
Direniş "Diriliş "tir ya da Direnerek Dirilmek 

"lsrail'in kayda değer bir askeri hedef gözetmeksizin Lübnan'a barbarca saldırmaya 

başlamasından bu yana uzun ve kanlı altı gün geçti. Altı gün, 1967 Haziran'ında İs

rail'in Mısır, Suriye ve Ürdün'ün çok kötü durumdaki ordularını ezici ve aşağılayı

cı bir yenilgiye uğratıp , akabinde Filistin'de Gazze Şeridi'ni ve Batı Şeria'yı, Doğu 

Kudüs'ü , Suriye'nin Golan Tepeleri'ni ve Mısır'ın Sina Yanmadası 'nı işgal ettiği sa
vaşın toplam süresidir. Son kırk yılda "Ortadoğn" ne kadar değişti! Doğrusu , 

Lübnan direnişine ve bir ölçüde de onun Filistinli muadiline teşekkür etıneli; ki bu 
barut fıçısı , Arap rejimlerinin -ve aşağı yukarı toplumlarının - yenilgiyi ve ABD-Isra
il hegemonyasını büyük ölçüde kader olarak kabul ettiği bir coğrafyadan; geleceğe 

dair güvenini ve sömürgeci-ırkçı baskının olmadığı, banş ve adaletin hüküm 
sürdüğü bir çağa yönelik umutlannı hissedilir biçimde yeniden inşa ettiği bir 
başkasına doğru radikal bir dönüşüm geçirmektedir. " 

Filistin intifaclasının öncü isimlerinden Mervan Barguti, lsrail'in Hizbullah'ı 

yok etmek üzere Güney Lübnan'a yaptığı vahşi saldırının altıncı gününde, düşün

celerini böyle ifade ediyordu. Evet, Hizbullah'ın 3 devletin yapamadığını 33 günlük 
şanlı bir elirenişle yaparak, İsrail'i önemli kayıplara uğratıp geri püskürtmesi, Orta
doğu'da ve İslam dünyasında hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını gösteren 
köklü bir değişimi işaret etmektedir. Aslında, HAMAS'ın 2006 başlarındaki seçim 
zaferi, aynı köklü değişimin bir başka göstergesiydi. Genellersek; tslam dünyasında 
son yıllarda hızlı tırmanışianna ve farklı alanlardaki başaniarına tanık olduğumuz 

siyasi, fikri ve fiili direniş hareketleri, topyekün bir İslami dirilişin ayak sesleri 
olarak okunmalıdır. Denilebilir ki; Müslüınanlar, egemen küresel sömürü düzenine 

ve bu düzenin ağababalannın yaldızlayarak insanlığa dayaruklan heva uygarlığına 
direnerek dirileceklerinin ve hem kendilerinin hem de tüm insanlığın kurtuluşu

nu da ancak böyle sağlayabileceklerinin bilincindedirler artık. Müslümanların dire
niş bilincini besleyen ve uzun soluklu kılan da Islam'ın diriitici ruhudur. Kısaca, 

diriliş direnişle mümkündür, yani direniş dirilişe zemin hazırlayan bir mektep
tir; bir başka ifade ile direniş diriltir, dirilticidir, dirilişin hem kaynağı hem de 
göstergesidir. 

Derginiz Vmran, bir yandan Siyonist saldırganlığın sadece Müslümanlan değil 
tüm insanlığı hedef aldığı gerçeğini temellendiren; öbür yandan da Hizbullah'ın 
umut vaad edici başansını tahlil eden yazılara yer veriyor bu sayısında . Yıldınm Ca
noğlu'nun kapsamlı analizinin ikinci bölümü, Siyonizmin bir terör hareketi oldu
ğunu, İlhan Akkurt'un incelemesi ise Arınagedon (Kıyamet Savaşı) hedefini deşif
re ederken; U.Cumhur Uzun'un yazısı Siyonist sapkınlığın Haçlı dünyasının maşa

sı olduğunu ortaya koyuyor. Ali Bulaç, Sefer Turan ve Cevat Özkaya ile yaptığı

ınız açıkoturumla , Abdullah Yıldız, Dilaver Demirağ, İsmail Yaşa'nın yazılan, 

Hizbullah'ın başarısını farklı yönleri ile yorumluyorlar . Uınran/ek'te de Rizbullah 

hareketini çeşitli yönleri ile tanıtan bir belgesel yer alıyor. 
Bu sayımızdaki Metin Alpaslan'ın "Müslümanın 6. Görevi: Zulme Karşı Mücade

le" ve Vedat Özcan'ın "Kültürünü Satan Bilge Toplum" yazısı ile Mustafa Aldı'nın 
"Cumhuriyet Dönemi Çocuk Edebiyatının Sürgünleri" yazısım da kaçırmamalısınız. 

Yaklaşan Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. 
Yeni Umran'larda buluşmak duasıyla ... 

Umran Dergisi Abone Hatt1: 0212 514 57 47 abone@umran.org 
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Gündem

MÜSLÜMANIN 6. GÖREVİ:
ZALİME KARŞI MÜCADELE

Metm Alpaslan

Canı Sıkıldıkça İrtica Diyenler 
Kimin Yanında?

30 Ağustos'ta te rfi eden bir ge
neral, devir-teslim  töreninde 
yaptığı konuşmada önce bölücü 
te rö r tehdidinden bahsediyor, 
hemen arkasından, "Türkiye'yi 
ortaçağ karanlığına götürmek is
teyen 'Din temelli yapı' olduğu
nu" söylüyor. Daha sonra sözle
rine, "Bu hainler..." diye devam 
ediyor. Bölücü terör tehdidi ile 
din temelli bir yapı tehdidi(l) iddi
asını yan yana koyarak açıkça 
dindarlara hakaret ediyor. Bu ül
kenin dinini, inancını, tarihi mira
sını, kültürel kaynaklarını hiçe 
sayarak halkına "hain" diyen zih
niyet, bu tü r törenlerde mutlaka 
din ve dindara saldırma gereğini 
neden duyuyor? Ülke insanına 
hakaret ederek, hak ve özgürlük
lerini gasp ederek, kişiliklerini li
me lime ederek zorla meşruiyet 
alanının dışına İtmek isteyenler 
neye hizmet ediyorlar acaba?

Din ve dindarlara sataşanlar 
bilmelidirler ki, yarın savaş çıksa 
cepheye en önde o irticacı dediği

kesim koşacaktır. İnancının ge
reklerini yerine getirmeye çalı
şan insanları potansiyel suçlu gö
rüp hainlikle itham etmek bu ül
keye yapılacak en büyük kötülük
tür. Bu ülkeyi seven biri olarak 
kabul edilmeniz için resmi ideolo
jinin bütün kutsallarına teslim ol
manız mı gerekiyor? Kendi fik 
rinden olmayanları gericilik le  
suçlayanlar asıl dönüp kendi dog
malarına baksınlar. Birlik ve be
raberlikten ne anlıyorlar, önce 
onu açıklasınlar. Milletini sindire
ceksin, dinini yaşıyor diye irtica 
cı diyeceksin, okullara sokmaya
caksın, kamu alanına sokmaya
caksın, önünü kesmek için her 
şeyi yapacaksın ve ondan sonra 
da milleti birlik ve beraberliğe 
çağıracaksın. Bu milletin tepesi
ne oturan oligarklar, ülkeyi adam 
gibi yönetmek, milletin değerleri
ne saygı gösterip sahip çıkmak 
yerine, cüppelerini, çizmelerini 
giyerek millete göz dağı vermeyi 
artık bırakmalıdırlar.

Nasıl bir din temelli yapı ki, 
dindarlar bu kadar mağdur edile
biliyor. Devletin belli makamları

na gelmiş kimselerin görevi, top
lumu tehdit ederek susturmak 
değil, adaletli davranarak insan
ları mutlu etmektir. Ekmeğini ye
diğiniz milleti itham etmeyi bıra
kın da, işinizi layıkıyla yapın ki, 
m illet sizi bağrına bassın. Tankı
mızı, uçağımızı bile çocuk katili 
İsrail’de tam ir ettiriyoruz. Dilini
ze doladığınız ortaçağın karanlık 
devrini biz Müslümanlar yaşama
dık, bizde o zamanlar altın devir 
yaşanıyordu. Avrupa'nın koyu bir 
cehalet içinde yüzdüğü o çağda 
İslâm toplumlarının geliştird iği 
bilim ve kültür üstünlüğünü biraz 
tarih bilinci olan herkes bilir.

Cihad İzzet ve Aydınlık, 
Gevşeklik Zillet ve Karanlıktır

Hegemonların dünyayı bir sat
ranç tahtası gibi kullandığı, izzet 
ve şerefi ayaklar altına alınmış 
Müslümanların zillet altında ya
şadığı, sahibi ve çobanı olmayan 
bir koyun sürüsü gibi, kurtların 
iştahları kabardıkça, içine dalıp 
darma dağınık e ttik le ri İslam 
coğrafyası ile karşı karşıyayız. 
Yeryüzünde adaleti sağlamakla 
mükellef olan Müslümanların, 
maalesef "Hakk''ı ikame ve batılı 
yok etme noktasındaki duruşları 
hiç de iç açıcı değildir. İslam dün
yası, düşünce, kültür, eğitim ve 
siyasi alanda işgal altındadır. Sa
dece toprakları değil, zihinleri de 
işgal edilmiştir.

Yaşadığımız rahatı ve konfo
ru terk edip zora talip olmak ve 
bu yolda mütecavizi men ve 
mazlumun hakkını kurtarma so
rumluluğumuz vardır. Mütecavi
ze hayran bir hayatı yaşayıp, 
sonrada tecavüzden şikayet edi
yoruz. Namaz, oruç, hac ve zekat
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nasıl vazgeçilmez ibadetler ise, 
her Müslüman'ın dinini hem ya
şaması hem de yaşatması için 
maddi ve manevi gayret göster
mesi, malı ve canı İle Allah için 
çalışması en az diğer ibadetler 
kadar üzerine farzdır. Cephede 
Müslüman'ı tek başına bırakmak 
caiz değildir. Saldırıya uğradığı 
zaman onu korumak ve gerekti
ğinde onun için savaşmak İs
lam'ın farz kıldığı bir görevdir.

Bir Müslüman’ın zelil düşmesi ' 
bütün Müslümanların zelil düş
mesi demektir. Bu düşkünlük ha
li bugün Müslümanları perişan 
etm iştir. İslâm bu aşağılık katil
lerle en çetin şekilde savaşmayı 
emretmiş, karanlık ve zalim yö
netimlere rıza gösterenleri ise 
lanetlemiştir. Resulüllah'ın "Hak
sız olarak birisinin dövüldüğü 
yerde durmayın. Çünkü, böyle bir 
yerde durup da zulme uğrayana 
yardım etmeyenin üstüne lanet 
yağar."sözü bunun en açık delili

dir. Müslüman, kardeşine bir kö
tü lük ve zarar geldiği zaman 
onun yardımına koşmaya ve zul
mü def edip adaleti tesis etmeye 
çalışmalıdır.

Kur'ân-ı Kerim’de, iman ve 
salih amel hep beraber zikredil
miştir. Bunun karşısında, kalpleri 
hastalıklı olanlardan ve münafık
lardan da bahsedilir. Münafıkla
rın namaza tembel tembel kalkış
ları anlatıldığı gibi, toplumsal so
runlar karşısındaki ihmalkar ta 
vırları da iman zaafına bağlan
mıştır. Bazen müminlerden geri
de kalıp kadınlar gibi oturanlar, 
bazen de boş gözlerle bakan mü
nafıklardan ve çeşitli bahaneler 
ileri süren tiplerden bahsedilmiş
tir. Bu tiplerin mevsimin sıcaklı
ğına itirazları, mahsulün toplan
ması veya evimiz açık türü maze
retleri hep iman zaafı olarak gö
rülmüştür.

Kur'an'la kendisini ıslah e t
meyen, Fatiha suresinde Allah’a

verdiği sözleri unutan bugünün 
Müslümanlarının, mevcut zillet 
halinden kurtulamayacaklarını ve 
kusuru bir başkasında arama 
yaklaşımının da kendini a ldat
maktan başka bir şeye yaramadı
ğını görmeleri gerekir. Üzerine 
düşeni yapmak yerine, kabahati 
başkalarına yükleyen, suçu baş
kalarında arayan, kendi eksiğini 
sorgulamayan Müslümanlarda il
gisizlik, duyarsızlık almış başını 
gidiyor. Davası "key if”  olanlar, 
sıkıntıya gelmeyenler, "kıl beşini, 
gör işini” anlayışıyla işinde gü
cünde olanlar, yaptıkları ufak te 
fek yardımlarla, haftada bir bazı 
sohbetlere katılarak bir iki sayfa 
meal okumakla sorumluluktan 
kurtulduklarını zannediyorlar.

Hugo Chavez Kadar 
Şahsiyetli Olmak

İslâm dünyası tarihinin en parça
lanmış, en kaotik dönemini yaşı
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yor. Ortak bir ruha ve akla sahip 
bir İslâm dünyasından bahsede
bilmek henüz mümkün değil. Bir 
fikir ve ideal birliği, bir gönül b ir
liği, ortak bir düşünce iklimi he
nüz yok. ABD, taşeronu İsrail ile 
birlikte Ortadoğu'yu içinden çı
kılması zor bir kaosun içine atı
yor; her yanı ateşe veriyor. Böl
gedeki kukla yönetimlerden ve 
kabile devletlerinden de her tü r 
lü yardımı alıyor. İsrail'in Lüb
nan'ın sivil halkını bir ayı aşkın 
zaman bombalayarak katliamdan 
geçirmesi, bölge yönetim lerini 
pek etkilemedi. Kimse İsrail’e ül
timatom vermedi, Chavez kadar 
şahsiyetli davranıp elçisini geri 
çekemedi.

Ümmetin şeref ve izzetini ca
nı pahasına savunan Müslüman
ların yanında olmak yerine ya 
mezhebi takıntılarını dinlerinin 
önüne çıkaranlar, ya da sadece 
kendi iktidarlarını düşünenler, 
rahat koltuklarında oturabilecek
lerini mi sanıyorlar? Ya "çağdaş 
değerlerinin tehdit altında oldu- 
ğu"ndan dem vurarak esas teh li
kenin bombalar altında ezilenler
den geldiğini söyleyecek kadar 
vicdansızlaşabilenler, sürecin 
hep böyle devam edeceğini mi 
düşünüyorlar?

İçinde bulunduğumuz coğraf
yanın değiştirilmesi operasyonu
nun artık başladığını bizzat ABD 
Dışişleri Bakanı Rice söyledi. Ge
leceğin dünyasını kurmaya çalı
şan küresel hegemonya, İslâm 
dünyası ile terör imajını yan yana 
koyarak, İslâm coğrafyasını üs, 
İslâmiyet'i de tehdit olarak kulla
nıyor. Bush'un "islami faşistler” 
gibi asla kabul edilemeyecek 
düşmanca ifadesi boşuna söylen
miş bir söz değil. Kimse “Ne de
mek istiyorsun" diye soramadı. 
Bir taraftan katliam yaşanırken, 
yüzlerce kadın, çocuk, sivil katle

dilirken despotik yönetimler ken
di statükolarının devam etmesi 
pahasına bu kabadayılığa ve sınır 
tanımaz katliama ses çıkarmadı
lar. Ama yarın sıra kendilerine 
geldiğinde; Siyonist/Evangelist- 
lerin Şii-Sünni, laik-dindar ayırımı 
yapacaklarını mı zannediyorlar?

Daha önce İncirlik'te üslenen 
ABD uçaklarının Irak'ı bombala
dığı gibi, bu defa Konya'da eğitim 
gören İsrailli pilotlar, bir ay Lüb
nan'a bomba yağdırdı. Şimdi de 
İran’ı hedefe koyan İsrail, asker
lerini Bolu Dağ Komando Tuga- 
yı'nda eğitmek istiyor. Bolu'daki 
dağlık arazi Lübnan, Suriye ve 
İran arazileri ile paralellik göste
riyor. İsrail askerleri hep çölde 
savaşmış, ilk defa böyle bir arazi
ye çıkarak ileride İran ve Suri
ye'ye yapacağı saldırıların prova
sını yapmak istiyorlar.

Şimdi ABD, İsrail’in güvenliği
ni sağlamak için Lübnan'a BM ba
rış gücü göndermek istiyor. 
ABD’nin itibarını beş paralık e tti
ği BM, yine eskiden olduğu gibi 
bölgede güvenliği yeterince sağ- 
lamayacak, bölge halkı ile kutup- 
laşacaktır. Bu gücün içinde bulu
nacak bir Türkiye'nin Hizbullah 
ile karşı karşıya getirilmesi, İs
lâm dünyasını daha da parçala
yacağı gibi Türkiye'ye de hiçbir 
fayda getirmeyecektir. Lübnan'a 
gönderilecek BM barış gücü için
de yer alacak Türk askeri, şayet 
ABD güdümü dışında orada bir 
şeyler yapabilecekse, İsrail sal
dırganlığını önleyip adalet ve hu
zuru temin edebilecekse gitsin. 
Aksi halde, eğer Türkiye Güney 
Lübnan'da İsrail çıkarlarını koru
maya yönelik "mayın eşeği" ko
numunda düşünülüyorsa, İslâm 
dünyası ile ilişkilerinde bir daha 
zor tamir edilecek bir tahribata 
yol açacaktır.

İslam'ın Gücü ve Direnci

Batının ve yerli yandaşlarının İs
lam'ı tek düşman olarak kabul et
melerinin sebebi İslam’ın gücü ve 
direncidir. Müslümanlar sahip ol
dukları değerlerin kıymetini anla
dığı zaman, kendi sabitelerine sa
dık kalarak dünyaya yeni bir ne
fes, yeni bir ruh verecek uzun so
luklu bir mücadeleye talip olduğu 
zaman, önlerinde duracak hiçbir 
güç yoktur. Kısa yoldan zafere 
ulaşmak isteyen ashabını Allah 
Resulü uyarıyor; Habbab bin 
Eret’in müşriklerin yaptığı eziyet
leri şikayet etmesi üzerine şöyle 
buyurur: "Sizden önce öyleleri 
vardı ki, kendisi için hazırlanan 
çukura konuyor, sonra bir testere 
ile vücudu başının ortasından iki
ye bölünüyordu. Bazılarının etle
ri, demir taraklarla taranıyordu. 
Ama bütün bunlar yine de onları 
dinlerinden döndüremiyordu. Ye
min ederek ifade ediyorum ki, Al
lah bu dini tamamlayacaktır... Fa
kat siz acele ediyorsunuz.”

İşte Hizbullah örneği. İsrail, 
ABD sayesinde sahip olduğu ileri 
teknoloji ürünü silahlarla sivilleri 
vurdu, evleri, yolları, köprüleri 
yıktı, hastahaneleri, depoları, fab
rikaları bombaladı. Ancak elindeki 
korkunç silah gücüne rağmen ka
rada istediği hedeflere ulaşama
dı. Hiçbir zaman vermediği kayıp
ları verdi. 1967’deki 6 gün savaş
larında Mısır, Suriye ve Ürdün ile 
aynı anda bir çok cephede savaş
masına rağmen bu kadar kayıp 
vermedi. Yenilmez diye bilinen 
ordusuyla bölge ülkelerine korku 
salan İsrail, Hizbullah karşısında 
şaşkına döndü. Kısa zamanda işi
ni bitireceğini zannettiği Hizbul
lah karşısında yenilerek geri çe
kildi. Hamas'ın ve Hizbullah’ın 
mücadelesi, tavrının anlamı ve 
örnekliği ümmete bir mesajdır, m
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Gündem

YÖKVERSİTEDEN
YÖKÜLKEYE

Asım Öz

T ürkiye'de Milli Eğitim ide
olojisinin yeniden üre til
mesi sürecindeki kurum

sal düzenlemeler okul öncesi eği
tim, ilköğretim, ortaöğretim ve 
yüksek öğretim olmak üzere dört 
ana grupta toplanır. Zorunlu eği
tim kapsamına henüz girmeyen 
okul öncesi eğitimin kendine has 
sorunları olmakla birlikte yaygın 
olmayışından dolayı bu dönemle 
ilgili çok fazla tartışma yaşanmı
yor. Zorunlu eğitim kapsamında
ki ilköğretim ve zorunlu eğitim 
kapsamına girmek üzere olan or
taöğretim kademelerinde en çok 
tartışılan ya da tartışma ortamını 
daha fazla etkileyen husus mev
cut eğitim sistemi içindeki din 
eğitiminin ve öğretiminin doğru
dan ya da dolaylı olarak ilgilen
dirdiği durumlardır. Yükseköğre
tim kurumlan önündeki yığılma
lar, yükseköğretime geçişte kul
lanılan ölçme ve değerlendirme 
tekniğinin adaletsizliği ve bu sü
reçte uygulanan kast sistemini 
çağrıştıran uygulamalar Türki
ye'de yökversiter\'\r\ insan gücü 
planlamasının hangi perspektifle 
yaptığını ortaya koymaktadır. 
Eğitim süreçlerine kendi istedi
ği/beklediği insan tip i perspekti
finde düzenlemelerle sürekli mü
dahalelerde bulunan adeta ülkeyi 
yökülkeye çeviren atraksiyonlar 
YÖK'ün iktidar olma hevesinin 
heves olmaktan çıkarak bizatihi 
gerçekliğe dönüştüğünü de gös
teriyor.

Üniversite konusunda 1980’li 
yılların başından itibaren en çok 
konuşulan konu YÖK oldu. Hali 
hazırda da konuşulmaya devam 
edilen YÖK bundan sonra da ko
nuşulacaktır şüphesiz. Her za

man tartışılan, konuşulan bir ku
rum olma niteliğini Osmanlı Türk 
modernleşmesinin başlangıç yıl
larından itibaren koruyan yükse
köğretim 1933’te çıkarılan 2252 
sayılı İstanbul Darülfünunun İlga
sına ve Maarif Vekâletince Yeni 
Bir Üniversite Kurulmasına Dair 
Kanun metninin yayınlanmasıyla 
üniversite kavramıyla ifade edil
meye başlamıştır. (Mutlu, 
1997:67, Özen, 1999:266) YÖK’e 
atanan akademik kadrolu idare
cilerin ileri derecede yetkilerle 
donatılması, bu yetkilerini olur 
olmaz her yerde kullanmaları, 
zaman zamanda aşırı yetkilerine 
yeni yetkiler eklemeleri toplum
da ve akademik hayatta sindirme 
atmosferi oluşturmuştur. (Demir, 
1996:10) Bu atmosferin beslediği 
korku ve pasif ortamın tahribatı 
yökzadeleri yasa diktatörleri ko
numuna yükseltirken siyasileri, 
öğrencileri, akademisyenleri ve 
tüm halkı yökzede konumuna dü
şürmüştür.

Üniversitelerin bir toplumda 
bilimsel araştırma ve yüksek dü

zeyde uzman işgücü yetiştirme 
gereksinim ini karşılamak için 
açıldığı varsayımı yaygın bir doğ
ruyu ifade ettiğ i kadar, yaygın ve 
kanıksanmış yanlış uygulamala
rın pekiştirilmesini de sağlıyor. 
Üniversitelerin araştırma ve in
san yetiştirme görevlerini hak
kıyla yerine getirmeleri sürecin
de gündeme gelen bilim özgürlü
ğü, yönetsel özerklik gibi olmaz
sa olmaz teknik konular halkı 
baskı altında tutabilmenin bilim
sellik dininin seküler kilisesi olma 
durumunu pekiştiren söylemler 
olarak istism ar edilm ektedir. 
Üniversite sürekli olarak seküler- 
lik/laiklik, bilimsellik söylemine 
vurgu yaparak insan varlığının çi
lesine çile eklemekle meşgul olu
yor. Toplumsal hayatta yeni 
dertler oluşturma süreci sembo
lik değeri yüksek olan kimi kav
ramların ardına saklanarak ger
çekleştirilmek isteniyor.

Üniversite YÖK'le b irlik te  
(ama sadece onunla değil) gün
den güne Ortega Y. Gasset'nın 
deyimiyle 'ortaöğrenciye kü ltür
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lü bir insan ve nitelikli bir meslek 
sahibi olmayı öğreten kurum' ol
maktan uzaklaşmaktadır. (Gas- 
set, 1998:67)

İnsanın mesleği, onun nasibi- 
kısmeti aynı zamanda da Allah'ın 
insana yüklediği bir vazife olması 
nedeniyle önemlidir. YÖK'ün 
meslekler hiyerarşisinde oluştur
duğu ayrıcalıklılık durumları ne
deniyle meslek tercihi "Allah'ın 
bir tedbiri olarak değil, ideolojik 
vehimlerin peşinden giden gad
dar politikacıların bir kararıyla" 
mahkumiyet ve mağduriyet his
sinin, ömür boyu sürecek bir çile
nin ve meslek nefretinin de mey
vesi olmaktadır. (Aktay, Tercih 
Kurumlan ve Meslek Nefreti, Ye- 
nişafak, 7.8.2006)

ÖSS'de İmam Hatip Lisesi 
mezunu öğrenciler Fen Liseleri 
ve Anadolu Liseleri ile aynı dere
cede başarılı oldukları halde yer
leştirmede uygulanan ölçütler 
nedeniyle Özel Üniversitelere 
mahkum oluyorlar. YÖK'ün ha
zırladığı "Türkiye'nin Yükseköğ
retim Stratejisi" başlıklı rapor da 
bu durumu doğrulamaktadır.

Pertev Naili Boratav, Üniver
sitede Cadı Kazanı'na yazdığı ön
sözde 1947-1948 Üniversite tas
fiyesini değerlendirirken şu ifa
deleri kullanır: "1947-1948 Üni
versite tasfiyesi, benim, Niya

zi'nin ve Behice'nin hayatlarını 
etkileyen, değiştiren bir olaylar 
zincirinden ibaret olsaydı, belki 
de bu kitabın yayımlanmasına 
gerek olmazdı. Bizim yaşadıkları
mız, bence Türkiye'nin siyaset, 
hukuk ve üniversiteler tarihine 
bir yüz karası olarak geçecek acı 
ve öğretici özellikler de taşıyor. 
Türkiye bizimkine benzer cadı 
kazanlarının kaynatıldığı başka 
dönemlerden de geçti. Ve bizden 
sonra da benzer acı tecrübeleri 
yaşayan başka bilim insanları da 
oldu. Bu nedenlerle bizler istisnai 
bir dönemde kazaya uğramış in
sanlar değildik." (Çetik, 1998) 
Boratav’ın sözünü ettiği istisna
nın süreklileşmesi, kurumsallaş
ması durumu postmodern kapa
tılmadan günümüze değin sınır
larını genişleterek devam e ttir ili
yor. Bürokrat elitlerin sivil kana
dının tem silc isi konumundaki 
YÖK hükümetin ürkek, tedirgin 
ve usulsüz çıkışlarından da güç 
alarak iktidar olma durumunu 
çok savunduğu özerkliği pahası
na genişleterek kabalaştırıyor. 
Yüksek öğretimin kitleselleşmesi 
amacıyla ve 2025 ’te yüksek öğ
retimde yüzde 65 okullaşma ora
nı hedefinin tutturulması için açı
lan 15 yeni üniversiteye YÖK'ün 
tedviren rektör ataması YÖK'ün 
icraatlarının hangi boyuta vardı

ğını göstermesi bakımından 
önemlidir. Anayasanın 104 .ve 
130. maddeleri rektör seçme ve 
atama yetkisini Cumhurbaşkanı
na vermesine rağmen YÖK baş
kanı Teziç, Cumhurbaşkanını by- 
pass ederek 15 yeni üniversiteye 
atadı. Özerkliğini kendi kendine 
kaybediyor YÖK. Çünkü iktidar 
alanını, söz söyleme özgürlüğünü 
MEB'in kontrolündeki açık lise sı
navlarına kadar genişletiyor.

MEB'in, Açıköğretim  Lisesi 
yönetmelik taslağını Talim Terbi
ye Kurulu'nda son şeklini verme
sinden sonra YÖK Açık Lise sı
navlarında da başörtüsü yasağı
nın uygulanması için Danıştay’a 
Eğitim Sen ile birlikte dava açtı. 
YÖK'ün imam-hatip ve başörtüsü 
üzerinden yürüttüğü açık lise sa
vaşı hala sürdürülüyor. Üniversi
te lerin  hukuksal ve kurumsal 
çerçevesi, temel dinamikleri 
YÖK'ün de dahil olduğu tarihsel 
blokça belirleniyor. YÖK'ün post 
modern kapatılmadan sonra sü
reklilik kazanan düzenlemeleri 
ve uygulamalarının ne kadar ada
letsiz sonuçlar ortaya çıkardığı 
bizatihi kendilerinin hazırladıkla
rı raporlarda görülüyor.

YÖK'ün Din Kültürü ve Ahlak 
Dersi Öğretmenliği Bölümünü 
eğitim fakültelerine kaydırması, 
tefsir,hadis, kelam derslerini kal
dırması, Arapça ders saatlerini 
azaltması gibi düzenlemeleri din 
eğitiminin sığlaştırılmasına yöne
lik çalışmaların bir göstergesidir. 
Ayrıca siyer dersinin kaldırılması 
peygamberim izin örnekliğinin 
sorun olarak algılandığını da gös
teriyor. YÖK eğitim birlikteliğini 
sağlamak gerekçesinin ardına 
saklanarak uzun dönemde din 
kültürünün müfredat programla
rındaki mevcut yetersiz durumu
nu daha da aza indirgemek iste
mektedir .
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YÖK irtica söylemiyle, İlahi
yat Fakültesi kontenjanlarını sü
rekli azaltıyor. İmam ve müezzin
lerin sadece yüzde altısının İlahi
yat Fakültesi mezunu olduğu dü
şünüldüğünde uzun vadede 
imam ve müezzinlerde de bir ni
telik düşmesinin yaşanacağı söy
lenebilir. YÖK, 28 Şubat sürecin
de önce İlahiyat Fakültesi me
zunlarının öğretmen olma hakla
rını kısıtladı. YÖK'ün İlahiyat Fa
kültelerinde 28 Şubatla yaptığı 
değişiklikle .ilahiyat ve öğret
menlik adı altında iki ayrı yapı
lanmaya gittiğ ini ama aradan ge
çen on yıla yakın bir zamanda da 
ilahiyat fakülte lerinin alanında 
yer alan öğretmen yetiştirm e gö
revi neredeyse tamamen orta
dan kaldırılmaktadır..

İlahiyat Fakültesi bünyesinde 
açılan "Din Kültürü ve Ahlak Bil
gisi Öğretmeni" yetiştiren bö
lümlerin içeriğinin boşaltılması 
Türkiye'de din öğretimi ve eğiti

minin niteliğinin daha da düşürül
mesine yöneliktir. YÖK yaptığı 
yeni düzenlemenin amacını Din 
olgusunu bilim, akıl, felsefe ve 
sanatın ışığında tanımlayacak din 
öğretmenleri yetiştirmek olarak 
açıklıyor. Müfredatın içeriği ince
lendiğinde ise din eğitiminin ne 
kadar sulandırıldığı rahatlıkla gö
rülebilir.

MEB'in meslek liselerinden 
açık liselere geçenlerin ÖSS'de 
lise mezunu sayılması gerektiği
ne ilişkin yönetmelik maddesi 
Danıştay 8. dairesince oy birli
ğiyle durduruldu. MEB'in düzen
lemesiyle Açıköğretim  Lisesi 
üzerinden ÖSS'ye başvuran 10 
bine yakın adayın durumunun ne 
olacağı ise henüz netlik kazan
madı.

YÖK'ün aşırı yetkileri gözden 
geçirilmelidir. YÖK'ün üniversi
teler ve diğer eğitim kurumlan 
üzerindeki tasarruf yetkileri kal
dırılmalı, bu yetkiler planlama ve

koordinasyona çevrilm elid ir. 
YÖK'ün ve Cumhurbaşkanının 
rektörleri atama ve görevden al
ma ye tk ile ri sınırlandırılırken 
rektörlerin "tek  adam" olmaları
nın önüne geçilecek adımlar atıl
malıdır. YÖK konusunda ve diğer 
pek çok konuda asıl problem, ya
pılacak değişikliklerin AKP tara
fından yapılmasını hazmedeme- 
mekten kaynaklanıyor. Bu süreç
te yargı kararları da YÖK gibi bir 
başka iktidar alanının inşa edildi
ğini de gösteriyor.

Kaynakça
M utlu , L a tif , (1 9 9 7 )  E ğ itim  D ü şü n ce

leri, D ü n y a d a  ve T ü rk iy e 'd e  Y ü k 
s e k ö ğ re tim , A na  Y a y . İst.

Ö zen; H aldun , (1 9 9 9 )  ‘T ü rk iy e  C u m 
h u r iy e t in d e  Y ü k s e k ö ğ re t im  ve  

Ü n iv e rs ite n in  7 5  Y ılı' 7 5  Yılda  

E ğ itim , T a r ih  V a k fı Y u r t  Y ay . İst. 
D em ir, R a m a z a n , (1 9 9 6 )  Ü n iv e rs ite 

nin B ugün ve Yarını,
G asset, Y . O rte g a  (1 9 9 8 )  Ü n iv e rs ite 
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Y K Y  İst.
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Gündem

“NAMAZLA DİRİLİŞ” 
SEFERBERLİĞİ

Abdullah Sabit

EE-pjoplumumuzdaki namaz bilinci ve duyarlılığını arttırmak üzere 
kurulan 'Namaz Gönüllüleri P latform u' 19 Ağustos Cumartesi 
günü düzenlediği basın toplantısıyla platformun kuruluşunu ve 

amaçlarını ilan etti. Çok sayıda ilim adamı, yazar, fik ir adamı, sanatçı 
ve gazetecinin katıldığı toplantı namazın peygamberimize(s.a.v) em- 
redildiği Miraç gecesi arefesinde büyük heyecan uyandırdı. Dergimi
zin genel yayın yönetmeni Abdullah Yıidız'ın kurucuları arasında oldu
ğu platform hazırlayacağı çalışmalar ve programlarla 'namaz'ı toplu
mun gündemine çekmeye çalışacak ve tüm Türkiye'de ‘namaz sefer
berliğ i' başlatacak. Tamamen gönüllü katılımlarla büyüyecek olan 
platform kuruluşunu ilan e ttiğ i ilk günden itibaren Türkiye'nin b ir çok 
şehrinden büyük b ir destek görüyor. Ümran Dergisi olarak böyle 
önemli b ir seferberliği başlattıkları için p latform  kurucularını tebrik 
ediyor, açtıkları bu hayırlı çığırda gayretlerini destekliyoruz.

Platformun milletimize yaptığı deklarasyonu aynen yayınlıyoruz:

Haydi “Namazla Diriliş” 
Seferberliğine!

Değerli namaz gönüllüsü;
Allah'ın selâmı, rahmeti ve 

bereketi üzerine olsun!

Ülkemizde, bugüne kadar pek çok 
kampanyaya, boykota, seferberliğe 
davet edildiniz ya da tanık oldunuz; 
belki bunların bir kısmına da katıldı
nız.

Beş vakit namazın bize hediye 
edildiği Miraç gecesinin arefesinde, 
sîzleri, dünya ve ahiretinizi kurtara
cak bir seferberliğe çağırıyoruz: 
"Namazla D iriliş" seferberliğine!.. 
Sizleri namaz kılmaya, şayet kılıyor
sanız ona dört elle sarılmaya, hiç ka
zaya bırakmıyorsanız bile huşûyu 
keşfetmeye ve namaz için çalışmaya 
davet ediyoruz.

Rabbimizin Kur'an'da 70 kez em
rederek en çok önem verdiği ibadet 
olan namaz, dinimizin "olmazsa ol- 
mazı"dır!... İslâm’ın ilk farzı îman, 
İkincisi namazdır. Peygamberimiz 
(s.a.v.)'in haber verdiği üzere, ahi- 
rette kendisinden hesaba çekilece
ğimiz ilk amelimiz namazdır. Yine 
namaz, O'nun ifadesiyle; 'Dinin dire
ği', 'Müminin m iracı', 'Cennetin 
anahtarı’ ve ‘Gözüm(üz)ün nûru'dur.
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Ne var ki, yüzde 99'u Müslü
man olan ülkemizde, bir ankete 
göre, beş vakit namaz kılanların 
oranı sadece yüzde 25 'tir. Kılan
ların da ara sıra kazaya bırak
mak, aceleye getirmek, gereken 
önemi vermemek ve kıldığı na
mazın farkında olmamak gibi 
problemleri vardır. Zaten millet 
ve İslâm âlemi olarak çektiğimiz 
sıkıntıların en büyük sebebi, na
mazı terk etmektir. Çünkü savaş
ta bile terkine izin verilmeyen, 
mutlaka kılınması emredilen na
maz, Allah'ın rahmet ve inayeti
ne vesiledir.

Namaz konusundaki duyar
sızlığın en temel sebebi ise, onun 
ne muhteşem bir önem ve değer 
taşıdığını bilmemektir. Ne yazık 
ki, ülkemizde namazı gündeme 
taşıyacak kapsamlı ve ciddi faali
yetler, şu âna kadar ortaya konu
lamamıştır. Namazın önemini an
latan film, tiyatro, belgesel, ro
man, hikâye, şiir, müzik eseri, 
radyo ve TV programı neredeyse 
yok denecek kadar azdır.

Şükürler olsun ki, bu alanda, 
namazı çeşitli yönleriyle ele alan 
ve namaz duyarlılığını kazandır
mayı amaçlayan güzel kitapları
mız vardır.

İşte biz, namaz için yazanlar 
ve namaz davasına gönül veren
ler olarak bir araya geldik ve na
mazı milletimizin gündemine ge

tirmeye karar verdik. Bugüne ka
dar platform adına namazla ilgili 
birçok toplantı, konferans, panel, 
program yaptık. Ayrıca, namazı 
anlatan kasetler, CD'ler, VCD'ler, 
film ler, radyo-TV programları, 
sempozyumlar, kongreler ve ben
zeri faaliyetler de plânlıyoruz.

Bizler, Üç Ayların manevî at
mosferinde, Namaz Gönüllüleri 
olarak, hazırladığımız "Namazla 
D iriliş" kitapçığı ile bu seferberli
ği başlatmak istiyoruz. Ve bu ki
tapçığın, ülkemizin her köşesin
deki insanlarımızın eline hediye 
olarak ulaşmasını arzuluyoruz. 
Bu sebeple, çağrımızı duyan her
kesten, sözkonusu kitapçığın ba
sım ve dağıtımı konusunda des
tek bekliyoruz.

Önümüzdeki günlerde İstan
bul ve Anadolu'nun birçok yerin
de ard arda "Namazla Diriliş" 
toplantıları düzenlemeyi plânlı
yoruz. Bu konuda halkımızın ve 
çeşitli kuruluşların yapacağı or
ganizasyonlara platform olarak 
destek olacağız.

Bu çerçevede, din görevlileri
mizi, öğretmenlerimizi, işveren
lerimizi, kurum ve kuruluşlarımı
zı, anne-babalarımızı, bilhassa 
gazetelerimizi, televizyonlarımı
zı, radyolarımızı, dergilerim izi 
namaz seferberliğine destek ol
maya davet ediyoruz!...

Şimdi, “ beş vakit namazın

farz kılındığı" mübarek Miraç Ge
cesini milat kabul ederek, "Müs- 
lümanım" diyen herkesi namazı 
anlamak ve yaşamak için duyarlı 
olmaya çağırıyoruz.

Sîzleri her yerde ve her za
man katılabileceğiniz namaz se
ferberliğine davet ediyoruz.

Gelin, dosdoğru namazı her 
yerde, her zaman, herkese anlat
mak için birlikte çalışalım.

Gelin, m illet ve ümmet olarak, 
hep birlikte namaza koşalım, kı
yama, rükûya, secdeye sarılıp 
namazla dirilelim ki, gerçek kur
tuluşa erelim!

Gelin, bir tevhîd eylemi olan 
namazın; renk ve dil, amir ve me
mur, mezhep ve meşrep ayırma
yan eşit saflarında kaynaşalım, 
omuz omuza cemaat olalım; hep 
birlikte vahdetimizi, kardeşliğimizi 
yaşayalım, bir ve beraber olalım.

Namazın elinden tutalım ki, o 
da hesap gününde bizim elimiz
den tutsun.

Câmileri tıklım tıklım doldura
lım ki, Allah'ın rahmeti ve bere
keti çağıl çağıl üzerimize yağsın.

Namazı sevelim ki, Allah ve 
Resulü (s.a.v.) de bizi sevsin.

