusya’nın ştraaıık ço
cukları idi. Hülasa harp gailesinden daima sakın- 
dim.” 1

Birinci Dünya Savaşı öncesinde, asırların im
biğinden süzülüp gelmiş bu “Devlet-i Aliye” siya
setini terk eden İttihat ve Terakki liderleri Enver 
Paşa(34 yaşında). Cemal Paşa(40 yaşlarında) ve 
Talat Paşa(40 yaşlarında) Osmanlı Devleti’ni sa
vaşa soktular. Hem de iddiacısı oldukları meşruti
yet rejiminin kurallarına uymadan, Mebusan 
Meclisi’nde bile tartışmadan. Padişah Sultan Re
şat’a haber vermeden, üç kişilik heyetlerine bir de 
Said Halim Paşa’yı katarak!..

Birinci Dünya Savaşı

Osmanlı Devleti, savaşa katılır katılmaz pek çok 
cephede birden savaşmak zorunda kaldı: Doğuda 
Ruslara karşı Kafkas cephesi; güneyde Arap Yarı
madasında Yemen, Irak, Süveyş, Filistin ve Suri
ye cephelerinde İngiliz ve Fransızlara karşı; ba
tıda Galiçya ve Romanya’da Ruslara karşı ve ni
hayet Çanakkale’de neredeyse bütün dünyaya 
karşı, 2.850.000 kişiİik Türk orduları destansı söy
leyiş ile "yedi cephede yedi düvele karşı** savaştı. 
Almanlar gayelerine ulaşmış ve savaşın yükünü 
Türklerin üzerine atmışlardı. İngiliz ve Fransızlar 
ise asırlardır göz diktikleri Osmanlı topraklarını 
paylaşmak için tam bir fırsat yakalamışlardı. A cı
masız çarpışmalar 1922 yılına kadar sekiz sene sür
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dü. Türk milleti cephelerde ve imparatorluğun 
geniş topraklarında milyonlarca asker ve sivil ev- 
ladmı kaybetti. İşte bu cephelerden biri de Irak 
cephesi idi.

netimindeki İngiliz birliklerini Kut'ül Amâre’de 
tam bir kuşatma altına alarak yendi ve 29 Nisan 
I916’da tümünü esir aldı.

Bu zaferden faydalanamayan Osmanlı Genel
kurmayı, gereksiz bir Iran seferi macerasına çıkıp 
bölgeyi ihmal etti. îngilizler, savaşın kendi lehle
rine gelişen şartlarını iyi değerlendirip bir yıl ka
dar sessizce hazırlandılar ve 11 Mart I917’de 
Bağdat’ı ele geçirdiler. Enver Paşa, Irak ve Bağ
dat’ın kurtarılması için, bölgedeki birkaç orduyu 
birleştirip yıldırım orduları grubu kurulmasını is
tedi. Ancak artık savaş bütün cephelerde aleyhi
mize gelişmekteydi. Alınan tedbirlerin bir faydası 
olmadı. İş işten geçmişti. Nihayet İngilizler 7 
Mayıs 1918’de de Kerkük’e kadar ilerlediler.

Mondros Ateşkes Anlaşması

Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918 tarihinde ateşkes 
anlaşmasını imzalayarak savaştan çekildi. Bu sıra
da 6. Türk ordusu henüz Musul’u elinde tutmak
taydı. Ordu komutanı Ali İhsan Paşa Musul’da 
direnmekte kararlıydı. İngilizler Musul’un 30 km. 
güneyinde idiler. Milletlerarası hukuka göre, ateş
kes anlaşmasının imzası sırasında ordularımızın 
elinde bulunan yerlerden çıkılmaması gerekmek
teydi. Ancak İngilizler, anlaşmanın imzalandığı 
günlerde, sanki böyle bir anlaşma yokmuş gibi 
ilerlediler, Musul’da Türk kuvvetleri ile karşı kar
şıya geldiler.