O halde;
Haydi namaza!
Haydi namazla dirilişe!
Haydi namazla gerçek kurtu

luşa!
Namaz Gönüllüleri Plâtformu
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Gündem

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 
BARIŞ GÜCÜ YALANI

Selim Bağcı

I  rak savaşıyla birlikte sadece 
kağıt üzerinde kalmış olan 

'  Birleşmiş Milletler' in kurul
masına ön ayak olduğu İsrail, 
adına devlet terörü denebilecek 
bir katliamı dünya kamuoyunun 
gözlerinin önünde yapma cüre
tin i bir kez daha pervasız bir şe
kilde göstermiştir. Birleşmiş Mil
letler II. Dünya Savaşından sonra 
egemen olan güç tarafından ken
di lehlerine olabilecek her türlü 
haksızlığı legal hale getirmek 
üzere kurulmuş bir örgüt görün
tüsünden kurtulamamıştır. Ege
men güç BM adındaki bu örgütü 
kendisinin Irak'a saldırısını onay
lamadığı için fiili olarak tasfiye 
etm iştir. Irak'a uluslararası bir 
saldırıyı meşrulaştırmak amacıy
la müracaat ve baskı yapan 
ABD'nin bu isteği BM Güvenlik 
Konseyi tarafından haksız bulun
muş ve ABD'nin istediği istika
mette bir karar almamıştır. 
BM’nin vizesi olmadan ABD'nin 
Irak'a savaş ilan etmesi ve saldır
ması ise BM'yi fiilen bitiren bir 
hareket olarak tarihe geçmiştir.

Şimdilerde bu örgütün Lüb
nan'a Barış Gücü göndermesi 
teklifleri yapılıyor. BM egemen

i #
gücün istediği istikamette bir ka
rar alamazsa zaten egemen güç
o karara uymama iradesi göster
m iştir ve de o iradeyi her daim 
gösterecektir de. Bu şartlar al
tında egemen gücün de destek 
verdiği bir BM Barış Gücü Lüb
nan'da ne yapacaktır? Öte yan
dan tüm dünya kamuoyu; 
ABD'nin, İs ra il’ in Lübnan'daki 
katliamlarını onayladığını ve hat
ta İsrail'in bunu egemen gücün 
Büyük Ortadoğu Projesi'ne hayat 
vermek üzere gerçekleştirdiğini 
artık çok iyi bir şekilde anlamış
tır. ABD'nin bir yandan İsrail’e 
destek vermesi bir yandan da 
bölgeye barış gücü adında bir or
du gönderme fikri birbiriyle tezat 
teşkil etmektedir. Barış Gücü İs

rail'in devlet terörünü durdur
mak ve katliama hedef olan in
sanları korumak üzere gitmeye
cektir... Barış gücü, ABD başkanı- 
nın medya önünde hiç tereddüt 
etmeden küfrettiğ i Hizbullah'ı si
lahsızlandırmak için gidecektir. 
Anlaşıldığı kadarıyla barış gücü 
Bosna ya da Somali'deki görevi
nin aynısını icra etmeye hazırlan- 
maktadır. Başına bir de Türk ko
mutan verilirse evlere şenlik bir 
durum ortaya çıkacak...

Hizbullah İsrail tarihinde bir 
ilki gerçekleştirmiş ve İsrail'in iş
gal etme iradesi gösterdiği bir 
yeri savunmuş ve İsrail'i ateşke
se zorlamıştır. Ayrıca İsrail yap
tığı son saldırılarda rekor sayıla
bilecek bir sayıdaki askeri perso
nelini kaybetmiştir. İki askerinin 
kaçırılmasını gerekçe göstererek 
yaptığı saldırılarda İsrail hiçbir 
matematik kuralını dikkate alma
mış ve ilk etapta zarar eden taraf 
olmuştur. Egemen güç, BOP kap
samında gerçekleştirilecek daha 
bir çok operasyon olduğunun bi
linci içerisinde hareket etmiş ve 
daha oyunun başında en favori 
oyuncusunun sakatlanmasını en
gellemek için bu zahmetli işi 
BM'ye havale etme kararı almış
tır.

BM barış gücü her zaman ol
duğu gibi, Lübnan'da anlaşıldığı 
kadarıyla tarafları silahsızlandır
ma misyonu üstlenmiş durumda
dır. Tarafların silahsızlandırılma
sı kapsamında ilk önce yapılacak 
iş tarafların dışarıdan silah temin 
etmesinin önünü kapatmaktır. 
Tarafların silah alamaması duru
munda çok kısa bir süre sonra 
Lübnan'da direniş gösteren Hiz
bullah, silahsız ve cephanesiz ka
lacaktır. Madalyonun öteki ta ra
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fında ise elinde 250 kadar nükle
er başlık bulunan dünyanın en et
kili sayılabilecek ordusuyla İsrail 
var. Lübnan'da Hizbullah'ın silah
sızlandırılması, alışık olduğumuz 
tarzdaki bir İsrail işgalinin yolunu 
açacaktır. Silahsızlandırılmış bir 
Hizbullah karşısında İsrail'in elde 
edeceği zaferin önemi BOP açı
sından da çok büyüktür.

Hizbullah'ın silahsızlandırıl
ması konusunda Türkiye'nin BM 
kararını beklemeden harekete 
geçmesi ise dikkat çekmektedir. 
Bu kapsamda, basına yansıdığı 
kadarıyla Türkiye, İran ve Suriye 
uçaklarını inişe zorlamış ve Hiz- 
bullah’a silah götürdüğü gerek
çesiyle uçakları aramıştır. Ege
men güç olmanın değeri bir kez 
daha burada ortaya çıkmaktadır. 
Yine daha önce basına yansıyan 
bilgilere göre; İngiltere, Türkiye 
ve diğer ülkeler ABD'nin terörle 
mücadele kapsamında insanları 
zorla bir yerden diğer yere götü
rüp havada işkence vb kötü mu
amele yaparken bu uçaklara ha
vaalanlarını açmış ancak bu 
uçakları durdurup bu insanlara 
kötü muamele yapıyorsunuz di
yememişlerdir. Egemen güç, Bir
leşmiş Milletler adındaki örgütü 
kullanarak her türlü hukuksuz işi 
legalize etmiş ve de edecektir.

Şimdilerde basından öğren
diklerimize göre; Türkiye, Birleş
miş Milletler'in resmi bir kararı 
daha ortada yokken çok aceleci 
bir şekilde Lübnan'a barış gücü 
kapsamında asker gönderme ira
desini ortaya koymuştur. Bu ira
de, kısa vadede Türkiye aleyhine 
işleyebilecek bir süreci başlata
bilme tohumlarına da içermekte
dir. Hizbullah liderinin nerede 
saklandığı konusunda Türkiye'nin 
İsrail'e bilgi sağladığı yönündeki 
haberlerle birlikte bu risk gittikçe 
ciddiyet kazanmıştır.

Türkiye'nin göndereceği as
keri güç, Hizbullah'ın silahsızlan
dırılıp Lübnan'ın İsrail’ce işgalini 
kolaylaştırabilecek bir BM planı
na engel olabilecekse Türk aske
ri barış gücü kapsamında bölge
ye gitmelidir. Ancak Hizbullah li
derinin nerede saklandığının bil
gisinin Türkiye tarafından İsrail’e 
verildiği haberinin bölgede yayıl
ması ise durumu adeta tersine 
çevirm iştir. Barış gücü kapsa
mında gidecek Türk askerinin 
bölgedeki BM planlarına ortak ol
ması durumunda ise Türkiye Hiz
bullah ile karşı karşıya getirilebi
lir.

Türkiye'nin barış gücüne or
tak olması sonucunda BM planına 
destek olması ya da bu planı su
ya düşürmesi durumlarında Tür
kiye bir anda kendisini büyük so
runlarla mücadele etmek zorun
da bulacaktır. Bu noktada Türki
ye'nin durduk yerde kendisini bir 
hedef haline getirmesi ise akıl ve 
mantık dışıdır.

Ancak Türkiye'nin barış gücü 
yerine BM tarafından katliamı 
durdurmak amacıyla katliamı 
gerçekleştiren yönetime karşı 
alabileceği acil müdahale gücüne 
çok daha fazla destek olması ge
rekm ektedir. Bu kapsamda 
BM'ye verilecek her teklif ciddi 
bir şekilde desteklenmelidir, çün
kü bu şekilde gidilecek olursa 
bölge çözümü imkansız olan bir 
kıyamet senaryosunu yaşamaya 
son süratle yaklaşmaktadır. Bu 
süreci tersine çevirebilecek tek 
gerçekçi tehdit katliam yapan 
bütün yönetimlere karşı uluslar 
arası ittifakla karşı koymak ve 
mücadele etmektir.

Egemen gücün destek verdiği 
bir İsrail'e karşı ise BM'nin her
hangi bir tedbir alması ise imkan- 
sıdır. BM'nin böyle bir gücü ve 
iradesi olmuş olsa idi bugün İsra

il'in 250 kadar nükleer başlığı 
olamazdı zaten.

Sonuç itibarıyla Türkiye ya
pabileceklerinin üzerinde iyice 
düşünmeli ve ona göre bir eylem 
planı geliştirip uygulamaya koy
malıdır, çünkü bölge kıyameti ya- 
şamasa bile kıyamete çok yakın
dır. Egemen güçlerin egemenlik
lerinin devamı için bölgede haya
ta geçirdikleri Büyük Ortadoğu 
Planı çerçevesinde gerçekleştiri
len İsrail saldırıları sonucunda 
bölgeye yerleşecek olan askeri 
güçlerin barışa hizmet etmeye
cekleri gün gibi ortadadır. Bu 
şartlar altında bölgeye gidecek 
Türk askerinin Türkiye'yi hedef 
ve düşman ülke haline getirmek
ten daha öte bir fonksiyonu ol
mayacaktır. m
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Gündem

SÖMÜRGECİ TUTKULAR

Atasoı/ Müftiioğlu

T arihimizin en dondurucu 
dönemini yaşıyoruz. İnsa
ni iklim adeta buz tutmuş 

gibidir. Bu dönem boğucu bir dö
nemdir. Küresel faşizm, halkları, 
bilinçsiz ve duygusuz sürüler ha
line getirmeyi başarıyor. İslam 
toplumları, yaşadığımız gelişme
ler karşısında umut kırıcı bir ses
sizliğe gömülmüş durumdadır. 
Aziz İslam Ümmeti'nin sorunları
nı, direniş hareketleri üstleniyor. 
Bizler, bugünü yaşayan bizler, bu 
sessizliğin nedenlerini bulabiliriz.

Köhne gelenekler, köhne yö
netimler ve köhne yaklaşımlar, 
İslam toplum larını, statükocu 
çerçevelerle baskılıyor. Tarih bo
yunca muhafazakar birey ve top- 
lumların hiç bir değişim ve dönü
şüme ihtiyaç duymadıklarını bili
yoruz. Muhafazakarlar her du
rumda hallerinden hep memnun 
olmuşlardır. Muhafazakarlar her 
zaman sadece nesneler gibi var 
olmayı seçmişlerdir.

Her dogmatizm, gelenek
çi/muhafazakar dogmatizm, ırkçı 
dogmatizm, gerçeği olduğu gibi 
görmeye kesinlikle manidir. Her

dogmatizm kitleleri bilinçsizleş- 
tirir, duyarsızlaştırır. Her dogma
tizm bir bencilliği yansıtır, her 
bencillik ahlaksız çıkarlar peşin
dedir.

İşgal altındaki toplumlarımız 
kıyameti dünyada yaşarken, bu 
toplumlarda bütün hayatlar allak 
bullak olurken, bir tabut sessizli
ği içerisinde yaşamaya devam 
edemeyiz. İnsanı eylemden alıko
yan bir "d in" algısını sürdüreme
yiz. İçimizde saklayıp durduğu
muz imanımızı dışımızda da ifa
desini bulacak şekilde ilan etme
liyiz. Sahte birlik ve beraberlik 
söylemini gerçeğe dönüştürmeli- 
yiz.

Dünyanın değiştirilebileceği
ne yönelik umutlarımızı ve inan
cımızı, sorumluluklarımızı yoğun
laştırarak sürdürmek suretiyle, 
yenileyebilir ve güçlendirebiliriz.

İmanımıza gereği gibi sahip 
olduğumuzda, bir bütünlük içeri
sinde sahip olduğumuzda her şe
yi yapabiliriz. Gerçek bir imanın, 
gerçek bir yönelişin, gerçek bir 
direniş iradesinin bütün gelişmiş 
teknolojileri etkisiz kılabildiğini,

Irak, Filistin ve Lübnan direnişi 
sayesinde, bir kez daha ve çok 
çarpıcı bir biçimde öğrendik.

Direniş umutlarımızı ve ufuk
larımızı güçlendiriyor.

Bizler de, her yerde, her du
rumda direnişi yaşayabiliriz. 
Kendi değerlerinin anlamına, gü
cüne, içeriğine, erdemine güveni
ni yitiren bireyler ve toplumlar, 
her şeylerini y itirirler.

Sömürgecilik kesinlikle sona 
ermedi ve sürüyor.

Olayları AvrupalI mantığıyla 
değerlendiremeyiz.

Dünya Avrupa değerleriyle sı
nırlı bir dünya değildir.

Bir dava sahibi olmadan, bu 
davanın anlamını kavramadan, 
ortak bir amaç edinmeden, ortak 
bir amaç için birlikte hareket e t
meden yaşamak, yaşamak değil
dir.

İslam toplumlarında bütünlü
ğün bozulmasıyla birlikte çöküş 
başlamış, bütünlük sağlanamadı
ğı için de, çöküş sürmektedir.

Tarih boyunca, cesaret, şeca
at, dirayet, kararlılık sahibi olma
yanların, tarihe müdahale edebi
lecek eylemlerde bulundukları 
görülm em iştir. Tarih kimi dö
nemlerde, kimi kadroları, kimi 
mücadeleleri siyasetleri, realpo- 
litik yapmaya sevk edebilir, bu 
mümkündür ve anlaşılabilir bir 
durumdur. Ancak, sürekli olarak 
realpolitik yapmayı alışkanlık ha
line getirenler bunu korkaklıkları 
sebebiyle yaparlar.

Dünyevi akıl her zaman işe 
yaramayabilir.

Kafalarımız realpolitikten ya
na, gönüllerimiz İslam'dan yana 
yaklaşımı dürüst bir yaklaşım 
olamaz.

Kalplerimizdeki, ruhumuzdaki
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ilahi ü rpertiy i y itirm ediysek 
eğer, taştan heykeller gibi yaşa
maktan kurtulabiliriz.

Bugün Ortadoğu'da bütünüy
le 11 Eylül ideolojisi ve stratejisi 
uygulanıyor, bu ideoloji ve stra
te ji Müslümanlar olarak hepimizi 
terörist olarak görüyor.

Gerçek bir varoluş için, ger
çek bir kişilik için, direnmek, her 
zaman için mümkündür.

Modernleşmeler, dünyevileş- 
meler insani yanımızı, deruni ya
nımızı, ahlaki yanımızı, hikemi 
yanımızı tüketmemişse eğer, bir 
direniş kültürü oluşturabiliriz.

Köklü bir zihniyet değişimine 
cesaret edebiliriz.

Ortak sorunlarımız etrafında, 
ortak bir duyarlılık oluşturabili
riz. Kendimizi, içerisinde yaşadı
ğımız tarihin sorumlusu olarak 
görebilmeliyiz.

Dünya her açıdan kirleniyor 
ve tükeniyor.

Teknik uygarlık hayatı bütün 
boyutlarıyla, renkleriyle, unsur
larıyla yok ediyor.

Batı dünyası kültürel monolo
gu, siyasal monologu, kültürel ve 
siyasal hegemonyayı bağnazca

sürdürüyor.
Bütün acılara, tra jedilere, 

dramlara ve kötülüklere sömür
geci tu tku la r/ih tiras la r neden 
oluyor, ırkçı tutkular ve ihtiraslar 
neden oluyor.

Etrafımızda olup biten ve he
pimizi doğrudan ilgilendiren ge
lişmeleri bütün bir varlığımızla 
sorgulayabilmeliyiz.

Gelenekçi, görenekçi, muha
fazakar, masalcı, menkıbeci, hu- 
rafeci, hoşgörücü, diyalogcu 
"d in" yaklaşımı, radikal bir deği
şimin ruhu ve ufku olamaz. Tarihi 
bütün boyutlarıyla etkileyebile
cek düşünceler ve eylemler üze
rinde yoğunlaşmamız gerekir.

Bugün, dilimizin, söylemimi
zin, gündemimizin, edebiyat ve 
sanatımızın içerisinde yaşadığı
mız tarihi yansıtması gerekir.

Dayanışma yoksa, bilinç yok
sa, çaba yoksa; umut da yoktur.

Amaçsız, bilinçsiz, sorumsuz 
toplumlar, her amaca yönelik ola
rak kolaylıkla güdümlenebilirler.

İmanımızın, bütün boyutları
nın bilincine varmalıyız.

Şiarımız, bir hizbe karşı so
rumlu olmak değil, Ümmete karşı

sorumlu olmak olmalıdır. Hizip 
bencilliğine saplanıp kalanlar hiç 
bir gelişmeyi doğru anlayamaz
lar. Hiç bir hizip adamı, adam gi
bi, adam olamaz.

Başkalarının aleyhine ölçüsüz 
bir şekilde büyüyen ve kontrol 
edilemeyen bir imparatorluk, in
sanlığa daha büyük kötülükler 
yapabilir. Bugün, hepimizin gör
düğü üzere, gerçek anlamda 
"ilerleme" katliam ve soykırım 
teknolojilerinde/uygulam aların
da yaşanıyor. Irkçılık sınır tanımı
yor. Seçilmiş halk efsanesine ina
nan İsrail, kendisini bu efsane se
bebiyle bütün bir insanlığın üze
rinde görüyor.

Dünyaya kapalı olmak, olayla
ra ve gelişmelere kapalı olmak 
dini bir hassasiyet biçimi olarak 
savunulamaz. Önemli olan dün
yaya kapalı olmak değil, dünya
nın şehevi ve nefsani hazlarına 
kapalı olmaktır.

Her haksızlığa, her zulme, bü
tün varlığımızla karşı koymak ah
laki ve insani bir yükümlülüktür.

Sahici bir dayanışma iradesi 
gösterdiğimizde, gelecek bizim 
için ışımaya başlayacaktır.
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Gündem

ACI/MA/YAN YANIMIZ 
FİLİSTİN VE TAŞ ÇOCUKLARI

Mehmet Tepe

Muhabir: Oturmama müsaade 
eder misin?

Bilge: Tabi tabi. Ama oturma
dan önce tüfeğini ve bütün av ta
kımlarını dışarı koymanı ve onları 
hiçbir gözün hatta b ir sineğin, bir 
kelebeğin gözünün bile göreme
yeceği şekilde otlarla, yapraklar
la örtmeni rica ediyorum.

İnsanlık mükerrer bir ayıpla 
ve tra jed iy le  karşı karşıya. 
Adem'in(a.s) terbiyesinden ve 
merhametinden memnun olduğu 
Habil'i öldüren merhamet fakiri 
Kaynin'in(Kabil) ruhu, Ya- 
kup'un(a.s) yüzüne bakmaya kı
yamadığı çocukça masum tebes
sümünü gözlerimizde canlandır
dığımız, Züleyha'nın iffe tsizce 
"haydi gel" çağrısına İbrahimi 
duruşunu yitirmeden "Allah'a sı
ğınırım" diyen insanların en gü
zeli olan çocuk yüzlü Yusuf'u ku
yulara atan zelil ruh Beyrut'ta, 
Dahaye'de yeniden canlandı. Ha- 
b il’ i öldüren, Yusuf'u kuyuya 
atan, Zekeriya Peygamberi kat
leden zihniyet 10 günlük bebeği 
öldürmenin utancını taşımaktan

ar etmiyor.
Yıllar boyu dünya Müslüman

ları olarak avuttuğumuz yanları
mızı hep diri tuttuk. İncitmeden, 
ağlatmadan diri tu ttuğum uz, 
avuttuğumuz yanlarımızı diri tu 
tan hadiselerimiz oldu hep. Yaşı
mın şahit olduğu, önce Afganis
tan sonra Irak, sırasıyla Bosna, 
Çeçenistan, Somali, Endonezya, 
tekrar Afganistan ve Irak, Sudan 
bu günlerde Beyrut zulümleri, 
bitmeyen ağıtlarımız ve yakın
malarımız oldu hep. Humeyni'nin 
dediği gibi “ Her Müslüman bir ko
va su dökerse İsrail'i sel götürür" 
söylemi pratiğe dökülemeyen 
matematiksel bir hesap olarak 
askıda kaldı hep. Oysa ki, dünya 
Müslümanları samimiyetleri ge
reğince acılarına ağlayabiime 
tepkisini gösterebilseydiler her 
Müslüman’ın dökmüş olduğu göz
yaşı bir sel olur ve Siyonistleri 
boğmaya yeterdi.

Gözyaşı; üzüntünün, vicdani 
ürpertinin yürekte damıtılıp göz
lerden akıtılan damlalarla vicda
nın ve samimiyetin mücessem 
hali ve en büyük göstergesidir.

Gözyaşı; kederin ve vicdani 
haykırışın göz çukurlarında mah
cubiyet duymadan merhamet 
yoksunu yeryüzü insanlarına 
varlığını haykırmasıdır.

Gözyaşı; kaynak olarak çıktığı 
yüreği ferahlatan, düştüğü yeri 
yakan bir nüvedir.

Etrafımıza baktığımızda kaç 
kişinin Filistin veya Lübnan için 
gözyaşı akıtabild iğ im  gördük. 
Üzülüyoruz, acıyoruz, yutkunur 
gibi oluyoruz ama ağlayamıyo- 
ruz. Evet Filistin ve Lübnan'da 
ölen çocuklara, on günlük Va- 
ad'imize, tozlara bulanmış küçü
cük bir bedene sahip mavi em
zikli bebeğimize ağlayamıyoruz. 
Belki ağlamaktan göz çukurları
mızda yaş kalmadığından belki 
de ağlayacak yanlarımızın olma
dığından. Filistin; bizim için sa
dece ağlayan yanımızın, acıyan 
küçük bir avuntu coğrafyası. So
nuçta bizde Mihail Nuayme'nin 
isimlendirdiği "paket medeniye
tin in  kavanoz çocuklarıyız." Fi
kirlerim iz de, duygularımız da 
ve vicdanımız da paket medeni
yetinin cicili bicili, süslü paket
lerinden. Gazze ve Beyrut'u , 
Bodrum'dan, Didim'den, Capri- 
ce’den görebileceğine inanan
lardan, kalp gözünün açık oldu
ğunu zanneden erenlerdeniz. 
Vicdanını y itirm iş  kap ita lis t 
dünyanın evlatlarıyız. Vicdanını 
y itirm iş dünyanın kapita list ev
latları her türlü  duygunun, inan
cın ve vicdanın bile parayla alı
nıp satılab ileceği fik rinde  ve 
inanışındalar. Yeryüzünün yeni 
Hannibalları ve Frenkensteinleri 
içinde çocuk kahkahaları çınla
yan saadet yuvalarının duvarla
rını acımasız toplarıyla dövmek
tedirler. Kemikleşmemiş masum
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küçük bedenler, ruhsuz bomba
larının yıktığı molozlar altında 
tozla kaplı e tli oyuncak bebekle
re dönmüş şekilde çıkıyorlar. 
Nuayme'ntn bildirdiği Hannibal 
kontro lsüz gücüyle Beyrut'u  
yağmalıyor.

"Yeryüzünün haberleri nedir 
b ilir misin, Hannibal? Zavallı, sen 
nerden bileceksin ki? Sen ki yer
yüzünün bu vahşi ormanına çe
kilmişsin. Yeryüzünün haberleri, 
insanlara göre, öncelikle insanla
rın haberleridir. Senin aşiretinin 
ya da insanların dışında yeryü
zünde yaşayan binlerce tü r yara
tıkların haberleri değil.

Bunlar, yeryüzünü kaba güçle 
bölüşüp sonra bölüşmede anla
şamayan ve bunu kaba güç ile 
düzeltmeye girişen insanların 
haberleridir. Keşke güçleri; or
manların, çöllerin insanlar dışın
daki sakinlerinki gibi kas, pençe 
ya da diş gücü olsaydı. Onların 
gücü gösteriş, hile para ve adam 
gücüdür; bomba, roket ve haya
tın nesiller boyunca ancak yetiş- 
tirebild iğini göz açıp kapayınca
ya kadar imha eden cehennem 
ışınları gücüdür."

Hannibal'ın bütün öfkesine 
karşın vicdanı uyuşturulmuş in
sancıklar Zarifoğlu'nun dediği gi
bi "cengi atıp sinekler gibi teze
ğe konmuş" bir şekilde köşeleri
ne sinmiş halde duruyorlar.

Evet vicdanını y itirm iş  bir 
dünyanın kavanoz çocuklarıyız. 
Çok kültürlü, çok zengin, çok ge
lişmiş, çok teknolojik, çok bilişim- 
sel uzay çağının insanları olarak 
verdiğimiz insanlık ve Müslüman
lık sınavını her geçen gün kaybe
diyoruz. Adem'in (a.s) oğlu Kay- 
nin'e sorduğu "Kardeşin nerede" 
sualine tıpkı Kabil'in yüzünü bu
ruşturarak “  Ben kardeşimin

bekçisi miyim?" pişkinlik ayıbına, 
Yakup'un "Kardeşiniz nerede" 
sualine verdiğimiz yalan beyana
tı tekrarlama ayıbına ve ıstırabı
na tekrar düşmüş durumdayız. 
Halimiz; Habil’i öldüren Kabil'in 
haline, Yakup'un Yusuf'unu ku
yuya atan kardeşlerinin haline 
benziyor. Eğer Kabil'in ve Yu
suf'un kardeşlerinin yaşadığı z il
leti yeniden yaşamak istemiyor
sak, bu zilletten kurtulmak is ti
yorsak, televizyon başında ahu- 
vah edip sızlanıp ağlar gibi yap
ma kandırmacasından kurtulmak 
istiyorsak, "kalk ve bir taş at" ni
dasına kulak vermemiz gereki
yor. Bebek çığlıklarını duymak is
temiyorsak kocaman demir göv

deli makinelere, tanklara kavis 
çizdiren taş çocuğu Muhammed- 
lerin azmini anlamamız lazım. 
Adam gibi Müslüman olduğumu
zu iddia ediyorsak Muhammed 
el-Durra’nın çığlığına, babasının 
feryadına ve siper olan gövdesi
ne ve benliğine anlam vermemiz 
gerekir.

Kısaca; ağlayabilmek için Et- 
falu'l-Hicara'y\ (Taş Çocuklarını), 
Halid Meşal gibi, Haşan Nasrallah 
gibi taş gibi adamları anlamamız 
lazım. Yani uluslararası konjonk
türün, reel politiğin belirlediği 
ağzı bırakıp Müslümanca bir du
ruşla, ferasetle ve basiretle bir 
üslup geliştirmemiz lazım.
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TÜM İNSANLIĞA KARŞI AÇILMIŞ BİR SAVAŞ: 
SİYONİZM BİR TERÖR 

VE İFSAT HAREKETİDİR

YILDIRIM CANOĞLU

Kapak

G eçen sayıda incelediği
miz Siyonizm’in(Siyasal 
Siyonizm) ana varsa

yımları, İsrail devletine hakim 
olan Siyonist kadronun tüm 
politika, taktik ve stratejilerin
de ana hareket noktasıdır.
Dünya tarafından anlaşılamaz 
olan bir çok uygulamanın, Si- 
yonistler açısından özel bir an
lamı ve hedefi vardır. O neden
le bu temel varsayımlar anlaşıl
madan Siyonist mantığın, uy
gulanan politika, taktik ve stra
tejilerin anlaşılması mümkün değildir. Dolayı
sıyla, bu yazının anlaşılabilmesi için geçen sayı
da ele alman temel varsayımların bir kez daha 
okunmasında fayda vardır.

Bu sayıda, bu temel varsayımlardan hareketle 
uygulanan ana politika, taktik ve stratejileri, ge
nel çerçevede inceleyeceğiz.

Çizilen Strateji ve Uygulanan Taktikler

Siyonizm’in temel varsayımlarını esas alarak uy
gulanan temel politika ve stratejileri aşağıdaki 
gibi özetleyebiliriz:

• Irkçı ve dini temellere dayalı bir iç politika
• Devamlı korku ve tehdit altında olmaya da

yalı iç politika

• Göç ettirme politikası
• “Büyük İsrail’in” gerçekleşme
sine yönelik genişlemeye daya
nan bir dış politika
• Savaşı ve devlet terörizmini 
esas alan bir strateji
• Yalan ve aldatmaya dayalı bir 
psikolojik savaş
» Bölge ülkelerim bölmeye, par
çalamaya ve yok etmeye dönük 
bir politika

Göç Ettirme Politikası

Siyonist önderler, Filistin’de bir İsrail devletinin 
kurulabilmesi için görünürde tezat teşkil eden 
ve fakat stratejik olarak kendi içerisinde tutarlı 
politikalar uygulamışlardır. ‘Vaad edilmiş top
rakları’ ele geçirmek için zamana yayılan ve ka
demeli bir geçişi esas alan bir strateji belirlemiş
lerdir. Basel Kongresinde çizilen programa yol 
boyu hep sadık kalınmıştır. Öngörülen strateji
de, önce Filistin’de tutunmak gerekiyordu. Bu 
amaçla Filistin’de çoğunluğu teşkil eden bir Ya
hudi topluluğunun meydana getirilebilmesi için 
dört eksenli bir politika takip edildi:

• Yahudilerin Filistin’e göç etmesi
• Yerli Arapların Filistin’den göç ettirilmesi
• Filistin’de parayla yer alınması
• Yerli Arapların arazilerinin imha ve işgal 

edilmesi

“Fakat bana öyle geliyor ki 
Yahudi halkının büyük çoğunluğu 

Tanrı’sım kaybetti 
ve O’nun yerine bir put koydu, 
tıpkı bir heykelini dikmek için, 

uğruna bütün altınlarını vererek 
diktirdikleri altm buzağıya çölde 

taptıkları zamanki gibi. 
Onların modern putunun adı 

İsrail devletidir.”
Prof. Dr. Israel Şahcık
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1920 yılında Londra’da toplanan Siyonist 
Kongre, önce Filistin’e göçün hızlandırılmasını, 
böylelikle demografik yapının değiştirilmesini 
öngörmüştür. Kongre, “Filistin’deki Yahudi ol
mayan topluluklarla banş içinde bir arada ya
şamayı” deklare ederek, bir taraftan Filistin’den 
toprak alınmasını kolaylaştırmayı ve hızlandır
mayı; diğer taraftan da Araplarla işbirliği içeri
sinde olan İngiltere ve Fransa gibi devletlere gü
vence vermeyi hedeflemiştir. Ancak bu dekla
rasyon sadece kağıt üzerinde kalmış, ama Siyo- 
nistlere zaman kazandırmıştır.

Arazi satın alıp göç işini organize edebilmek 
için de ‘Yahudi ulusal fonu’ kurulmuştur. Ger
çekte gerek deklarasyon gerekse fon, öngörülen 
tedrici stratejinin birer parçasıydı:

“Yahudi göçü ve Siyonist Örgüt tarafından de
netlenen bir ulusal fonlar sistemi çerçevesinde 
gerçekleşecek toprak alımı yoluyla tedrici ola
rak işgal edilecekti. Filistin’de ki Yahudi ol
mayan topluluklarla barış içinde yaşama ko
nusunda ki Konferansın karan, bu planlı 
olarak ele geçirme programı ışığında değer
lendirilmelidir. ”1

1939 yılında ise David Ben Gurion, ‘Yahudi 
göçünün hızlandırılması ve Yahudilerin ellerin
deki toprakların genişletilmesinin öncelikli 
bir ana politika olarak benimsenmesinde’ aşırı 
ısrarcı olmuştur.2

Siyonistlerin göç olayında aceleci, ısrarcı 
olmaları ve bunu çok öncelemelerinin nedeni, 
Yahudilerin bulundukları ülkelerde güvenlik 
sorunu yaşıyor olmaları değildi. Yahudi top
lulukların yaşadıkları ülkelerde güvenlik içe
risinde olup olmamaları onları genellikle ilgi
lendirmemekteydi. Ancak güvenliklerinin ol
maması, Siyonistlerin göçü hızlandırma poli
tikasıyla örtüşmekteydi. Amaç, yersiz-yurtsuz 
Yahudilere yalnızca bir toprak parçası ara
mak da değildi. Ana amaç, Siyonist Yahudi 
devletini Filistin’de kurmaktı. Bunun dışındaki 
arayışlar, ‘tehlikeli akıntılar’ olarak kabul edil
mekteydi. Siyonist önderlerden Weizmann, Ya
hudi göçündeki ana amacın gözden kaçırılma
masını istiyordu:

“Biz, bu akıntıyı yönlendirmek ve onun bizi he

defimizden başka yerlere alıp götürmesine izin 
vermemek için elimizden geleni yapmalıyız”2

Siyonist önderlerin önceliği Yahudilerin 
kurtarılması olmadığı gibi, dünyanın başka 
bir yerinde kurulabilecek bir İsrail devleti de 
değildi. Onların önceliği, Filistin’de bir İsrail 
Devleti kurmaktı. ‘Vaad edilmiş topraklar’ varsa
yımına uygun olan buydu. Nitekim İsrail devle
tinin ilk yöneticisi olan Ben Gurion, 7 Aralık 
1938’de, “Labour” Siyonistlerinin önünde bu 
politikayı açık bir şekilde seslendirmişti:

“Eğer bilsem ki hepsini İngiltere’ye götürerek 
bütün Almanya (Yahudi) çocuklarının tama
mını kurtaracağım ve İsrail Toprağı’na götü
rerek de ancak yarısını kurtaracağım, ben 
ikinci çözümü tercih ederim. Zira bizler yal
nızca bu çocukların hayatını değil, İsrail hal
kının tarihini de düşünmek zorundayız.”3 
Yahudi Ajansı’nın Kurtarma Komitesinin Me
morandumunda bu politikanın uygulanmasın
daki kararlılığı görmek mümkündür: 
“Siyonist’in görevi, Avrupa’da bulunan İsra- 
iloğullan’nın “geri kalanı”nı kurtarmak de
ğil, aksine Yahudi halkı için İsrail’in toprağı
nı kurtarmaktır.”3

Bize ihtiyacı olan herkese, her birinin nite
liklerini hesaba katmadan yardım etmeli miyiz? 
Bu harekete Siyonist millî bir nitelik verme
meli ve İsrail Toprağı ve Yahudilik için yarar
lı olabilecekleri öncelikle kurtarmaya çalış- 
mamalı mıyız? Soruyu bu şekilde sormanın 
gaddarca olduğunu biliyorum, fakat maale
sef açıkça ortaya koymalıyız ki, eğer biz 50 
bin kişi arasından ülkenin inşasına ve milli 
rönesansa katkıda bulunabilecek 10 bin kişi 
ile bizim için bir yük veya daha doğrusu ölü 
bir yük haline gelecek olan bir milyon Yahu
di arasında tercih yapacak olursak, -yüzüstü 
bırakılan milyonların ithamlarına ve çağrıla
rına rağmen- bizler kurtanlabilecek olan bu
10 bini kurtarmalı ve bunlarla sınırlı kalma
lıyız.”3

“Siyonizm her şeyden önce gelir” şiarına sıkı 
sıkıya bağlı olan Siyonist İzak Gruenbaum, 18 
ocak 1943’te, Avrupalı Yahudilere para yardı
mı yapmanın ihanet olduğu inanandaydı:
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“...Bırakalım istediklerini söylesinler. Ben Yahu
di Ajansı’ndan Avrupa Yahudiliği’ne yardım için 
ne 300 bin ne de 100 bin Sterlin vermesini iste
yeceğim. Ve ben bu tür şeylerin yapılmasını 
isteyen kimsenin Yahudi düşmanı (antisiyo- 
nist) bir davranış sergilediğini düşünüyo
rum.”3

Isaiah Trunk, Judenrat adlı kitabında, II, Ci
han Savaşında Yahudilerin yüzde ellisinin kurta- 
nlmamasmm müsebbibi olarak Yahudi konseyle
ri gösterir:

“Freudiger’in hesaplamalarına bakılırsa, eğer 
Yahudi Konseyleri’nin talimatları dikkate 
alınmamış olsaydı, Yahudilerin yüzde ellisi 
kurtarılabilecekti.”3

Bunu teyit eden ilginç bir olay da Kudüs’teki 
Eichmann Davası’nda, Başsavcı Haim Cohen’in 
Nazilerle işbirliği yapan Kastner’i savunması
dır:

“Eğer sizin felsefenizle örtüşmüyorsa, Kastner’i 
eleştirebilirsiniz... Fakat bunun işbirliği ile ne 
alâkası var?... Bizim Siyonist geleneğimizde, 
Filistin’e göçü düzenlemek için her zaman 
seçkin bir zümreyi ayırmak olagelmiştir... 
Kastner de bunun dışında bir şey yapmamış
tır.”3

Diğer taraftan S.S Patria Gemisi olayı, ama
cım yersiz yurtsuz Yahudilere dünyanın her
hangi bir bölgesinde güvenle yaşayacakları bir 
yer bulmak olmadığını göstermektedir.
1940’ta, Hitler’in tehdidi altındaki Yahudileri 
Maurice Adası’na kabul ederek, onları kurtarma
ya karar vermiş olan İngiltere’yi Filistin’e göçü 
zorlamak için, bu Yahudileri taşıyan Patria adlı 
Fransız yük gemisine, 25 Aralık 1940’ta Hayfa li
manında, Ben Gurion önderliğindeki “Haga- 
nah” Siyonistleri tarafından sabotaj yapılmış
tır. 252 Yahudi ve geminin İngiliz mürettebatı 
ölmüştür. Bu olay üzerine İngiltere, geriye kalan 
Yahudilerin Filistin’de yerleşmesine müsaade et
mek zorunda kalmıştır.4

Yahudi Göçü İçin Siyonist-Nazi 
ve Faşist İşbirliği

Yahudilerin Filistin’e göçünün sağlanabilmesi 
için teşvik önemli bir parametre iken korku diğer 
önemli parametre olmuştur. Siyonistler, Yahu
dilerin yaşadığı ülkelerde çeşitli provokasyon
larla onlar üzerindeki baskılan yoğunlaştırıp 
Filistin’e göç etmelerini sağlamayı bir politika 
olarak benimsemişlerdir. Rus çarının bir Yahu
di genci tarafından öldürülmesi ile Rusya’da uy
gulanan baskılar, göçün önemli bir nedeni ol
muştur. Hitler, Siyonist önderler ve sermayedar
larla, savaş yıllarında, çok iyi diyalog içerinde 
olurken fakir Yahudilere zulmetmesinin bir ama
cı olmalıydı.3 Hitler de Yahudileri Siyonist ön
derler gibi Avrupa’nın dışına çıkarmak istiyordu. 
Bu anlamda bir mutabakat sözkonusuydu. Önde 
gelen Nazi teorisyenlerinden Alfred Rosen- 
berg’in; “Alman Yahudilerinin her yıl belli bir 
kısmının Filistin’e taşınması için Siyonizm cid
diyetle desteklenmelidir.” demesi böyle bir mu
tabakatın var olduğunu gösterir.3

1935’te, S.S. Güvenlik Örgütü başkanı olan 
Reinhardt Heydrich, S.S.’in resmî organı Das 
Schwarze Korps'La la “Görünmeyen Düşman” 
adlı makalesinde Siyonist olan Yahudilerin des
teklenmesini savunmuştu:

“Yahudileri iki kategoriye ayırmalıyız: Siyo
nistler ve asimilasyon yanlıları. Siyonistler 
tavizsiz bir ırkçılık anlayışını savunuyor ve
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Filistin’e göç yoluyla, kendi Yahudi devletle
rinin kurulmasına yardım ediyorlar... Bizim 
iyi dileklerimiz ve resmî iyi niyetimiz bu kim
selerden yanadır.”3

Siyonistlerle Naziler arasında varılan gizli bir 
mutabakatla, Siyonist Yahudiler Naziler tarafın
dan korunurken, Siyonist olmayan Yahudiler 
üzerinde baskı yoğunlaştırıldı. Bavyera Gesta- 
po’sunun 28 Ocak 1935’te emniyet teşkilâtına 
gönderdiği genelge bu açıdan önemliydi:

“Siyonist teşkilâtın üyeleri, Filistin’e göç konu
sundaki faaliyetlerinden ötürü, Alman (asimi- 
lasyoncu) Yahudi örgütlerinin üyelerine uygu
lanan mecburî sertlikle muamele edilmemelidir
ler.”3

Siyonist-Nazi işbirliği 1941’de doruk noktası
na ulaştı. Müttefikler tarafından Almanya’ya uy
gulanan ekonomik ambargo, Yahudilerin Filis
tin’e göçünün kolaylaştırılması karşılığında Siyo- 
nistler tarafından delinmişti. İzak Şamir’in içeri
sinde bulunduğu Siyonistlerin en aşırı grubu 
olan “Lehi” (İsrail’in Kurtuluş Savaşçıları), İngil
tere’ye karşı Nazi Almanya’sıyla ittifak etmişler
di.3

Siyonistler benzer şekilde Italyan faşistleri ile 
de ilişki kurmuşlardı. Weizmann, Mussolini ile 
3 Ocak 1923’te ve 17 Eylül 1926’da iki kez gö
rüşmüştü. Dünya Siyonist Teşkilâtı Başkanı Na- 
hum Goldman, 26 Ekim 1927’de, Mussolini ile 
yaptığı görüşmede, ondan “Bu Yahudi devletini 
kurmanızda size yardım edeceğim.” tarzında bir 
destek almıştı.3

‘Yer Değiştirmiş Kişiler’ ile görevli Haham 
Klaussner, 2 Mayıs 1948’de Amerikan Yahudi 
Konferansı’na sunduğu raporda Filistin’e göç için 
Yahudilere baskı uygulanmasını önermişti:

“İnsanları Filistin’e gitmek için zorlamak ge
rektiği kanaatindeyim... Onlar için bir Ameri
kan doları hedeflerin en büyüğü olarak gözük
mekte. “Zorlamak” kelimesiyle teklif ettiğim 
bir programı kastediyorum... Bu program daha 
önce ve çok yakınlarda işe yaradı. Polonya Ya
hudilerinin boşaltılmasında ve “Toplu Göç” ta
rihinde yararlı oldu... Bu programı uygulamak 
için, “yer değiştirmiş kimseler”e konfor sağ

lamak yerine, onlar için mümkün olabilen en 
fazla konforsuzluğu icat etmek lâzım... Ar
dından da, Yahudileri hırpalamak için Haga- 
nah’a başvuran bir yol izlemek gerek.”3

Görüldüğü gibi, Siyonistler ne anti-faşist 
ne de anti-nazisttirler; onlar Makyavelistir- 
ler; politikalarına, stratejilerine uygun gelen 
neyse onu savunurlar; bu açıdan hiçbir ahla
ki ölçüleri yoktur. Bu anlayışı ilk olarak for
müle eden Siyonizm’in kurucusu olan Herzl’dir:

“Bizler, düştüğümüz zaman, ihtilalci parti
nin maiyet memurları olan ‘ihtilalci proleter- 
ya’ oluruz; yükseldiğimiz zaman ise, kesemi
zin korkunç kudreti de artar.”5

Flenry Ford ise Flerzl’in bu düşüncesini daha 
açık bir şekilde ifade eder:

“Yahudi, Yahudi olmayanın her şeyine düş
mandır. O, içgüdülerine uyduğu zaman kra
liyete karşı cumhuriyetçi; cumhuriyete karşı 
sosyalist ve sosyalizme karşı Bolşevik kesi
lir ”5

Gerek Mussolini ve gerekse Hitler eliyle anti- 
semitizmi canlı tutarak Yahudilerin Filistin’e gö
çünü hızlandırmış olmaları böyle bir mantığın 
ürünüdür. Herzl, aynı mantıkla; “Antisemitler 
bizim en emin dostlarımız, antisemit ülkeler 
müttefiklerimiz haline gelecekler”3 demiştir.