Ali İhsan Paşa İstanbul’a sordu, basiretsiz Os- 
manlı yöneticileri ise İngilizler ile aramızda mese
le çıkmasın diye birliklerimizin bölgedeki direniş
lerini sürdüremediler. Musul’un teslim edilmesini 
emrettiler. Böylece Musul vilayeti, Mondros 
Ateşkes anlaşmasından sonra, haksız olarak eli
mizden çıkmış ve İngilizler tarafından işgal edil
miş oldu.

Arap Yarımadası

Sultan II.Abdülhamit döneminde Osmanlı Devle- 
ti’nin parçalanmasını önlemek için takip edilen 
İslam ve Hilafet siyaseti, Meşrutiyet’ten sonra za
yıflamıştı. Araplar arasında, Avrupa devletlerinin 
hemen hepsinin yürüttüğü Oşmanlı-Türk aleyhta
rı fitne ve fesat hareketleri yayılmıştı. Yer yer is
yanlar görülmekteydi. Suriye’deki 4. Ordu komu
tanı Cemal Paşa’nın sert ve zaman zaman zulme 
varan yönetimi Arapları devletten soğutmuştu.

Irak Cephesi

Osmanlı Devleti başlangıçta Irak cephesine 
önem vermedi. Hatta bazı kuvvetleri, seferberlik 
ilanından sonra Suriye tarafına kaydırdı. İngilizle- 
rin saldıracaklarına ihtimal verilmiyordu. Yedi ta
bur kuvvetinde bir birlik bulunmaktaydı. 7 Ka
sım 1914 tarihinde İngiliz askerleri ilk çıkarmayı 
yaptılar. Fav yarımadasındaki yüz kişilik küçük 
Türk birliği yenildi. İlerleyen İngilizler 21 Kasım 
1914’de Basra’yı aldılar. 1538 yılından beri düş
man görmeyen Basra işgal edildi. İngilizler halka, 
onları Türklerden kurtarmak için geldiklerini 
söylüyorlardı. İşgal için çıkan İngiliz birliklerilö 
bin kişilik bir kuvvetti.

3 Ocak 1915 tarihinde Teşkilat-1 Mahsusa li
deri binbaşı Süleyman Askeri Bey’in rütbesi kay- 
makamlığa{yarbay) yükseltilip Basra valiliği ve 
Irak ve havalisi umum kumandanlığına tayin edi
lerek, 38.tümenin başına gönderildi. 12-14 Nisan 
1915 tarihinde Basra’yı almak için aşiret kuvvet
lerinden meydana getirdiği gönüllülerin de katıl
dığı birliklerle hücuma geçen Süleyman Askeri, 
Zübeyr’de yenildi ve bu başarısızlık üzerine inti
har etti. Albay Nurettin Bey(İstiklal Savaşının I. 
Ordu komutanı Nurettin Paşa) atandı. Nurettin 
Bey, İngilizler ile K ut’ül-Amâre’de şiddetli çar
pışmalara tutuştu ve hızlarını kesti. Osmanlı G e
nelkurmayı durumun vahametini anlamıştı. Aşi
retlerin İslam gayretinin Irak’ı korumaya yetme
yeceğini anlamıştı. Ayrıca Kafkas cephesinden 
bazı birlikler güneye kaydırıldı. Bu arada İngilizler 
ilerlemeye devam ediyorlardı. Nihayet Kut’ül- 
Amâre düştü ve İngilizler ancak Selman-ı Pak’ta 
durduruldular. 12 Aralık 1915’de bölgede 6. Türk 
Ordusu kuruldu. Şubat 1916’da Albay Nurettin 
Bey azledilerek yerine Halil Paşa tayin edildi. 
Daha sonra ise bu cephenin komutanlığına A l
man General Von Der Goltz Paşa getirildi. A n
cak Von Der Goltz Paşa 19 Nisan 1916’da öldü. 
Yerine yeniden Harbiye Nazırı Enver Paşa’nın 
amcası Halil Paşa getirildi. (Halil Paşa Enver Pa- 
şa’nın amcası olmasına rağmen ondan genç ve 
ordu komutanı olduğunda 30 yaşında idi.) Türk 
kuvvetleri, bir süre sonra General Towshend yö
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Şerif Hüseyin ve Oğulları