Bu göç politikasıyla Siyonistler, Filistin’deki 
demografik yapıyı değiştirmişlerdir:

“1880’de Filistin’deki 500 binlik nüfusun 25 bi
ni Yahudi idi.
1882’den itibaren, Çarlık Rusya’sının büyük kı
yımlarının ardından yoğun göçler başlar. 
1882’den 1917’ye kadar Filistin’e böylece 50 bin 
Yahudi gelir.
1920-1929 arasında 99806 Yahudi göç etti. 
1934 de 40000 1935 de 62000 kişilik bir göç 
gerçekleşti. Arkasından, iki savaş arasında, zu
lümden kaçan Polonya ve Mağrip muhacirleri 
gelir. Fakat en önemli kitle, Hitler’in iğrenç Ya
hudi düşmanlığından ötürü, Almanya’dan geldi; 
yaklaşık 400 bin Yahudi 1945’ten önce Filistin’e 
geldi.
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1947’de, İsrail devletinin kuruluş arifesinde, Fi
listin’deki toplam 1 milyon 250 bin nüfusun 
600 bini Yahudi idi. ”2

Araplar İçin ya Soy Kırım ya da Göç

Siyonistler, Filistin topraklarının demografik ya
pısını değiştirmek için bir taraftan Yahudi göçü
nü teşvik ederken diğer taraftan da Arapların Fi
listin’den göç etmesini sağlayacak politikalar uy
guladılar ve uygulamaya da devam ediyorlar. Si- 
yonistlerin kafasında Filistin halkı diye bir halk 
mevcut değildir.

Millî Yahudi Fonu” Müdürü Yossef Weitz, 
daha 1940’ta Filistin topraklarında iki halka yer 
olmadığını ifade etmekteydi:

“Bu ülkede iki halka yer olmadığım açıkça 
bilmemiz gerekir. Eğer Araplar terk eder gider
lerse, burası bize yeter. Onların yerini değiştir
mekten başka çare yoktur; tek bir köyün, tek 
bir kabilenin bırakılmaması lâzımdır...”3

Benzer şekilde Madam Golda Meir de, 15 Ha
ziran 1969 tarihli Sunday Times’a verdiği deme
cinde, Filistin halkını yok sayıyordu:

“Bir Filistin halkı yoktur... Bizler gelip de on
ları kapıya koyduğumuz ve ülkelerini ellerin
den aldığımız için değil. Onlar mevcut değil
dir.”6

Yok saydıkları Filistin halkının göçünü iki 
farklı şekilde gerçekleştirmişlerdir:

• Ağalar aracılığıyla arazileri halkın elinden 
zorla almak,

• Arapların köy ve mahallelerini silahlı Siyo
nist milislerce basarak katliamlar yapmak.

Arapların köylerini yakıp yıkarak, katliamlar 
yaparak Arapları bölgede tam bir soykırıma uğ
ratmak Siyonistlerin ‘Seçilmiş Halk’ varsayımı
nın bir sonucudur. Siyonist önderlerin “Halkı ol
mayan topraklara, toprağı olmayan bir halkın 
yerleştirilmesi” sloganları bir etnik temizlik 
sloganıdır. İlk büyük katliamı, 9 Nisan 1948’de 
Menahem Beghin, kendisine bağlı milislerle Der 
Yasin köyünün erkek, kadın ve çocuk 254 saki
nini gaddarca ve canice öldürerek gerçekleştir
miştir.7 Manaham Begin bu katliamın gerekçesi
ni, dehşet salarak Arapları göçe zorlamak olarak 
açıklar:

“Eğer biz bu tarz bir eylem yapmamış olsaydık 
Arap balkını dehşete düşürüp bölgeden çe
kilmesini sağlayamayacak, sindiremeyecek
tik. Dolayısıyla BM tarafından kurdurulan yeni 
İsrail devleti kağıt üzerinde kalmaya mahkum 
olacaktı”7

Bu denli vahşi bir katliamın gerçekleştiri
lebilmesi, Siyonizm’in ‘seçilmiş halk’ ve ‘etnik 
temizlik’ varsayımlarına dayanan bir şuural
tının var olmuş olmasındandır. Begin’in bu 
katliamı gerçekleştirmiş olan asker ve komutan
lara gönderdiği tebrik mesajında bunu kolayca 
görebiliriz:

“Askerlere söyleyiniz; bu hücumunuz ve fethi
nizle İsrail’de tarih yazdınız. Zafere kadar buna 
devam ediniz. Der Yasin’de olduğu gibi, bun
dan böyle her yerde, düşmana saldıracağız ve 
darbeler indireceğiz. Tanrı, Tanrı sen bizi fe
tih için seçtin.”7
Der Yasin’den sonra ki büyük katliam
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1948’deki Dueima Katliamıdır. 80-100 kadar er
kek kadın ve çocuk öldürülür. Kadınlara önce 
tecavüz edilir, sonra öldürülürler.7

Batı Şeria’daki Kiryat Arba kolonisinden Dok
tor Baruch Goldstein, atalarının mezarları ba
şında dua eden Filistinlilerden yirmi beş kişi
yi mitralyözle tarayarak öldürmüş ve elliden 
fazla kişiyi yaralamıştı.6

Bu göç ettirtme politikası sonucu, 1948 sava
şı öncesinde, İsrail devleti olacak olan topraklar
da yaklaşık 650 bin Arap ikamet ediyorken 
1949’da bunlardan geriye 160 bin kişi kalmıştı. 
490 bin Arap, Siyonist milislerce buharlaştı
rılmıştı. Böylece göç ettirilen Arapların ev ve 
arazileri bir çöl görüntüsü verebilmek için 
bolduzerlerle yerle bir edilerek düzletilmişti. 
Sanki bu topraklarda daha önce hiç kimse yaşa
mamıştı. Moşe Dayan öğrencilere yaptığı bir ko
nuşmada bunu itiraf etmekten çekinmez:

“Arapların yaşadığı bu ülkeye geldik ve şimdi 
burada bir İbram Yahudi devleti kuruyoruz. 
Arap köylerinin yerini Yahudi Köyleri aldı. 
Sizler bugün o köylerin adını bile bilmiyorsu
nuz. Kınamıyorum, çünkü artık o coğrafya ki
tapları yok. Sadece coğrafya kitapları değil, o 
köyler de yok. Tek bir yeni yerleşim yeri yok
tur ki eski bir Arap köyünün üzerine kurul
muş olmasın.”7

İsrail devlet olduktan sonra ABD tarafından 
en modern silahlarla donatılmış bir orduya sahip 
kılınmıştır. Düzenli bir orduya sahip olan İsrail, 
ABD desteğinde komşu ülkelerle devamlı savaşa
rak topraklarını genişletmeyi hedeflemiştir, işgal 
ettiği topraklarda tüm uluslar arası hukuk kural
larını çiğneyerek sivil halkı katletmiştir. Bir bu
çuk milyon Filistinli topraklarından kovulmuş- 
tur. İsrail insan Hakları Birliğinin açıklamalarına 
göre, 11 Haziran 1967’den 15 Kasım 1969’a ka
dar 20 binden fazla Arap evi dinamitlenmiştir.

Keza Lübnan’ın istilâsını komuta eden Gene
ral Ariel Şaron, Sabra ve Şatila adlı Filistin 
kamplarında Falanjistler’in kıyım yapmasını 
organize etmiştir.6 İsrail eski genelkurmay baş
kanı Rafael Eytan’m konuşmalarından, caniliğe 
varan katliamların metot olarak benimsendiği 
anlaşılmaktadır:

“Siz iyi yürekli, yumuşak huylu insanlar şu
nu iyi bilin ki Adolf Hitler’in gaz odaları bile 
birer cennet sarayıdır... Topraklara yerleş
meyi tamamladığımızda, bütün Arapların ya
pabilecekleri tek şey, şişenin içindeki ilaç ye
miş hamam böcekleri gibi panik halinde bir 
oraya bir buraya koşturmak olacaktır.”7

Ve bugün de İsrail, Lübnan’ın güneyini sürek
li bombalayarak, sivil halkı katlederek göçe zor
lamaktadır. ABD Dışişleri Bakanının “Yeni bir 
Ortadoğu’nun oluşturulmasının zamanı geldi”
demesi, katliamlarla sınırların değiştirileceği ve 
İsrail’in topraklarını genişleteceği anlamına gel
mektedir.

Sürekli Tehlike, Sürekli Korku 
ve Provokasyon

Siyonist strateji, makyavelist bir politikayı ön
görmektedir. Hiçbir ahlakilik söz konusu değil
dir. Her şey mubah ve meşrudur. Provokasyon 
en önemli silahtır. Vurup vuruldum diye yaygara 
koparmak Siyonistlerin her zaman başvurduğu 
bir yoldur. Uluslararası sermaye ve medya gücü
nü kullanarak kamuoyunu aldatmak esastır. Bu 
yöntem hiç değişmez. Sabra ve Şatila katliamları 
münasebetiyle Le Monde’daki yazısında yazar Ta- 
har Ben Jelloun bu taktiğe dikkat çeker:

“Hep aynı ana rastlamış olan olaylar vardır, 
bunların sık sık tekrar etmesi, sonunda ister is
temez insana son derece önemli bir ipucu verir. 
Şu an artık Avrupa’da Yahudi düşmanı bir 
suikastın neye hizmet ettiği ve bu cinayetten 
kimin yarar sağladığı çok iyi biliniyor: Böyle 
bir suikast, Filistinli ve Lübnanlı sivil halkın 
kasıtlı bir katliamı için kullanılıyor. Bu tür 
suikastların Beyrut’u kan deryasına çevirmenin 
ya öncesinde, ya hemen peşinde veya aynı za
manda meydana geldikleri rahatça gözlenebilir. 
Bu terörist eylemler öyle planlanmakta ve 
öyle mükemmel bir şekilde icra edilmektedir 
ki, şimdiye kadar bunların hepsi de güdülen 
siyasî hedefe dolaylı veya dolaysız isabet et
miştir. Bu hedef, Filistin meselesinin biraz 
anlayış kazanır, hatta biraz sempati toplar 
gibi olduğu her seferinde dikkatleri saptır
maktır. Kurbanları cellâtlar ve teröristler yap
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mak için sistemli olarak durumun tersine çevril
mesi söz konusu değil midir? Filistinlileri “terö
rist” yaparken, onlar tarihten ve dolayısıyla da 
hak ve hukuktan kovulup atılmaktadır.
9 Ağustos’taki Rosiers Sokağı katliamı, Beyrut 
üzerine boşalan her türlü bomba tufanından 
birkaç saat önce meydana gelmedi mi?
Beşir Gemayel’in katlini, iki saat sonra, İsrail 
ordusunun Batı Beyrut’a girişi takip etmedi mi? 
Cardinet Sokağı’nda bomba konulmuş ara
banın havaya uçurulması ve ertesi gün Bru
xelles sinagogu önünde silâhla tarama, Sab
ra ve Şatila kamplarında benzeri görülmemiş 
katliamla aynı zamana rastlatılmadı mı?”9

1982’de Londra’da bir İsrail diplomatına kar
şı yapılan suikast için Siyonistler, Filistin Kurtu
luş Örgütü’nü suçlayarak Lübnan’ı işgal edip 20 
bin kişiyi öldürdüler. Oysa FKÖ’nün olayla hiç
bir ilgisi yoktu. İngiltere başbakanı Thatcher, 
Avam Kamarasında bu cinayetin FKÖ’nün azılı 
düşmanı biri tarafından işlenmiş olduğunun de
lilini ortaya koyarak İsrailli yöneticileri açık bir 
şekilde suçlamıştı:

“Suikastı düzenleyenlerin üzerlerinde bulunan 
öldürülecek kişilerin listesinde, FKÖ’nün Lond
ra sorumlusunun ismi de yer alıyordu... Bu da 
İsrail’in iddialarının aksine, saldırganların 
FKÖ’den destek almadıklarını ispatlamaktadır... 
İsrail’in Lübnan’a saldırısının bu suikastla 
bağlantılı bir misilleme hareketi olduğunu 
sanmıyorum: İsrailliler düşmanlıkları tazele
mek için söz konusu suikastta bir bahane 
bulmuşlardır. ”x 0

“Achille Lauro” gemisi cinayetinde de aynı 
taktikle Tunus vurulmuştur.

Bugün Güney Lübnan’ın bombalanarak tah
rip edilmesi bir İsrail askerinin kaçırılmasına da
yandırılmıştır. Oysa ondan önce deniz kenarında 
piknik yapan 11 kişilik bir Filistinli aile İsrail ta
rafından katledilmiş, Hamas ve ardından Hizbul- 
lah buna misilleme yapmışlardır. Ama ne yazık 
ki, kamuoyunun dikkatinden bu nokta kaçırıl
mıştır. Geçmiş olaylara baktığımızda Siyonist
ler, Lübnan’ı yeniden işgal ederek 2000 yılın
daki yenilginin intikamını almayı hedefledik
leri için 11 kişilik aileyi öldürdükleri ve gelen

misillemeyi bahane ederek topyekün bir sava
şı başlattıkları anlaşılmaktadır. Bunun daha 
önceden planlanmış bir hareket olduğu anla
şılmaktadır. Sadece uygulama için uygun bir 
zaman ve ortam beklenmiştir. Ancak oyun, 
2000 yılında olduğu gibi gene Hizbullah tarafın
dan bozulmuştur Eğer Hizbullah direnişi olma
saydı Siyonistler, geçmişte yaptıkları gibi bu gün 
de toprak işgalleri yapacaklardı. İki adım ileri 
bir adım geri politikasıyla yeni toprakları ilhak 
edeceklerdi.

Siyonistlerin bu taktiklerinin, biri içeriye 
diğeri dışarıya dönük iki amacı vardır. İçeriye 
dönük olanı Yahudilerin devamlı tehdit altında 
olduğuna Yahudileri inandırmak, böylece uygu
ladıkları politikaların doğru ve geçerli olduğunu 
kabul ettirmek. Yahudilerin tehdit altında olma
sı psikolojisinden yararlanarak dünya Yahudi or
ganizasyonlarından gerekli yardımı sağlamak. 
Dışarıya dönük amaçta ise devamlı şiddet ve 
devlet terörünü kullanmayı meşru hale getirmek. 
Böylece Araplar üzerine dehşet saçarak onları 
göç ettirmek.

Böl, Parçala, Yönet ve Yok Et

Siyonist yöneticiler, Nil’den Fırat’a kadar olan 
toprakların, ‘Vaad edilmiş Topraklar’O), ele geçi
rilebilmesi için bu coğrafyada ki ülkelerin kaosa 
çekilerek bölünmesini ve yerlerine birbirleri ile 
kavgalı, İsrail’e muhtaç küçük devletlerin kurul
masını bir strateji olarak benimsedikleri Proto
kollerden (beşinci ve onuncu protokol) anlaşıl
maktadır:

“Kamuoyunun fikrini kontrol altına almak 
için birbirine zıt bir çok fikri ortaya atarak 
zihinleri karma karışık etmek lazımdır. Bu
ilk sırdır, ikinci sır şudur ki, halkı adetlerinde, 
hırslarında, yaşama tarzlarında o derece karışık 
ve değişen bir hale sokmalıyız ki, halk bu keş
mekeş içerisinde kendisini toparlayamazsın 
ve netice olarak müşterek anlayış kaybolsun. 
Partiler arasında anlaşmazlık çıkarmakta 
da, bu metod bize yardımcı olacaktır... Aynı 
zamanda, bize teslim olmaya elan karşı koyan 
birleşmiş kuvvetleri de parçalayacaktır.” 
“İnsanları; tefrika, düşmanlık, kan davaları,
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kıtlık, hastalık, darlık ile yıpratıp o hale ge
tirmeliyiz ki kurtuluş için bizim para kuvve
timize baş vurmaktan başka çareleri kalma
sın.”11

Siyonistler başlangıçta tedrici bir yaklaşımı 
öngörmüşlerdir. Bazı ülkeleri para ve ticaret yo
luyla, bazı ülkeleri de silah yoluyla almayı zama
nın şartlarına bırakmışlardır. Birinci öncelikli he
def Filistin’di. Filistin’de bir üs elde edilmesi ge
rekmekteydi. Diğer ülkeler üzerinde ki hedefler 
koşullara ve zamana bağlıydı. Weizmann’a göre 
Ürdün ikinci planda bir hedef olmalıydı. Weiz- 
mann 1926 yılında Küdüs’teki bir konuşmasın
da: “Bizi Ürdün’e geçirecek olan Allenby köp
rüsüne giden yolu askerler değil, Yahudi eme
ği ve Yahudi sahanı açacaktır”1 demekle Ür
dün’ü ekonomik olarak satın almayı önermek
teydi.

Ben Gurion ise zincirin en zayıf halkası olarak 
Lübnan’ı görmekteydi:

“(21 Mayıs 1941’de Ben Gurion “Günlüğü”ne 
göre, Arap koalisyonundaki Aşil’in topuğu 
Lübnan’dı. Bu ülkedeki Müslüman üstünlüğü 
sunidir ve kolayca altüst edilebilir; bu ülke
de Hıristiyan bir devletin kurulması gerekir. 
Onun güneydeki sınırı Litani ırmağı olacak
tır.”10

kukla devletlerin kurulması Siyonizm’in değiş
meyen bir stratejisidir. Yedinci protokolde İsra
il’e düşman komşu devletlerin çatıştırılması ön
görülmektedir:

Bunun gerçekleştirilebilmesinin yolu, Gene
ral Moşe Dayan’ göre, provokasyondu:

“Bize topu topu bir subay bulmak kalıyor, 
basit bir yüzbaşı bile yeter. Onu davamıza ka
zanmalı, Maruni halkın kurtarıcısı olduğunu 
ilân etmesi için kendisini satın almalıyız. O za
man, İsrail ordusu Lübnan’a girecek, işgal et
tiği topraklarda İsrail’in müttefiki bir Hıris
tiyan rejimi kuracak ve bundan sonra her şey 
kendiliğinden olup bitecektir. Lübnan’ın gÜT 
neyindeki topraklar bütünüyle İsrail’e ilhak 
edilecektir.”10

Her olayda İsrail ordusunun Lübnan’a girme
sinin sebebi işte bu ana stratejidir.

Nil’den Fırat’a kadar toprakların ele geçirile
bilmesi için Mısır, Suriye, İrak, Iran ve Türki
ye’nin parçalanması, buralarda birbirine düşman

“Bize muhalefet eden devletlere, komşuları 
tarafından harp açtırabilecek durumda ol
malıyız. Eğer bu komşu devletlerde bize kar
şı birleşirlerse, bir dünya savaşı çıkarmalı
yız.”11

Dünya Siyonist Örgütü tarafından Kudüs’te 
yayınlanan Kivunim (Yönelişler) dergisinde 
“80’li yıllar için İsrail’in stratejik plânları” ad
lı bir makalede bu strateji özetlenmektedir (Ar- 
magedorı kitabında İsrail Genelkurmayının Bel
gesi olarak geçer. Muhtemelen kamuoyunu ha
zırlamak amaçlı yaymlatılmıştır):

“Merkezde yer alan gövde olması bakımından 
Mısır, özellikle Müslümanlar ile Hıristiyanlar 
arasındaki giderek sertleşen çatışmalar gözüne 
alınırsa, şimdilik bir kadavradır. Bu ülkenin ay

EYLÜL '06 ÜMRAN 25



rı coğrafî eyaletlere bölünmesi, bizim Batı 
cephesi üzerinde, 1990’lı yıllar için siyasî he
defimiz olmalıdır.
Böylece Mısır bir kere parçalandıktan ve mer
kezî iktidardan yoksun bırakıldıktan sonra, Lib
ya, Sudan ve diğer uzak ülkeler aynı çözül
menin içine gireceklerdir. Yukarı Mısır’da bir 
Kıptî devletinin kurulması ve daha az öneme 
sahip bölgesel kimliklerin oluşturulması, ba
rış anlaşması yüzünden şimdilik geciktirilmiş, 
fakat uzun vadede kaçınılmaz olan bir gelişme
nin anahtarıdır.
Dış görünüşüne rağmen, Batı cephesi Doğu cep
hesinden daha az problem çıkarıyor. Lübnan’ın 
beş eyalete bölünmesi... Arap dünyasının bü
tününde meydana geleceklerin müjdesini veri
yor. Suriye ve Irak’m etnik veya dinî kıstaslar 
bazında belli bölgelere ayrılması, uzun vade
de, İsrail için öncelikli gaye olmalıdır. Bunun 
birinci safhası ise, söz konusu devletlerin as
kerî güçlerinin imha edilmesidir.
Suriye’nin etnik yapıları, kendisini parçalan
maya hazır hâle getiriyor: Suriye’nin deniz 
sahili boyunca bir Şiî devleti, Halep’te ve 
Şam’da birer Sünnî devleti kurulabilir. Her 
halükârda Huran’la birlikte Ürdün’ün kuze
yinde -belki de bizim Golan’ımız üzerinde- 
kendi devletini oluşturmayı ümid eden bir 
Dürzi kimliği de ortaya çıkabilecektir... Böy
le bir devlet, uzun vadede, bölge için bir barış ve 
emniyet garantisi olacaktır. Bu bizim rahatça 
gerçekleştirebileceğimiz bir hedeftir.
Petrolce zengin ve iç mücadelelerin pençesin
deki Irak, İsrail’in nişan çizgisindedir. Onun 
dağılması bizim için Suriye’ninkinden daha 
önemlidir, zira Irak, yakın vadede İsrail için 
en ciddî tehlikeyi temsil etmektedir.”12

Yukarıdaki belge, 80’lı yıllarda ortadoğunun 
sınırlarının değiştirilmesinin bir Siyonist politika 
olduğunu göstermektedir. 2006 yılında Condele- 
ezza Rice’in Yeni Bir Ortadoğu’dan bahsetmesi 
ve Genişletilmiş Orta Doğu Projesinde 22 ülke
nin sınırlarının değiştirilmesinin öngörülmesi ile 
bu belge arasındaki uyuma dikkat edilmelidir. 
Genişletilmiş Ortadoğu Projesi bir ABD Proje
si olsa bile Büyük İsrail Projesinden bağımsız 
değildir. Her iki proje içiçe ve birlikte uygu
lanmak istenmektedir. Bugün Irak’ta; kuzeyde

Kürtlerin, ortada Sünnilerin, güneyde de Şiilerin 
hakim olduğu birer devletin kurulmasına çalışıl
maktadır.

Eğer gelişmeler iyi okunamazsa yarın Suri
ye, öbür gün İran ve ertesi gün de Türkiye’nin 
sınırları yeniden çizilmek istenecektir.

Anlamı Tersine Çevirme ve Anlam Tahribatı 
Yapma Tabanlı Bir Psikolojik Savaş

Siyonist önderler baştan beri Filistin’i Batılı dev
letlerden istediklerinde karşılarına çıkan soru, 
oralardaki yerli halkların ne olacağı olmuştur. 
Buna verdikleri cevap, “Halkı olmayan toprak
lara, toprağı olmayan bir halkın yerleştirilme
si” şeklindedir. Bu soru aynı zamanda Siyonist 
olmayan Yahudiler tarafından da sorulmaktaydı. 
Onlara verilen cevap ise ‘göç edilecek arazinin 
çöl’ olduğudur. Bu tam bir yalandı ve fakat buna 
Filistin’i görmeyen Siyonistler de inanmaktaydı. 
İlk Siyonistlerden olan Asher Guinsberg, Filis
tin’i ziyaret ettiğinde yapılan çarpıtmayı itiraf 
eder:

“Dışarıda bizler Eretz-lsrail’in bugün hemen 
hemen çöl, ekim yapılmayan bir çöl olduğu
na ve toprak almak isteyen herkesin buraya 
gelip canının istediği kadar arazi alabileceği
ne inanmaya alıştık. Fakat gerçekte burası 
hiç de öyle değil. Ülkenin bütün sahaları 
içinde, işlenmemiş tarlalar bulmak zor. Tek 
ekilmemiş alanlar kum tarlaları ve taşlık dağlar
dır ki buralarda ancak meyve ağaçları yetişebi
lir, bu da ağır bir emek ve büyük temizleme ve 
telâfi çalışmasından sonra mümkün olabilir.”13

Gerçekten de, Siyonistlerden önce Araplar, 
Filistin topraklarını ekip biçiyorlardı; döneminin 
en zengin tarım alanlarıydı; son derece bakımlı, 
mamur topraklardı.13

Fakat Siyonistler, “ıssız ülke” efsanesine iti
bar kazandırmak için, Arap köylerini evleri, 
çitleri, mezarlıkları ve mezarlarıyla birlikte 
yıkıp yok etmişlerdir.13 Profesör İsrael Şahak, 
1975’te, 1948’de mevcut olan 475 köyün buldo
zerlerle yıkılıp ortadan kaldırılmasındaki ama
cın, Filistin’in bir çöl olduğuna inandırmak oldu
ğunu ifade eder.13
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Londra’da bir İsrailli diplomat saldırıya uğra
dığında (bizzat Bayan Thatcher’in saldırganın 
FKÖ ile alâkası bulunmadığını ispat etmesine 
rağmen) olay medyada, FKÖ “terörizmi” olarak 
yer alır. Bunu bahane eden İsrail ordusu Lüb
nan’ı işgal edip binlerce sivili katlettiğinde bu ha
rekâtın adı “Galile’de Barış!” olur.

İlginçtir ki İsrail’e karşı yapılan en küçük 
hareket bir ‘terörizm’ ve fakat İsrail’in yaptığı 
katliamlar ‘güvenlik, kendini savunma hakkı’ 
olarak propaganda edilir.

12 Eylül 1993’de Le Monde’da yayınlanan bir 
rapor, silahsız insanlara karşı İsrail’in silahlı güç
lerinin yaptığı kıyımın güvenlik amacım taşıma
dığını gözler önüne sermektedir:

“Güvenlik” bahanesi, İntifada “terörizmi” gi
bi bahaneler gülünçtür. Çünkü bu hususta el
de bulunan rakamlar anlamlıdır:
“9 Aralık 1987’de ortaya çıkan Intifada’nm (taş
lı isyanın) başından bu yana, asker, polis veya 
kolonilerde oturanların açtıkları ateş yüzünden 
1116 Filistinli ölmüştür. Yani, 1988 ve 1989’da 
626, 1990’da 134, 1992’de 108 ve 1 Ocak ile 11 
Eylül 1993 arasında da 155 kişi. İsrail İnsan

Hakları Demeği Betselem tarafından gerçekleş
tirilen bir incelemeye göre, öldürülenler arasın
da 17 yaşından küçük 233 de çocuk bulunmak
tadır.
Askerî kaynaklar kurşunla yaralanan Filistinli 
sayısının 20 bin civarında olduğunu belirtiyor, 
Birleşmiş Milletler Filistin Mültecilerine Yardım 
Ofisi ise bu rakamı 90 bin olarak veriyor.
9 Aralık 1987’den beri 33 İsrail askeri ölmüştür, 
yani 1988’de 4, 1989’da 4, 1990’da 1, 1991’de 2, 
1992’de 11 ve 1993’te 11 asker.
Ordu tarafından tespit edilen bir hesaba göre, 
çoğunluğu koloni sakini olmak üzere, işgal al
tındaki topraklarda 40 sivil öldürülmüştür. 
4nsanî örgütlere göre, 1993rte 15 bin Filistinli 
devlet cezaevlerinde ve ordunun tutuklama 
merkezlerinde hapistir.
İntifada’nm başından bu yana, İsrail hapishane
lerinde, Betselem’in açıklamasına göre, bazıları 
henüz aydınlatılmayan şartlar altında olmak 
üzere, 12 Filistinli ölmüştür. Yine bu İnsanî ör
gütün belirttiğine göre, askeri tutuklama mer
kezlerinde her yıl sorgulama sırasında en az 20 
bin kişiye işkence edilmiştir.”13
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1 Ocak 1989’daki İntifadada Filistinliler ara
sında çoğunluğunu çakıl taşları atan çocukların 
oluşturduğu 327 kişi; İsrail tarafında ise (çoğun
luğunu kurşun sıkan askerlerin oluşturduğu) 8 
kişi ölmüştü. İsrailli bakan: “Filistinliler şiddet 
hareketlerinden vazgeçmedikleri sürece görüş
meler olmayacaktır.” açıklamasını yapabilmek
teydi.

Benzer bir durumla, felçli bir Yahudi’nin, 
‘FKÖ’nün satılmış bir militanı tarafından “Achil
le Lauro” gemisinden denize atılmasında’ karşı
laşmaktayız. Bu bir bireysel terör ve cinayet eyle
mi idi. Fakat İsrail’in buna misillemesi ilginçti. 
İsrail hava kuvvetleri Tunus’u bombalamış ve ço
ğunluğu çocuk olan 50 kişiyi öldürmüştü. ‘Med
ya bu vahşeti, “Terörizme karşı mücadele, kanun 
ve düzeni savunma” olarak sunmuştu’.9

Carpentras (Karpantra) Mezarlığı ve Rişon 
Letzion İsrail mezarlığındaki hadiselerin sunu
mu benzer şekilde olmuştur.

Bugün İsrail’in Filistin ve Lübnan toprak
larında yaptığı bundan farklı bir şey değildir. 
Filistin ve Lübnan’ın tüm alt yapısı tahrip 
edilmekte, sivil halk günlerce bombalanıp gö
çe zorlanmaktadır. Fakat İsrail’in Sivil halka 
dönük yaptığı katliamlar meşru savunma hak
kı; Hamas ve Hizbullahın kendilerini savun
ması terörizm olarak adlandırılmaktadır. Son 
olayların başlamasına sebep, deniz kenarında 
piknik yapan 11 kişilik ailenin İsrail tarafından 
katledilmesinden hiç söz edilmemektedir.

Siyonist propagandada genel olarak kural: 
Siyonist karşıtlan şiddete başvurduğunda bu 
“terörizm” dir; Siyonistler şiddet kullandığın
da ise bu “terörizme karşı mücadele”dir, barış 
ve güvenlik hareketidir.

Siyonistlerin bu denli yalana dayalı bir an
lam tahrifatı yapma yeteneği anlaşılamadan 
vuku bulup giden olayları analiz etmek, onla
rı yorumlamak, anlamlandırmak ve karşı ted
birler almak mümkün değildir.

Sonuç

Bu son iki sayıda Siyonist mantığı, anlayışı, 
temel varsayımları ve bu varsayımlara dayalı 
temel politika, taktik ve stratejileri ana hatla
rı ile ortaya koymaya çalıştık. Yahudilikle Si

yonizm arasındaki farkın anlaşılmasının ve 
bu farklılığın yol boyu muhafaza edilmesinin 
zorunlu olduğuna inanıyoruz. Bunları bir ve 
bütün olarak görmek Siyonistlerin oyununa 
gelmek demektir.

Siyonizm, insanlığa ve Yahudiliğe karşı 
açılmış bir savaştır.

Siyonizm, bir terör ve ifsat hareketidir. 
Siyonizm, Makyavelist bir hareket olup 

hiçbir ahlaki ölçüsü yoktur.
Siyonizm, yalan ve aldatma eksenli bir psi

kolojik savaş makinesidir.
Siyonizm, yirmi birinci asrın Nazi hareke

tidir.
Siyonizm, bir zulüm makinesidir. Bir zu

lüm hareketi olduğu için hızlı bir şekilde ken
di sonunu hazırlamaktadır.

Siyonizm’in yok oluşu, Yahudiliğin kurtu
luşu olacaktır.

Siyonizm’in yok oluşu, ümmetin birlik, be
raberlik ve dayanışma içerisindeki mücadele
si ile gerçekleşecektir.

İşte bunun için;

“Allah’ın ipine hepiniz sımsıkı yapışın. Da
ğılıp ayrılmayın. Ve Allah’ın sizin üzeriniz
deki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar 
idiniz■ O, kalplerinizin arasını uzlaştırıp- 
ısmdırdı ve siz O’nun nimetiyle kardeşler 
olarak sabahladınız■ Yine siz, tam ateş çuku
runun kıyısmdayken, oradan sizi kurtardı. 
Umulur ki hidayete erersiniz diye, Allah, size 
ayetlerini işte böyle açıklar. ”(3/103) m

Notlar:
1-Taylor A. R., İsrail’in Doğuşu, Pınar Yayınları, İstan

bul,1992, S:60-65
2- Taylor A. R., Age. S:74-82
3- Garaudy R., İsrail Mitler ve Terör, Pmar Yayınları, İs

tanbul, 1996: S:50-86
4- Taylor A. R., Age. S:95-96
5- Ford H., Beynelmilel Yahudi, Otağ Yayınları, İstanbul,

1974, S: 72-75
6- Garaudy R., Age. S: 171-190
7- Bayramoğlu E., Yahudilik ve Siyonizm Tarihi, Pmar Ya

yınları, İstanbul, 2006, S:98-101.
8- Bayramoğlu E., Age. S:62-67
9- Garaudy R., Age. S: 217-230
10- Garaudy R., Age. S: 257-258
11- Yaman K., İhanet Planlan, Belgeler, Otağ Yayınları, İs

tanbul, 1971
12- Garaudy R., Age. S: 205-208
13- Garaudy R., Age. S: 180-190
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Kapak

DİRENİŞ "DÎRİÜŞ'TİR

ABDULLAH YILDIZ

T arih, nice şanlı direnişin, o direnişe tanık 
olanları, onun destansı hikayesini dinle
yenleri, hatta direnişi boğmaya çalışanları 

bile “dirilttiğini” öğretir bize. Peygamberler ta
rihi, nice kutlu Allah elçisinin, az sayıdaki ina
nanlarıyla birlikte hak/lı davaları uğruna güçlü, 
zorba ve kalabalık düşmanları karşısındaki ör
nek direnişleri ile doludur. İbrahim aleyhisse- 
lam ve beraberindekilerin, putperest Nemrut re
jimine karşı, “Siz bir tek Allah’a inaıııncaya kadar 
sizinle bizim aramızda ebedi bir düşmanlık ve kin 
belirmiştir.”(60/4) diye haykırarak direnmeleri... 
Keza, Musa aleyhisselamm zalim Firavun yöne
timine başkaldırışı... Şuayb aleyhisselamm na
mazdan güç alarak toplumsal hayata müdahale 
etmesi üzerine kavminin, bir avuç cemaati(rahf) 
ile birlikte onu taşlayarak öldürmeye niyetlen
mesi karşısında inananların direnişi... Üç-beş ki
şiden ibaret Ashab-ı Kehf in Roma zulüm düze
nine karşı ayaklandıktan sonra mağaraya sığın
maları... Gaddar Ashâb-ı Uhdûd’un ateş hendek
lerine attığı mümin direnişçilerin sebatı... Mu- 
hammed aleyhisselam ve ashabının Şi’b-i Ebî 
Talip’te zorlu ambargoya 2-3 yıl boyunca sabır
la direnmeleri... Sonra, zalim ve fasık Yezit reji
mine karşı Hz.Hüseyin’le  72 kahramanın Kerbe- 
lâ direnişi... Ve daha niceleri...

Tarihçi lbn Haldun, “geçmişler geleceğe suyun 
suya benzediği kadar benzer” der. İnsan ve top- 
lumlarm kaderine hükmeden yasalar (sünnetul- 
lah) asla değişmezler ve şaşmaz hükümlerini ic
ra eder dururlar. Bu değişmezlik, savaşlara, dire

nişlere, galibiyetlere ve mağlubiyetlere ilişkin 
yasalar için de geçerlidir elbette.

İnsanlığın genel tarihi kadar, İslâm ümmeti
nin tarih boyunca yaşadığı iyi ve kötü dönemler, 
izzet ve zilletler, yükseliş ve düşüşler de bugü
nümüze ışık tutacak ve yönlendirecek dersler 
niteliğindedir. Biz, bu yazımızda, sadece, İslâm 
âleminin 12-13.yüzyılda yaşadığı dramatik tec
rübeyi, “direniş”in, beraberinde “diriliş” süre
cini getirmesi bağlamında değerlendirmeye ve 
günümüze göndermeler yapmaya çalışacağız.

Haçlı-Moğol İstilaları 
ve “Direniş”ten “Diriliş”e

12-13. yüzyıllar, Müslüman dünyanın batıdan 
Haçlı seferleri, doğudan ise Moğol istilâsı ile ar- 
darda gelen baskılara, katliamlara uğradığı kap
kara dönemlerdir. Önce, Kilise’nin tahrikleri so
nucu Batı’da yükselen İslâm düşmanlığı sâikiyle 
başlayan Haçlı saldırıları çekirge sürüleri gibi 
kasıp kavurur İslâm topraklarını. Açgözlü Avru
palI, önüne çıkan Müslüman, Hıristiyan, Yahudi 
herkesi katletmekle kalmaz, Balkanlardan Ku
düs’e kadar her tarafı yağmalar. Haçlı seferleri
nin zayıflamaya yüz tuttuğu 13. yy. başlarında 
ise bu kez doğudan Moğol istilası başlar. Gad
darlıkta daha şedîd olan Moğollar Haçlılara taş 
çıkartır.

Gerek Haçlı gerekse Moğol istilâsını ağırlaş
tıran asıl faktör ise, İslâm dünyasının bölünmüş
lüğü, Müslüman devlet adamlarının aymazlığı
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ve ümmet bilincinin zayıflığıdır. Bazı Selçuklu 
sultanlarının başarıları ile yaklaşık yüz yıl sonra 
Kudüs’ü Haçlılardan geri alan Selahaddin Eyyu- 
bi’nin muazzam zaferi istisna edilirse, herkes 
kendi başının çaresindedir. Her iki taraftan ade
ta mengeneye alman ümmet, mezhebi ve siyasî 
çekişmelerle sarsılmaktadır.