Sultan II. Abdülhamit, yabancılarla olan ilişki
lerini bildiği Şerif Hüseyin ve oğulları Faysal ile 
Abdullah’ı İstanbul’da yakınında bulunduruyor- 
du. Şûrây-ı Devlet üyesi yapmış ve “Tahsisat-ı 
Hümayun”dan yüksek maaşlar bağlamıştı. İttihat 
ve Terakki yönetimi Şerif Hüseyin’i Mekke Emi" 
ri olarak tayin etti. Şerif Hüseyin daha 1912 yi- 
hnda o sırada Osmanlı Mebusan Meclisi’nde mil
letvekili olan oğlu Abdullah’ı gizlice Mısır’a gön
dermiş ve İngiliz yüksek komiseri Lord Kitchener 
ile temas kurmuştu. İngilizler, bir taraftan Suud 
Bin Abdülaziz, diğer taraftan Şerif Hüseyin ve 
oğullan üzerinde çalışıyorlardı. Her iki tarafa da 
ArabistanlIn krallığını vaad etmişler ve bol bol 
altın dağıtmışlardı.

Şerif Hüseyin 1916 yılında resmen Osmanlı
İVvİPl-i’ne isyan eHerelf Melfke’rle ^railıamı İlan

etti. Oğulları Faysal .ve Abdullah da kuvvetleri 
ile İngiliz ordusunun yanında Osmanlı Dcvlcti’ne 
karşı savaşmaya başladılar. Öte yandan Suud bin 
Abdülaziz ise Arabistan’ın orta kesimlerinde 
Türk yanlısı İbn-i Reşid’in üzerine saldırmakta 
idi. Benzer bir durum Yemen’de Osmanlı Devle- 
ti’ne bağlı olan İmam Yahya ile İngilizlerin 
desteklediği İdris arasında devam etmekte idi.

Şerif Hüseyin ve oğulları Faysal, Abdullah ve 
Ali’nin kuvvetleri Medine’ye saldırdılar. Şehri 
İngilizlere ve Şerif Hüseyin kuvvetlerine karşı 
kahramanca savunan Türk kumandanı Fahrettin 
Paşa 27 Ekim 1918’de Medine’yi teslim etmek zo
runda kaldı.

Boşa Çıkan Hayaller

Şerif Hüseyin, 1916’da "Arap Ülkeleri Krallığı” 
sıfatını takınarak önceden kendisine söylendiği 
gibi, bütün Arabistan’ın kralı olacağını zannedi
yordu. Halbuki İngilizler ve Fransızlar, yaptıkları 
bir dizi gizli antlaşmayla bu bölgelerdeki gelecek
teki nüfuz bölgelerini çoktan belirlemişlerdi. 
Sykes'Picot paylaşım antlaşmasına göre, Arap 
yarımadası onlarca parçaya ayrılıyordu. Şerif Hü
seyin’in Arap Krallığı, İngilizler ve Fransızlar ta
rafından reddedildi. 1917’de Hüseyin, “Hicaz 
Kralı” yapılarak sorun çözüldü. Diğer taraftan 
Faysal ve Abdullah’ın kuvvetleri İngiliz ordusu
nun yanında 1 Ekim 1918’de Şam’a girdi. 8 Ekim
de Beyrut’u ve 26 ekimde Halep’i ele geçirdiler.