Anadolu’nun konumu bu bağlamda ayrı bir 
önem arzeder. Haçlılar, ilk üç seferde Kudüs’e 
ulaşmak için Anadolu’yu geçmek isteyince bü
yük kayıplar verirler; Moğollar da Bağdat’ı yakıp 
yıkmadan önce (1258) Anadolu’yu istilâ eder- 
ler(1243). Yani Anadolu, İslâm dünyasına yöne
lik saldırılara karşı adeta siper olur. Selçuklu yö
netiminin basiretli tedbirler aldığı dönemlerde 
istilâlar ya başarıyla göğüslenir ya da en az zarar
la savuşturulurken, basiretsiz sivil-asker bürok
ratların entrikalarla meşgul olduğu dönemlerde 
facia üstüne facia yaşanır. l.Kılıçarslan’m ve
1.Mesud’un ilk Haçlı seferlerini büyük oranda 
eritmelerine karşın, 3.seferde Frederik Barbaros
2.Kılıçarslan’m oğullarının taht kavgalarından 
yararlanarak başkent Konya dahil tüm Anado
lu’yu talan eder. 13.yy. başlarında Moğollar batı
ya doğru akmaya başladıklarında Alaaddin Key- 
kubad, Harzemşahlar ve Eyyubiler’le ittifaklar 
kurup doğudaki kaleleri tahkim ederek saldırıyı 
bir süre için önler. Ama sonraları her iki Müslü
man devletle ittifakın bozulması, yerine geçen 
oğlu 2.Gıyaseddin’in sefahat düşkünlüğü, onun 
veziri Sadettin Köpek’in çevirdiği entrikalar, Ba- 
bailer isyanını Bizans’tan kiralanan askerlerle 
bastırma acziyet ve garabeti Moğollara karşı bü
tün direnç imkanlarını yıkar. Ve tarihin en deh-

şetengîz, en tahripkâr istilâsı başlar: Moğol sü
rüleri önce Anadolu’da, ardından Irak’ta, Suri
ye’de korkunç katliamlar yaparlar; Bağdat başta 
olmak üzere İslâm dünyasının bütün kültür ve 
bilim merkezleri yerle bir edilir...

(Günümüzün açgözlü Haçlıları ve Mogollan 
mesabesindeki Amerikan-lngiliz-lsrail şeytan üç
lüsünün Müslüman dünyaya yönelik saldırıları, 
Afganistan ve Irak’tan sonra Filistin-Lübnan hat
tına kaymış bulunuyor. ABD Başkanı Bush’un 11 
Eylül provokasyonunun ardından ilan ettiği 
“Haçlı Seferi”, bölgedeki taşeronu İsrail aracılı
ğıyla Suriye ve İran’ı da ateş çemberinin içine al
maya niyetli gözüküyor. Eğer, süreç böyle devam 
ederse, geçmişte olduğu gibi bugün de bölgenin 
kilit coğrafyası durumundaki Anadolu’nun bu 
yangından uzak kalması beklenemez.)

Umutsuzluğu Umuda Çevirenler: 
Eyyubi - Baybars - Nasrallah Çizgisi

Ancak, bu umutsuz yıllar, olağanüstü bir direni
şe ve ona paralel bir dirilişe de zemin hazırlar. 
Kudüs’ün işgalinden yüz yıl sonra Selahaddin 
Eyyûbî Hıttin’de(1187) Haçlıları mağlup edip 
Kudüs’ü kurtaracak; ardından Memlûk Sultanı 
Baybars da Hz. Davud’un Câlût’u yendiği Ayn- 
Calud’da(1260) Moğollara ilk yenilgiyi tattıra- 
caktır.

(Tevafuka bakın ki, Haçlıların ve özellikle 
Moğolların “yenilmezlik” efsanelerinin yıkıldığı 
yerler, bugün Hizbullah tarafından İsrail’in bü
yüsünün bozulduğu coğrafyadır. O gün Moğol- 
Haçlı-Ermeni vb. şer ittifakı karşısında Müslü
manların da birleşmeleri ve İbn Teymiye gibi 
âlimlerin ön saflarda çarpışmaları, direnişle di
riliş çabalarının ayrılmazlığını vurgulaması ba
kımından anlamlı olduğu gibi bugünün İslâm 
ümmetine de örnek teşkil etmelidir.)

Bu yenilgilerle hızla gerileyen Moğollar ve 
Haçlılar hızla sükût edecek; yağma ve talanın 
ötesinde bir medeniyet projesine sahip bulun
mayan Haçlıların ve Moğolların geçici tahripkâr 
istilâlarının ardından yükselişe geçen İslâm üm
meti, 14. yüzyıldan başlayarak Mumlûk, İran ve 
Osmanlı gibi uzun soluklu muhteşem medeni
yetlere vücut verecektir.

“Allah hak ile bâtılı şöyle bir benzetme ile
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anlatır: Köpük yok olup gider; insanlara fayda
lı olan yeryüzünde sâbit olarak kalır.” (Ra’d/l 7) 

■k -k  k

Lübnanlı yazar Amin Maalouf, Arapların Gö
züyle Haçlı Seferleri’nde; Haçlılara karşı büyük 
zaferler kazanan efsanevî komutan Selahaddin 
Eyyubî’nin, önceleri Müslümanların Haçlılar 
karşısında yeterli cehd ü gayreti göstermemesin
den yakındığını aktarır:

“Frenklere bakınız! Biz müslümanlar cihadı 
yürütmek için hiçbir coşku göstermezken, onla
rın dinleri için nasıl canla başla savaştıklarını 
görünüz!” (s. 17)

Gerçekten de, Haçlı seferlerinin başladığı
11.yüzyıl sonları, ümmetin birlik ve dirlikten 
yoksun olduğu, özellikle Anadolu, Suriye, Filis
tin, Mısır’da Müslüman yöneticiler arasında sı
nır ve çıkar kavgalarının had safhada olduğu bir 
dönemdir. Böyle bir dönemde Keşiş Piyer gibi 
rahipler Avrupa’yı karış karış dolaşarak Kudüs 
için Hıristiyan dünyayı ayağa kaldırırlar. Ve 
Haçlı Seferleri başlar...

İlk saldırılar, Anadolu Selçuklularının henüz 
17 yaşındaki sultanı l.Kılıçarslan’m, kayınpede
ri Çaka Bey’i bir ziyafet sofrasında zehirletip or
tadan kaldırdığı ve orta Anadolu’daki güçlü ra
kibi Danişmend Gazi ile Malatya’da savaşa baş
ladığı günlere rastlar. Ortak düşman karşısında 
birleşme erdemini gösteren Kıhçarslan ve Da
nişmend Gazi bazı önemli başarılar elde etseler 
de Haçlı sürüleri Suriye’ye kadar ulaşır. Suri
ye’de ise durum daha bir felâkettir. Halep hü
kümdarı Rıdvan ile kardeşi Şam hükümdarı 
Dukak kavga halinde; Musul hükümdarı Kür- 
boğa ise, Selçukluların Antakya valisi Yağısı- 
yan’m Haçlı saldırıları karşısındaki yardım ta
leplerine cevap vermeyecek kadar siyasi hesap
lar peşindedir. Nihayet, Kudüs dahil tüm Filis
tin, Suriye’nin büyük bölümü ve hatta Urfa Haç
lıların tarihte eşi görülmemiş katliamlarına mu
hatap olur. Maaloufun, Frenk tarihçi Raoul de 
Caen’den aktardığı şu itiraf, yamyamlığın boyut
larını gösterir:

“Maara’da bizimkiler (Haçlılar) yetişkin puta- 
taparları (Müslümanları) kazanlarda kaynatıyor
lar, çocukları şişe geçiriyorlar ve kızartarak yi
y orlard ı” (s .63)

(Bu tarihi bilgileri okuyunca, ‘Aman ya Rab-

bi! Geçmişler bugüne, bugün yaşananlar da geç
mişte yaşananlara ne kadar benziyor!” demekten 
kendinizi alabilir misiniz? Üstelik bugünkü 
Evangelist-Siyonist katillerin bebek vahşeti de o 
günkü Haçlıların çocuk şişlemelerini aratmıyor.) * * *

Tarih: Ağustos 1099... Yer: Bağdat... Suriye 
kadısı Ebû Saad el-Haravî, sarıksız, kafası ma
tem işareti olarak kazınmış bir halde, Abbasi Ha
lifesi el-Mustazhirbillah’m divan toplantısına ba
ğıra çağıra dalar; karşısmdakilerin rütbelerini 
dikkate almaksızın haykırır:

“Suriye’deki kardeşlerimizin deve eğeri veya 
akbabanın midesinden başka oturacak yerleri yok
ken, siz çiçek gibi uçarı bir hayatın içinde, huzur
lu bir güvenliğin gölgesinde uyuklamaya nasıl ce
saret ediyorsunuz? Ne kadar çok kan döküldü! Ne 
kadar çok güzel kız, tatlı çehrelerini utançtan elle
riyle örtmek zorunda kaldı! Yiğit Araplar hakare
te alıştılar mı ve kahraman Iranlılar şerefsizliği 
kabul mü ettiler?” (s. 11)

Bu serzenişler ve Selahaddin Eyyubi’nin yu
karıdaki, Müslümanları harekete geçirmeye yö
nelik sözleri ilk başta sonuç vermese de, bıçak 
kemiğe dayanınca ümmet önce direniş hamlesi
ni başlatacak; sonra da bu direnişe paralel bir di
riliş çabası ortaya koyacaktır.

Gerçekten de, o katliamlardan yaklaşık elli yıl 
sonra, ümmet Şiî’si Sünnî’siyle, Arab’ı, Türk’ü ve 
Kürd’üyle birlik olup Haçlılara ve sonra da -yu
karıda özetlendiği gibi- Moğollara galebe çalar.

Haşan Nasrallah gibi güçlü, yetkin ve kariz- 
matik liderleri öncülüğünde örgütlenen Hizbul- 
lah’ın, -tıpkı Selahaddin’in Haçlıları, Baybars’m 
Moğolları aynı coğrafyada mağlup etmesi gibi- 
Lübnan’a yönelik İsrail saldırısını (çağdaş Haçlı- 
Moğol istilasını) geri püskürtmesi, şerlerin hayra 
dönüşeceğinin bir işareti olarak ümmete umut 
vermiştir. İnanıyoruz ki, bu ümmet, bugün de 
“şer” güçlerin şerîr saldırılarını defedip, “şer”leri 
“hayr”a tebdil edecek imkân ve potansiyele sa
hiptir. Filistin’de Hamasîn iktidara gelişi ve Hiz- 
bullah’m destansı direnişi bu potansiyelin kuv
veden fiile çıkışını müjdelemektedir.

Duâmız; İslâm ümmetinin her alandaki birlik 
ve direniş çabalarını tetikleyeceğine inandığımız 
bu zaferin, topyekün bir İslâmî dirilişe zemin 
hazırlamasıdır. n
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Kapak

SON HAÇLILAR

U.CUMHUR UZUN

E gemen güç ABD’nin, bir önceki egemen güç
ten devraldığı ekonomik, kültürel, askeri ve 
siyasi miras üzerinde hiç hız kesmeden sür

dürdüğü operasyonlar sonucunda dünya artık ba
rış içinde yaşanamaz bir kürecik haline gelmiştir. 
Komünizmin Sovyetler Birliği’nin çöküşüyle bir
likte artık bir tehdit olmaktan çıkması egemen 
güçlerin ilgi ve alakasını en azından kültürel, siya
si ve askeri açılardan başka alanlara kaydırmıştır. 
Ekonomik olarak değişen çok şey olmasına rağ
men egemen güçlerin neredeyse her zaman politi
kalarını, kültürlerini ve de askeri operasyonlarını 
yönlendiren temel öğe ekonomik ilişkiler denkle
midir. O denklemin de temel bilinmezi ise hemen 
her zaman istisnasız; kendi gelir seviyelerinin di
ğer milletlerinkine karşı olacak şekilde artmasıdır. 
Haçlı savaşları, her ne kadar din savaşları gibi gö
rünse de altında yatan temel neden, saldırgan olan 
batı güçlerinin her zaman olduğu gibi İslam coğ
rafyasındaki zenginlikleri kapsamlı bir çapul hare
ketiyle elde etme çabası ve isteğidir. Hatta kendi 
aralarındaki din savaşlarının da ekonomik kaynak
lı olduğu artık tartışma götürmeyecek bir gerçek
tir. Batının çapul hareketlerinin bedellerini maale
sef artık tüm dünya ödemektedir. Birinci Dünya 
Savaşı, ikinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş, Afganis
tan Savaşı, Birinci ve İkinci Körfez Savaşları, Arap 
İsrail Savaşları ile Birleşmiş Milletler’in Savaş Ör
gütü gibi hareket ederek İsrail’in gerçekleştirdiği 
katliamları meşrulaştırması.... sadece ilk akla ge
len örneklerdir.

ABD başkanı ikinci Bush’un baş danışmalığım 
yapan şimdiki Dışişleri Bakanı bayan Rice’m o dö
nemlerde dünya kamuoyuna duyurduğu Büyük 
Ortadoğu Projesi, 2005 yılından itibaren uygulama

ya konulmuş ve bu proje kapsamında egemen güç 
tarafından tespit edilen 22 ülkenin yönetimleri, 
ameliyat bekleyen hasta psikolojisi içerisine itilmiş
tir. Bu proje esası itibarıyla Amerikan ulusal eko
nomik çıkarları doğrultusunda hazırlanan geniş 
kapsamlı bir Haçlı saldırısıdır. Bu savaşların Haçlı 
savaşı olacağını başkan Bush 11 Eylül skandalmdan 
hemen sonra dünyaya ilan edivermişti. Bush’un ar
dından bay Berlusconi de biz Haçlıyız diyerek Av
rupa’nın da hazırlanan orduya iştirak edeceğini ifa
de etmişti. Hazırlanan ordunun Haçlı ordusu oldu
ğunu gizleyebilmek açısından müttefik kuvvetler 
olarak tanımlanmaya çalışılan orduya, Müslüman 
ve Yahudi din unsurlarını eklemek, bazıları için 
çok zekice hazırlanmış bir harp stratejisi olarak 
kabul edilmişti. Hatırlanacağı gibi Türkiye Büyük 
Millet Meclisi bu kapsamdaki bir uygulamaya izin 
vermemiş ve buna oldukça kızan Amerika, Türki
ye’yi stratejik ortaklık kapsamından çıkarttığını 
açıklamış ve Süleymaniye’deki Türk subaylarına 
karşı çok çirkin bir tutum izlemişti.

Önce Afganistan ve ardından da Birleşmiş Mil
letler Güvenlik Konseyinin onayı ve izni olmaksı
zın gerçekleştirilen Irak savaşları müttefik kuvvet
lerce gerçekleştirildi. Şimdilerde ise bölgede Türki
ye’den sonra devlet geleneğine sahip olan İran 
nükleer enerji çalışmalarından dolayı hedef ülke 
konumuna gelmiştir. Ancak İran’ın çok kurnaz dış 
politikaları sonucunda Amerika bir türlü istediği 
küresel ittifaka ulaşamamakla kalmayıp İran’ın 
stratejik ve tarihi düşmanları olan Afganistan ve 
Irak’m yönetimlerini Tahran’m istediği şekilde de
ğiştirmiştir. Gelinen noktada; İran’ın, uranyumu 
azaltılmış nükleer saldırılar dışındaki herhangi bir 
operasyonla yolundan döndürülemeyeceği anlaşıl
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mıştır. Iran ne pahasına 
olursa olsun Büyük Or
tadoğu Projesinin cen
deresinden kendisini 
kurtarabilmek için nük
leer füze yapımına de
vam etme iradesini ka
rarlılıkla sergilemekte
dir.

Amerika uranyumu 
azaltılmış nükleer füze 
kullanma dışında seçe
neği olmadığını bilmek
te, ancak bu konuda ıs
rarcı gözükmemektedir, 
çünkü bu noktada Nük
leer Silahların Yayılması
nı Önleme Anlaşmasına 
göre; anlaşmaya taraf 
olan ülkeler hiçbir şekil
de yeni nükleer füze ge-
liştiremeyeceklerdir. Amerika’nın bu anlaşmayı ih
lal etmesi otomatik olarak İran’ın da nükleer füze 
geliştirme hakkı yönündeki iddialarını haklı çı
kartmakla kalmayıp diğer devletlerin de bu yönde
ki çalışmalarına kapı aralayacaktır. Ancak yeni 
egemen gücün istekleri ve finansörlüğü ile eski 
egemen güç İngiltere, geçtiğimiz yılın sonunda 
uranyumu azaltılmış nükleer füze denemesi ger
çekleştirdi. Şimdilerde ise bu füzelerin İsrail tara
fından Lübnan’da kullanıldığına dair bilgiler bası
na yansımaktadır.

Egemen güçler tarafından belki de bugünlerde 
kullanılmak üzere, iki dünya savaşı arasında, Filis
tin topraklarında İsrail adında bir devlet kurdurul
muştur. Larihin her döneminde yaptığı haksızlık
lar ve zulümlerin kendilerine misliyle dönmesi so
nucunda Yahudiler özellikle batılı güçler tarafın
dan büyük cezalara çarptırılmıştır. İkinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra Almanya’nın Yahudi politikala
rının bir diyeti olarak lanse edilen Yahu dilere ege
men bir devlet kurma projesi alakasız bir şekilde 
Filistin topraklarında hayat bulmuştur. Hatta dev
let kurma becerisi gösteremeyen bu İsrail devleti
nin kurulmasında Amerikanın kurduğu Birleşmiş 
Milletler örgütü aktif olarak görev almış ve o güne 
kadar benzer bir uygulaması olmayan bir uygula
mayı İsrail için hayata geçirmiştir. İsrail devleti 
BM’ye egemen olmadan üye olmuş ve hatta BM ta
rafından kurdurulmuş tek devlet olarak tarihe geç
miştir.

İsrail gibi bir devletin neredeyse hiç Yahudi po- 
pülasyonu kalmamış bir Filistin’de toprak almak

suretiyle kurdurulması 
acaba bir tesadüf müdür 
yoksa egemen güçlerin 
ileride kullanacakları 
bir araç mıdır? Bugün 
Yahu dileri tanıyan her
kes biliyor ki; eğer se
çim Yahudilerin kendi
sine bırakılmış olsaydı 
Yahudiler Filistin top
rakları yerine kendileri 
için daha güvenlikli ve 
toprakları daha verimli 
olan ya da finans ve pa
ra merkezlerine yakın 
olan bir bölgede kendi
lerine devlet kurarlardı. 
Ancak Yahudi şeriatının 
zafiyetleri ve yapılan 
yoğun propagandalar 
sonucunda günümüz 

Yahudileri, kıyameti kendilerinin kopartacağına ve 
kıyametten sonra şu an işgal ettikleri bölgede Bü
yük İsrail Devleti’ni kurmaları ile kendilerinin li
derliğinde yeni bir dünyanın hızla inşa edileceğine 
iyice inandırılmalardır.

Egemen güçler, Yahudi devletinin Filistin’de ku
rulmasının orada halihazırda yaşayan Filistinliler 
ile orada yaşayacak olan Yahudileri bir varlık mü
cadelesinin içine sokacağını biliyorlardı. Bu gerçek 
batı menfaatleriyle tamamıyla örtüştüğü içindir ki, 
orada İsrail adında devlet kuruldu ve kurgulanan 
mücadelede artık sayıları isimleri unutulmuş mil
yonlarca insan hayatlarını kendileri için kurgulan
mış bu oyuna feda ettiler. Bu gerçeği bilen Osmanlı 
yönetimi Yahu dilere her zaman kucak açmasına 
rağmen Yahudilere asla bir devlet kurma manasına 
gelebilecek herhangi bir uygulamanın dahi önünü 
açmamıştı. Ancak Osmanlı’nm tarih olmasıyla bir
likte bu plan hızla hayata geçirildi. Bu plandan daha 
önce Osmanlı’nm egemenliğinde olan Ortadoğu ve 
Kafkas petrollerinin aranması ve işletilmesi imtiyazı 
da egemen güçlerin eline geçmişti.

Yukarıda bahsedildiği gibi; Sovyetlerin çöküşü 
ise egemen güçlerin tehdit algılamasını değiştirdi 
ve Ortadoğu’da eski müttefik olan Müslüman un
sur yeni düşman olarak belirlendi. Yeni düşman 
unsura karşı ise bölgede Türkiye ve İsrail 1996 yı
lında ABD’nin stratejik ortağı oluverdiler. Bu kap
samda özellikle İsrail ve Türkiye askeri açıdan son 
derece yakınlaşma yaşamıştır. Ortak askeri tatbi
katlar, Israilli pilotların Türkiye semalarında uçuş 
eğitimlerini tamamlaması, istihbarat ağlarının ko-
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ordineli olarak çalışması ve basma yansımayan bir 
yığın unsur stratejik ortaklığın bünyesinde hayat 
bulmuştur. Türkiye-Israil işbirliği, daha sonra ça
pul hareketine girişecek olan Haçlı Ordularını ka
mufle etmek ve onlar adına savaşmak için kurgu
lanmış şeytani bir zekanın ürünü olarak tezahür 
etmiştir. O günler hatırlanacak olursa, Soros adın
daki ve devrimlerin önünü açabilmeye muktedir 
olan spekülatör Türkiye için aynen şöyle demişti: 
“Türkiye’nin en iyi ürünü ordusudur!??” Ancak 
son seçimlerin teşekkül ettirdiği TBMM, ABD’nin 
planlarını bozmuş ve ABD de Türkiye’yi stratejik 
ortaklıktan ihraç etmişti. İsrail ise bu kapsamda 
hali hazırda Filistin yerleşim bölgeleri ile Lüb
nan’da soykırım yapmaktadır.

Bölgenin stratejik müttefik kuvvetlerce yeniden 
inşa edilmesi ihtimali İran’ı harekete geçirmiş ve 
Tahran bugün nükleer güç olma yolunda hızla yol 
almaya başlamıştır. Çünkü stratejik müttefik güç
leri durdurabilecek tek yol, nükleer güç olabilmek
tir. Yukarıda belirtildiği gibi ABD İran’a karşı uran
yumu azaltılmış nükleer füze kullanma niyetine 
girmiş ancak haklı bir mazeret bulamadığı için 
İran’ın askeri müttefikleri ve aynı zamanda BM 
Güvenlik Konseyinin iki daimi üyesi olan Çin ve 
Rusya’yı İran’a karşı gerçekleştirilecek bir savaşa 
ikna edememiştir. Hatta Rusya ve Çin, İran’la sıkı 
ilişkileri dolayısıyla Tahran’a karşı geliştirilecek 
her türlü uygulamaya muhalefet etmektedirler. Bu 
şartlarda geriye kalan tek seçenek İran’ı yanlışa 
zorlamaktır. Eğer İran Birleşmiş Milletler örgütü
nün gayn meşru çocuğuna bir yanlış yapacak 
olursa Rusya ve Çin’in muhalefeti kırılacak ve 
müttefik güçler aralarındaki askeri pakta uygun 
olarak İran’ı işgale başlayacaklardır. Zaten böyle 
bir durumda BM Güvenlik Konseyi acil olarak 
toplanacak ve İsrail’e saldıran devlete karşı ivedi 
güç kullanımı yönünde bir karar alacaktır!!! Bu 
aynı zamanda İsrail’e bir saldırı dolayısıyla Türki
ye’nin de İran’da işgalci olacağı manasına gelmek
tedir. Yönetim, öteden beri sadece BM’nin karar 
vermesi durumunda herhangi bir yere asker gön
derilebileceğini ifade etmektedir. Özellikle İsrail 
gibi BM’nin kurduğu bir devlete karşı saldırı ola
cak olursa BM herhalde bu yönde bir karar alacak
tır!!!... BM’nin bu yönde bir karar alacak olmasını 
tahmin etmek; herhalde bu örgütün İsrail’e, Lüb
nan ve Filistin katliamları için süre tanımasından 
sonra hiç de zor olmasa gerekir.

İsrail şeriatının, egemen gücün siyasi, ekono
mik ve askeri hedefleriyle örtüşmesi sonucunda, 
İsrail ve tüm Yahudiler egemen gücün oluşturdu
ğu Haçlı ordusunun cani birer katili haline gelmiş

lerdir. Yahudilerin egemen güç içerisindeki ko
numlan dolayısıyla, kendilerini perdelemek iste
yen çapulcu Haçlıları görmezden gelemeyiz. Bu
yaşananların hepsi, dün olduğu gibi, egemenlik ve 
çapul/yağma olaylarıdır. Yahudi katillerin arkasına 
gizlenenleri göremeyenler Mahmut Ahmedine- 
jat’m “...batıklar o zaman İsrail’i Kanada’da ya da 
Avrupa’da kursaydılar... Yahudi katliamı gerçek de
ğil yanılsamadır... ” gibi açıklamaları üzerinde cid
di ciddi düşünmelidirler çünkü; patron egemen 
güçtür ve tetikçisini besleyip ona para vermekte
dir. Ayrıca Osmanlı’da Müslüman olmayan devşir
melerin devletin en tepesine çıkmaları devşirmele
rin menşei olan devletlerin Osmanlı’yı yönettiği ya 
da ona egemen olduğu manasına gelmemişse, Ya
hudilerin ABD ve batıdaki konumları da bizleri ya
nıltmasın. Osmanlıya yanlış yapan sadrazamlar na
sıl canlarıyla bedel ödemişlerse, Yahudiler de ege
men güçlere yapacakları yanlışların bedelini dün 
ödedikleri gibi bugün de ödeyeceklerdir. Bu bilinç 
içerisindeki Yahudi de en akıl almaz katliamları 
belki de bu yüzden yapmaktadır. Katliam emrine 
uymadıkları takdirde belki de kendileri Hitler dö
neminde olduğu gibi katliama uğrayacaklardır...

Filistin ve Lübnan’daki İsrail katliamları ege
men güçlerin Haçlı saldırılarının bir parçasından 
başka bir şey değildir esasında. Dolayısıyla bugün 
Osmanlı’nın ya da ondan önce Selçukluların ne 
büyük bir boşluğu doldurduğu üzerinde düşünme 
vaktidir. O dönemlerde egemen bizdik ve kimse ne 
Türk’e ne de Müslüman’a katliam yapmaya cüret 
edemiyordu... Dönemin egemen gücü Ingiltere ta
rafından teşekkül etmiş Arap devletlerinin ve o 
devletlerin yöneticilerinin kendi kardeşlerinin, 
tüm dünyanın gözleri önünde katledilmelerine, 
koltuk kaygısından dolayı sessiz kalması ise bu dü
şünme eylemimizdeki temel noktalardan biri ol
malıdır. Koltuklarını düşünenler ve ABD’den kor
kanlar yakında kendi halkları tarafından iktidar
dan düşürülüp Çavuşesku gibi kellelerim meydan
larda bırakacaklardır, çünkü Arap halkları kardeş
lerinin katledilmesine sessiz kalan iktidarlarından 
en az Romanya’nın Çavuşesku’dan nefret ettiği ka
dar nefret etmektedirler ve nefret etmelidirler de. 
Egemen güç zaten adı geçen iktidarları koltukla
rından etme iradesini açıklamıştır ve bu iktidarları 
kendi halklarının gözlerinden düşürmeyi hedefle
mektedir. Amerikan korkusu içerisinde asla kabul 
edilemeyecek katliamlara sessiz kalarak kendi 
halkları tarafından nefret edilir hale getirilen Arap 
yönetimleri ABD’nin kendilerine karşı girişeceği 
operasyonda destekçi bulamayacaktır. Bu meyanda 
korkunun ecele asla ve asla bir faydası yoktur... a
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Kapak

ÖNLEYİCİ SAVUNMAYA DA 
ABD’NİN FAÇASINI ÇİZMEK

DİLAVER DEMİRAĞ

Ş u sıralar sinemalarda “Korkunç Bir Film” 
adı ile bir film gösterimde. Bu film dünya
nın belli başlı medya şirketlerince finanse 

edilen ya da onlar tarafından dağıtımı yapılan ve 
korku sineması adına hayli ses getirmiş olan film
leri ti’ye alan, ironik/alaycı bir yapım.

Lübnan’da da bir başka film İsrail tarafında 
çekilmek istendi ama çekim sırasında yaşanan 
beklenmedik olaylar nedeni ile senaryo bir hayli 
değişim geçirdi ve filmde yaşanan değişmeler fil
mi bir İsrail yapımı olmaktan çıkardı.

Filmin senaryosu ABD’de yazılmıştı, Finans
manı da ABD’ye aitti, filmin dağıtımı da aynı ad
resçe yapılacaktı, İsrail’e kalan sadece filmi çek
mekti. Filmin esas oğlanları senaryoya göre Ya
hudi olacaktı, figüranları ise Arap; senaryoya gö
re kötü adamlar olan Müslüman Araplar esas oğ
lan Yahudi’den epeyi bir dayak yiyecek, sonunda 
kurtarıcılara boyun eğerek esas oğlanın çiftliğin
de yanaşmalık yapacaktı. Ama olmadı, senaryo 
gereği sıkı dayak yiyecek olan Arap, tam tersi 
esas oğlanı ha bire marizleyip babasının yanma 
yolladı. Baba bir iki efelendiyse de, o da Irak’ta sı
kı bir dayak yemekte olduğundan babanın yakın
ları olan amcalar alelacele araya girip “yahu ço
cuklar ayıp oluyor, oldu mu şimdi kavga etmek” 
deyip araya girdiler ve esas oğlanın daha fazla da
yak yemesine mani oldular. Tabi bu kavgada Ya
hudi bir yandan Arab’ı döverken, başka Yahudi- 
ler de Arab’ın çocuklarının olduğu evi kundakla
makla meşguldüler, amcalar biraz da bu kundak
lamada canhıraş çığlıklar içinde evdekilerin yan
masını seyreden izleyicilerden “ayıp oluyor ama”

seslerinin yükselmesi üzerine gelmişlerdi. Tabi 
bu filmin bir de Korku Filmi biçiminde çekilmiş 
öncesi var, ama ona sonra değineceğim.

Bu film gibi cinayet şimdilik son bulmuş gibi, 
ama senaryoda bir hayli değişiklik oldu. Savaşın 
başında Filistinlilerin çok sevdiği kişilerden Mer- 
van Barguti “Yeni bir Ortadoğu doğuyor: Ama 
Şimon Perez’in hayalindeki gibi değil” diyerek 
şunları söylüyordu:

“İsrail’in kayda değer bir askeri hedef gözet
meksizin Lübnan’a barbarca saldırmaya başlama
sından bu yana uzun ve kanlı altı gün geçti. Altı 
gün, 1967 Haziran’mda İsrail’in Mısır, Suriye ve 
Ürdün’ün çok kötü durumdaki ordularını ezici 
ve aşağılayıcı bir yenilgiye uğratıp, akabinde Fi
listin’de Gazze Şeridi’ni ve Batı Şeria’yı, Doğu Ku
düs’ü, Suriye’nin Golan Tepeleri’ni ve Mısır’ın Si
na Yarımadası’m işgal ettiği savaşın toplam süre
sidir. Son kırk yılda “Ortadoğu” ne kadar değişti! 
Doğrusu, Lübnan direnişine ve bir ölçüde de 
onun Filistinli muadiline teşekkür etmeli; ki bu 
barut fıçısı, Arap rejimlerinin -ve aşağı yukarı 
toplumlarmm- yenilgiyi ve ABD-lsrail hegemon
yasını büyük ölçüde kader olarak kabul ettiği bir 
coğrafyadan; geleceğe dair güvenini ve sömürge- 
ci-ırkçı baskının olmadığı, barış ve adaletin hü
küm sürdüğü bir çağa yönelik umutlarını hisse
dilir biçimde yeniden inşa ettiği bir başkasına 
doğru radikal bir dönüşüm geçirmektedir.”

Bu sözler, bölgede oluşan direniş ruhunu yan
sıtmakla kalmıyor, Hizbullah’m İsrail’i tokatlayıp 
göndermesinden sonra bölgede oluşan havayı da 
yansıtıyordu.
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Herkes biliyor ki, bu 
savaş aslında ABD’nin 
BOP ekseninde Lüb
nan’a çizdiği rolün ger
çekleşmesi için ABD-İs- 
rail konsorsiyumu/or
taklığı tarafından çok 
önceden planlanmıştı.
Ama hesaba katmadıkla
rı 6 gün savaşlarından 
bu yana bölgede asimet
rik savaş konusunda 
hayli deneyim kazanmış 
donanımlı bir gerilla çekirdeğinin oluştuğu idi. 
Ve bu güç yani Hizbullah İsrail’i utanç dolu bir 
siyasi yenilgi ile evine yollayarak İsrail’in finansö
rü olan ABD’nin façasını çizmiş oldu.

Bir Çingene argosu olan “faça”, İngilizce ‘fa- 
ce’(yüz) kelimesini çağrıştırmakta, ancak pek çok 
tarihsel nedenle bu sadece çağrışım olmaktan 
öteye gitmemektedir. Fakat kökeni ne olursa ol
sun bu alt dil ürünü sözcük ABD’nin içine düştü
ğü durumu ifade etmek bakımından “cuk otur
makta”. Hizbullah’m İsrail’in “marizine kayması” 
bölgede adeta bayrama yol açtı, çünkü İsrail’in 
kendi yenilmezlik efsanesi ikinci kez aynı düş
manca yıkılıyordu, Jabontinsky’nin “Demirden 
Duvarı’’ deliniyor hatta duvar yıkılıyordu.

Ancak düşmanların en çekinilesi, içinde kuy
ruk acısı taşıyan düşmandır. Dolaysıyla ilk raun
du kazanılan bu siyasi zafer kimseyi rehavete sev- 
ketmemeli. Çünkü sıkça söylendiği gibi asıl sa
vaş şimdi başladı. İlk etapta kaybedenler kulü
bü konumunda olan ABD ve İsrail’in dayak yiyen 
bir çocuk edasıyla, “sen görürsün ben de babamı, 
ağabeyimi alıp senin ağzını burnunu kırdırmaz 
mıyım” edası ile hareket edecekleri açıktır. Nite
kim BM Barış gücünü bir tetikçi gibi kullanma 
niyetinde olan ABD ve İsrail’in bu hevesleri de AB 
ülkelerinin korkaklıkları sayesinde ve barış gü
cünde Müslüman ağırlığının fazla olacağının bel
li olmasıyla şimdilik kursakta kalmışsa da, ABD 
ve İsrail’in mutlaka ve mutlaka bir bahane ile 
Hizbullah’m tepesine çökmek için fırsat kollaya
cağı çok açıktır.

Direniş Ruhu

Nitekim Hizbullah’m akıllı liderliği sürekli olarak 
Müslümanların ittifak halinde mücadele etmeleri

gerektiğini tekrarlayan, 
hatta Venezüella-Küba 
ve Bolivya’dan oluşan 
Latin Amerikanın ulu
salcı sol kuşağına, daha 
ötesi Küresel Barış ve 
Adalet Koalisyonuna 
göz kırpan geniş bir an- 
ti-emperyalist cephe 
oluşturma çabasında.

Nitekim Hizbul
lah’m yarattığı atmosfe
re batılı yazarlarca bile 

destek gelmekte. İngiliz merkez sol gazetesi Gu- 
ardian’m Ortadoğu Muhabiri Davıd Hırst, “Hiz
bullah, Arap Devletlerinin Hayal Bile Edemedik
lerini Gerçekleştirdi” başlıklı yazısında şöyle ya
zıyor:

“Varlığının devamı için komşularının kabu
lüne değil de, sürekli olarak üstün silah gücüyle 
komşularını yenilgiye uğratma ve onlara gözdağı 
verme yeteneğine güvenen bir devlet için “caydı
rıcı gücünü” korumak yaşamsal bir öneme sahip. 
Hizbullah’m 12 Temmuz’da iki askeri esir alma
sını dayanılmaz kılan bunun “terörist” bir eylem 
olması değil, uygun bir tepki verilmezse bu “cay
dırıcı güce” ciddi bir darbe vuracak olmasıydı. 
Ama tepkinin olağanüstü derecede kusurlu ol
ması nedeniyle, İsrail caydırıcı gücünü onarama- 
dığı gibi, bugüne dek görülmemiş ölçüde balta
lamış oldu. Hizbullah bunu çeşitli yollardan ba
şardı. Askeri düzeyde, küçük bir düzensiz savaş
çı grubu dünyanın en güçlü ordularından birine 
bir ay boyunca direndi ve ona önemli kayıplar 
verdirtti. Bunu nasıl gerçekleştirdiği yeni yeni 
aydınlığa kavuşuyor: profesyonel beceri, zekâ, 
cesaret, kılı kırk yaran bir hazırlık, tanksavar fü
zelerin ustaca kullanımı, eşsiz bir örgütlenme ve 
labirente benzer yeraltı savunma hatlarının bile
şimi. Bunların başarılabilmesi, Hizbullah’m fark
lı türde bir oluşum olmasından kaynaklanabili
yor: Böylesi topyekûn bir savaşta İsrail’le tek ba
şına kavgaya tutuşan ilk devlet-olmayan oyuncu. 
Bu tip bir savaşa hazırlanma ve savaşı yürütme 
özgürlüğüne de ancak böyle bir oyuncu sahip 
olabilirdi.”

Ve ekliyor: “Hizbullah’m performansı kadar, 
bütün bölge için örnek oluşturması da güç den
gesini İsrail aleyhine değiştirmiştir. Haşan Nas- 
rallah şu anda Nasır’dan bile daha ilham verici bir
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Arap kahraman; Hizbullah’m başarısı Arap ve 
Müslüman kitleler üzerinde bütün bölgede büyü
yen Sünni-Şii bölünmesine büyük ölçüde üstün 
gelen seferber edici bir etki yarattı. Bu, kitlelerin 
daha radikalleşmesine katkıda bulunacak. “Ka
muoyu, rejimlere ‘Hizbullah savaş meydanında 
sizin görüşme masasında elde ettiklerinizden faz
lasını elde ediyorsa, o zaman siz ne halt ediyorsu
nuz?’ mesajını veriyor” diyor, Uluslararası Kriz 
Grubu’ndan Muin Rabbani.”

Evet açık ve net ki, Hizbullah bölge halkına, 
akıllıca örgütlenir ve dikkatli bir strateji uygular
sanız İsrailli yenebilirsiniz diyerek bölge halkına 
bir ruh vermiş oldu.

Tabi bu ruha karşı direnenler ise satılık Arap 
yöneticiler güruhu. Suudi Arabistan, Körfez 
Emirlikleri, Ürdün ve Mısır’dan oluşan köle ittifa
kı savaşın başından beri “maceracılar”, “sapıklar” 
vb iftiralar ile Hizbullah’ı frenlemeye, alçakça bo
yun eğmişliklerine dini kılıf giydirmeye kalktılar. 
Böylece de bölge için İsrail’den de, ABD-lngiliz 
ittifakından da daha aşağılık, daha sefih ve daha 
kötücül olduğunu ortaya koyarak halkın nefreti
ni kazandılar.

Bu savaşta kaybedenlerden, yıldızı sönenler
den birisi de bir ölçüde el-Kaide oldu. Her ne ka
dar Bin-Ladin ile Nasrallah stratejistlik ve ulus
lararası prestij bakımından kıyaslanamaz olsa da 
Zerkavi’nin Irak’ta sürekli Şii düşmanlığı üzerine 
oynayarak (Vahhabi selefiliğinin ufuksuzluğuna, 
dar kafalılığına somut bir örnek olacak biçimde) 
işbirlikçilik örneği sergileyen el-Hekim grubuna 
dönük şiddet politikası ve zaman zaman direniş- 
çiliği ile el-Hekim’den çok daha fazla saygınlık 
kazanan Bedir Tugayları ile de savaşmaya kalk
ması en başından beri Şii-Sünni bölünmesi üze
rinden politika üreten ABD’nin ekmeğine yağ sü
rüyordu. Oysa Sünni ulemanın tavrı, Lübnan ve 
diğer pek çok yerde Sünnilerin de Vahdetül İs
lam politikası ile mezhepsel farklılığı aşma çaba
ları Zerkavi ve Irak’taki Ensar’m son tahlilde 
ABD’nin işine yarayan mücadele biçimlerini ve 
mezhep düşmanı politikalarını, ABD’nin maşası 
olarak Suud’un oynadığı bu oyunu boşa çıkarmış 
oldu.

Hizbullah’m başarısı aslında çok daha önemli 
başarıların kapısını açmış oldu. Bunun ne olduğu 
ABD ve İsrail’in niyetlerinden yola çıkarak daha 
iyi anlatılabilir kanısındayım.

“Ben Benim”; Petrolün Yeni Tanrısı

ABD 11 Eylülden bu yana sürekli olarak tek Yan
lı bir politika izleyerek bir Kaos İmparatorluğu 
olarak ortaya çıktı. Hatta neo-liberal küreselleş
menin yavaşlayarak etkinliğini kaybetmesine 
dünyanın yeniden bir ulus devlet sürecine doğru 
içe çekilmesine yol açtı. Bush çetesi en başından 
beri ABD’nin tek hakim olduğu bir uluslararası 
düzen peşindeler.

Ünlü Bush doktrinini biçimlendiren ana man
tık ise ABD’li neo-conlarm geliştirdiği Süper-Güç 
ABD mantığına dayanıyor. Bunun en temel ayak
ları ABD’nin yüksek teknolojiye dayalı askeri gü
cünün daha da güçlendirilmesi ve ABD’nin tam 
anlamı ile yenilmez armadaya dönüşmesi. Ve 
ABD’nin bu gücü ile dünyaya kendi çıkarlarına 
dayanan bir nizam vermesi, ikinci olarak 
ABD’nin sahip olduğu teknik ve ekonomik gücü 
pekiştirecek biçimde uluslararası har olguyu ken
di çıkarlarına göre biçimlendirmek ve böylece si
yasal bakımdan belirleyici aktör olarak ABD’nin 
çıkarlarının her şeyin üstünde olmasını sağla
mak. Ve petrol aracılığı ile dünyanın enerji akışı
nım dünya enerji koridorlarının denetim altında 
tutulması ve bu yolla dünya ekonomisinin kont
rolünün ABD’nin eline geçmesi.

Amerikalı sosyalist David Harvey’in deyimiy
le, “Ortadoğu’yu kontrol eden küresel petrol va
nasını ele geçirmiş demektir; küresel petrol vana
sını elinde tutan da, en azından yakın bir gelecek 
için küresel ekonomiyi de denetimi altına almış 
demektir.” ABD’nin GBOP projesinin amacı, ken
disi için bir bela haline gelen Basra Körfezinin de
netimini ele geçirmektir. Burada tamamıyla ken
di emrine bağlı bir hükümetler dizisi oluştura
caktır. Yapılan hesaba göre Kuveyt’in ve Suudi 
Arabistan’ın Şii bölümünü de içine alacak biçim
de Irak’m güneyinde bir Şii devleti kurulacaktı; 
böylece İran’da da rejim değişikliğine gidilerek 
bölgede İran etkisi dengelenecekti.

Tabi Ürdün ve Irak’m birleşimi ile Filistinlile
rin de yaşayacağı bir Haşimi Devleti... Böylece İs
rail’in Filistin sorunu kesin bir çözüme kavuşa
cak ve Filistin tamamı ile İsrail devletinin olacak-

Kuzeydeki Kürdistan ile de bölgenin dizaynı 
tamamlanmış ve ABD-lsrail ittifakının arkası sağ
lama alınmış olacaktı. Diğer Yandan Mesih’in ge
lişini hızlandıran İsrail’in tamamı ile Yahudiler ile
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dolacağı ve çok kan döküleceği kehaneti de ger
çekleşmiş olacaktı. Tabi yanı sıra Lübnan’da Hı
ristiyan unsurun egemen olup Müslüman unsur
ların devre dışı kalacağı bir iktidar kurma fikri de 
İsrail’in Hizbullah’ı devre dışı bırakacağı cezalan
dırma operasyonu ile son bulmuş olacaktı. Ancak 
bu hesaplar şimdilik devre dışı kalmış oldu..

Siyonizmin Pis İşleri

“Bana ne derseniz deyin. İster canavar ya da ister 
kâfir deyin. Canlı bir Yahudi-Nazi olmak ölü bir 
Nazi olmaktan daha iyidir. Bana Lübnan’daki sa
vaşın kirli ahlaksız bir savaş olduğunu kanıtlasa- 
mz bile umurumda değil. Celile bir yıl içinde yi
ne Katyuşa’larla bombalanmaya başlarsa bir savaş 
daha açarız; onlar pes edene kadar daha fazla 
ölüm ve yıkım getiririz. Bırakın tir tir titresinler, 
bize vahşi devlet desinler, bize çılgın devlet de
sinler, vahşi ve çevremizdeki devletler için tehli
keli bir devlet olduğumuzu, bir tek çocuğumuz 
bile öldürülürse çıldıracağımızı anlasınlar. Birile- 
ri bize el bile kaldırsa, topraklarının yarısını alır, 
diğer yarısını petrolleri de dahil yakarız. Nükleer 
silah bile kullanabiliriz. Bugün bile İsrail için kir
li işler yapmaya, ne kadar gerekiyorsa o kadar 
Arabi öldürmeye, sürgün etmeye, yakmaya ve 
herkesi bizden nefret ettirmeye hazırım. ...Siyo
nizmin pis işlerinin hala bitmediğini neden anla
mak istemiyorsunuz.”

Evet İsrail’in barışsever ve sol liberal yazarla
rından Amos Oz’un kendisiyle yaptığı röportajda 
konuşan Ariel Şaron bu sözleri ile İsrail’in resmi 
devlet politikasını ortaya koyuyordu. Siyonizmin 
pis işleri İsrail’i anlamak için gereken kilit cümle 
bu. Yani devletsiz halk olan Yahudilere ne baha
sına olursa olsun Filistin’de bir devlet kurmak. 
Ve bu devleti de ne bahasına olursa olsun ayakta 
tutmak, dahası koşullar uygun olduğunda Eretz 
İsrail’i yani Büyük İsrail devletini Arzı Mevud’a 
yani vaat edilmiş topraklara kadar genişletmek ve 
eğer konjonktür uygun düşerse Filistinlileri top
raklarından sürerek etnik temizlik gerekçeleştir- 
mek. Bunu yapabilmenin tek yolu da güçlü bir İs
rail devleti kurmaktı bu da ancak güçlü, yenilmez 
bir ordu kurmakla olurdu. Siyonist doktrinde bu
nun adı Demirden Duvardır. Bu tezi savunan ki
şi ise Likud, Şas vb Sağ Siyonizmin kurucu fikir 
babası Vladimir Zeev Jabotinsky’dir. Bir Yahu
di-Nazi olan Jabotinsky Tevrat’ın ahlaki buyruk

larını örneğin Komşunu Kendin Gibi Sev buyruğu
nu gerçekçi bulmadığını söyler. Ona göre dünya 
siyasetini şekillendiren şey güçtü, güç dışında 
başka bir şeye itibar etmek ise aptallıktı:

“Tüm yerli halklar kendilerini kurtarmaya yö
nelik bir ışık gördükleri sürece, topraklarına yer
leşen yabancı kolonicilere karşı direnirler. Arap- 
lar da Filistin’in İsrail toprağı haline gelmesini 
engelleyebileceklerine dair bir umut taşıdıkları 
sürece direneceklerdir. Dolayısıyla yerleşimimiz, 
ancak onların asla parçalayamayacakları Yahudi 
süngülerinden oluşmuş bir Demirden Duvar’ın 
arkasında gelişebilir. Gönüllü bir anlaşma kesin
likle mümkün değildir. Araplar bizden kurtulabi
leceklerine dair az bir umut bile besleseler dire
nişten vazgeçmeyeceklerdir.”

Görüldüğü gibi, İsrail’in bölge ölçeğinde tek 
bir amacı var; Arap halklarının yüreğine korku 
salarak tam ve mutlak bir itaat sağlamak. İşte 
Hizbullah bunu yıkarak İsrail’in varlığı için en 
büyük tehdit haline geldi. O yüzden bu savaş bit
medi, yeni başlıyor ve İsrail var kalmak için her
kesi batırmaya, bölgeyi nükleer bir felakete sü
rüklemeye hazır. Eğer onu caydıracak bir karşı 
güç olmazsa İsrail Şaron’un dediği gibi nükleer 
bir çılgınlığa bile başvurabilir. Kısacası Arap ve 
Müslüman halklar Savaşların Anasına hazır ol
mak için her türden hazırlığı yapmak zorunda.

Gördüğümüz gibi direniş tehlikeli, cesaret is
teyen bir girişimdir: Karşı olduğu iktidar tarafın
dan her zaman sömürgeleş tirilebilir. Bundan 
böyle direniş, bir özsel Devrimci özne tarafından 
Devlet iktidarının devrilmesi olarak görülemez. 
Artık savaş terimleriyle düşünülebilir: Çoklu mü
cadeleler, stratejiler, yerelleşmiş taktikler, geçici 
gerilemeler ve ihanetlerin faaliyet alanı, nihai za
fer vaadi olmadan süregiden uzlaşmaz karşıtlık.

Agamben’in dediği gibi, bundan sonra savaş 
Devlet ile Devlet Olmayan arasında vuku bula
caktır:

“Bu politika artık yeni ve eski özneler tarafın
da Devletin ele geçirilmesi ya da denetimi için bir 
kavga değil, Devlet ile Devlet Olmayan (insanlık) 
arasında bir savaş, hiçbir ayırıcı özelliği olmayan 
farklılıklar ve devlet örgütü arasında onarılmaz 
bir kopma olacaktır.”

O yüzden diyorum ki, devlet denilen kapma 
aygıtı tarafından ele geçirilemeyen bir çoğulluk 
ve saf direniş olarak kaldığı sürece;

Hizbullah’a Selam, Direnişe Devam! n
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Kapak

OYUNUN DEĞİŞEN KURALLARI 
VE DİRENİŞİN YANSIMALARI

İSMAİL YAŞA

• srail’in, Hizbullah tarafından esir
I alman iki askerini kurtarma baha- 

-I- nesiyle Lübnan’a saldırması ve 
Hizbullah’m bu saldırıya karşılık ver
mesi Ortadoğu’da etkileri ileriki gün
lerde de devam edecek büyük bir sar
sıntıya yol açtı. En önemlisi oyunun 
kurallarım değiştirdi.

İsrail kurulduğu günden beri dü
zenli Arap ordularına karşı zafer kazanmaya alış
kın olan İsrail ordusu, silahlı güce sahip bir par
ti, bir direniş grubu karşısında tarihinde hiç gör
mediği şekilde kayıplar verdi. İsrail’in kuzey böl
gelerine düşen Katyuşa füzeleri, savaşın tek taraf
lı olmadığını, saldırının artık karşılıksız kalmaya
cağını gösterdi ve Kuzey İsrail halkının neredey
se tamamını günlerce sığmaklara hapsetti. İlk de
fa Hayfa’yı vuran Hizbullah füzeleri, Tel Aviv’in 
de çok uzakta olmadığının işaretini veriyordu. İs
rail, savaşın acısını can evinde hissetti. İsrail hal
kının, bir zamanlar yenilmez olarak gördüğü or
dusuna güveni azaldı.

İsrail’in Lübnan’a vahşice saldırısı Arap Birli- 
ği’ni tam anlamıyla ortadan ikiye böldü. Suriye 
başta olmak üzere bazı Arap ülkeleri direnişe tam 
destek verirken, Suudi Arabistan-Mısır-Ürdün 
üçlüsü Hizbullah’m eylemini sonuçları hesap 
edilmemiş bir davranış olarak niteledi. Arap 
halkları arasında “İsrail’e pasif destek” olarak al
gılanan bu tavır İslam Dünyası tarafından büyük 
tepkiyle karşılandı ve şiddetle eleştirildi. Sokak
taki vatandaş, bir partinin yaptığını dahi yapama
yan liderleri acziyetle, Venezuela Devlet Başkanı 
Hugo Chavez kadar dahi olamamakla suçladı ve

böylece Arap ülkelerinde, halklarla li
derler arasındaki kopukluk biraz daha 
büyüdü.

Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Mu
sa’nın, Ortadoğu barış sürecinin öldüğü
nü ilan etmesinin ardından Libya lideri 
Muammer Kaddafi ve Mısır Devlet Baş
kam Hüsnü Mübarek de Arap milliyet
çiliği döneminin artık bittiğini ilan etti

ler. Mübarek, Kahire’de sokağa dökülüp cihad 
ilan edilmesini isteyenlere şöyle diyordu: “Mısır 
ordusu sadece Mısır’ı savunmak içindir. Mısır’ın 
Lübnan veya Hizbullah’ı savunmak için savaşa 
girmesini isteyenler, dışarıda macera arama za
manının bittiğinin farkında değiller.”

Hiç şüphesiz Hizbullah’m direnişinin en 
önemli sonuçlarından biri de, bölgesel dengeler 
üzerine yansımaları olmuştur. Hizbullah’ı destek
leyen İran’ın, nükleer faaliyetleri çerçevesinde 
sürdürülen pazarlıklarda eli güçlenmiştir. Kriz 
nedeniyle yükselen petrol fiyatları İran ekonomi
sine yaramıştır. Lübnan’a saldırının aslında önce
den planlanmış bir saldırı olduğu ve İran’a yöne
lik muhtemel bir saldırının provası olduğu yo
rumları gerçek kabul edilirse, gelişmelerin, bu 
provayı gerçekleştirenlere İran’a herhangi bir sal
dırı girişiminde bölgenin tümüyle nasıl sarsılaca
ğını gösterdiği söylenebilir. İran’a yönelik her
hangi bir saldırıda ilk karşılığın İsrail’e verileceği 
görüldüğü için, Güney Lübnan’a çok uluslu bir 
askeri güç yerleştirme kararı alınmıştır ve bu gü
cün görevi, barışı sağlamaktan daha çok İsrail’i 
Hizbullah’m füzelerinden korumak olacaktır. 

Direnişin zaferinden kârlı çıkanlardan biri de
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Suriye olmuştur. Refik el-Hariri cinayeti sonrası 
Lübnan’ı terketmek zorunda kalan Suriye hâlâ, 
Lübnan’da ve bölgede belirleyici bir güç olduğu
nu göstermiştir ki, İsrail de bu gücün farkındadır. 
Nitekim İsrail’in Dışişleri Bakanlığı bünyesinde 
Suriye ile yapılabilecek olası barış görüşmeleri 
için bir çalışma grubu kurulduğunun açıklanma
sının ertesi günü İsrail Radyosu, İsrail İç Güven
lik Bakanı Avi Divhter’in, Suriye ile barışa karşı
lık İsrail’in Golan Tepeleri’nden çekilmesi biçi
minde gerçekleşecek bir anlaşmanın taraftarı ol
duğunu duyurmuştur.

Savaş boyunca Suriye’yi hedef almayacağını 
deklare eden ve buna uyan İsrail’in ve ABD’nin ye
ni stratejisi, Şam yönetimini İran’dan koparmak, 
Hizbullah’a ve Hamas’a verdiği desteği çekmesini 
sağlamaktır. Çünkü şu an için Beşşar Esed’in ve 
Baas rejiminin alternatifi yoktur. Irak tecrübesi, 
Suriye’ye yönelik bir saldırının ABD ve İsrail açı
sından hiç de istemedikleri sonuçlar doğuracağını 
göstermiştir. Refik el-Hariri cinayeti sonrası geliş
melerle bunalan ve uluslar arası mahkeme tehdi
diyle karşı karşıya olan Suriye yönetiminin de 
böyle bir açılıma şiddetle ihtiyaç duyduğu düşü
nülmektedir. Burada belki de sorulması gereken 
en önemli soru şudur: Şam, iyi günde-kötü günde 
yanında yer alan Tahran’la işbirliğini ne ölçüde 
terkedebilir? Bu sorunun cevabını, Suriye rejimi
ne sunulan tekliflerin Şam’a ne getirip ne götüre
ceğinin hesabı belirleyecektir.

İsrail’in Suriye ila barış görüşmelerini öncelik
le aracılar vasıtasıyla başlatacağı göz önünde bu
lundurulduğunda, Dışişleri Bakam Abdullah 
Gül ün Tel Aviv’e gerçekleştirdiği ziyaretin ar
dından Şam’a gitmesi, Îsrail-Suriye banş görüş
melerinde Türkiye’nin aracı rolü üstlendiği izle
nimini vermektedir. Türkiye kadar ağırlığı olma
sa da, aracı rolüne soyunan başka bir ülke de, İs
rail’le iyi ilişkileri olan ve ■ İsrail-Hizbullah sava
şında Hizbullah’ı destekler bir görüntü vermeye 
çalışan Katar’dır.

Ortadoğu’daki gelişmeler ve oyunun değişen 
kuralları Türkiye’ye, Lübnan’a asker gönderme
nin veya İsrail-Suriye arasında yapılacak barış gö
rüşmelerinde arabulucu olmanın ötesinde yeni 
roller biçmektedir. İsrail’in Lübnan’a yönelik sal
dırılarının devam ettiği günlerde Suudi Arabistan 
Kralı Abdullah b. Abdülaziz’in Türkiye’ye gelişi 
üzerine yapılan değerlendirmeler, Irak’ı kaybet
tikten sonra Lübnan’ı da kaybetmek üzere olduk
larını düşünen Arap ülkelerinin Türkiye’den bir

takım beklentileri olduğunu ortaya koymuştur. 
Eş-Şark’ul-Evsat gazetesinin genel yayın yönet
meni Tarık el-Humeyd, Kral Abdullah b. Abdü
laziz’in Türkiye ziyaretine başladığı 8 Ağustos 
günü yayımlanan makalesinde Türkiye’den “yeni 
bir Çaldıran” beklentisi olduğunu, sözü eğip 
bükmeden açıkça şöyle yazmıştır: “Tarih, İran’ı 
kuran ve başkasını da kurmak isteyen Safevi Dev- 
leti’nin ihtirasına ancak Osmanlı Devleti’nin, ya
ni Türkiye’nin karşı çıktığını söylüyor. Burada, 
İran’ın ve bölgedeki ajanlarının siyasi ihtirasına 
Türkiye’nin karşı çıkmasıyla tarih tekerrür ede
cek gibi görülüyor.”

İsrail’in Lübnan’a saldırısının ve Hizbullah’m 
direnişinin yansımaları sadece siyasi alanla sınır
lı kalmamış, İslami hareketler ve İslami düşünce 
alanında da kendini göstermiştir. Özellikle Suudi 
ArabistanlI alim Abdullah b. Cibrin’in iki yıl ön
ceki fetvasının Amerikalılar ve İsrailliler tarafın
dan ortaya çıkarılarak kullanılmasının ardından 
fetvaya verilen tepkiler, İslam Dünyası için yarar
lı tartışmalara yol açmıştır. Abdullah b. Cibrin, 
sanıldığı gibi bir “saray alimi” değildir. Bilakis 
muhalif bir isim olarak kabul edilebilir. Fakat 
Abdullah b. Cibrin’in fetvasını salt akide değer
lendirmesi üzerine bina etmiş olması ve çok ön
ceden verdiği bir fetvanın İsrail lehine kullanıl
masına -örneğin karşı bir fetvayla- engel olmama
sı bir çok İslam alimi tarafından eleştirilmiştir. 
Suudi ArabistanlI genç alim Selman el-Avde da
hil bir çok İslam alimi, salt akide boyutlu değer
lendirmenin hatalı olacağı, İslam Ümmeti’nin çı
karlarını ve ortak düşmjanla mücadeleyi ön plan
da tutan siyasi değerlendirmenin daha sağlıklı ol
duğu görüşünü benimsemiştir. Yine Suudi Ara
bistanlI düşünür Muhammed el-Ahmeri, el-Asr 
sitesinde yayımlanan makalesinde her gelişmeyi 
salt akide ölçeğinde değerlendirmenin yanıltıcı 
olacağına işaret ederek, bu tür değerlendirmele
rin taifeciliği körükleyeceğine dikkat çekmiştir. 
Ürdünlü yazar Yasir ez-Zeâtira ise haftalık es-Se- 
bil gazetesindeki yazısında, ümmetin vicdanının 
siyasi öngörülerle hareket edenleri mezhebi mü
lahazalarla hareket edenlere tercih ettiğini söyle
miştir. Güney Lübnan’daki Sünni köylerinin di
renişe katılmaları; Türkiye’de, Mısır’da, Ürdün’de 
ve Endonezya’da yapılan gösteriler İslam Ümme
ti’nin mezhep ve meşrep farklılıklarına dayanan 
alt kimliklerini bir yana bırakıp “Müslüman” üst 
kimliğinde bir araya gelebileceğini ispatı niteli
ğindedir. m
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Açıkoturum

"HİZBULLAH MEVCUT PARADİGMALARI
ALTÜST ETTİ”

Yöneten: Abdullah Yıldız 
Katılanlar: Ali Bulaç, Cevat Özkaya, Sefer Turan

Abdullah Yıldız: Konuya kısa bir giriş yapma
ma müsaadelerinizi istirham edeyim: Bilindiği 
gibi, İsrail’in Filistin’de ydlardan beri sürdürdü
ğü katliamlar son aylarda ciddi bir tırmanma 
gösterdi. 9 Haziran’da, sahilde piknik yapan Fi
listinli bir ailenin toptan yok edildi; ardından İs
rail’in Gazze’ye ardı arkası gelmeyen saldırıları 
başladı. Filistinliler direndiler ve bu arada ken
dilerini korumak ve esirlerini kurtarmak için İs
railli bir askeri kaçırdılar. Bu durum Siyonistle- 
rin zulmünü/katliamım bir kat daha artırdı. Kat
liam dayanılmaz hale geldi. Bunun üzerine Hiz- 
bullah, taşın altına elini koydu; 8 İsrail askerini 
öldürüp 2 askeri de kaçırdı; bunu da Filistinlile
ri desteklemek için yaptığını açıkladı. Ve birkaç 
saat sonra İsrail Lübnan’a saldırdı. Özellikle sivil 
hedefleri, su ve enerji kaynaklarını vurdu. Hiz
bullah bu ağır saldırılara i  aydan fazla direndi ve 
İsrail geri çekilmek zorunda kaldı...

Ali ağabey, sizden başlarsak; sizce bu saldırı 
süreci neden başladı?

Ali Bulaç: Değerlendirmemize biraz geriden 
başlayalım: Bildiğiniz gibi Ocak ayında Filis
tin’de seçimler yapıldı ve Hamas büyük bir başa
rı kazanarak hükümeti kurabilecek çoğunluğu 
sağladı. Bu, iki sebepten dolayı hem Amerika’yı 
hem de İsrail’i rahatsız etti: Birincisi, Ortado
ğu’da Islami grupların demokratik yollarla ikti
dara gelmesini istemiyorlardı; daha doğrusu de
mokrasiyi sadece “biz getirebiliriz” diyorlardı. 
Yani onların istediği (Karzai, Allavi gibi) birileri 
olursa demokrasi geçerli olabilirdi. İkincisi, Ha- 
mas’m hükümeti kurması İsrail’le barış masasına 
oturması anlamına geliyor. Halbuki İsrail de 
Amerika da Hamas’ı ve Hizbullah’ı “terörist ör
gütler” olarak kabul ediyor. Türkiye de dışişleri 
nezdinde onları “terörist” kabul ediyor. Şimdi 
İsrail ya bunları terörist listesinden çıkartacaktı 
veya bunları tanımayacaktı. Tabiî ki tanımama 
yolunu seçti. Ama durup dururken bunu yap
mak mümkün olmadığı için sahilde piknik ya
pan bir aileyi bombalayarak ortamı provoke etti. 
Bunun üzerine Hamas 1 İsrail askerini esir aldı...

Yıldız: İsrail de kışkırtıcı biçimde çok sayıda 
Filistinli bakan ve milletvekilini esir aldı.

Bulaç: Evet... Şimdi bu, işin Filistin’le ilgili 
kısmı. Hizbullah’m devreye girmesi ise şöyle ol
du: “Biz Hamas’a destek veriyoruz” dediler ve iki 
İsrail askerini esir aldılar, İsrail’den Filistinli
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esirleri serbest bırakmasını istediler. Fakat dik
kat ederseniz, bu iki İsrailli askerin kaçırılma
sından 40 dakika sonra İsrail uçakları belli nok
taları bombalamaya başladı. Aradan birkaç hafta 
geçtikten sonra herkes açıkça şunu söyledi: Za
ten İsrail böyle bir saldırıya hazırlanıyordu. Ey
lül veya Ekim ayında bu saldırıya yapacaktı. 
Hizbullah bunu öğrendi ve bu planı birkaç ay 
öne alarak erken doğum yaptırdı tabiri caizse. 
Her ne kadar Nasrallah, “Biz İsrail’in bu şekilde 
saldırıcağım bilseydik, askerleri kaçırmazdık” 
dediyse de, bunu “taktik bir açıklama” olarak 
görebileceğimizi sanıyorum. Çünkü bilrek veya 
bilmeyerek, iki ay öncesi yapılan saldırı İsrail’in 
başarısızlığının sebeplerinden biri oldu. İkincisi 
Hizbullah İsrail’i karada çarpışmaya mecbur etti. 
Bu savaşta da açıkça müşahede ettik ki bir ülke 
ne kadar çok hava kuvveti olursa olsun yaptığı 
iki şey var. Sivilleri katlediyor ve altyapıyı tahrip 
ediyor. Fakat savaşı belirleyen kara savaşındaki 
başarıdır. İsrail ordusu öteden beri karada başa
rılı bir ordu değildir. Hizbullah da tam tersine 
karada çok başarılıdır. Yani Hizbullah başarılı 
bir strateji takip etti ve Amerika’nın, İngilte
re’nin planını bozdu...

Yıldız: Sefer Bey, siz bölgeyi çok iyi tanıyan, 
Lübnan’daki etnik, demografik, dini, mezhebi 
denklemleri çok iyi bilen ve İsrail saldırısını ve 
sonrasını bizzat Lübnan’da izleyen bir gazeteci
siniz. Sizce İsrail saldırısının arkasında ne yatı
yor? Saldırıyı, iki İsrail askerinin kaçırılmasıyla 
izah etmek mümkün mü? Yoksa, bu olay, İsra
il’in uzun süreli planlarını uygulaması için bir 
bahane mi?

Turan: Bana göre asıl süreç Refik Hariri’ye 
düzenlenen suikastle başladı. Hariri’ye suikastın 
temel amacı Hizbullah’tı. Hizbullah’a yönelik bir 
operasyonun yapılabilmesi için ortada fiilî bir 
durum oluşturmak, bir gerekçe oluşturmak ge
rekiyordu. Peki, Hariri ile birlikte ne oldu? Ha
fızalarımızı yoklayacak olursak Suriye üzerine 
gidildi. Hemen, mâkul bir delil olmadan hedef 
gösterildi, sorumlu tutuldu. Ancak şu ana kadar 
da Hariri’nin öldürülmesinin arkasında Suri
ye’nin olduğunu kanıtlayan ciddi bir belge de 
ortaya çıkarılmadı.

Yıldız: İsrail’in Netanyahu döneminde hazır
ladığı stratejide; “Kuzey sınırlarımızın güvenliği

açısından öncelikli stratejimiz İran ve Suriye’ye 
saldırı; tehditin kaynağı olan Suriye Hizbullah 
ve İran’la ilgilenmek olacaktır.” deniyor. 
ABD’nin de Irak’tan sonra Suriye’yi hedef aldığı
nı biliyoruz. Yani hem ABD hem de İsrail’in iste
diği oldu...

Turan: Bakın, Amerika’nın, adına bazen “ge
nişletilmiş”, bazen “büyük”, bazen “yeni” Orta
doğu dediği projenin temel iki unsuru var. Bi
rincisi İsrail ve Amerikan karşıtı hareketlerin 
tasfiyesi. (Ben burada “İslamcı” demiyorum. 
Herhangi bir muhalif olabilir bu. İslamcı da ol
mayabilirsiniz, eğer İsrail’e, ABD’ye ciddi bir 
muhaletiniz varsa, siz onlar için tehdit oluşturu- 
yorsanız tasfiye edilmeniz gerekir.) İkincisi İsra
il’in silah üstünlüğünün garanti altına alınması. 
Dolayısıyla bu sürecin Hariri suikastıyla başladı
ğını düşünüyorum. Çünkü Hariri suikastı ile 
birlikte Amerika ve İsrail bölgeye doğrudan mü- 
dahele edebilecek ciddi bir gerekçe elde etti. He
men uluslararası bir kamuoyu oluşturuldu. Suri
ye hedef gösterildi, suçlandı. Bunlardan en 
önemlisi, Lübnan içerisinde İsrail muhalifi olan 
gruplara karşı bir iç muhalefet geliştirildi. O za
man hatırlarsanız, yüz binlerce insan sokaklara 
döküldü. Hizbullah buna cevap verdi. O da da
ha fazla sayıda insanı sokaklara döktü. Ve şu an
da Lübnan’da o günden bugüne devam eden iki 
farklı grup ortaya çıktı. Bir: Refik Hariri Suikas- 
tı’na tepki gösteren bir grup. İkincisi: Hizbullah 
ve Hizbullah’la birlikte hareket eden grup. Biz 
Doğu Konferansı olarak gittiğimizde Velid Can- 
bolat, “Hizbullah’ı çok severiz, hepimiz Hizbul- 
lahçıyız” gibi laflar söyledi. Ama bugün geldiği
miz noktada Amerikalıların üzerinde en çok ya
tırım yaptığı kişi de Velid Canbolat’tır.

Suriye’nin Lübnan’dan çıkarılmasının ardın
dan Birleşmiş Milletler önemli bir karar aldı. 
1559 nolu karar. Bu, adı konmamakla birlikte 
Hizbullah’m askerî gücünün tasfiye edilmesi de
mekti. Bu son saldırının ardından İsrail, 1559 
nolu kararın uygulanmasını istiyor. Soru şu: “İs
rail, kurulduğundan bu güne kadar Birleşmiş 
Milletlerin ve Güvenlik Konseyi’nin hangi kara
rının uygulanmasında bu kadar ısrarcı olmuş
tur?” Birleşmiş Milletler’in pek çok sayıdaki ka
rarını uygulamayan devlet İsrail’dir.

Cevat Özkaya: 1967’de işgal ettiği toprakla
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rı terk etmesini isteyen 242 sayılı BM kararını da 
reddetti.

Turan: Ondan önce Filistin topraklarının 
taksimine ilişkin kararı bile İsrail tanımamıştır. 
Yani kurulduğundan günümüze kadar geçen sü
re içinde İsrail Birleşmiş Milletlerin hiçbir kara
rma uymamıştır. Ama bugün Hizbullakın silah
larının alınması, toplanması ve tasfiye edilmesi
ni de içeren 1559 sayılı kararın uygulanmasını 
istemektedir. Şimdi Hariri unutuldu. Kimse Ha- 
riri’nin fâili bulunsun demiyor. Herkesin odak
landığı tek nokta Hizbullah’m silahsızlandırıl
ması. Bu kararı aldılar ama uygulayamadılar. 
Çünkü Lübnan çok farklı bir ülke. Bazı işlerin 
çok kolay yürüyebileceği bir ülke değil. Yani et
nik, dinî, siyasî yapısı ve etrafı çok farklı bir ül
ke. Bu yönüyle dünyanın hiçbir ülkesine de ben
zemez. Bu yapısından dolayı Güvenlik Konse- 
yi’nin bu kararını uygulayamadılar...

Yıldız: Şimdi, son İsrail saldırısının ardından 
bunu gerçekleştirmek istiyorlar...

Turan: Evet... İsrail’in bu son askerî operas
yonunda anlaşıldı ki, o iki askerin kaçırılması 
sadece bahane. Önceden planlanmış, program
lanmış bir operasyon bu. Lübnan’da herkesin 
ortak kanaati o. Kiminle konuşursanız konuşun, 
insanlar bu operasyonu Hizbullah’m asker ka
çırmasına bağlamıyor. Hıristiyanı, Sünnisi, Şiisi 
fark etmiyor; herkesin ortak kanaati İsrail buna 
önceden hazırlanmış... Kaldı ki, Hizbullah’m iki 
askeri kaçırması anormal değil. Çünkü Lüb
nan’la İsrail savaş halinde iki ülke. Lübnan’daki 
haritalara bakarsanız, İsrail diye bir devlet yok
tur; o haritalarda, güneyde Filistin bulunur. 
Çünkü Lübnan toprakları daha düne kadar işgal 
altındaydı. Şebaa çiftlikleri hala işgal altında. Ya
ni Lübnan İsrail’le savaş halinde. Peki, savaşı 
kim yürütüyor? Lübnan adına Hizbullah. Lüb
nanlılar da -başta cumhurbaşkanı, başbakan ol
mak üzere- ona destek veriyor. Savaş halinde iki 
ülkeyse, bunlardan birisinin diğerinin askerini 
kaçırması gayet normal. Diyorlar ki askeri kaçır
ması ayıp oldu. Niye ayıp olacak? Savaş halinde 
değil misin? Tarlada çalışan siviller değil ki ka
çırılanlar. Dolayısıyla savaş İsrail’in iddia ettiği 
gibi yeniden başlatılmadı. Zaten var olan bir sa
vaş...

Özkaya: Bu asker kaçırmalar da ilk defa olu

yor değil. Hizbullah, zaman zaman İsrail asker
lerini kaçırıyor ve İsrail’in elindeki esirlerini 
kurtarmak için bunları takas ediyordu...

Turan: Doğru, ama bugün İsrail’in elindeki 
esirlerden kimsenin bahsettiği yok! Daha birkaç 
gün önce Filistin başbakan yardımcısı kaçırıldı. 
Dünyada hiç kimsenin sesi çıktı mı? Çıkmadı. 
Dolayısıyla bu savaşın adını iyi koymak gerekir. 
Bu savaş Hizbullah’m asker kaçırmasıyla başla
yan bir savaş değil...

Yıldız: O halde, neden başladı? İsrail’in bu 
savaşla yapmak istediği neydi?

Turan: Tekrar başa dönersek, Amerika Hiz- 
bullah’ı bu şekilde tasfiye edemeyeceğini görün
ce, askeri operasyondan başka çıkar yol görme
miştir. Dolayısıyla bu askeri operasyonun temel 
amacı da, Lübnan halkını Hizbullah’a karşı kış
kırtmaktı. Ama ne gördük orada? Ben kendi 
gözlemlerimi anlatayım. Oradaki en büyük Hı
ristiyan grubun lideri olan ve de geçmişinde es
ki bir general olan Mişel Aun’la konuştuk. Açık 
ve net olarak Hizbullah’a destek veriyor. Onun 
dışında sokaktaki insanlarla konuştuk. Ki bence 
bu daha fazla önemli. Gazeteci refleksi de var 
bizde. Biz “bu Hizbullah’tan bıktık, bütün bu 
çektiklerimiz hep Hizbullah’tan kaynaklanıyor” 
diyen insan aradık. Ama bulamadık. Yok mu 
Lübnan’da? Elbette vardır. Ama çok yaygın ol
saydı mutlaka bulurdum. Öyle kadınlar gör
düm, çocuklarını kaybetmiş, kocası vefat etmiş, 
evi yıkılmış, ama elleriyle zafer işareti yapıyor ve 
“her şey Nasrallah’a feda olsun” diyor. Hatta Al
manya’dan gelen bir aile ile konuuştuk. Aslen 
Güney Lübnan’lı. 13-14 yaşında balkonda otu
rurken İsrail bombalarıyla kolundan yaralanı
yor. Büyüyor, delikanlı oluyor, Almanya’ya gidi
yor, 35 sene geçiyor, çocuklarını alıyor, memle
ketine geliyor. Dindar bir aile görüntüsü de yok. 
Yine evinin balkonunda otururken füzeler vuru
yor. Bacağı kopuyor. Karısı tekerlekli sandalye
ye mahkum hale geliyor. İki tane çocuğu var, 
ikisi de yan yana sedyelerde yatıyordu. Birinin 
suratı dağılmış, birinin gözü yaralı... Bu aile bile 
her şeyim Nasrallah’a feda olsun diyordu. So
kakta bunun örnekleri o kadar fazla ki.. Şunu 
gördüm orada: İsrail tonlarca beton duvarları, 
binaları yıktı. Köprüleri, yolları vurdu. Arabala
rı, ambulansları vurdu. Gazetecileri öldürdü.
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Hastaneleri, Birleşmiş Milletler binasını vurdu. 
Ama o insanların iradesini asla vuramamış! O 
insanların o umutlarını asla vuramamış! Hizbul- 
lah’a bağlılıklarını asla vuramamış! Bunu gör
dük. . Özellikle Güney Beyrut’ta en çok bomba
lanan bölgede... Olmaz böyle şey! Enkazın üze
rinde dolaşan insanlar var. Bu enkazın altındaki 
yer benim diyor. Enkazdan bir şeyler toparlama
ya çalışıyor. Kadınlar, kızlar, çocuklar var. Dola
şırken mikrofon uzatıyoruz. Her şeyimiz Haşan 
Nasrallah’a feda olsun diyor. Bunu da içten söy
lüyorlar...

Tabii bunun bir de alt yapısı var. Lübnan’ın 
özel yapısı, Hizbullah’m nasıl bir parti olduğu, 
nasıl doğduğu ve de Haşan Nasrallah’ın liderli
ği... Bunların konuşulması lazım...

Yıldız: Lübnan’da Hizbullah’m ortaya çıkma
sını hazırlayan şartlan da konuşmalıyız... Bur da 
Cevat Bey’le devam edelim...

Özkaya: Burada “Lübnan ordusu” denilen 
şeyden de bahsetmemiz lazım... Örneğin Türki
ye’de “ordu” dediğinizde insanlar bir kavramı 
anlarlar, bir imaj vardır kafalarında. Şimdi, Lüb
nan’ı bilmeden, Lübnan ordusunu bilmeden, İs
rail’in Lübnan’a ne kadar girip çıktığını bilme
den olayı kavramamız sanırım biraz zor görünü
yor. Son saldırıda, İsrail askerleri bölgeye girdi
ğinde Lübnanlı bir general İsrailli askerlere çay 
ikram ediyordu. Bu televizyonlarda yayınlandı, 
çok dramatik bir durum bu. Çaylardan sonra 
adamlar, ‘siz çıkın buradan, biz yerleşeceğiz’ de
diler ve o komutan da 350 kişilik birliğiyle o ka
rargahı terk etti. Böyle bir ordu tasavvuru olabi
lir mi?

Buradan şu sonuç çıkıyor: Hizbullah kendili
ğinden ortaya çıkmış bir şey değil. 1982 yılında 
İsrail Lübnan’a girdikten sonra Hizbullah teşek
kül etti. Çünkü Lübnan’da şöyle bir akım var: 
“Lübnan’ın gücü güçsüzlüğündedir.” Yani Lüb
nan ordusu dediğimiz şey bir güvenlik gücüdür, 
bizdeki polis gücü gibi bir şeydir. Ne savunma 
ordusudur ne de saldırı ordusu. İsrail Lübnan’a 
sürekli girip çıkıyor ve Lübnanlılar da bundan 
rahatsız olmuyor. İşte o zaman kendisini koru
mak isteyen bir grup olarak Hizbullah ortaya 
çıktı. Ve çok akıllı bir şey yaptı. Sadece kendisi
ni değil bütün bir Lübnan’ı koruma misyonunu 
üstüne aldı. Niye bu kadar insanı etrafında top

ladı. Hizbullah aynı zamanda ülke halkının en 
yoksul kesimine de hitap etti. Hizbullah’la bir
likte ilk defa insan yerine koyulan bu sınıf da 
Hizbullah’ı bırakmadı. Ve Hizbullah halk kana
dından büyük bir destek kazandı. Lübnan’ın bu 
yapısını göz önünde tutmamız gerekiyor.

Bulaç: Cevat’m söylediklerine birkaç şey de 
ben ekleyeyim isterseniz. Lübnan’da iki ana 
grup var. 17 civarında küçük gruptan bahsedilir 
ama söz konusu olan iki ana gruptur: Müslü- 
manlar ve Hıristiyanlar... Bağımsız gözlemcile
rin aktardıklarına göre Müslümanların nüfusu 
%60 civarında, geri kalan %40’ta Hıristiyanlar. 
Şimdi Lübnan’da sadece 15 bin kişilik iç asayişi 
sağlayan bir kolluk kuvveti var. Bu bir saldırı ve
ya savunma ordusu değil. Dolayısıyla Litani 
Nehri ile İsrail sınırına kadar olan bölgeyi sa
vunmak oradaki Şiilere kalıyor. Şiilerin nüfusu 
yaklaşık %35’dir ve bunlar da güneyde yaşıyor
lar. Lübnan’ın en yoksul kesimi olmakla birlikte 
başlarında çok dirayetli, muteber hem ilmi ba
kımdan hem de aile bakımından çok köklü li
derler var; kayıp imam Musa Sadr, Fadlallah gi
bi hem alim hem mücahit liderler...

Turan: Evet, Hizbullah’ı, Nasrallah’m liderli
ğini ve kişilik yapısını da ayrıca incelemek gere
kir. Belki bu savaşın en önemli sonucu şudur: 
Arap dünyası Cemal Abdulnasır’dan sonra bir 
lider ortaya çıkardı. O da Haşan Nasrallah. 
Özellikle Mısır’da yapılan gösterilere, entelektü
ellerin, gazetecilerin açıklamalarına bakarsanız 
Hizbullah Arap dünyasına yeni bir umut olmuş
tur. Çünkü Araplarda yaygın bir kanaat vardı; 
“biz İsrail’i asla yenemeyiz!” Zira hepsi bir araya 
geldi üç-beş günde darmadağın edildiler. Bir ke
re bu yıkıldı! Bunu yapan kim? Lübnan’da bir 
parti. Kaldı ki bu partiye daha fazla destek veril
seydi yaptığının kat be kat fazlasını yapardı.