Türk orduları geri çekilmekteydi. Faysal, Şam’da 
âlây-ı vâlâ ile “Büyük Suriye Krâllığı”nı ilan et
ti. Ancak, Batılı devletler arasındaki gizli antlaş
malar tekrar ortaya çıktı; gizli haritalar masaya se
rildi. Buna göre, Suriye ve Beyrut (Lübnan bölge
si) Fransız mandası altına veriliyor, Filistin’de İn
giliz mandası kuruluyor, Irak’ta ise İngilizlerin hi
mayesinde ayrı bir yönetim oluşturuluyordu. Os- 
manlı Devleti dağılmış, güney bölgelerini oluştu
ran Arap toprakları tamamen Batılı devletlerin 
egemenliği altına düşmüştü. I. Dünya Savaşı şart
larında Arapları Osmanlı Devletine karşı isyan 
ettirmek için, bilhassa İngilizlerin Araplara verdi
ği sözlerin bir anlamı kalmamıştı. Bir süre sonra 
Faysal Şam’dan çıkarıldı. İngiliz mandası altında 
oluşturulan İrak krallığına getirildi. Kardeşi Ab
dullah ise önce Irak krallığına sonra yeni oluştu- 
Rilan Ürdün Emirliğine getirildi. Suriye ve Lüb
n a n ’da Fransı? yönefimi IfiınıKiıı. Inoilirler. Siyo- 

nistlere verdikleri sözlere bağlı kalarak, Arapları 
aldatıp Filistin’i özel statülü bir yönetinıe dönüş 
türdüler. Basra Körfezindeki küçük şeyhlikler ise 
zaten İngilizlerin denetimi altında idi. “Büyük 
Arap Krallığı” rüyası bitmişti. 1924’de Şerif Hü
seyin, Suud Bin Abdülaziz vasıtasıyla Mekke’den 
de çıkarıldı.

O  yıllarda Osmanlı Devleti’nin parçalanması
na ve Hilafetin zayıflatılıp yok edilmesine karşı 
mücadele eden Hint-Müslümanlarından İsmaili- 
lerin lideri Ağa Han, hatıralarında şöyle diyor:

“Müslümanların duyduğu endişe, derin ve ta
rihsel kökenlere dayanıyordu. Türkiye, zamanın
da tek bağımsız Müslüman ülke olarak dünyada 
yalnız başına ayakta durabilmişti. Bütün eksiklik
lerine rağmen İstanbul’daki rejim, İslamlığın dün
yevi yüceliğinin gözle görülür kalıntısını temsil 
etmekteydi. Halifelik de bütün Sünniler için bü
yük önem taşıyan bir bağ niteliğindeydi.

“İslam topluluğunun Türk İmparatorluğunun 
parçalanmasına karşı oluşu -genellikle çok yanlış 
anlaşılan- bir temele dayanıyordu. Bu temel, Os- 
manlıların Orta Doğunun çetrefil siyasal gerçek
lerini anlamış ve kavramış gerçek devlet adamla
rı oluşuydu. Her şeyden önce Arapların Türkler- 
den ayrılmasının(bu, başlangıçta bir despotun bo
yunduruğundan kurtulmak olarak tanımlanıp al- 
kışlandıysa da, birkaç yıl sonra Arap milliyetçile
ri çok farklı bir tavır alacaklardı) Mısır’dan İran’a, 
Hatay’dan Aden’e ve Hint Okyanusuna kadar 
uzanan tek ve güçlü bir Arap devletinin doğma
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sına yol açmayacağı kanısmdaydık. Olacakları 
önceden tahmin edebilmiştik: İngiliz ve Fransız 
himayesi altında uzun yıllar sömürge statüsünden 
biraz üstün durumda kalacak hir yığın kıiçıik Arap.

yordu. 1926 yılında İngiltere, Türkiye ve Irak ara
sında yapılan Musul anlaşması ile, Türkiye ile 
olan anlaşmazlık da çözümlenmişti.

1930 yılında—Ingilizler; Irak üzerindeki her
ülkesi. Arapların aslında efendi değiştirmekte ol
duklarını da öngörmüştük. Efendileri Müslüman 
Türkler, yerlerini Hıristiyanlara ya da (Filistin’in 
büyük bir bölümünde gerçekleştiği gibi) Musevi- 
lere bırakacaklardı.,..”^

Irak’ın Macerası

"B ir  damla petrol, bir damla kandan daha de
ğerlidir” diyen İngiliz devlet adamı W. Churchill; 
danışmanları olan ve yıllarca Arabistan’da kalıp 
casusluk yapan Albay T.E. Lawrence ve arkeolog- 
casus Miss Gertrud B ell’in hazırlıkları ve çabala
rı sonunda Kahire’de toplanan konferansta Fay- 
sal’ın Irak Krallığına karar verdi. Abdullah ise, 
İrak Krallığı suya düşünce Ürdün Emirliğine ra
zı oldu. Ancak O, Filistin’i de içine alan bir Ür
dün tasarlıyordu. Churchill reddetti.