Yıldız: Burada Hizbullah’m yapılamş biçimi 
ve nasıl bir parti olduğu da gündeme geliyor... 
Ali Abi ile devam edersek:

Bulaç: Hizbullah 1982 yılından sonra örgüt
lendi. Ancak herhangi bir orduya benzemiyor. 
Ne nizami bir ordu ne de PKK veya Mücahidan- 
ı Halk gibi bir örgüttür. Normalde halkın içinde 
olan birileri bunlar; manav, öğretmen, maliye 
memuru, marangoz, seyyar satıc vs... Aynı Pey- 
gamber(s.) zamanında olduğu gibi, savaş zama-
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nmda silahlarını alırlar, savaşırlar, bitince silah
larını saklarlar; sonra tekrar sivil hayata devam 
ederler. Yani hem asker hem de sivildirler. Niza
mi bir ordu değil, bir örgüt de değil. Çünkü ör
gütün yeri bellidir. Örneğin PKK eskiden Bekaa 
vadisinde, şimdi de Kandil dağlarında talim ya
pıyor yani yeri az çok belli. Ama Hizbullah için 
böyle bir durum söz konusu değil. Belli bir yer, 
belli bir ordu yok. Sosyal tabanı çok kuvvetli, 
örgütlenme ağları çok gelişkin sivil bir yapısı 
var. Bir Lübnan televizyonunda bir gazeteci Hiz
bullah yetkilisine soruyor, diyor ki; “Bu göçler 
sırasında ne kadar kayıp insanınız var?” Yetkili 
cevap veriyor: “Hiç kaybımız yok. Kimin nereye 
gideceğini biliyoruz, eğer bir saldırı olursa ki
min hangi güzergahı takip edeceğini, kimin 
evinde misafir edileceğini daha önceden belirle
miştik. Ve hiç kimse kendi güzergahının dışına 
çıkmadı.” diyor. Bildiğiniz gibi savaşlarda ve 
depremlerde en büyük problem kayıplardır. Bu 
problemi örgütlenme başarısıyla halletmişler. 
Bir de Suriye üzerinden İran’dan 20.000 civarın
da olduğu söylenen füze almış. Savaşçı sayısının 
60.000 civarında olduğu tahmin ediliyor. Bunun 
hepsi aynı anda savaşa girebilecek gibi değil an

cak 10.000 civarında her an savaşmaya hazır bir 
savaşçı grubu var. Hatta 20.000 civarında hazır 
vaziyette bekleyen ‘intihar komandosu’ var deni
liyor.

Bu, özel bir savaş ve çatışma dilidir. Bence 
Hizbullah’m üzerinde düşünmemizi gerektiren 
en önemli özelliği, bu modern zamanda teknolo
ji  ve silah üstünlüğüne sahip büyük ordulara 
karşı çok ucuz maliyetli ve insan merkezli bir 
çatışma/savunma tarzını geliştirmiş olması. Bu 
savaşlarda 3 şey anlamını kaybediyor. Nizami 
ordu anlamını kaybediyor. Cephe savaşları anla
mını kaybediyor. Çok ileri teknolojiye sahipse
niz elinizdeki profesyonel silahlar da anlamını 
kaybediyor... Hizbullah’m geliştirdiği bu yeni 
mücadele sistemi bölge ülkelerinin orduları üze
rinde çok etkili bir duruma geldi ve bu sistem 
üzerinde kafa yoruyorlar...

Yddız: Bu, mevcut savaş paradigmalarının al
tüst olması anlamına geliyor.

Peki, Hizbullah’m bu başarısının, gerek İs
lâm dünyasında gerekse tüm dünyada başka ne 
gibi yansımaları olabilir sizce?

Bulaç: Hizbullah’m başarısının sonuçlarını 
şöyle sıralayabiliriz:

EYLÜL ‘06 ÜMRAN 45



Birincisi askeri sonuç: Hizbullah İsrail’in bü
yüsünü bozdu, “İsrail yenilmez bir güçtür” efsa
nesini yok etti. Hayır, İsrail yenilir. Kim yener 
onu? Hizbullah diye bir örgüt... Devlet de değil, 
düzenli bir ordu da değil. Bu durum çevredeki 
Arap ülkelerinde kamuoyunda müthiş bir moral 
oldu. Şimdi bütün Araplar devletlerine şunu 
sormaya başladılar: “Siz o kadar para harcıyor
sunuz silahlanmaya, asker besliyorsunuz, niye 
savaşmıyorsunuz? Hizbullah savaştı ve yendi” 
1991’den beri Suudi Arabistan’ın aldığı silah 107 
milyar dolar! Hizbullah’m elinde bunun %1’i 
yok fakat İsrail’i yenebiliyor.

İkinci olarak kara savaşlarının ne kadar 
önemli olduğu ortaya çıkıyor. Bundan sonra 
stratejistler, ordular sokak çatışmalarına, mahal
le aralarındaki çatışmalara yoğunlaşacaklar.

Üçüncüsü Arap rejimleri ve bölge ülkeleri 
-yönetimler seviyesinde- Hizbullah’m zaferin
den sonra müthiş bir şekilde demoralize oldular 
ve kendi meşruiyetleri sarsıntıya uğradı, aşındı. 
Çünkü İsrail gibi bir gücü Hizbullah tek başına 
yenebiliyorsa sen niye duruyorsun gibi bir sor
gulama başladı.

Hizbullah’m başarısının bir başka sonucu da 
sürekli dillendirilen “Sünni-Şii çatışması” ihti
malini zayıflatmasıdır. Hizbullah iki İsrail aske
rini Hamas’a destek olarak kaçırdığını söyledi. 
Bir kere Hamas ‘Müslüman Kardeşler’in Filis
tin’deki versiyonudur. İkincisi, Mısır’daki ‘İh
van’ -ki Mısır bütün dünyadaki ‘Müslüman Kar
deşler’in merkezidir- açıklama yaptı: “Biz 10.000 
mücahidi Hizbullah’m emrinde savaşmak üzere 
göndereceğiz.” dedi. Üçüncüsü de Bütün İslam 
aleminde Sünni-Şii yakınlaşması meydana geldi. 
Şii Hizbullah’m başarısını sadece Şiiler değil, bü
tün Sünniler de kutladı ve kendileri zafer kazan
mış gibi sevindi.

Yıldız: Endenozya Islami Hareketi’nin lideri 
Ebubekir Beşir de Hizbullah’m saflarında sava
şılması gerektiğini söyledi. Bir tek Suud’dan ay
kırı bir ses geldi, galiba...

Bulaç: Suud Müftüsünün Hizbullah aleyhine 
verdiği söylenen fetvayı müftünün oğlu yalanla
dı -iki yıl önce yayınlandığı halde birileri yeni 
imiş gibi servis etmişler- ve babasının savaşla il
gili böyle bir fetva vermediğini açıkladı. Daha da 
önemlisi, bir çok selefi alim de Hizbullah’a des

tek fetvası verdiler. Yusuf Karadâvî İslam alim
leri adına bir açıklama yaptı; Hayrettin Kara
man Hoca köşesinde 170 Müslüman alim ve en
telektüelin destekleyici bildirisine yer verdi ve 
Hizbullah’a desteğini belirtti...

Yıldız: Sefer Bey, sizce, Hizbullah’m başarısı 
İslâm âlemini nasıl etkiledi ve etkiyecek?

Turan: Bir kere büyük bir moral verdi. Peki, 
bu savaş neden insanlara moral verdi? Mesela, 
Hizbullah savaş sırasında bir şov yaptı: Haşan 
Nasrallah canlı yayında “İşte size vaat ettiğim 
sürprizlerin birincisi; herkes pencereden bak
sın” deyip, Beyrutluları penceresine yönlendirdi. 
O anda canlı yayında talimat verdi ve Hizbullah 
savaşçıları İsrail savaş gemisini vurdular ve bu 
görüntüler haber kanallarında yayınlandı.. Bu 
bir şovdu; askeri bir izahı olmayan bir durum... 
Ama Hizbullah bunu yaptı. Çok gelişmiş bir ge
miyi vurdu. Bu, toplumda insanların psikolojisi
ni ciddi anlamda yükseltti...

Özkaya: Burada vuramama ihtimali de vardı. 
Fakat Nasrallah bu sorumluluğu aldı. İşte ger
çek liderlik!..

Yıldız: Nasrallah’m, oğlunu bu savaşta kay
betmesi de güven açısından çok anlamlı...

Turan: Evet. Oğlu Hâdi vardı... 18 yaşında... 
Güney Lübnan’da İsrail’e karşı savaşırken çar
pışmada öldü... Lübnan’da bir taksi şoförüne 
sordum: ‘Nasrallah’ı niye bu kadar seviyorsu
nuz?’ diye. Şoför dedi ki: “Haşan Nasrallah yap
mayacağı şeyi söylemez, söylediği şeyi de kesin 
yapar.” Hizbullah da, Lübnanlılar da bu operas
yonun adını “Vaad-i Sâdık” koydular: “doğru 
vaadler”... Nasrallah savaş başlayınca ‘sürprizle
rimiz olacak’ dedi. İlk sürprizi o şekilde yaptı. 
Arkasından devamı geldi. Bundan dolayı Lüb
nan’da doğan kız çocuklarının adlarını Vaad ko
yuyorlar. Vaad adı çok yaygınlaşmaya başladı. 
(İsrail’in öldürdüğü 10 günlük bebeğin adı da 
Vaad idi.)

Bunlar hep savaşın toplumsal yönleri. Bir de 
Hizbullah neden Araplara moral verdi? İsrail’in 
silah sanayinde en gelişmiş ürünü Merkava tan
kıdır. Kaç tanesini vurdular onlar da unuttular 
sayısını. Görüntülerde de gördük. En az diyen 
kırk kadar demektedir.

Ayrıca, Katyuşa füzelerini çok kullandı Hiz
bullah... Tabi orada şu konuşuluyordu; ‘neden
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Hizbullah şehrin merkezlerini vurmuyor?’ Ben

bunu Timur Göksele ̂  sordum. Dedi ki: “Ben bu 
Hizbullahçıları iyi tanırım. Katyuşalarla nokta
atışı yapabilecek insanlardır. Ama özellikle vur
muyorlar. Tabi bu da müthiş bir beceri istiyor. 
Çünkü ben Hayfa’nm bölgelerini bilirim. Her ta
rafı yerleşim alanı. Sivilleri telef etmemek için 
bu hedefleri vurmadı.” Özellikle sivil hedefleri 
vurmadıklarını tahmin edebiliyoruz. Haşan Nas- 
rallah bir konuşmasında Hayfa’yı vurduklarında 
“Orada iki tane kimyasal fabrikanız var, onları 
vurmuyoruz. Çünkü çok büyük bir çevre felake
ti olur” demişti. Burada bir mesaj da var; yani 
biz vurabiliriz ama vurmuyoruz. Lübnan ahali
sinde şöyle bir güven var, Nasrallah’a karşı, 
“Nasrallah dediyse doğrudur.”

Özkaya: Nasrallah bir konuşmasında, “sizin 
de benim sözüme çok güvendiğinizi biliyorum” 
diyor İsraillilere. “Size söylüyorum, Ehud 01- 
mert gibi Amir Peretz gibi, çocukça davranan ve 
liderlikten habersiz kişilere uymayın...” diye de
vam ediyor.

Turan: Ben Timur Göksel e sordum. “İsra
illiler Nasrallah’ı nasıl bilirler?” Cevabı şu: 
“Nasrallah’a en fazla saygı gösterenlerden birile- 
ri de İsraillilerdir. İsrail halkı da ‘Nasrallah söy
lüyorsa doğru söylüyor’ der.” Bu güven onlar

üzerinde de oluşmuş durumda.
Özkaya: Biz Doğu Konferansı olarak kendi

siyle görüştüğümüzde edindiğim izlenim şu: aşı
rılıklardan uzak, mûtedil duruşu ve olağanüstü 
diplomatik bir üslubu var. Dokunulmaz bir 
adam değil ama son derece candan birisi. Son 
derece karizmatik bir lider.

Turan: Oradan çıkınca Cevat Bey bana “Bu 
adam gerçek bir lider” demişti. Neden dedim. 
“Müthiş bir özgüveni var. Türkiye ile ilgili bir 
soru sordular. ‘Bunu ben bilmiyorum, Muham- 
med Nureddin’e sorun’ dedi. Bu çok önemli.”

Yıldız: Cevat Bey, sizce Hizbullah’m zaferi 
İsrail’i ve Müslüman ülkeleri nasıl etkiler?

Özkaya: Bu zaferle bölgenin İsrail ve Ameri
ka’nın etkisinden kurtulacağı gibi bir sonuca 
varmak şimdilik erken. Ama Hizbullah bir şeyi 
gösterdi: Ortada yenilmez bir güç yok. Belli şe
kilde hazırlandığınız zaman, inanmış insanları
nız da varsa, bunları yenmek mümkündür. İsra
il şu ana kadar yaptığı hiçbir savaşta bu kadar 
kayıp vermedi. İlk defa organize bir örgüt 34 
gün boyunca İsrail gücünü bir yerde tutmayı ba
şarabildi ve muhtemelen daha da tutabilirdi, ba
na kalırsa bu ateşkes biraz da İsrail’i kurtarmaya 
yönelikti. Bu aşamadan sonra İsrail, ABD’yi tü
müyle arkasına alıp Hizbullah’m bütün direnişi
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ni tamamen yok etmiş de olsa İsrail’e “başarılı 
oldu” diyemeyiz. Çünkü Hizbullah’m asıl başa
rısı İsrail’in yenilebileceğini göstermiş olmasıdır. 
Bu durum Arap toplumlarına ve Arap ordularına 
farklı bir vizyon sunmaktadır. Okuyabildiğim 
kadarıyla, Arap orduları azami 10 günlük bir di
reniş üzerine kurulmuşlardır. On günden sonra 
bir şekilde savaş durdurulur, bir biçimde barış 
yapılır biz de hayatımıza devam ederiz hesabm- 
dalar. Şimdi bu hesaptan başka bir hesap yap
mak zorundalar.

İkincisi; Sünni-Şii meselesi... Bundan 3 sene 
önce Lübnan’da hem Fadlallah’la hem de Nas- 
rallah’la görüştük. Doğrusu o zamandan beri 
Sünni- Şii meselesinin çözümünde Hizbullah’m 
ve Lübnan’ın önemli bir rol oynayabileceği duy
gusu bende hep var olmuştur. Çünkü Iran ne 
kadar ufuklu bakıyor olursa olsun, kitlesel ola
rak Şii nüfusu barındıran bir yer; dolayısıyla na
sıl herhangi bir Sünni ülkedeki önyargılar birbi
rini besliyorsa İran’daki önyargılar da birbirini 
besliyor olabilir. Ama Hizbullah, Sünni bir top
lumun ortasında bir Şii unsur olarak var olmuş 
ve karşılıklı bir takım diyaloglar gerçekleştire
bilmiş bir grup. Aynı zamanda örgütün başında 
hem Fadlallah gibi ulema sınıfından hem de 
Nasrallah gibi fiili bir liderin bulunması Şii-Sün- 
ni meselesinin İslam dünyasında çözülmesine 
yönelik bir imkan sunuyor. Bir de, Şii dünyada 
imamet/rehberiyet önemli bir unsur olduğu için 
daha organize bir yapı. Fadlallah bir açıklama 
yaptığında, bu bir anlam ifade ediyor. Çünkü 
bunu bir kitlenin temsilcisi olarak yapıyor. Sün
ni dünyada ise temsiliyet bu kadar net değil, 
böyle bir organize olmuşluk hali de yok. Selefi 
akımların olduğu Suudi Arabistan’da bile ulema 
Hizbullah’m yanında yer aldı. Bu da bir imkan. 
Ancak Sünni-Şii çatışması bölge üzerinde emel
leri olanların ila-nihaye tetiklemek isteyecekleri 
bir yaradır. Bu açıdan İslam dünyasında ulema
ya, entelektüellere düşen görev bu konuda fikir 
üretmek, politika üretmek ve bu çatışmanın as
la olmaması için bir iklim meydana getirmektir. 
Evet, bu zafer bir avantaj sağladı ama bu çabayı 
öncelikli bir görev haline de getirdi. Şimdi bu ik
lim soğudukça yavaş yavaş teorik ve akaidi bağ
lamdaki ayrılıkları gündeme getirecek insanlar 
ortaya çıkar. Bence bu işi akaidi bağlamda tartış

mak akıllıca bir iş değil. Bu bir siyasal olaydır. 
Akaidin doğru olup olmaması ne Amerika’yı ne 
İsrail’i ilgilendiriyor! Onların derdi başka. O 
halde, siyasi bir feraset göstermemiz lazım. Yani 
ne Şii’nin Sünni olmasına gerek var ne de Sün
ni’nin Şii olmasına. Fakat herkes kendi bulun
duğu dünyada hangi siyasal güçlerin neyi yap
maya çalıştığına ilişkin bir ufuk geliştirmek zo
runda ve bu ufuk istikametinde bir politika üret
mek mecburiyetinde...

Bulaç: Son günlerde işimi gücümü bıraktım, 
bu gündemi çok yakından takip etmeye çalışıyo
rum. Endenozya’dan Fas’a kadar, Yemen’den 
Bosna’ya kadar hiç kimse Şii-Sünni hikayesiyle 
bakmıyor olaya. “Bu siyasi bir meseledir, bu he
pimizi ilgilendiren bir meseledir, ister Sünni is
ter Şii olsun karşımızda ortak bir düşman vardır. 
Ve hepimizin maruz kaldığı bir proje söz konu
sudur ve hepimiz bundan zarar göreceğiz” diye 
düşünüyorlar.

Yeni durumda ABD, Ingiltere ve İsrail, böl
gede Şii-Sünni çatışması çıkarmaya çalışıyorlar. 
Irak’ta Ingiliz gizli servisleri böyle bir fitili ateş
lemek için iki yıldır çalışıyor. Yer yer maalesef 
bilinçsiz gruplar buna alet oluyor. Hatta Sad- 
dam’m Baasçıları ve ordusu bu iç savaştan medet 
umuyor, hem terör eylemleri yapıyor hem Şii- 
Sünni iç savaşını körüklüyor. Dünyadaki bütün 
Müslümanlar böyle bir çatışmadan uzak durma
lıdır. Şii’nin Sünni’ye, Sünni’nin Şii’ye silah çek
mesi veya yabancı bir gücün yanında kendi 
Müslüman kardeşinin aleyhinde yer alması ha
ramdır. Türkiye’ye de Şiilere karşı “Sünni dün
yanın koruyucusu” rolü vermek ve ellerinden 
gelse İran’la ve bölgedeki Şiilerle çatıştırmak is
tiyorlar. Buna asla fırsat vermemek lazım. Bu 
bölgede Türkiye, İran ve Mısır ile diğer Müslü
man ülkeler elele verip yeni bir dünyanın kurul
ması için çalışmak zorundadırlar.

Özkaya: Zaten Batı dünyası sizi Şii-Sünni di
ye ayırmıyor ki.. Değil Şii-Sünni, inançlı-inanç- 
sız diye bile bir ayırım yapmıyor. Bosna Her- 
sek’te açık bir şekilde görmedik mi bunu? Şu ara 
Batı’da söylenenlere bakın. Müslümanlar Batı 
dünyasında ayrı kimlik taşısınlar diye bir teklif
leri var. Müslümanların ılımlısıyla-ılımsızım bir
birinden mi ayırıyorlar? Tabi ki hayır!

Yıldız: Sefer Bey, sizce, bundan sonra neler
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olması beklenebilir bölgede?
Turan: Bence asıl savaş bundan sonra başlı

yor. Ateşkesin hemen arkasından önce Refik Ha- 
riri’nin oğlu Saadettin Hariri konuştu. Bir iki 
saat sonra Velid Canbolat konuştu. Canbolat’ı 
baştan sona kadar dinledim. Doğrudan Haşan 
Nasrallah’m şahsını hedef alarak konuştu. Böy- 
lece safım belirlemiş oldu Canbolat. Nasrallah’ı 
hedef aldığı uzun konuşmada Amerikalıların 
aleyhine tek bir lâf etmedi.

Yıldız: Saadettin Hariri Sünni Müslümanları 
temsil ediyor diyebilir miyiz?

Turan: Resmi olarak evet. Bu şundan kay
naklanıyor. Orası etnik gruplar üzerine kurulu 
olduğu için kesin kuralları var. Bu ülkenin cum
hurbaşkanı Hıristiyan Maruni olacak. Dünya bir 
araya gelse Şii seçme şansları yok. Anayasal bir 
gereklilik. Başbakan Sünni Müslüman olacak. 
Parlamento başkanı Şii Müslüman olacak.

Yıldız: Fransızların kurduğu tarihi denge bu.
Turan: Evet, o zamandan beri devam ediyor 

ama bugün oradaki nüfus yapısı tamamen değiş
miş durumda: Müslümanların sayısı daha fazla 
ama cumhurbaşkanı Hıristiyanlardan. Müslü- 
manlara gelince; Şiiler Sünnilerden fazla ama 
başbakan Sünni oluyor. Yani böyle çok karma
şık bir yapı var. Dolayısıyla Hariri muhtemelen 
oradaki Sünni kontenjandan seçilmiştir çünkü 
insanlar o tür tercihlerini öyle yapıyorlar...

Yıldız: Peki, Sünni İslam dünyasında Şii Hiz- 
bullah’m başarısının büyük sempati toplaması, 
Irak başta olmak üzere bir Şii-Sünni yakınlaşma
sı, dayanışması doğurur mu?

Turan: Lübnan’da çok farklı gruplar, mez
hepler, dinler olduğu için tolerans zaten fazla
sıyla var. Yani Şii bir Müslüman Hıristiyan biriy
le bile oturup kalkabiliyor, şartlar da onu gerek
tiriyor; bir Sünni müslümanla daha da fazla otu
rup kalkabiliyor, öyle ortak bir zemin var. Kaldı 
ki orada “Lübnan Alimler Birliği” diye Sünni 
ve Şii müslümanlarm ortak bir organizasyonu 
da var. Öteden beri faaliyet gösteren ortak bir 
yapı bu. Bir başka husus da Hizbullah mezhep 
konusunda hiç tutucu olmayan bir örgüt.

Özkaya: Bana kalırsa, tabi ki İslam dünya
sında Şii-Sünni çatışması üretmek isteyenler var. 
Yani Amerika ve İsrail bunu yapmak ister. Ama 
Şii-Sünni çatışmasını önlemede Hizbullah’m

tavrının, İrandan daha önce bir model olabilece
ğini düşünüyorum. Çünkü Sünni bir toplumun 
içerisinde bulunuyor ve daha yumuşak ve kes
kin olmayan bakış açısına sahip.

Turan: Dolayısıyla, bana göre de, Sünni-Şii 
ihtilafım Hizbullah üzerinden kurcalamak iste
yenler bence yanlış adresteler.

Özkaya: Evet, o görüşmemizde Nasrallah: 
“Irak’ta bir Şii-Sünni çatışması çıkarılmak isteni
yor. Biz buna bu coğrafyada asla izin vermeyece
ğiz” diye çok net konuşmuştu.

Yıldız: Hizbullah’m, Sünni olan Hamas’ı des
teklemek için savaşa girmesi ve taşın altına elini 
koyması bu açıdan çok anlamlı bir şey değil mi?

Turan: Onlarda zaten bu mezhep konusu 
çok fazla gündeme getirilmez. Lübnan’ın iç yapı
sı gereği, bu tür mezhebi hassasiyetleri ön plana 
çıkarmanın bedeli ağır olur.

Özkaya: Tabi, Lübnan’ın iç yapısı kadar, 
Fadlallah gibi geniş ufuklu bir mürşidin orada 
olmasının da, bunda büyük payı var. Fadlal- 
lah’m ortaya koyduğu çizgi, mezhep çatışmasını 
önleme konusunda örnek alınabilecek bir yol
dur, bence.

Turan: Şia ulemasını gelenekçi ve yenilikçi 
diye ikiye ayırmak gerekirse, Fadlallah yenilikçi 
kesimin sembolüdür ve hatta gelenekçiler tara
fından da eleştirilir. Bir de düşünsel olarak Fad
lallah çok ileri bir adamdır. Yani hayatın içinde 
biri olduğu için, mesela fetvalarına bakın onun 
hiç aklınızın ucundan geçirmeyeceğiniz konu
larda fetva verdiğini görürsünüz.

Özkaya: Batı Dünyası’nı da çok iyi tanıyan 
bir alim.

Turan: Bize söylediğini hatırlar mısınız? 
“Türkiye’nin bir tek problemi var” demişti: “İs
lamcılarla laikçiler arasında güven bunalımı”.
Ve eklemişti: “Türkiyenin kendi çıkarları için 
aranızdaki bu güven bunalımım kaldırmalı, ül
kenizi birlikte yönetmelisiniz.”

Özkaya: Türkiye’nin sorunlarını indirgediği
nizde en temel sorun bu değil mi?

Yıldız: Peki, Hizbullah’ın bu başarısıyla orta
ya çıkan bu olumlu iklim, bir imkana nasıl dö
nüştürülebilir?

Turan: Şimdi, İslam dünyasında öyle bir rüz
gâr esmeye başladı ki; sadece İslamcılar değil 
Arap dünyasındaki solcular ve milliyetçiler de
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bundan ciddi olarak etkileniyor. Az önce Cemal 
Abdünnasır benzetmesini yapmıştım. O günler
de Nasır, tüm Arap dünyasının ortak lideri ko
numundaydı. Bugün de Nasrallah herkes tara
fından adeta öyle bir noktaya oturtuldu. Mesela 
biz Beyrut’un ortasındaki bir gösteriyi kameraya 
aldık. Dekolteli kızlar vardı ama zafer işareti ya
pıp, Nasrallah posteri taşıyorlardı. Bunlar İslam
cı değiller, Hizbullahçı da değiller. Timur Gök
selin ilginç bir tespiti var, diyor ki: “Burada 
herkes Hizbullahçı değildir ama herkes Nasral- 
lahçıdır.” Şimdi böyle bir hava oluştu, bir rüz
gâr esmeye başladı. Ama asıl bundan sonra ne 
olacak?

Bundan sonra Lübnan içerisinde şu anda çok 
ciddi bir tartışma başladı: Uluslararası güç gide
cek mi, gitmeyecek mi, nasıl gidecek, hangi şart
larda gidecek?.. Bunların hepsi konuşulması ge
reken şeyler. Bir de, Hizbullah’m geleceği açısın
dan asıl Lübnan’daki iç dengeler ne olacak? Kim 
nerede, nasıl duracak? Bu çok önemli. Şu anda 
çok ciddi görüş ayrılıkları var ki, ben şahsen bir

Velid Canbolat’ın savaşın hemen 
akabinde çıkıp, tehditvari ko
nuşma yapabileceğini tahmin et
miyordum.

Özkaya: Kaldı ki bu şahıs, üç 
sene öncesine kadar kendisine 
Hizbullah sorulduğunda, “hepi
miz Hizbullahçıyız” diyen bir 
adam.

Yıldız: Anlaşılan o ki, Ameri
ka veya İsrail’le flörte girdi?

Turan: Zaten Amerika onları 
resmen destekliyor. Dolayısıyla 
şu anda Hizbullah’m da yeni bir 
siyaset geliştirmesi lazım. Bir sa
vaş yaşadık ama bundan sonra 
ne olacak? Lübnan’ın çok ciddi 
sorunları var şu anda. Enkaz 
kaldırma, yüzbinlerce insanın 
barınak ihtiyacı, evlerin, yolların 
yapımı... Bu en erken süreyle bir 
yıl alacak. Bu bir yıl içerisinde o 
insanların sahiplenilmesi lazım. 
Hizbullah o insanları sahiplen
mek konusunda ciddi atılımlar 
içerisinde ama, buna da çok faz

la müsaade edilecek mi? Çünkü Hizbullah o in
sanları sahiplendiği andan itibaren gücüne güç 
katmaya devam edecek. Dolayısıyla yardımların 
başka kanallar üzerinden gitmesi üzerinde duru
lacak ve Hizbullah’ı oradan zayıflatmaya çalışa
caklar. Şu anda bu noktada çok ciddi bir müce- 
dele var. Birkaç gün öncesinde Hizbullah lideri 
Haşan Nasrallah, Güney Lübnan’daki halka para 
yardımı yapılacak, evler yapılacak şeklinde söz 
verdi. Hemen para yardımını dağıtmaya başladı. 
Aile başı 12 bin dolar para yardımı yapılıyor. Ya
ni evleri yapılıncaya kadar oturacakları evlerin 
kira parası.

Bu çerçevede bir mücadele içinde şu andaki 
bütün siyasi gruplar Lübnan’ın geleceği açısın
dan ne yapacaklar? Şimdi Hizbullah’m silahları
nın alınması konuşuluyor, bu nasıl olacak? Bir 
kere Hizbullah’m tasfiyesi diye bir şey olamaz 
çünkü ortada bizim tasavvur ettiğimiz anlamda 
bir örgüt yok. Eğer öyle bir örgüt olasaydı bütün 
binaları yerle bir eden İsrail saldırısının örgütü 
ezmesi lazımdı. Bir halk var ve bu halkın büyük

50 ÜMRAN EYLÜL ‘06



bir kısmı da güneyde yaşıyor. Adam fırında işçi
dir, ekmek pişiriyordur ama aynı zamanda ülke
si işgal edilen herkes gibi bir direnişçidir. Zama
nı geldiği anda fırını bırakıyor, gidiyor cepheye, 
askerî elbisesini alıyor, öbür yerden silahını alı
yor, savaşıyor, görevini yapıyor, ondan sonra işi
ni bitiriyor, aldığı eşyaları bırakıp fırınında çalış
maya devam ediyor. Şimdi bunu nasıl tasfiye 
edersiniz?

Özkaya: Yani Lübnan ordusu diye bir ordu 
var da, bu ordunun alternatifi olarak mı Hizbu- 
lah bir iş görüyor? Bildiğim kadarıyla böyle bir 
ordu yok! 1982 yılında İsrail altı günde Beyrut’a 
geldi ve girdi. Dolayısıyla Lübnan’da kimse Hiz
bullah’m tasfiyesine razı olmaz.

Turan: Şimdi, İsrail devleti kurulduğundan 
bu tarafa Lübnan’a uluslararası güçler tarafından 
silah ambargosu uygulanıyor. Lübnan’ın silah
sızlanması üzerine kurulu bir ambargo. Bugün 
Lübnan’ın ağır silahı yoktur. Ordusu güvenlik 
gücüdür. Üç beş tane tankı var, o kadar. Mesela 
bir Stinger füzesi yoktur, bir denizaltısı yoktur. 
Yani Lübnan ordusu diye aslında bir ordu yok
tur; polis gücü diyebileceğimiz hafif silahlarla 
donatılmış, askerî üniforma içinde olan bir grup 
vardır. Bunların da hiçbir kıymet-i harbiyesi 
yok. Bu 1948’den beri böyle. İsrail bu yüzden 
birkaç saat içerisinde Beyrut’a gelebilir. Hizbul
lah olsa da gelir. Yani Hizbullah’m da İsrail’i en
gelleyecek çok fazla gücü yok; çünkü sonuçta 
kıt imkanlarla savaşıyor. Şu var ki, İsrail gelir, 
ama dönmesi kolay olmaz... Hasılı, Lübnan or
dusu diye bir ordu yok..

Özkaya: Yani, Hizbullah’m silah bırakması 
isteniyorsa, öncelikle doğru düzgün bir Lübnan 
ordusunun dizayn edilmesi lazım.

Turan: Doğru, zaten Mişel Aun da onu söy
ledi.

Özkaya: Dahası, Lübnan ordusu doğru düz
gün dizayn edilecekse, Hizbullah’m da o ülkenin 
ahalisinin önemli bir unusru olarak bu ordunun 
içinde yer alması lazım. Yani bu sağlanabilirse 
makuldur. Haşan Nasralah şunu dedi: “Hizbul- 
lahm silah bırakması konusu bugünün konusu 
değil” Yani silahları bırakmayacağım demiyor, 
ama bugünün konusu değil diyor. Muhtemeldir 
ki, o da ilelelebet böyle bir konumu devam etti- 
remeyeciğini biliyor. O zaman yapılacak şey,

Lübnan genelinden bir ordu çıkarmak ve Hiz
bullah’m da bu orduya katılımım sağlamak la
zım neticede.

Turan: Ama şu an, silahlanma yetkisi olma
yan bir Lübnan, aslında İsrail’in vicdanına terk 
edilmiş bir ülke. Ben orada defalarca savaş yaşa
dım. Mesela bir gece otelde yatıyoruz. Bombardı
man sesleriyle dışları çıktık, baktık, İsrail savaş 
uçakları gelmiş Beyrut üzerinde alçaktan uçuş 
yapıyor. Ve ses bombaları bırakıyor. Böyle bir şey 
olabilir mi? Normalde uluslararası ilişkilerde bir 
ülkenin savaş uçağı başka bir ülkenin hava saha
sını ihlal ederse bunun sonucu başka bir şeydir 
ama orası öyle değil. İsrail savaş gemileri Beyrut 
sahillerinde bekler. Bugün yaşanılan da o. Yani 
bundan daha aşağılayıcı bir şey olabilir mi? .

Yıldız: Lübnan, İsrail’in vicdanına terkedil
miş bir ülke ise, her an işgal de sözkonusu.

Turan: Zaten oradaki kurgu bunun üzerine 
kurulmuş ve temel problemlerden bir tanesi de 
bu. Şimdi herkes olaya ters yönden bakıyor: 
‘Hizbullah İsrail’e saldırmasın!’ Peki dünyada 
hangi güç İsrail’in Lübnan’a saldırısının önünde 
engel olabilecek? Lübnan’ı kim koruyacak? 
Kimse bunu sormuyor. Yanlış bir mantıkla bakı
lıyor. Sanki saldırıya uğrayan taraf İsrail imiş, 
Lübnan saldırgan tarafmış gibi.. Yok ki böyle bir 
şey..

Yıldız: Peki, ateşkes sonrası Lübnan’da du
rum nedir?

Turan: Şimdi, ateşkes ilân edildi. Beyrut ha
vaalanına uçaklar inmeye başladı. İsrail diyor ki 
Beyrut’a gidecek uçaklar Amman’a inecek, Am
man’dan oraya gidecek. Yani güzergâhı İsrail be
lirliyor. Şu anda Beyrut’a inecek uçaklara İsrail 
izin veriyor veya vermiyor. Böyle bir ülke olabi
lir mi? Böyle uluslararası egemenlik olabilir mi? 
Tüm dünya da bunu destekliyor. Hangi ülke 
kendi ulusal çıkarlarının zedelenmesine göz yu
mabilir?

Özkaya: Kaldı ki, biraz karizması çizilmiş 
bir İsrail bunu telafi etmek için yeni bir çılgınlık 
da yapabilir, şeklinde görüşler de var. Bu du
rumda işler iyice karışabilir.

Yıldız: Peki, şu an İsrail’de bir yenilgi havası 
var mı?

Turan: Şimdi, bir kere karizmayı çizdirdiler. 
Mevcut hükümet öyle ya da böyle gidecek. Bir iç
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Hizbullah İsrail'in büyüsünü bozdu, 
"İsrail yenilmez bir güçtür" efsa
nesini yok etti. Hayır, İsrail yenilir. 
Kim yener onu? Hizbullah diye bir 
örgüt... Devlet de değil, düzenli bir 
ordu da değil. Bu durum çevredeki 
Arap ülkelerinde kamuoyunda  

müthiş bir moral oldu. Şimdi bütün 

Araplar devletlerine şunu sormaya 

başladılar: "Siz o kadar para harcı
yorsunuz silahlanmaya, asker bes
liyorsunuz, niye savaşm ıyorsu
nuz? Hizbullah savaştı ve yendi”

hesaplaşma başladı. İsrail basım bunun adını 
“hezimet” olarak koydu...

Özkaya: Peki, tam bu aşamada hükümet, iç 
tartışmayı başka bir alana kaydırmak için, bir 
operasyon çekebilir mi? Böyle bir beklenti var 
mı Lübnan’da?

Turan: Zaten Lübnan’lılar savaş bitmedi di
yor. Bu yazılıyor, çiziliyor. Kaldı ki savaşın bit
mediğini söylemek için müneccim de olmak ge
rekmiyor. Geçmişe bakalım; ateşkes ilan edildi, 
İsrail Beka’yı vurdu, sonra bunu açıkladı da; ‘Bu
nu biz her zaman yapacağız’ dedi. Yani İsrail 
Lübnan’ı her an vurabilir diye bir beklenti var. 
Ve Lübnan’ın, Hizbullah’m dışında hiçbir caydı
rıcı gücü de yok.

Yıldız: Tam burada Türk askerinin Lübnana 
gidip gitmemesi meselesini konuşalım. Amerika 
ve İsrail’in özellikle bu konuda fazla istekli ol
ması ve Türkiye’yi de bu işin içine çekmek iste
melerinin arkasında, Hizbullah’la Türk askerini 
karşı karşıya getirme planı olabilir mi? Bu tür ih
timaller karşısında Türkiye ne yapmalı?

Turan: Şimdi askerin gidip gitmemesi siyasi 
bir karar. Muhtemelen gidecekler, çünkü durum 
bunu gösteriyor. Ama birkaç şeyi kesinlikle yap
maları lazım. Birincisi Hizbullah ile görüşmeden 
oraya gidilmez. Daha doğrusu Lübnan’ın çok 
özel bir yapısı var. Siz Hıristiyanları ilgilendire
cek bir iş yapacaksanız, Hıristiyan kanaat önder
lerinin onayını almadan yapamazsınız. Dürzileri

ilgilendirecek bir şey yapacaksanız, Velid Can- 
bolat’ın onayını almadan başınız belaya girer. Şi- 
ileri ilgilendirecek bir iş yapacaksanız, Hizbul- 
lah’m ve Nebih Berri’nin onayını alacaksınız. Bu 
böyle.

İkincisi sadece Lübnan’dakiler yetmez, 
İran’ın ve Suriye’nin de onayını almanız gerekir.

Özkaya: Hükümet bu temasları yapıyor gibi 
geliyor bana.

Turan: Bence yaptılar da.
Özkaya: Bana kalırsa, hükümetin bu tavrı 

doğru. Kanal-7’de sizin Timur Göksel’le yaptığı
nız röportajda şöyle bir şey söyledi Göksel: “Ara
zideki insanlarla görüşülmesi lazım” dedi. Sen, 
“yani Hizbullah ile mi görüşülsün?” dediğinde o 
da “evet” dedi, “Hizbullah ile görüşülsün”. Bu 
arada gazeteciler Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah 
Gül’e sordular; “Hizbullah ile de görüşecek misi
niz”. Bakan Gül’de “Hizbullah orada hükümetin 
bir parçasıdır, tabiî ki görüşürüz” dedi.

Yıldız : Yani, gidilecekse bu iş başka türlü 
olamaz...

Özkaya: Bir de hükümetin, bu çerçevede, BM 
kararının daha netleştirilmesine ilişkin yaptığı 
itirazların da doğru olduğunu düşünüyorum.

Turan: Evet, İkincisi de o. Yani sadece bun
larla görüşmek yetmez; BM’nin oraya yerleştiri
lecek uluslararası güce getireceği tanım çok 
önemli. Yani fonksiyonu ne olacak? Oraya vardı 
oturdu, ne yapacak? Bu çok önemli...

Yıldız: Peki, 1701 sayılı Birleşmiş Milletler 
kararı çerçevesinde Türk askerine nasıl bir rol 
verilmek isteniyor?

Özkaya: Bir kere, 1701 sayılı karar İsrail’i 
kollamak üzere ortaya çıkmış bir karar. İsrail’in 
işgal ettiği Lübnan topraklarından tamamen çık
masını istemiyor. İkinci olarak ‘işgal edilen top
rakları derhal terk et’ demiyor. Yani bir süre 
içinde çıkacak o bölgeden. Ayrıca bu karar İsra
il’in sürekli yaptığı sınır ihlallerini de konu 
edinmiyor; 2 İsrailli askerden bahsediyor ama 
İsrail’in elindeki Lübnanlı esirlerden hiç bahset
miyor. Bu karar saldırıdan Hizbullah’ı sorumlu 
tutuyor. Halbuki sonradan öğreniyoruz ki bu 
ABD-İsrail-İngiltere üçlüsünün organize ettiği 
bir hareket. Böyle bir şey varsa, bundan Hizbul- 
lah’ı sorumlu tutmak kararın taraflı bir karar ol
duğunu gösterir. “Tutuklu İsrailli askerler der
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hal serbest bırakılmalı”, ama İsrail’deki Lübnan
lı esirlerle ilgili de “bu görüşülmelidir” diyor; 
görüşür, ama bırakmaz, bu böyle bir şey. Diğer 
bir nokta; Güney Lübnan topraklarının saldırı 
amaçlı kullanılamayacağını söylüyor. Bu ne de
mek? Hizbullah herhangi bir şekilde orada hare
ket edemez. Ama İsrail’le ilgili getirdiği herhan
gi bir müeyyide yok!

Gelelim Türkiye’nin konumuna: Türk hükü
meti, bir defa bölge ülkeleri ile görüşüyor ve 
Hizbullah’la da görüşüyor. Ve 1701 sayılı karar
la ilgili BM’den ikinci bir açıklama bekliyor. Bu 
kararla ilgili itirazları var ve BM’den bu noktala
rı netleştirmesini istiyor. Eğer Türkiye bölgesel 
bir güç gibi bir fonksiyon icra etmek istiyorsa, 
bu bölgedeki olaylara bir biçimde müdahil ol
mak zorunda. Ama tabi ki, hükümetin de dediği 
gibi Hizbullah’ı silahsızlandırmak gibi bir göre
vimiz olamaz. Bünlar sağlanırsa, asker gönder
menin çok da karşısında durmam.