1921 yılında Irak, aşağı-yukarı günümüzdeki 
sınırları ile ayrı bir yönetim haline gelmişti. İngi- 
lizler, Osmanlı Devleti’nin Musul, Bağdat ve 
Basra vilayetlerini birleştirip Irak adı ile bir kral
lık ortaya çıkarmışlardı. Ülkenin yönetimi İngiliz 
yüksek komiseri Sir Percy Cox’un elinde idi. Ko
miser, Faysal’ın durumunu güçlendirmek için 23 
Kasım 1921’de sözde bir halk oylaması(plebist) 
yaptırdı. Ayrıca İngiliz subayların gözetiminde 
Araplardan meydana gelen bir komisyon kurula
rak yönetim genişletilmeye çalışıldı.

Araplar neye uğradıklarını anlamaya çalışıyor
lardı. Artık “Türkler karşısında kendilerini is- 
pat etmek çabasından vazgeçmişlerdi. Batılı Hı
ristiyan boyunduruğundan kurtulmaya uğraşı
yorlardı, Arapların çoğu için ‘‘yeniden doğuş'* 
katı, acılı bir olay olmuştu,*' ^

Kendilerini dört asır boyunca Müslüman ol
mayanların saldırılarından koruyan ve oldukça 
özerk bir yönetim uygulayan Osmanlı Devle- 
ti’nden kurtulmuşlar ve fakat Hıristiyanların eli
ne düşmüşlerdi. Artık büyük bir devlet kurmak 
bir yana, en az yarım asır boyunca kuvvetlerini 
Batılılardan(Hıristiyan ve Musevi) kurtulmaya 
sarfedeceklerdi.

1924 yılında. Irak yönetimi kısmen parlamen
ter bir yönetime geçti. Faysal, kendini tahta çıka
ran İngilizlerden adım-adım kurtulmaya çalışı

türlü haklarını garanti eden bir anlaşma yaparak 
iki yıl içinde Irak’tan çekildiler. 1932 yılında Irak 
bağımsız bir devlet olarak Milletler Cemiyeti’ne 
üye oldu. Ancak 1930 anlaşmasına göre İngilizler 
özellikle petrolleri ellerinde tutmaya devam edi
yorlardı.

1933’te Faysal öldü. Yerine Arap milliyetçili
ği duyguları kuvvetli olan oğlu Gazi geçti. Başarı
lı bir yönetici olamadı. 1936 yılında. General B e
kir Sıtkı askeri bir müdahale ile yönetime el koy
du. Bu askeri müdahale Araplar arasında yapılan 
ilk darbe idi. Sonradan Arap devletlerinde çok 
sık olarak görülecekti. Bir yıl sonra yeni bir aske
ri darbe yapıldı. 1938 yılında da Nuri Sait yöne
timi ele aldı. Irak’ı yirmi yıl yöneten Nuri Sait dö
neminde Irak-Türkiye ilişkileri de gelişti. Çünkü 
Nuri Sait Osmanlı döneminden kalma bir yöneti
ci idi. 1939’da Kral Gazi bir trafik kazasında öldü 
ve yerine çocuk yaştaki oğlu II. Faysal kral oldu.

Bu arada, Irak petrolleri büyük önem kazan
mıştı. Kerkük’te petrol bulunmuştu. İngiliz, Fran
sız ve ABD şirketleri Irak petrollerini işletmek
teydiler.