Turan: Eğer görevimiz Hizbullah’m silahsız
landırılması olacaksa, oraya hiç gitmemek la
zım. Ona kimse bulaşmaz; ama başka bir şey 
olacaksa, iki taraftan birbirlerine yönelik saldırı
ların engellenmesine yönelik bir şey olacaksa, o 
başka. Artı, ateş açma yetkisi olacak mı, olmaya
cak mı? Genelde BM askerinin böyle bir yetkisi 
olmuyor. Timur Göksel demişti ki, “bir BM as
keri ancak öldürüldükten sonra ateş edebilir.” 
Kısaca, arazidekilerin onayı alınacak, onlarla gö
rüşülecek, sonra BM kararında oraya yerleştiri
lecek askerin görevinin ne olacağı açık ve net 
olarak tanımlanacak... Aksi takdirde oraya kim 
giderse gitsin çok büyük sorunlarla karşılaşır.

Bulaç: Ben asker gönderme konusunda biraz 
farklı düşünüyorum. Bildiğiniz gibi İsrail bu 
1701 sayılı kararla her an saldırma yetkisini 
elinde tutuyor. Ama Hizbullah’m saldırmasına 
izin yok, yani ateşkese sadece Hizbullah uymak 
zorunda. Fakat bu ila-nihaye devam edemez. Di
yelim ki, Türkiye asker gönderdi, İsrail de vur
maya devam ediyor. Vuracak, vuracak Hizbullah 
da bir noktadan sonra İsrail’e cevap verecek ve 
hemen o sırada barış gücü Hizbullah’a müdaha
le edecek. Bu Türk askeriyle Hizbullah’m karşı 
karşıya gelmesi demek. Geçenlerde El-A’lam te
levizyonunda seyrediyorum. Taliban üyesi bir 
Afgan konuşuyor. “Sıcak bir çatışmadaydım,

birden bire karşıma bir Türk askeri çıktı, ben 
ona ateş açamadım o da bana açmadı” diyor ve 
sonra ekliyor: “Böyle mi olmalıydı. Biz Kurtuluş 
Savaşında onlara bileziklerimizi gönderdik, Ha
lifeye dua ettik, mücahid gönderelim dedik. 
Türk askerinin oğlu bu mu olmalıydı?” Adam 
neredeyse ağlayacak bir durumdaydı.

Şimdi Türk askeri istihkam birliği olarak gi
decek, muharib olarak değil. Orada herhangi bir 
örgüt, Ermeniler, PKK, İsrail istihbaratı veya 
başka birileri provokasyon çıkartıp, Hizbullah 
adıyla Türk askerine ateş açsa, hiç istenmeyen 
durumlar çıkabilir.

Diğer bir nokta; Ekim ayı gibi Suriye değilse 
bile İran’ı vurmayı düşünüyorlar. İran’ı vurduk
ları anda bütün bölge ateş altına girer. Ve Hiz
bullah o anda refleksif olarak taarruza geçecek
tir. Sadece Hizbullah değil, Irak da, Bahreyn böl
gesi de yani bütün bölge ateşe girer. Şimdi Tür
kiye’nin bu kapsamda o bölgeye asker gönder
mesi ve çatışmaya girmesi resmen Suriye ve 
İran’la savaşa girmesi anlamına gelir. Biz bunu 
kabul edemeyiz. Niye girelim ki Iran ve Suri
ye’yle savaşa? Bir de yapılan açıklamalarda ve 
Erdoğan’a gönderilen mektuplarda görüyoruz 
ki, Lübnan’da bizi istemiyorlar.

Yani biz gideceksek o bölgeye farklı bir şekil
de gitmeliyiz. Birilerinin istediği şekilde ve zor
lamalarıyla olmamalı. Evet, gidecekse Türkiye 
şu şartla olabilirdi mesela: “Ben İslam Barış Gü- 
cü’nü kuracağım, komuta bende olacak, ben^bu 
şekilde gidiyorum” desin gitsin. Ama bu şekilde 
gitmemeli.

Yıldız: Son olarak, Müslüman entelektüeller 
ve kanaat önderleri, Hizbullah’m başarısı ile or
taya çıkan olumlu havayı nasıl değerlendirebilir
ler: Mesela, Müslümanların Hamas’ın siyasi ve 
Hizbullah’m askesi başarısından yola çıkarak; 
organize, ne yaptığını bilen, sıkı örgütlenmelere 
ve sivil hareketlere yoğunlaşması sözkonusu 
olabilir mi?

Turan: Arap entellektüeller şöyle bir yorum 
yapıyorlar: “Tarihimizde ilk defa korkuda eşit
lendik. Eskiden sadece biz korkardık, şimdi on
lar da korkuyorlar”. Tabi, Hizbullah’m, Nasral- 
lah’m ferasetinden de kaynaklanan siyasî bir uf
ku var. İkincisi örgüt olarak displine olmuş bir 
hareket, bir yapı. Üçüncüsü şımarık bir tabanı
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yok. Bu çok önemli bir şey. Mesela biz oraday
ken Hizbullah bir İsrail gemisini vurmuştu; ha
ber geldiğinde bizim bulunduğumuz yerde “ole- 
eey” çekenler oldu; az sonra patlamalar başladı; 
biz bombardıman oluyor zannettik; sonra baktık 
ki havai fişekler... Yanımda da Hizbullah’a yakın 
biri var. Dedim ki, “nedir bu?” “Bunlar bizim ta
ban değil, vatandaşlar seviniyorlar, yoksa bizim
kiler böyle şeyler yapmaz” dedi. Yani vakur bir 
tabanı var, öyle şımarmıyorlar, bir disiplin için
de hareket ediyorlar. Mesela; Dahye bölgesinden 
çok kısa bir sürede 500-600 bin kişinin tahliye 
edilmesi, askerî mantıkla da baktığın zaman bu 
müthiş bir şey. Bunu herkes yapamaz. Bir tali
mat gelmiş ve herkes organize olmuş... Beyrut’ta 
insanlar mülteci durumuna düştüğünde, biz pe
rişan olan bir insan görmedik. Herkes evlerini 
açmış, okullar açılmış... Bir yerde parkta yatan 
insanlar vardı. Bir de evler terk edilmiş ama yağ
malama gibi sorunlar yoktu. Bu çok çok önemli. 
Sahilde enteresan bir gerç gördüm; 19-20 yaşla
rında... Bir bankın kenarında bir teneke getir
miş, oraya oturmuş, nargilesi yanında, nargile 
içiyor. Oradan arkadaşları gelmiş. Dedim ne iş
tir? Onlardan birisi dedi ki; benim evim, dükkâ
nım gitti. “Ailen?” dedim. “Onlar da Bekaa’da 
bombalanıyor oraya da gidemiyorum, kalacak 
yerim de yok.” dedi. Çocuk bankta yaşıyor ama 
nargilesini de içiyor...

Yani, o insanlar korkmuyorlar, umutlarını 
kaybetmemişler; vakarla ve organize bir şekilde 
direniyorlar. Bu elbette Müslümanları etkileyecek.

Özkaya: Aklıma meşhur bir hikâye geliyor; 
Mevlana’nm Mesnevi’sinde anlatılan Katil Cami 
hikayesi: Eskiden insanlar camide misafir olarak 
kalırlarmış. Camilerin birinde misafir olanlar sa
baha sağ çıkmamaya başlamışlar. Bir-iki derken 
ölenlerin sayısı artmış. Ondan sonra köylüler 
gelenleri camide misafir etmemeye başlamışlar. 
Ama sonra adamın biri gelmiş, demiş ki; “ben bu 
gece burada kalacağım”. Köylüler, “bu camide 
yatan sabaha ölü çıkıyor, sen gel kalma” demiş
ler. Fakat adam yok, hayır, ben kalacağım demiş 
ve gece orada kalmış, ertesi sabah da sağ çıkmış. 
Demişler ki “nasıl oldu, ne oldu, anlat”. O da, 
başlamış anlatmaya: “Gecenin yarısında olağa
nüstü bir sesle uyandım, baktım, hiçbir şey gö
remiyorum; ama yüreklere korku salan bir ses.

Kalktım, ben de o sese karşı gücümün yettiği ka
dar bağırdım: “Ben korkmuyorum!” dedim. Ben 
bağırdıkça ve sesimi yükselttikçe, ses giderek 
azalmaya başladı. Nihayet şöyle dedi: ‘Ben bir 
büyüydüm. Bu büyüyü bozacak tek şey cesaretti. 
Onu da sen gösterdin!’. Sonra duvar yarıldı ve ar
dından hazineler döküldü...”

Şimdi burada İsrail sadece bir büyüden ibaret 
değil. İsrail’in elbette reel bir gücü var, reel bir 
dayanağı var ama bu güç hiç başedilemez bir güç 
değil. Bu güçle baş etmek için, cesaret, çaba ve 
irade lazımdı. Hizbullah, bu cesaret ve iradeyi 
göstererek İsrail’in büyüsünü bozdu. Bu uzun 
bir savaş içinde bir muharebenin kazanılması
dır. Burada Hizbullah, savaşın nasıl kazanılaca
ğına ilişkin bir örnek sundu: “Ey arap ülkeleri! 
Ey İslam ümmeti! Doğru düzgün bir direniş gös
terirseniz, sünnetullaha uyarak bir hareket orta
ya koyarsanız, düşmanlarınızla da savaşır, onla
rı yenebilirsiniz. Hatta saygınlık da üretebilirsi
niz.” İşte Hizbullah bunu gösterdi. Bana kalırsa, 
bundan sonra İsrail gelip de Hizbullah’m merke
zini tekrar vursa, hatta Haşan Nasrallah’ı da or
tadan kaldırsa, bunu telâfi edemez.

Bir de; son dönem filozoflarından John Ber- 
ger’in bir sözü var. Diyor ki: “Cari olan sisteme al
ternatif olabilecek şey İslam’da ve İslam dünya- 
smdadır. Bütün olumsuzluklara rağmen İslam bu 
problemlere çözüm üretme kabiliyetine ve kapa
sitesine sahip bir dindir.” Yani, Çin çok büyüdü 
ama dünyaya sunabileceği bir değer yok. Çin 
dünyaya sadece ucuz mallar sunuyor! Müs- 
lümanlar bu değerin ne kadar farkındalar? Çok 
farkında olmadıklarını görüyoruz. Ama bu im
kansızlığın ortasında bu değeri sunabilme 
başarısını gösterdikleri anda dünyaya şekil vere
cek, ufuk çizecek bir performansı yakalayabilir 
Müslümanlar. Hep mağlup olmak, birilerini taklit 
etmeye çalışmak gibi bir psikolojiden kurtulup da 
bu değerin farkında olabildikleri gün herhalde 
çok daha iyi bir dünyaya adım atmış olacağız diye 
düşünüyorum. Bugün çektiğimiz sıkmıtılar böyle 
bir doğumla sonuçlanacak diye inanıyorum.

Not:
1 Timur Göksel, Lübnan’da yirmi yıl boyunca BM barış 

gücünün sözcülüğünü yaptı. Şu anda Beyrut 
Amerikan Üniversitesi’nde öğretim görevlisidir.
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Kapak

ÇAĞDAŞ ZÛNUVAS'LAR DA 
YOK OLACAK!

KERİM BULADI

F ilistin, Lübnan, Irak ve daha nice yerlerde 
yapılan katliamlara, baskılara, zulümlere 
insan olarak yaratılma şerefine sahip bulu

nan herkesin üzülmemesi mümkün değildir. Akıl 
ve vicdan sahibi her insan, din, dil, ırk ve cinsiyet 
farkı gözetmeksizin, işlenen cinayetler karşısında 
tepkisini ortaya koymak zorundadır. Bu tavır, in
san olmanın vazgeçilmez şartıdır.

Lübnan’da, Filistin’de, Irak’ta yanşanan hadi
selerle bütün insanlık sınanmaktadır. Masum ço
cukların, biçare yaşlıların ve kadınların, koruma
sız sivillerin hunharca öldürülmesi karşısında 
susmak ve tepkisiz kalmak kadar, insanlığın onu
runu ve haysiyetini inciten bir şey yoktur. De
mokrasi, özgürlük, insan haklan ve barış kav
ramlarını savunanların ve hakim kılmaya çalışan
ların ikiyüzlülüğü daha önce birçok hadise de ol
duğu gibi, Lübnan, Irak, Filistin ve Çeçenistan’da 
cereyan eden gelişmeler en açık bir şekilde orta
ya çıkmıştır. ABD ve yandaşlarının kendi süfli çı
karlarından başka bir değer tanımadıkları, öteden 
beri bilinen bir gerçektir. Ama aldatmaca görün
tülerle, barışın ve demokrasinin havarileri olduk
larını iddia ederek, dünya halklarını kandırmayı 
başarmanın keyfini sürenlerin maskesi, Irak, Çe- 
çenistan, Afganistan ve son olarak Lübnan ve Fi
listin’de akan kanlar, dökülen göz yaşları, patla
yan bombalar, barut kokulan ve kullanılan kim
yevî silahlarla düşmüştür.

Müslüman’ın canını, malını, namusunu ve va
tanını yerin altındaki petrolden daha değersiz bu
lan zihniyet sahiplerinden adalet, şefkat ve mer

hamet beklemenin doğru olmayacağını Kur’ân 
haber vermedi mi? Onlarla dostluk kurulmayaca
ğını ve onlara güvenilmeyeceğim Kur’ân ortaya 
koymadı mı? Onların, Müslümanları sevmediği
ni, sevmeyeceğini Yüce Rabbimiz bildirmedi mi?

“Mü’minleri bırakıp da kâfirleri dost edinen
ler, onların yanında izzet (güç ve şeref) mi arı
yorlar? Bilsinler ki, bütün izzet yalnızca Allah’a 
aittir” (Nisâ, 4/139). “Ey îman edenler! mü’min
leri bırakıp da kâfirleri dost edinmeyin; (bunu 
yaparak) Allah’a, aleyhinizde apaçık bir delil mi 
vermek istiyorsunuz?” (Nisâ, 4/144). “Ey iman 
edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları dost edin
meyin. Zira onlar, birbirinin dostudurlar (birbi
rinin tarafını tutarlar). Zira onları dost edinen
ler, onlardandır...” (Mâide, 5/52).

Bu âyetlerin açıkladığı gerçekler, dünyada ya
şanan son hadiselerle en bariz bir şekilde ortaya 
çıkmıştır. Müminlerin, izzet ve şerefi Yahudi ve 
Hıristiyanlar nezdinde araması, Kur’ân’m uyarıla
rı ve beyanları ile çelişmiyor mu?

Onların, müminlere karşı birbirini tutması, 
desteklemesi ve koruması dün de vuku bulmuş
tu. Bugün de aynı tazeliği ile devam etmektedir. 
Bütün bunlar, Kur’ân’m onlar hakkında mümin
lere sunduğu haberleri doğrulamıyor mu? Kıya
mete kadar da bu doğrulama devam edecektir. 
Yahudi ve Hıristiyanların, aynı ideali paylaştıkla
rı ve kendi aralarında mevcut olan bazı zihniyet 
ve düşünce farklılıklarını bir tarafa bırakarak, 
Müslümanlar aleyhinde işlenen suçlara ve katli
amlara ortak oldukları görülmedi mi? Katolik,
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Protestan, Ortodoks ve Siyonistlerin, Birleşmiş 
Milletler Teşkilatı, BM Güvenlik Konseyi, G-8’ler 
ve diğer kuruluşların Müslümanlara karşı aynı 
duyguyu besledikleri, açıkça belli olmadı mı?

Kur’ân, bütün müminlere şöyle sesleniyor: 
“Ey îman edenler! Kendi dışınızdakileri sırdaş 
edinmeyin. Çünkü onlar, size fenalık etmekten 
asla geri durmazlar; hep sıkıntıya düşmenizi is
terler. Gerçekten, kin ve düşmanlıkları ağızla
rından (dökülen sözlerden) belli olmaktadır. 
Kalplerinde sakladıkları (düşmanlıkları) ise da
ha büyüktür. Eğer düşünüp anlıyorsanız, âyetle
rimizi size açıklamış bulunuyoruz.” (Âl-i-lmrân, 
3/118).

Onlar, Müslümanların, huzur ve barış içeri
sinde yaşamasını asla istemezler. Müslümanların 
sıkıntı ve kargaşa içinde yaşaması için ellerinden 
gelen hileyi yapmaktan ve tuzağı kurmaktan geri

durmazlar. Müslüman ülkeleri, çeşitli terör ve 
anarşi dalgaları ile kasıp kavurmayı planlarlar. 
Müslümanların yüzlerinin gülmesini istemezler. 
Teröristlere silah temin eder, destek verir ve ya
taklık yaparlar. Vatanı, evi, ocağı ve yurdu işgal 
edilen Müslümanların, kıyamım, karşı koyması
nı, direnmesini terör ve şiddet olarak gösterirler. 
Yağız hırsızı korur ve ev sahibini ise her zaman 
haksız bulur ve kötü görürler. Canlarına, vatan
larına, namuslarına ve mallarına göz dikenlere, 
çocuklarını katledenlere, yaşlı ve kadınlarını öl
dürenlere karşı mücadele eden ve başkaldıran 
Müslümanların hareketlerini, terörizm diyerek, 
mazlumu ezer, zalimi ise korurlar. Onların, Müs
lümanlara karşı besledikleri kin ve nefret zaman 
zaman ağızlarından dökülüverir. Kapalı kapılar 
ardında ise, Müslümanlar hakkında duydukları 
öfke daha da büyüktür. Yukarıdaki âyet, bunu 
açık bir şekilde ifade etmekte ve bütün mümin
leri bu konuda düşünmeye, aklını başına almaya 
davet etmektedir. İnsanı en iyi tanıyan hiç şüp
hesiz Allah’tır. Çünkü o, Allah Teâlâ’nm bir ese
ridir. Allah’ın beyanında asla şüphe yoktur ve her 
şeyin en doğrusunu ancak, O bilir. O’nun verdiği 
bilgilerin ışığında Müslümanların dostunu, düş
manını tanıması gerekir.

Allah Teâlâ, bir başka âyette müminlerin, on
lara karşı tutum ve davranışını şöyle açıklar: “İş
te siz öyle kimselersiniz ki, onlar sizi sevmedik
leri halde siz onları seversiniz■ Siz, bütün kitap
lara inanırsınız; onlar ise, sizinle karşılaştıkla
rında “inandık” derler; kendi başlarına kaldık
larında, size olan kinlerinden dolayı parmakla
rın uçlarını ısırırlar. Deki: kininizden (kahro
lup) ölün! Şüphesiz Allah, kalplerin içindekini 
hakkıyla bilmektedir.” Size bir iyilik dokunsa, 
bu onları tasalandırır; başınıza bir musibet gel
se, buna sevinirler....” (Âli-İmrân, 3/110-111).

Müminler, Allah tarafından gönderilen bütün 
peygamberlere ve onlara indirilen kitaplara ina
nırlar; peygamberlerin hiçbiri arasında ayırım 
yapmazlar (Bakara, 2/285). Ama müminlere kar
şı ikiyüzlü davranmak inkarcıların adetidir. Mü
minlerin aleyhine tuzak kurmak, onların temel 
karakterini oluşturur.

Dünya üzerinde haksızlığa ve katliama uğra
yan Müslümanların suçu nedir? Neden ülkeleri 
işgal ediliyor? Niçin evleri yıkılıyor? Hangi se
bepten dolayı çocukları, yaşlıları, kadınları öldü
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rülüyor? Çeçenler, Ruslar gibi inansalar, yaşasa
lar ve hareket etselerdi, başlarına bunca felaket 
gelir miydi? Filistin halkı, her şeyi ile Yahudileş- 
seydi, iman, İslam ve bağımsızlık dertleri olma
saydı, yıllarca ezilir miydi, soykırımına uğrar 
mıydı? Hayatlarının baharlarında nice gençlerini 
kurban verir miydi? Bu misalleri çoğaltmak 
mümkündür. Ehl-i Kitab’m, Müslümanlardan ni
çin intikam aldığını ve onları zulme uğrattığını 
Kur’ân şöyle bildirir: “(Onlara) şöyle de: Ey kitap 
ehli! Yalnızca Allah’a, bize indirilene ve daha 
önce indirilenlere inandığımız için mi bizden in
tikam alıyorsunuz? Oysa çoğunuz yoldan çıkmış 
kimselersiniz?” (Mâide, 5/59).

Hz. Musa’nın gösterdiği mucize üzerine âlem
lerin Rabbi Allah’a inanan sihirbazlardan Fira- 
vun’un intikam almasının sebebini Kur’ân şöyle 
bildirir: “Onlar: Biz zaten Rdbbimize döneceğiz
sen sadece Rabbimizin âyetleri bize geldiğinde 
onlara inandığımız için bizden intikam alıyorsun. 
Ey Rabbimiz! Bize bol bol sabır ver, Müslüman 
olarak canımızı al, dediler” (Araf, 7/125-126).

Çeşitli tefsir kaynaklarında ve hadislerde an
latıldığına göre, Yahudi Zûnuvâs ve adamları, Ya
hudiliği kabul etmeyen ve Müslüman olan mü
minleri kadın erkek ayırımı yapmadan ateş dolu 
hendeğe atarak yakar. Zûnuvâs ve adamları yan
makta olan müminleri zevkle seyrederler. İnanç
ları uğrunda ateş hendeğinin içinde müminler bi
rer birer şehit olur ve hiçbir kimse dininden asla 
dönmez.

Zalim hükümdar Zûnuvâs ve adamlarının 
Müslümanlardan intikam almasının sebebi, Bü- 
rûc Sûresinde şöyle anlatılır: “Onlardan, sırf, 
göklerin ve yerin mülkü kendisine ait olan, aziz 
ve hamîd olan Allah’a iman ettikleri için intikam 
aldılar. Oysaki, Allah her şeyi görür” (Bürûc, 
85/8, 9)

Aradan bunca zaman geçti. Değişen ne oldu? 
Zalim Zûnuvâs ve benzerleri ölüp gittiler. Geriye 
zulümleri ve kötü şöhretlerinden başka ne kaldı? 
Küfrün ve zalimin karakteri ve Müslümanlara ba
kışı hiç değişmedi. Zalim hükümdar Zûnuvâs’m 
ve Firavunun döneminde ilkel işkence metotları 
ile katliam yapılıyordu. Bugün ise çağımızın ge
lişmiş silahları ile, en dehşetli ve en şiddetli bas
kılar ve zulümler icra edilmektedir. Masum ço
cukların, insanların, kadın ve yaşlıların bedenle
rinde, nesiller boyu tesiri sürecek nükleer, kim

yevî silahlar, fosfor bombaları denenmektedir. 
Dünün firavunlarının ve diktatörlerinin baltası, 
satırı, kaması, darağacı, gaz odası ve ateş hendeği 
vardı. Çağdaş Zûnuvâs’larm, diktatörlerin, fira
vunların ve zalimlerin ise füzeleri, hayalet uçak
ları, tankları, kimyasal silahları, atom bombaları 
ve fosfor bombaları vardır. Acımasızca kullanılan 
silahlarla kitlesel katliamlar yapmak, bugünkü 
diktatörlerin ve zorbaların zevk aldığı bir eğlen
ce türü haline geldi.

Bu satırları kaleme aldığımız gün, İsrail devle
ti, Lübnan’ın Kana kasabasında dehşet verici 
kanlı bir katliam düzenledi. Çoğu çocuk, yaşlı ve 
kadınlardan oluşan masum ve savunmasız insan
lar hunharca katledildi. Dün ateş hendeğinin et
rafında müminlerin cayır cayır yanışını zevkle 
seyreden Zûnuvâs ve adamlarına taş çıkartacak 
şekilde, çağdaş Firavunlar ve diktatörler ve bun
ların arkalarına takılan dünya halkları, menfur 
cinayetleri ve saldırıları zevkle seyretmeye devam 
etmektedir. Hem de çılgınca eğlenerek, rakısını, 
votkasını yudumlayarak, kadehlerini tokuştura
rak, boğa festivallerini izleyerek, futbol müsaba
kalarını seyrederek. Müslümanların başında bu
lunan aciz idareciler de seyrediyor. Müslüman 
halk ta acı acı yutkunmaya devam ediyor. Müslü
man âlimler ve aydınlar ise unvanlarının arkasına 
sığınmış satır aralarında kendini arıyorlar yani, 
ilim yapıyorlar. Çanakkale’de en münevver kesi
mi kaybettik. Neden ilmi ve tahsili bırakıp da 
cepheye koştular? Onlar koşmasaydı biz şimdi, 
abîd ve ırgat olurduk. İyi ki, koşmuşlar, hürriyet 
ve vatan elden giderse, ilmin de filmin de yapıla
mayacağım kavradıkları ve bize cennet gibi bir 
vatanı hediye ettikleri için onlara şükran borçlu
yuz.

Zalimlerin ve diktatörlerin bir hesabı varsa, 
elbette Allah’ın’da bir hesabı vardır. Allah zalim
lerin yaptıklarından, zulmü keyifle seyredenle
rin, barbarlara olan desteğinden, acziyet sergile
yen ve gaflet gösteren Müslümanların tutum ve 
davranışlarından asla habersiz değildir. Nitekim 
bir âyette şöyle buyurulmaktadır: “(Resulüm!) 
Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından haber
siz sanma! Ancak, Allah onları (cezalandırma
yı), korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir gü
ne erteliyor” (İbrâhim, 14/42).

Mevlâ görelim neyler. Neylerse güzel eyler.
Vallahi güzel eyler. Billâhi güzel eyler. m
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Kapak

HZ. İSA TEKRAR YERYÜZÜNE GELECEK Mİ? 
ARMAGEDON (KIYAMET SAVAŞI) YAKIN MI?

İLHAN AKKURT

11 Eylül olayları, Afganistan ve Irak’ın işgali, 
Lübnan’a saldırı sıradan olaylar değil. Bu geliş
melerin arka planında bazı dini kehanetlerin de 
olduğu ve birilerinin bu kehanetleri kullanarak 
dünyamızı çok karanlık bir geleceğe doğru zor
ladığı çeşitli yazarlarca ifade ediliyor. Ve bü me
sele, Hz. İsa’nın tekrar yeryüzüne gelişi ile ilgili 
tartışmalarda odaklanıyor.

O halde, sadece Hıristiyanlık’ta değil İs
lam’da da önemli bir tartışma konusu olan, Hz. 
İsa’nın yeryüzüne dönüşüyle ilgili İncillerde var 
olduğu söylenen kehanetleri birlikte okuyalım:

“30 O zaman İnsanoğlu’nun belirtisi gökte gö
rünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dö
vünecek, İnsanoğlu’nun gökteki bulutlar üzerinde 
büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler.

31 Kendisi güçlü bir borazan sesiyle melekleri
ni gönderecek. Melekler O’nun seçtiklerini göğün 
bir ucundan öbür ucuna dek, dünyanın dört buca
ğından toplayacaklar.

32 İncir ağacından ders alın! Dallan filizlenip 
yaprakları sürünce, yaz mevsiminin yakın olduğu
nu anlarsınız.

33 Aynı şekilde, bütün bunların gerçekleştiğini 
gördüğünüzde bilin ki, İnsanoğlu yakındır, kapı
dadır.

34 Size doğrusunu söyleyeyim, bütün bunlar 
olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak.

35 Yer ve gök ortadan kalkacak, ama benim 
sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.” (Matta- 
24)

Markos (13:30) ve Luka (21:32) İncilleri de 
bu konuda aynı şeyleri söyler. Ayrıca Markos İn
cilinde Hz. İsa kendini tutuklayan baş kahinleri 
aynı olayla uyarır:

“61 Ne var ki, İsa susmaya devam etti, hiç y a 
nıt vermedi. Başkâhin O’na yeniden, “Yüce Olan’ın 
Oğlu Mesih sen misin?” diye sordu.

62 İsa, “Benim" dedi. “Ve sizler, İnsanoğ
lu’nun Kudretli Olan’ın sağında oturduğunu ve 
göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz ” 
(Markos-14)

Bu durumda Hz. İsa’nın kendi ağzından tek
rar gelişini öğreniyoruz ve bu gelişin, o anda 
çevresinde yaşayanlar daha dünyadan ayrılma
dan, çok yakın bir dönemde olacağı anlaşılıyor. 
Hıristiyanlığın kurucusu Pavlus da mektubunda 
bu konuya yer verip o anda yaşayanların bunu 
açıkça göreceğini yazar:

“16Rabb’in kendisi, bir emir çağrısıyla, başme- 
leğin seslenmesiyle, Tanrı’nın borazanıyla gökten 
inecek. Önce Mesih’e ait ölüler dirilecek.

17 Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta 
olanlar, onlarla birlikte Rabb’i havada karşıla
mak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. 
Böylece sonsuza dek Rabb’le birlikte olacağız-

18 İşte birbirinizi bu sözlerle teselli edin.” 
(l.Selanikliler-4)

Beklenen ziyaretçi gecikince, herhalde olay 
sorgulanmaya başlandı ki, Pavlus, Selaniklilere
1. mektubunda yazdıklarının olmamasını sorgu
layanları 2. mektubunda yatıştırmaya çalıştı:
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“1 -2 Rabb’imiz İsa Mesih’in gelişine ve O’nun- 
la birlikte olmak üzere toplanmamıza gelince: 
Kardeşler, size rica ediyoruz, Rabb’in gününün 
geldiğini ileri süren herhangi bir ruh, bir söz ya da 
bizden gelmiş gibi gösterilen bir mektup hemen ak
lınızı karıştırmasın, sizi telaşlandırmasın.

3 Hiç kimse hiçbir şekilde sizi aldatmasın. 
Çünkü imandan dönüş başlamadıkça, mahvolacak 
olan o yasa tanımaz adam ortaya çıkmadıkça o 
gün gelmeyecektir.

4 Bu adam, tanrı diye anılan ya da tapılan her 
şeye karşı gelerek kendini hepsinden yüce göstere
cek, hatta kendisini Tanrı ilan ederek Tanrı’nın 
Tapınağı’nda oturacaktır.

5 Daha yanınızdayken bunları size söylediğimi 
hatırlamıyor mü.sunuz?”(2.Selanikliler-2)

Bu işe Hz. İsa’nın önemli havarisi Petrus da 
kendine ait mektubunun sonundaki ilave ile ka
rıştırılır. Bu durumun vahametinden kurtulmak 
için günlerin uzunluğu değiştirilir:

“3-4 Öncelikle şunu bilmelisiniz: Dünyanın son 
günlerinde kendi tutkularının ardından giden 
alaycı kişiler türeyecek. Bunlar, “Rabb’in gelişiy
le ilgili vaat ne oldu? Atalarımızın ölümünden 
beri her şey yaratılışın başlangıcında olduğu gi
bi duruyor” diyerek alay edecekler.

5 Ne var ki, göklerin çok önceden Tanrı’nın sö
züyle var olduğunu, yerin sudan ve su aracılığıyla 
şekillendiğini bile bile unutuyorlar.

6 O zamanki dünya yine suyla, tufanla mah
volmuştu.

7 Şimdiki yer ve göklerse ateşe verilmek üzere 
aynı sözle saklanıyor, tanrısızların yargılanarak 
mahvolacağı güne dek korunuyorlar.

8 Sevgili kardeşlerim, şunu unutmayın ki, 
Rabb’in gözünde bir gün bin yıl, bin yıl bir gün 
gibidir.’’ (2.Petrus-3)

Halbuki gerçek böyle değildir. Hz. İsa kendi 
ağzıyla tekrar gelişinin yakın olduğunu ve kendi 
zamanında yaşayanların bir çoğunun ölümün
den önce olacağını açıkça vurgular:

“24 Sonra İsa, öğrencilerine şunları söyledi: 
“Ardımdan gelmek isteyen kendini inkâr etsin, 
çaımıhını yüklenip beni izlesin.

25 Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek, ca
nını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır.

26 İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından 
olursa, bunun kendisine ne yaran olur? İnsan ken

di canına karşılık ne verebilir?
21 İnsanoğlu*, Babası’nın görkemi içinde me

lekleriyle gelecek ve herkese, yaptığının karşılığını 
verecektir.

28 Size doğrusunu söyleyeyim, burada bulu
nanlar arasında, İnsanoğlu’nun kendi egemen
liği içinde gelişini görmeden ölümü tatmayacak 
olanlar var .’’(Matta-16)

Yuhanna Incili’nde ise bu gelişin tarihini 
kestirmek çok kolay. Herhalde bu tarih 
M.S.100-120 civarlarında olması gerekir. Çün
kü havari Yuhanna’nm ölüm tarihi en geç bu 
yıllar arasındadır.

“20 Petrus arkasına döndü, İsa’nın sevdiği öğ
rencinin kendilerini izlediğini gördü. Bu öğrenci, 
akşam yemeğinde İsa’nın göğsüne yaslanan ve, ‘Ya 
Rab, sana kim ihanet edecek?’ diye soran öğrenci
dir.

21 Petrus onu görünce İsa’ya, ‘Ya Rab, ya bu ne 
olacak?’ diye sordu.

22 İsa, ‘Ben gelinceye dek onun yaşamasını 
istiyorsam, bundan sana ne?’ dedi. ‘Sen ardım
dan gel!’

23 Bu yüzden kardeşler arasında o öğrenci
nin ölmeyeceğine dair bir söylenti çıktı. Ama 
İsa Petrus’a, ‘O ölmeyecek’ dememişti. Sadece, 
‘Ben gelinceye dek onun yaşamasını istiyorsam, 
bundan sana ne?’ demişti .”(Yuhanna-21)

Şimdi Hz. İsa’nın kendi ağzından, tekrar yer
yüzüne gelişinin, o anda çevresinde yaşayanlar 
dünyadan ayrılmadan gerçekleşeceği bildirilir
ken bakın yine onun ağzından bütün bu söyle
nenlerin tersine Markos İncilinin başka bir ye
rinde neler söyletiliyor?

“29 Aynı şekilde, bu olayların gerçekleştiğini 
gördüğünüzde bilin ki İnsanoğlu yakındır, kapıda
dır.

30 Size doğrusunu söyleyeyim, bütün bunlar 
olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak.

31 Yer ve gök ortadan kalkacak, ama benim 
sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır. ”

32 “O günü ve o saati, ne gökteki melekler, 
ne de Oğul bilir; Baha’dan başka kimse bilmez.

33 Dikkat edin, uyanık kalın, dua edin. Çünkü 
o anın ne zaman geleceğini bilemezsiniz.” (Mar
kos.-13)

Ama insanlık bu gelişi hala beklemektedir. 
İncillerde, bütün bunlar Hz. İsa’nın bizzat ağzın
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dan söyletiliyor. Şimdi kimin sözünün doğru ol
madığını söyleyeceğiz? Bu sözleri esinleyen Tan- 
rı’nın mı, İncillerdeki sözleri denetleyen Kutsal 
Ruhun mu, sözleri söylediği iddia edilen Hz. 
İsa’nın mı, yoksa İncilleri yazanların mı? Birileri 
buna cevap vermeli.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, İncillerde bir 
çok konuda net bir bilgiye varmamız imkansız 
gibidir. Bu konu da böyle. Üç Incil’de de Hz. 
İsa’nın ne zaman geleceği hakkında kendi ağzın
dan söyletilen başka ifadeler de var. Herhalde en 
mantıklısı da bunlar olsa gerek. Çünkü yukarıda 
belirtilen gelişle ilgili olanlar gerçekleşmedi. 
Şimdi son olarak Hz. İsa’nın tekrar yeryüzüne 
gelişini kimlerin görebileceğini anlatan diğer ifa
delere bakalım:

“24-25 Ama o günlerde, o sıkıntıdan sonra, 
‘Güneş kararacak, Ay ışık vermez olacak, Yıl
dızlar gökten düşecek, Göksel güçler sarsıla
cak.’

26 O zaman İnsanoğlu’nun bulutlar içinde bü
yük güç ve görkemle geldiğini görecekler.

27 İnsanoğlu o zaman meleklerini gönderecek, 
seçtiklerini yeryüzünün bir ucundan göğün öbür 
ucuna dek, dünyanın dört bucağından toplaya
cak.” ( Markos-13)

Buradaki ifadelere göre, kimse Hz. İsa’nın 
gelişini göreceğiz diye umutlanmasın. Çünkü bu 
gelişi insanoğlunun görmesine imkan yok. Gü
neş karardığında, yıldızlar gökten düşmeye baş
ladığında, bilmem yer yüzünde yaşayan bir can
lı kalır mı? Şimdi insan sormadan edemiyor. Hz 
. İsa’nın tekrar yeryüzüne gelişiyle ilgili İnciller
de anlatılan bir sürü vaat nerde kaldı? Tabi bu 
ara, Hz. İsa’nın yeryüzüne tekrar geleceğini sa
bırsızlıkla bekleyen birilerinin de, yukarıda an
latılanları okuyup tekrar durum değerlendirme
si yapmasını tavsiye ederiz. Çünkü günümüzde, 
yukarıda net olmayan anlatımları gerçekleştir
mek için birilerinin (Evanj elikler ve Dispensas- 
yonalistler), Hz.İsa’nın gelişiyle ilgili kehanetle
ri hızlandırma çabası içine girdikleri gözlenmek
tedir. Net olmayan bir kehanet uğruna dünya
mızı kıyamet savaşma (Armagedon) zorlayarak 
insanlığı sıkıntıya sokup birilerinin ekmeğine 
bal sürmeyelim. Belirsiz bir kehanet uğruna 
dünyamızı mahvetmeyelim.

Armagedon ve Tanrıyı Kıyamete Zorlamak

‘Armagedon’ Yunanca bir kelimedir ve Incil’in 
Vahiy bölümünde geçer (Ve onları İbranice Ar
magedon denilenyere topladılar-Vahiy 16:16). Bu 
kelimenin aslı İsrail’deki Megido ovasında bulu
nan bir tepeden gelir. ‘Har’ İbranice tepe demek
tir. Harmegidon ise, Megidon tepesi demektir. 
Armagedon ise bu kelimenin Yunanca Incil’de 
geçen şeklidir. Hz. İsa’nın kutsal kitaplardaki 
ikinci gelişiyle ilgili kehanetleri gerçekleştirmek 
(Dispensasyonalizm) ve dolayısıyla Tanrı’yı kıya
mete zorlamak ile ilgili düşüncelerin geçmişi en 
fazla 200 yıl öncesine dayanır. Bu düşünceyi İn
giliz teolog John Darby ve Amerikalı Cyrus Sco- 
field geliştirerek birileri için güzel bir gerekçe 
hazırlamışlardır. Bu yeni teoloji uğruna birileri 
Filistin’de kurulan İsrail Devleti ve yaptıklarını 
destekler. Kudüs’te Mescidi Aksa’nm yerine Sü
leyman Mabedinin kurulmasını sabırsızlıkla 
bekler ve teşvik eder. Vahiy 17:8’deki kehaneti 
gerçekleştirmek(Roma İmparatorluğunun tekrar 
kurulması) için AB’nin kuruluşunda, bayrağın
dan, parasının üzerindeki sembollere kadar zor
lamalar yapılır.

Bütün bunların aklı selimle tekrar gözden ge
çirilmesi gerekir. Tüm anlatımı sembolizm olan 
Incil’in Vahiy kitabından net bir şey çıkarmak 
hiç mümkün görünmemektedir. Dileyen bu 
apokaliptik-kurgu romanını andıran, havari Yu- 
hanna’ya atfen yazıldığı iddia edilen eserin, 
21:10-21 bölümüne bakabilir. Kıyamet öncesi 
yeniden kurulacak olan YENİ KUDÜS ŞEHRİ, 
maddi bir kent olmayıp ruhani bir kenttir ve 
en önemlisi de bm kentte Tapınak yok- 
tur(21:22). Birilerinin boş yere kehanetleri yan
lış yorumlayarak insanlığı karıştırmaması için, 
konuya tekrar daha dikkatlice bakılmasını, in
sanlığın mutlu geleceği adına yürekten tavsiye 
ederiz. Vahiy kitabında kehanet arayanlara 8 ve 
13. bölümlere bakmalarını tavsiye ederiz. Hiç 
olmazsa Fatıma’nın Üç Sırn’ndan sonuncusu
nu belki yorumlayabilirler.

Bu arada, bir başka sürprizle de karşılaşılabi
lir; çok dikkatli olmak gerekir. Çünkü kehanet
ler peşinde koşan birileri de İsrail’e, hem de Ku
düs’e nükleer bir saldırı yapılacağından bahset
mektedir. Merak edenlerin “Tevrat’ın Şifresi”
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isimli eserin 107. sayfasına bakmalarını tavsiye 
ederiz. Hem de kuzeyden olacakmış. Ayrıca ba
zı provokasyon olaylarında yolcu uçağı mı yok
sa yakıt yüklü kargo uçağı mı kullanıldığını da 
iyi araştıralım. Çünkü mistik Kabala’nm en 
önemli kitabı Zahor’un 8. cildinde 2001 yılında 
Mesih’in gelişiyle ilgili ilginç kıyamet alametle
rinden birinde şunlar yazmaktadır.