II. Dünya Savaşı Yıllarında Irak

1932 yılında bağımsızlığını kazanmış olan Irak, 
gerçekte İngiliz denetiminden tam olarak kurtu
lamamıştı. Avrupa’da meydana gelen Alman ve 
İngiliz blokları, devletleri kendi taraflarına çek
mek için mücadele etmekteydiler. 1939’da Alman 
yanlısı olarak görülen Kudüs Müftüsü Hüseyin 
Bağdat’a sığındı, Irak’ı etkilemeye başladı. Çünkü, 
Filistin’de meydana gelen olaylar, Arap dünyasın
da İngiliz aleyhtarlığını artırmıştı. 1918 yılında Fi
listin’de 750 bin nüfus vardı ve bunun % 93’ü 
Arap’tı. Musevilerin nüfusu 60 bin kişiydi. İngiliz
ler bu açık duruma rağmen Filistin Arap devletini 
kurdurmamış ve manda yönetimi kurarak, Muse
vi nüfusunu artırmaya çalışmaktaydılar.

Başbakan Nuri Sait ve kraliyet İngiliz yanlısı 
idi. Irak Almanya ile ilişkisini kesti. Ancak mil
liyetçi akımlar etkisini gösterdi. 1940 yılında istifa 
ederek, yerini Reşit Ali Geylani’ye bıraktı. Irak 
tarafsız siyaset izlemeye başladı. Bunun üzerine 
İngilizler, 1930 anlaşmalarını ileri sürerek, başba
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kan Reşit Ali Geylani’nin istifasını istediler. Re
şit Ali Geylani 1941 yılında askeri bir darbe ile 
iktidarını güçlendirdi. Kral ve Nuri Sait Ürdün’e 
kaçtılar. İngilizler ise, 1930 anlaşmalarını ileri sü- 
rerek, Ürdün ve Basra Körfezinden asker gönderip 
Reşit Ali Geylani’yi devirdiler. Reşit Ali Alman- 
lardan umduğu yardımı göremedi. Irak’ı terk etti. 
Kral ve Nuri Sait geri döndüler. Irak yeniden tam 
bir îılgiliz denetimi altına girdi. Reşit Ali Geyla
ni’nin etkisi ise yeni nesiller üzerinde devam et
miş ve bir l<ahraman olarak anılmıştır.

II. Dünya Savaşı Sonrasında Irak

Savaş sonrasında, Arap dünyasında Batı ülkeleri
ne karşı güçlü bir direniş başladı. Araplar Filistin 
başta olmak üzere pek çok konuda kendilerinin 
aldatıldığım anlamışlardı. Aldatılmışlık ve aşağı' 
Itmmtşlık rlııye;usu hemen bütün Arap topİumia- 
nnı kaplamıştı.

194-3 yılında Şam’da Hrisfiyan Arap Misel 
Eflak ile Müslüman Arap Salah Biter isimli iki 
öğretmenin kurduğu, Arap milliyetçiliği ve sosya
lizme dayalı Baas Partisi giderek güçlenmişti. 
**Arap Birliği** partinin temel fikirlerinden idi. 
Baas Partisi 1950’li yıllarda Suriye, Irak, Mısır ve 
Ürdün’de yayıldı. Diğer taraftan aynı dönemde, 
yine Mısırlı bir öğretmen olan Haşan el^Ben- 
na’nın kurduğu Müslüman Kardeşler teşkilatı da 
Mısır başta olmak üzere Suriye ve Ürdün’de etki
li olmaya başlamıştı. Başlangıçta Müslüman Kar
deşler ve General Necİp ile birlikte hareket eden 
Albay Nasır, 1952 yılında yaptığı bir darbe ile 
Mısır’da yönetime el koydu. Nasır; zamanla Müs
lüman Kardeşleri ve Baas Partisi’nin sosyalizme 
daha fazla önem veren kesimlerini tasfiye ederek, 
kısmen sosyalizm, kısmen Arap milliyetçiliği ve 
kısmen İslam dinine dayanan "Nosm^m” akımı
nı oluşturdu. II. Dünya savaşı sonrasında ortaya 
çıkan “soğuk savaş dönemi” adı verilen dönemde 
Araplar, Batılı ülkelerin esaretinden kurtulabil
mek için Sovyet Rusya tarafına geçmişlerdi. Ingi- 
lizler 31 Mart 1956’da Mısır’ı terkettiler. 1948 yı
lında Filistin’i terk ettiler. Fransızlar 1944-46’da 
Suriye ve Lübnan’dan çıktılar. Magrip ülkelerin- 
de(Fas, Cezayir, Tunus ve Libya) bağımsızlık mü
cadeleleri başlam^ ve devam etmekteydi. 24 Şu
bat 1955’de Türkiye, İran, Irak, Pakistan, ve 
A BD’nin de katılımı ile Bağdat Paktı kuruldu. 
Bağdat Paktı Arap dünyasında Batı yanlısı olarak 
algılandı. Özellikle Mısır ve Suriye’de hoş karşı

lanmadı. 1958 yılında Irak’ta yeni bir askeri dar
be yapıldı. General Abdülkerim Kasım ve Albay 
A rif liderliğindeki ihtilalciler, Nuri Sait’i, Kral’ı 
ve veliahdı öldürdüler. Cumhuriyet ilan ettiler. 
Aynı yıllarda Mısır ve Suriye’de de cumhuriyet 
idareleri kurulmuş ve iki devlet “Birleşik Arap 
Cumhuriyeti” adı altında birleşmekteydiler. Bu 
defa Araplar arasında cumhuriyetler ile krallıklar 
karşı karşıya gelmişlerdi. İngilizler Ürdün’ü koru
mak için asker gönderdiler. Irak Nasır’ın liderli
ğindeki birliğe katılmadı. General Kasım ile Na
sır arasında anlaşmazlık vardı. Nasır’ın arkadaşı 
olan Albay Arif Baas Partisi’nin de yardımı ile 
Kasım’ı devirip cumhurbaşkanı oldu(1963).

Irak, askeri ihtilaller, müzmin siyasi karışıklık
lar sebebi ile istikrarsızlık içinde idi. 1960’lardan 
sonra artan kuzeydeki Kürt ayaklanmaları da de
vam etmekte idi. 1968’de Baas Partisi güçlü bir
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iaşma yapılarak kısmı özerklik canuıûı.İ972’dc 
Sovyetler ile yapılan dostluk ve iş birliği anlaşma
sından sonra Irak kendini toparlamaya başladı. 
Bir süre sonra da gözünü Basra Körfezine çevirdi.

Bundan sonraki yıllar, Irak’ın Saddam Hüse- 
yin’li yıllarıdır. On yıl kadar süren (1978-1988) 
İran- Irak savaşı ve 1991 yılındaki Kuveyt işgali 
dönemin önemli olaylarıdır.

Sonuç

OsmanlI Devleti’nin yıkılmasından sonra, bırak
tığı boşluk doldurulamamış ve eski Osmanli to
raklarında istikrarsızlık devam etmiştir. Balkanla
rı ve bütün Arap dünyasını beş asırdan fazla adil 
bir düzen ve barış içinde yöneten Osmanli Devle
ti’nin sırları aranılıp bulunmadığı ve çağdaşlaştı
rılıp uygulanmadığı sürece bu kargaşa devam 
edeceğe benzemektedir. “Globalleşen / küreselle
şen” şu dünyamızda, Osmanli Devleti’nin asırlar
ca barış içinde yaşattığı onlarca milleti, “Milel-i 
Müttehide-i Osmaniye” namı altıda toplamak 
çok mu zor? Öyle olsa bile, hedef olarak önümü
ze koymak zor olmasa gerektir. Kim bilir belki 
gelecek nesiller gerçekleştirir.

Dipnotlar:
1. Ayşe Osmanoğlu, Babam Sultan Abdülhamid, Ankara, 

1984, s.55,56.
2. Peter Mansfield, Osmanli Sonrası Türkiye ve Arap Dünyası, 

İstanbul, 1975, s.92.

3. P. Mansfield, age, s.91.

6 Um ran ’ Nisan - 2003