“Bu günde, uzun büyük şehirde, ateş alevi ola
cak. Ses bütün dünyayı uyandıracak. Birçok kule
yi yakacak. Birçok kule yıkılacak ve birçok önem
li insan ve görevli o gün ölecek.” (Evanjelizm-R. 
Kağan K urt)

Bu durumda yeni dünya düzeninden bahse
denlerin, binlerinin ince planlarına göre yönlen
dirmelerinin olup olmadığını iyi gözlemlemeleri 
gerekir. MOSSAD’ın kurucusu ve İsrail istihba
ratının 1947’den 1963’e kadar başkanlığını ya
pan Isser Harel’in, Amerikalı ünlü gazeteci Mic-

hael D. Evans’a 1980’de açıkladığı ve hepsi de 
bir bir gerçekleşen kehanetlerinden biri şöyle: 

“New York, sizin özgürlüğünüzün ve kapitaliz
min sembolü. İlk olarak oraya saldırmaları olası. 
En yüksek binanıza, gücünüzün sembolüne.’’(The 
American Prophecies-Michel D. Evans)

işin şakaya gelir yanı yok. Ünlü tarihçi ve or
yantalist Prof.Dr. Bernard Lewis, Neo-Con’la- 
rın yayın organı Wall Street Jurnal gazetesinde 
yayınlanan “22 Ağustos” başlıklı yazısı ile İsrail 
istihbaratına yakınlığı ile bilinen DEBKAfile in
ternet sitesinde “Miraç Kandili günü dünyayı 
sarsan bir eylem olacak” diye tarih bile verdi
l e r ^ . 8.2006, Yeni Şafak-Taha Kıvanç). Dünya
mızı Allah korudu ve ucuz kurtulduk. Birileri 
bir yerden düğmeye her an basabilir.

Yazarın, Ortadoğu’daki gelişmelere de ışık tutan 
“Hz-lsa Hıristiyan mıydı?” isimli eseri yakında çıkıyor
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Düşünce

KÜLTÜRÜNÜ SATAN BİLGE TOPLUM
(B ir Ç ö k ü ş ü n  K ısa H ik a y e s i)

VEDAT ÖZCAN

Doğuya Kaçış

“15., 16. ve 17. yy.da Batı dünyasının varlığının 
iki güç tarafından tehdit edildiği düşünülüyor
du...”!

Avrupa’nın güneyinde Granada’nın 1492’de
II. Philip’e verilmesi ile Reconxuista’nın tamam
lanmış olduğu kabul edilse de Moriskenler’den 
kaynaklanan korku hala sürüyordu. 1499 yılın
da Granada’da, 1526 yılında Kastelya ve Ara- 
gon’da zorla Hıristiyanlaştırma faaliyeti sonu
cunda resmi olarak Ispanya’da Müslüman kal
mamış olsa da bu korkuyu ortadan kaldırmak 
mümkün değildi. Zira zorla dinleri değiştirilen
ler, hala gizlice eski dinlerini yaşamaya devam 
ediyorlardı.

Avrupa’yı tehdit eden ikinci güç ise doğudan 
gelen Türk tehlikesi idi.

“Yalnızca Fransa’da, 1480 ile 1690 yılları ara
sında, Kuzey ve Güney Amerika’da yeni keşfedi
len yerlerden iki kat fazla Türkler ve Türkiye 
hakkında kitap basılmış olması bu konuya Av
rupa’da verilen önemi gösterir. Osmanlı İmpara- 
torluğu’nun fetihlerine koşut olarak 16.yy.da 
Türkendrucke(Türk baskıları) adında bir gazete 
ortaya çıktı; bu gazete insanlara savaşlar, istila
lar, yapılan zulmün yanı sıra Türklerin örf ve 
adetlerini de anlatıyordu. Bu gazetenin 16.yy.da 
çıkan 2460 nüshasından 1000 tanesi Almanca 
olarak Almanya’da çıkmıştı.”2

Avrupa’da yaşayan her statüdeki insanın

Türkler konusunun güncel olduğu fikri etrafın
da birleştiği görülüyordu. Ancak Aristokrasi, 
din adamları ve “sosyal düzeni temsil eden kim
seler” Türkleri sıradan bir düşmandan çok daha 
tehlikeli görüyordu.

Son derece zor şartlarda mesleğini icra etme
ye çalışan çiftçiler ise Osmanlı topraklarına göç 
ediyordu.

“1456 yılında Papa III. Calixt tarafından Ki- 
os, Lesbos ve İmralı’ya gönderilen bir filo; orada 
oturan kadın ve erkeklerden bir istek gelmediği 
halde onlara Türklere karşı yardım götürecekti. 
Fakat kadın ve erkek ada sakinleri Türklere kar
şı ayaklanmayı düşünmüyorlardı bile... Limni 
adasının kadın ve erkek sakinleri ise Hıristiyan 
efendilerine başkaldırdılar ve kendi istekleriyle 
Sultan’m hâkimiyetine girdikleri gibi Papa’nm 
askerlerinin yenilmesinde de ona yardımcı oldu
lar. 1481 yılında 1500 Napolili asker Türklerin 
safına geçti.”3

Doğuya kaçışın kısa hikâyesi bu şekilde...

Batıya Kaçış 

Milliyeti nisyan ederek her işimizde 
Efkar ı Frenge tebaiyet yeni çıktı 

Ziya Paşa

Bütün sadeliği ile ifade etmeye çalışacağım. 
“Sorunlardan kaçmak” işe yaramaz. Bir aile reisi 
iseniz, ailede ortaya çıkan sorunları çözmek duru-
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mundasmız. Kahvehaneye kaçarak, ancak sorun
ları bir süreliğine unutabilirsiniz; ama o sorunları 
çözemezsiniz. Bir toplumu yönetiyorsanız, sorun
ları tespit etmeli ve çözüm üretmelisiniz.

Son iki yüz yıllık tarihimiz tam anlamıyla bir 
“Batıya Kaçış” tarihidir. Yaşadığımız her mağlu
biyetten sonra Batıya kaçmışız. Kimimiz sorun
lardan kurtulmak, onları ardımızda bırakmak 
için kaçmışız. Kimimiz yaşadığımız sorunların 
çözümünün orada olduğunu düşünerek Batıya 
kaçmışız (sığınmışız). Kimimiz ise yaşadığımız 
bütün sorunların tek müsebbibi ve suçlusu ad
dederek Batıya kaçmışız. Her üç tavır da çözme
miş sorunlarımızı...

Sorunlarımız var, toplumun büyük kesimi
nin paylaştığı sorunlarımız var. Sorunlarımız 
var, belki de toplumun %1.5’nin sorun olarak 
gördüğü sorunlarımız var. Yapacağımız tek şey; 
birilerine sığınmadan, rakamlara sığınmadan, 
cesaretle sorunlarımızı çözmek.

Unutmamak lazım; bir mazlumun hayır du
asını almak; aynı mazlumun bedduasına maruz 
kalmaktan daha iyidir. % 1.5 de olsa...

Batıdan Kaçış

“İçtimâi ağrılarımız tuttukça maziyi ithâm 
etmek umûmî bir derd oldu.” 

Yahya Kemal4

Biz, önceleri hep muzafferdik, galiptik, hâ
kimdik. Uzun süre bu durum değişmedi. Ama, 
sonraları mağlup olmaya başladık. Bir kez mağ
lup olduk. Ardından bir kez daha... Sonra “Ne
rede hata yaptık?” sorusunu sorduk kendimize. 
Cenk meydanlarının muzaffer yiğitleri neden 
mağlup olurdu? Önce; bu cenk meydanlarında 
kullandığımız araçları değiştirdik; kullandığımız 
yöntemleri de beraberinde. Olmadı!

Mağlup olan, önce mahkûm, sonra hayran 
olurdu. Kıyafetlerimizi değiştirdik, sonra evleri
mizi, daha sonra da saraylarımızı. Ardından, 
Berlin’e, Paris’e evlatlarımızı gönderdik. “Öğre
nip gelsinler, vatana, millete hayırlı olsunlar” di
yerek. Hayırlı olanları da oldu, ama çoğu muha
lif oldu. Onları yine Paris’e, Berlin’e gönderdik. 
Bu son gidişleri, öncekiler gibi öğrensinler diye 
değildi. Ya kaçtılar ya da sürgün ettik.

Bir yandan bunlar olurken, bir yandan da ev
latlarımızı yine Paris’ten, Berlin’den gelen mü- 
rebbiyelere emanet ettik. Uzaklardan gelenlerin 
açtıkları okullara gönderdik. Onların diliyle ko
nuşmaya, onların diliyle yazmaya, onların diliy
le düşünmeye başladık. Yine bir şey değişmedi. 
Hâlâ mağluptuk.

Aradan zaman geçti ve sonra bir gün Lond
ra’dan, Paris’ten, Roma’dan ve dahi Atina’dan in
sanlar geldi. Bu gelişlerinde ellerinde kalem de 
yoktu, kitap da yoktu. Silah vardı. Berlin’den 
Sanders’leri getirdik. Onları paşa yaptık. Dünya
nın gördüğü ilk savaşta mağlup sayıldık.

Ardından biz, biz olduk. Mücadele ettik. Sa
vaştık, savaştık, savaştık! Mustafa’lar savaştı, 
Mehmet’ler, Ahmet’ler savaştı. Paris’ten, Ro
ma’dan, Londra’dan ve dahi Atina’dan gelenler, 
geldikleri gibi gittiler.

Sonra aradan uzun, çok uzun yıllar geçti. Yi
ne Roma’ya, Paris’e, Londra’ya gitmeye başladık. 
Neden? Çünkü zaman değişti, şartlar değişti, 
dünya değişti, biz değiştik. Korkuyla karışık bir 
temenni: “Tarih tekerrür etmese bari...”

Korkular İmparatorluğu

Yaz aylarında babam beni dedeme gönderirdi. 
Dedemin bahçesinde şeytan merdivenine çıkar, 
dalından üzüm yerdim. Armut ağacına çıkar, da
lından armut yerdim. Ama dedem nedense bah
çedeki incir ağacına çıkmamı istemez, ağacın di
binde cinlerin olduğunu söylerdi. Ben de çocuk 
aklımla bütün o ağaçlara çıkmama rağmen incir 
ağacına çıkmazdım. Sonra ne mi oldu? Bir gün 
incir ağacına çıktım!

Demek istiyorum ki; korkuyla bir çocu
ğu büyütemezsiniz; korkutarak öğrencinize bir 
şey öğretemezsiniz; korku salarak bir şirketi yö
netemezsiniz. Nasıl ki korku salarak bunları ya
pamazsınız, aynı şekilde korku salarak bir ülke
yi de yönetemezsiniz. Bir gün; muhakkak bir ço
cuk, bütün korkutulmuşluğuna rağmen o ağaca 
çıkar. Sonuçta haklı iseniz haklılığınız, saygı du
yulan bir otorite iseniz otoriteniz, bir patronsa
nız konumunuz yara alır. Korkutarak bir dün
ya kurulmaz, kuramazsınız.
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Biz ve Onlar “Öteki”nden Neden Korkuyoruz?

“Öteki” mahkûm olduğu, (amir değil) memur 
olduğu, mağlup ve mahkûm olduğu sürece so
run yok ise; sorun, ötekinin, “bizim yaşam ala
nımıza ortak olma”, “bizim yaşam anlayışımızı 
sorgulama”, “bizim yaşam alanımıza alternatif

olma”, “kendi yaşam tarzını sürdürme” nokta
sında başlıyor ise; işte o zaman korkularımızın 
esiri olmuşuz demektir. O vakit “bize” görev 
düştüğü kadar, “öteki”ne de görev düşmekte
dir. Öteki, kısıtlama, hayat hakkı tanımama, 
yok etme izlenimi uyandıracak söylemlerden 
ve eylemlerden uzak durmalıdır. Burada “biz”e 
de düşen görev “öteki”nden çok farklı değildir. 
Bu noktada yaşanacak bir ihmalkârlığın sonu 
kavgadır. Kavgada her iki taraf da zarar gö
rür.

Kavga Neyin Kavgası? 

“Vesilelerin siyasiyatta aldatıcı bir 
hâssaları vardır: Sebep gibi görünürler.” 

Yahya Kemal5

“Bu Ülke” de yıllardır kavga ediyoruz. Acaba 
kavga neyin kavgası? Kavgalarımız ideolojik mi? 
İdeallerimiz için mi kavga ediyoruz? Toplumun 
içinde yaşayan bireyler olarak bu büyük kavga
da taraf isek şüphesiz ideallerimiz için kavga et
tiğimize inandırılmışız ya da samimi olarak 
inanmışızdır. Süregelen büyük kavga “yukarıda” 
da acaba bizim algıladığımız gibi mi algılanıyor? 
“Yukarıdakilerin” kavgası ile biz “aşağıdakile- 
rin” kavgasının aynı amaca dönük görünmesi, 
yukarıdakilerin hazırladığı bir “sihir gösterisi
nin” büyülü bir parçası olmasın. Yukarıdaki 
kavga tam anlamı ile “bir ekmek kavgası” olma
sın?

Anlatmak istediğimizi bir de şöyle ifade et
sek:

“Ideoloji(ler) vuzuhu kilitleyen birer “anah
tar”. Düşünceler kilitli kalede.” Maalesef kaleyi 
de, kalenin kapısını da, kapının kilidini de inşa 
eden başkaları. Ancak zannedilenin aksine bu 
kilidi açacak anahtar hala elimizde. Mesele bunu 
fark etmekte...

Sloganlar Ülkesi

Slogan idrakin, irfanın, izanın ve aklın ürünü 
değildir. Slogan, kısmen öfkenin, (karşısında yer 
alanı) ilzam etmenin ve dahi inkârın çığlığıdır. 
Öfke kini, kin inkârı, inkâr düşmanlığı, düş
manlık öfkeyi besler. Slogan, bir kısır döngünün
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ve boşluğun itirafıdır. Fikren yaşanan bir boşlu
ğun itirafıdır. Bazen sahibinin imajına olumlu 
katkıda bulunur. Ama çoğu zaman sahibini ken
di kalıbına sokar ve oraya hapseder. “Sloganlar
la kurulmuş bir hayat, “sloganlar üzerine” ku
rulmuş bir hayat, o sloganların kendisi kadar kı
sa ve belki de anlamsız olacaktır. Sloganlara 
hapsedilmiş bir hayat, bir mahpusun hücresin
den dünyaya bakışı gibi bir bakışı beraberinde 
getirecektir.

“Bu TJlke”de, on yıllardır sloganlarla ko
nuşmaya ve anlaşmaya çalıştığımızın farkında 
mısınız? Atılan her slogan aynı şiddette başka 
bir sloganla karşılık buluyor. Bir bebeğin “an
ne mama” saflığından ve sadeliğinden ya da 
“padişahım (zalim de olsan, haksız da olsan) 
çok yaşa” teslimiyetinden uzaklaşmamız gere
kiyor. Binlerce yıllık kültürel birikimimizi slo
ganların içine sıkıştırma gafletinden uzaklaş
mamız gerekiyor. Durmamız ve düşünmemiz 
gerekiyor.

Anlamak İçin Durmak Gerekir 
(Durmak-Dinle(n)mek-Anlamak- 

Düşünmek-Dirilmek)

Modern hayatın getirdiği bir durum olsa gerek; 
çok hızlı hareket eden, çok hızlı konuşan, çok 
hızlı yürüyen, çok hızlı yemek yiyen, durma
yan, dinlenmeyen bir toplum olduk. Atalarımı
zın “acele işe şeytan karışır” sözünü dikkate al
maz olduk. Gerek bireysel, gerek toplum ke
simlerinin birbirleriyle olan ilişkilerinde “ace
le” karar vermek gibi bir “hastalık” yerleşti. 
Uzun zamandır bu tavrımız nedeniyle muzda- 
ribiz.

Sayın Dücane Cündioğlu’ndan mülhem olan 
şu satırlarla devam edelim:

Arapça-Türkçe sözlükleri açarsanız; va-ka-fe 
fiilinin karşısında şöyle bir tanım görürsünüz: 

“Ayakta iken oturmak, durmak... (alâ harf-i 
cerriyle kullanılırsa) gözden geçirmek, incele
mek, bir harf veya kelime üzerinde durmak, an
lamak, farkına varmak...”

Yüklem, özne ile anlam kazandığı gibi özne
sine de anlam kazandırır. Her ne biçimde olursa 
olsun, amaçsız her özne, anlamsız eylemler üre
tir. Toplum olarak çok anlamsız fiiller üretir ol

duk. Anlamsız ve amaçsız söylemler ve eylemler 
içindeyiz.

Acaba; dirilmek için düşünmek, düşünmek 
için anlamak, anlamak için dinle(n)mek, din
le (n)mek için durmak gerekmez mi?

Acaba toplum olarak; bazı “meselelere vakıf 
olmak” için biraz durmaya ihtiyacımız yok mu? 
Birbirimizi anlamak, birbirimiz hakkında dü
şünmek, birbirimizi dinlemek için biraz durma
ya ihtiyacımız yok mu?

Durmadan, dinlemeden, anlamadan, düşün
meden konuşarak, sadece ve sadece öfkelerimizi 
tazeleyip, korkularımızı canlandırmıyor muyuz? 
Canlanan her korkunun gemide açılan yeni bir 
delik olduğunu fark edemiyor muyuz?

Dertlerimizin Sorumluları

Bir vakte erdi ki bizim günümüz 
Yiğit belli değil mert belli değil 
Herkes yarasına derman arıyor 
Deva belli değil dert belli değil 

Ruhsatı6

“Sultan Abdülmecit, kılık kıyafetini tanın
mayacak halde değiştirip şehirde dolaşmayı çok 
severdi. Yine böyle tebdil-i kıyafetle Şehzadeba- 
şı’na geldi, güvenini kazanmış olan tütüncü 
dükkanına girdi, bir köşede oturdu.

Gelenler arasında aşina bir yüz gördü: Eski 
Maliye Nazırı Nâfiz Paşa... Çok muktesid, hesa
bı, hiçbir yolsuzluğa göz yummamakla tanınan 
Nafiz Paşa, öteki nazır paşalarla geçinememiş, 
istifa etmişti. Paşa çok ucuzundan, açıkta satılan 
az bir tütün aldı. Paşa gittikten sonra tütüncü 
padişaha döndü:

“Efendimiz... bu adam ötekiler gibi yüklerle 
hususi tütün alabilirdi. Haline baktıkça memâ- 
lik-i şahanenizde namusun bedelini düşünüyo
rum.”

Bu, güngörmüş bir esnafın bir padişaha vere
ceği en büyük dersti şüphesiz... Genç tâcidar, 
ülkesinin nabzını tuttuğu yerlerden birisinde 
gerçekleri öğrenebilmenin bedelini müsamaha 
ile ödedi, tütüncüye kızmadı, üstelik Nafiz Paşa, 
yeniden Maliye Nazırı oldu.

Şair Kâzım Paşa bunun üzerine şu kıt’ayı söy
ledi:
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Sıdk ile devlete hüsn ü hizmet 
Olmuyor ind-i İlâhîde heba 
Buna bürhân-ı kavi ister isen 
İşte Mâliyede Nafiz Paşa”7

Daha önce başka bir sebeple kaleme alarak 
ifade ettiğimiz gibi, dertlerimizin sorumlularını 
hep dışarıda arar olduk. Müsebbibi olduğumuz 
kavga ortamını, manasız cedelleşmelerimizi, tar
tışmalarımızı, kaht-ı rical ve katl-i ricale sebep 
olan siyasi ve toplumsal tarzımızı ve yapımızı, 
hulasa kendimizi her daim dertlerimizin müseb
bibi olmaktan azade kıldık. Dertlerimiz karşısın
da böyle bir tavra sahip olunca da dertlerimize 
derman bulamaz olduk.

Dertlerimize derman olacak ferman sahibi 
Sultan Abdülmecit’ler ve sultana “padişahım çok 
yaşa” demektense, cesaretle “memâlik-i şahane
nizde namusun bedelini düşünüyorum” diyebi
len “güngörmüş esnafımız” çoğalmadıkça, “ek
mek kavgası”nı kendisi ve avanesi için değil, 
milleti için yapan devlet adamlarımızın sayısı 
artmadıkça, “değerlerimizi” dilimizden düşür
mediğimiz kadar hayatımıza katmadıkça, bizler 
daha çok zaman dertlerimize derman arar duru
ruz.

Binlerce yıl öteden bizlere seslenen şu satır
lara bakınız:

“Platon’a göre, toplumsal mücadelenin sonu
cunda ortaya demokrasinin çıkabilmesi için 
yoksulların zaferi kazanmaları ve karşı taraftan 
kimilerini idam ettirip kimilerini kovduktan 
sonra geri kalan yurttaşlara devletin idari işle
rinde ve memuriyetlerde eşit pay ve görev ver
meleri gerekir. Böyle bir devlet düzeninin karak
teristik özelliği özgürlüktür. Ne var ki, özgürlük 
olduğu için bütün düzenler yer alır bu devlet bi
çiminde. Platon’un, bugünün yaygın kavramıyla 
“kaotik” ile “özgür” niteliklerini neredeyse ör- 
tüştürdüğü böyle bir devlet düzeninde kimse 
kimseyi işinin başına gitmeye zorlayamayacak, 
canı istemediğinde kimse kimsenin emrini din
lemeyecektir. Başkaları savaşırken sen seyrede
bilir, herkes barışı korumaya çalışırken sen sa
vaşı körükleyebilirsin. Yasalarla bir yetki veril
memiş olsa bile, istersen her türlü resmi görevi 
yüklenebilirsin. Suçlular, mahkûmlar ortalıkta

ellerini kollarını sallayarak dolaşırlar... Aslında 
eşit olsunlar olmasınlar, herkese bir eşitlik sağ
lar bu düzen. Demokrasi devleti gibi bu düzenin 
de kendisine karşılık gelen insanları vardır. Bu 
insanlar, engel, dur durak bilmeyen, her arzula
rının, her isteklerinin yerine getirilmesini bekle
yen, ihtiyaçlarının sınırları bulunmayan insan
lardır. Bunları daha gençken eğitmek gerekir
ken, iyi eğitilmemiş genç insan, yabanarılarma 
dönüp onların dünyasına yerleşir. İçinde temiz 
bir şey kalmamış delikanlı, saygısız, düzensiz... 
biri olup çıkacaktır. Kısacası, her düzeyde, dü
zen çığırından çıkacaktır.”8

Yazımızı Pandit Nehru’nun Ingilizler’in Hin
distan üzerindeki hâkimiyetlerinin sebeplerini 
değerlendirmesi ile sonlandıralım:

“Ingilizlerin Hindistan’daki doğru ve yanlış 
eylemlerini okurken izlemiş oldukları siyasete 
ve bundan doğan yaygın sefalete zaman zaman 
kızacaksınız. Fakat bunun böyle olması kimin 
hatası idi? Bunun sebebi zayıflık ve cehaletimiz 
değil mi idi? Zaaf ve kusur her zaman için des
potizmi davet eder. Eğer İngilizler karşılıklı an
laşmazlıklarımızdan yararlanmışlarsa kendi ara
mızda münakaşa ettiğimiz için hata bizimdir. 
Eğer bizi bölebilmişlerse, ayrı grupların bencil
liklerinden yararlanarak zayıflatabilmişlerse bu
na müsaade etmiş, olmamız kendiliğinden İngi- 
lizlerin üstünlüğünün işaretidir. Onun için eğer 
kızacaksanız zaafa, cehalete ve içimizdeki çatış
maya kızınız, çünkü dertlerimizin sorumluları 
bunlardır. ”9
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Yaşayan İslâm

İFTAR DEĞİL 
ORUÇ AYIMIZ 

RAMAZANIMIZ

NUREDDlN YILDIZ

Hangi Ramazan?
Sahurundan iftarına, teravihinden sadakasına 

kadar Peygamber aleyhisselamm Ramazanı ortada
dır. Bizim sergilediğimiz ramazan da ortadadır. As
lı zühde ve dünyanın cazibesine karşı direnmek 
olan ramazan anlayışının, çağın fitneleri karşısında 
şekil değiştirmeye başladığı, açlık terbiyesinin ye
rini şehvetleri azdırma gibi bir aşırılığın aldığı göz
le görülür bir gerçek olmuştur. Maalesef Ramazan 
ayı ile beraber ‘hangi ramazan’dan söz ettiğimizi de 
vurgulama ihtiyacı hisseder olduk. Ramazanın 
akıp giden hayatımızda yapması gereken değişik
likler, ramazanı Ramazan yapan değerlerdir. ‘Bize 
uydurulmuş’ bir Ramazan değil, ‘bizi değiştiren’ bir 
Ramazan orijinaldir.

İlk Hamlemiz Nasûh bir Tövbe
Ramazanın fırsatlar arasında en cazip bir fırsat 

olduğuna inananlar olarak günahlarımızı ve akıbe
timizi tefekkür etmeye ne kadar da muhtacız. Ra
mazan, tefekkür ve tövbenin bulunmaz zamanıdır. 
Ramazan, arınıp cennete girmeye en mümkün ol
duğu zamandır. Tövbenin ve Salih bir hayatın rek
lamını yapmak yerine uygulamasına geçmek için 
zaman en uygun zamandır.

Tövbe için, Kadir gecesini bekleyecek vakti
miz yoktur. Ne zaman günahlarımızdan sıyrılır
sak bizim Kadir gecemiz o gecedir, diye inanır, 
samimiyetle gayret ederiz.

İlk İşimiz Orucun Fıkhım Öğrenmek
Bilmeyen veya aslı gibi bilmeyen, istese de gü

zelini yapamaz. Dinimiz ilim dinidir. Bizde, öğren

mek bir ibadettir. Hangi işle meşgul isek o işin, o 
ibadetin ahkâmını öğrenmek farzı ayındır. Rama
zan ayma hürmetimizi ve oruç ibadetine bakışı
mızdaki ciddiyeti göstermesi açısından işe, bir il
mihal kitabından oruç konusunu okuyarak başla
yalım.

Gece Kıyamına Alışalım
Gece ibadeti Ramazan ayının farklılıklarmdan- 

dır. Teheccüd namazı, gece Kur’an tilaveti, zikir bu 
ayda yapmamız gerekenlerdendir. Bu ayda, gece 
Rabbi için ayakta kalanlardan olmaya alışabiliriz.

Cemaatle Namaz
Cemaatle namaz kılmak erkekler için ihmal 

edilmemesi gereken sünnetlerdendir. Ramazan
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ayının feyiz ve bereketini en iyi şekilde yakalamak 
için erkekler namazları muhakkak camilerde ce
maatle kılmalıdırlar. Mümkünse iki namaz arasını 
da (bir kaç defalığına da olsa) camide geçirerek, 
unutulmak üzere olan sünnetlerden birini daha ih
ya edelim.

Teravih Namazı (Heba ettiğimiz ilahi lütuf)
Teravih namazı, Ramazan ayının en mühim na

file ibadetlerindendir. Ancak, namazın heybeti ve 
Ramazan ayının manası ile bağdaşmayacak bir te
ravih namazı, belki de vebal altına girmemize ne
den olabilir. Bunun için Teravih namazını çabuk 
kılmak gibi bir hedefimiz olmasın. Gerekiyorsa ve 
özrümüz sabit ise, az kılalım, ama namaz gibi kıla
lım. En güzel şekliyle ve daha fazla kıraatle kılmak 
gibi bir hedefimiz olsun. Daha muttaki ve kıraati 
daha iyi olan imamların bulunduğu mescitleri se
çelim.

Namaz ibadetinin kendine mahsus şekli ve 
heybeti teravih namazında kaldırılabilir, diye bir 
kural yoktur.

Sadaka (En zor ama en makbul ibadetlerden)
Alanı Allah’tır, vereni de ben, diyerek sadaka 

verilir. Kendi ailemizin ihtiyacını giderdikten son
ra Allah rızası için verebildiğimiz kadar sadaka ve
relim.

... Ve Kur’an Tilaveti
Allah Teala Kur’an-ı Kerim’de Ramazan ve 

Kur’an’ı beraber zikretmektedir. Hatta Ramazanda
ki büyüklük, Kur’an’m o ayda inmiş olmasından
dır. İbni Abbas radıyallahu anhuma Peygamber 
aleyhisselamm Ramazan ayında Kur’an’ı daha fazla 
okuduğunu haber vermektedir. Ne kadar Kur’an 
okursak o kadar Ramazan ayma dalmış olacağımı
zı iyi bilelim.

Zikir (Huzurlu kalplerin sahibi olabilmemi
zin yegâne yolu)

Ramazan günleri Allah’ı zikretmemiz için en 
coşkulu günlerimiz olmalıdır. Zikir bütün yılın 
ibadeti olmakla beraber, bu günlerde mutlaka artı
rılarak yapılmalıdır. Bilhassa,

- sahur vaktini,
- sabah namazını,
- iftar saatini,
- camide namazı beklediğimiz dakikaları
ihya etmeliyiz. Yüz defa salavat, yüz defa keli- 

me-i tevhid, yüz defa teşbih vb. Allah’a ve O’nun 
cennetine yaklaştıran mübarek sözler dilimizden 
eksik olmamalıdır.

Bir İlim Meclisine İştirak Edelim
Her gün bir ayetin tefsirini veya bir hadisi şeri

fi öğrenelim. Ya da bir fıkıh meselesi çözelim. Eh
lini bu tip meclisler oluşturmaları için teşvik ede
lim, o meclislere katılarak ecre ortak olalım. Rama
zan ayını, en büyük amellerden olan Allah için ilim 
öğrenme ile bir kat daha mamur hale getirelim.

Bir ayda çok şeyler öğrenebiliriz. Bir ayet, bir 
hadis, fıkıhta bir konu az değildir. Bir ilim meclisi
ne devam etmek, bu ümmetin tarihi güzelliklerin- 
dendir. Günde on dakikalık bir bilgi, yıllar sonra 
kitaplar dolusu bilgiye dönüşebilir.

Ramazan ayında her gün selefi salihinden biri
nin hayatına ait malumatı da öğrenebiliriz. Şevki
miz ve aşkımız artar. Heyecanımız çoğalır. Umu
dumuz güçlenir.

İ’tikâf
1’tikâf sayesinde ibadet ve kulluğun daha de

rinlemesine idrak edilme imkanı bulunur. Kadir 
gecesini idrak etme imkanı daha yüksektir. Başlı 
başına bir ibadet olan “mescitte bekleme” sünne
tine alışılır. Günlük alışkanlıklar ve fasit çevreden 
emin olunulan bir on gün yaşanmış olur. Dış etki



lerden uzak bir Kur’an tilaveti belki de hatmi im
kânı olur. Gece ibadeti ve nasûh bir tövbe için da
ha nezih bir ortamda bulunulmuş olur. Kalbin te
davisi yönünde bir tezkiye ve ıslah dönemi geçiril
miş olur.

Kadir Gecesine Hazırlık
Ümmeti Muhammed’in bu asırda belki de en 

çok mağdur olduğu, aslım idrakten mahrum oldu
ğu nimetlerden biri de Kadir gecesi nimetidir. On
larca yıl yerine bir geceyi ihya ederek âbad olup, 
cennete nail olmak gibi büyük bir nimet ve lütuf 
olan bu gece kandillerle ve simitlerle geçiştirilecek 
bir gece değildir. O bir gezi ve muhabbet gecesi 
olamaz. Bunun için Kadir gecesi ile ilgili olarak şu 
hususlara dikkat edelim:

1-Bu geceyi Allah Teala Ramazan ayı içinde giz
lemiştir. 27. gece diye kesin bir gece yoktur. İşin 
sırrı da onu bütün bir ay boyunca arıyor olmaktır.

2-Bilhassa son on gün Kadir gecesi için yüksek 
ihtimalli gecelerdir.

3-Kadir gecesinde ne yapılabilir? Bu soruyu Hz. 
Aişe annemiz radıyallahu anha Resûlullah sallalla- 
hu aleyhi ve selleme sorduğunda şu cevabı vermiş
tir: “O gece şöyle dua et:

“Allahım! Sen çok bağışlayıcısın. Kerimsin. Ba
ğışlamayı seversin. Beni bağışla.”

Demek ki, o gece Allah’a el açma gecesidir. 
Maksat günahlardan kurtulmaktır. Günahlardan 
kurtulacak işleri yapmaktır. Bize Kadir gecesini 
tanıtan sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve 
sellem, bunun dışında özel bir ibadet tanıtmamış- 
tır. Ashabı Kiram ve diğer selef büyükleri mescit
lere kapanıp, bu geceyi çevrelerinden uzak, sec
cadeleri başında tövbe ve istiğfarla, tefekkürle ge
çirmişlerdir. Onlardan iyisini yapacak durumda 
değiliz.

Aile Yapımızı Islah Edelim,
Toptan Allah’ın İpine Sarılalım
Aile üyeleri arasında şeytanın iğvası ile oluşan 

kopuklukları gidermede Ramazan ayını iyi bir fır
sat olarak değerlendirelim. Ramazan ayında bir 
yandan Rabbimize yakınlık kuracağımız amellerle 
yoğunlaşırken bir yandan da eşlerimizle balayı 
günlerimizin güzelliklerine gidelim; çocuklarımızı 
yeni yürümeye başladıkları günlerdeki özlemle ku
caklayalım. Böylece onları şeytanın tuzağına düş
memeleri yönünde muhafaza etmiş olur ve Rama
zanı da sevdiririz.

Dua İçin Özel Vakit Tahsisi
Oruç ile bir arada zikredilen şeylerden biri de 

duadır. Bakara suresinde orucu anlatan iki ayetin 
arasında duaya teşvik eden ayet vardır. Oruç tutan 
mümin Rabbine yakın olduğunu, orucun bu ya
kınlığı artırdığını bildiğine göre, dua için en müna
sip vakitte olduğunu da bilmelidir.

NASIL ORUÇ TUTALIM?

Önce Şu Sahurdan Başlayalım
Sahurdan başlayan bir farklılıkla oruç tutalım. 

Peygamber aleyhisselam efendimiz:
Sahur yemeğinde bereket olduğunu,
Ehli kitabın orucu ile bizim orucumuz arasında 

sahur yemeği yemenin fark olarak bulunduğunu, 
Meleklerin sahur sofrasmdakilere dua ettiğini ha
ber vermiştir. İftar sofralarındaki bolluk ve farklılı
ğı sahur sofralarına da taşımamız gerekmektedir. 
Oruca yeni başlayanların bu konuda teşvikine yö
nelik gayretler içinde olmalıyız.

Sahur yemeği, iftar yemeğinin aksine bol olma
lıdır. Hadisi şerifler, sahurda bolca yemeyi emir 
buyuruyor. Sahur sofrası, imsak vaktine en yakın 
vakte kadar geciktirilmelidir. Bu da ayrı bir sün
nettir. iftar, akşam namazı vakti girer girmez he
men yapılmalı, sahur ise son vaktine kadar gecik
tirilmelidir.

Sahur sofraları, zikir ve tefekkürle bereketlen- 
dirilmelidir. Allah Teala’nm nimetleri ve Ramazan 
ayının gerekleri üzerinde tefekkür ve konuşmalar 
uygun düşen işlerdendir.

Sahur yemeği için kalkanların o saatte Allah 
Teala’nm kullarından taleplerini beklediğini de 
unutmamalıdır. Nafile namazın ve zikrin, Kur’an 
okumanın en feyizli sayıldığı zaman dilimi, saniye
leri hesaplanarak değerlendirilmelidir.

İftar İçin Bir Hareket ve
Heyecan İçinde Olmak Gerekir
Bu ümmetin, iftara acele ettiği sürece hayırda 

olduğu Peygamber aleyhisselam efendimizin ver
diği haberlerdendir. Bu yapılan ibadeti ciddiye al
manın göstergesidir. Sofralarımızda tabaklara uza
nan el sayısı arttıkça bereketin de artacağım unut
mayalım. Besmele ile başlayıp, iftara mahsus duayı 
okumamız soframızın önemli âdabmdandır.

Bu yaptıklarımızı, bizi izleyen yavrularımızı 
eğitecek şekilde sesli ve gerekiyorsa tekrarlayarak 
yapmaya gayret edelim.
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İsraf Rabbimizin yasak ettiği işlerdendir.Hele 
her işimizi Allah Teala’mn rızasını kazanmak için 
yapmaya çalıştığımız bir ayda, Rabbimizin nimet
lerini zayi eden oburluk ve israf gibi hal ve tavırlar
dan kaçınmalıyız

İftarda sünnet olan az yemektir. Asıl yeme ihti
yacımızı sahura saklayıp, iftarda ayakta duracak 
kadar yiyelim. Yediklerimiz de gözümüzün değil 
midemizin doyacağı şeyler olmalıdır.

Rabbimizin nimetleri ile iftar ettikten sonra ak
şam namazını hiç geciktirmeden eda etmemiz o 
anki en önemli vazifemizdir. Mümkünse ev halkı
nın da katılacağı bir cemaatle namazı eda etmek 
ecir üstüne ecir olur.

Soframızda Allah’ın rahmetini celbedecek kim
seler bulunsun

Salih müttaki bir zat, bir yetim, bir dul, gerçek
ten yemeğe muhtaç bir miskin, hadis, fıkıh okuyan 
bir talebe... Bunlar misafir değil baş tacıdırlar. Re- 
sulullah aleyhisselam efendimiz, onların sayesinde 
rızık gördüğümüzü haber vermiştir. Eğer sofra
mızda böyle biri bulunursa, onun bulunuşu ile bi
zim minnettar olmamız gerektiğini unutmayalım. 
Ona hizmette ailece yarışalım. Hanımlar da kendi 
hemcinsleri arasından böylelerini bulup, beraberce 
iftar etsinler, o zaman da erkekler onların hizmeti
ni hazırlasın.

İftar sofralarımızı birbirimize, elimizdeki ni
metleri teşhir yeri olarak kullanıp, Allah’ın gazabı
nı üzerimize çekmeyelim.

Orucun Aslı, Bütün Organlara
Eğitim Verilmesidir
Sadece aç kalmak oruç değildir. Yalan, iftira ve 

gıybet gibi dil afetleri, orucu yer bitirir. Hadisi şe
rifler yalan konuşan bir insanın orucunu boşu bo
şuna açlık şeklinde yorumlamıştır. Midemiz aç bı
rakılırken, dil ve göz gibi organlarımız da kontrol 
altında tutulmalıdır.

Oruçlunun sinirlerine ne kadar hâkim olacağı 
Allah Teala’nm görmek istediği şeylerdendir. Sev
gili Peygamberimiz aleyhisselam, oruçluya saldırıl- 
ması halinde “Ben oruçluyum. Ben oruçluyum.” 
demesini emretmiştir.

Ne kadar sabredeceğimiz, ne kadar aç kalacağı
mız gibi denenecek şeylerdendir.

Büyük Risk: Kul Hakkı
Kul haklarından arınmadan yaptığımız ibadet 

ve hayırların büyük hesaplaşma gününde, alacaklı
larımıza verileceğim bilelim. Sevgili ve güzel Pey

gamberimiz aleyhisselam: “Bu gerçek bir iflastır.” 
diyor. Helalleşelim.

Şunlardan Uzak Duralım
Görüp duyduklarımız, uzun süre bizi etkile

mekte, istesek de görüp duyduklarımızın etkisi dı
şında yaşamakta zorlanmaktayız. Moralsiz ve 
umutsuz yaşatmaya yönelik haber bombardımanı
na en azından Ramazan boyunca tavır koyabilme
liyiz. Bir ay haber izlemeyelim. Kur’an’m haberleri
ne kulak ve gönül ayıralım.

Uyku düzenimizde değişiklik olduğu için gün 
boyu uyuma rehavetine düşmeyelim. Diş sıkılarak 
geçirilecek kadar kısa bir zamandır Ramazan.

Sabredelim.
Sabrın sonu cennettir.

İftar mı İfrat mı?
Ramazan ayındaki iftar çılgınlığına iştirakimiz 

olmasın. Ashabı Kiramın yaşadığı Ramazan ve on
ların tuttuğu oruçla benzerliği olmayan şeylerden 
nasıl ecir bekleriz? İftar adı altında bir çılgınlık ya
şanmaktadır. Ne katılalım ne de yaptıralım.

Şeytan neyi nasıl sunacağım iyi bilir. Son za
manlarda ihdas edilen “Ramazan Eğlenceleri” ne
ye hizmet ediyor? Şeytanı, dişlerini gıcırdatarak 
gelecek zannedenler onu hiç yakalayamazlar. Ra
mazan ve eğlence bir arada duramayacak iki keli
medir. Orucu emreden Bakara Suresinin 183. aye
ti “...umulur ki takva ehli olursunuz.” diye oru
cun farz kılındığını haber vermektedir. “Eğlen
mek ile takva” nasıl aynı anda bir arada olur ki? 
Hayatı sadece eğlenceden ibaret zanneden ve öyle
ce yaşayanlar bizim dinimizi de kendi anlayışları
na uydurmasınlar! Rabbimiz yaşlı gözler, ürperen 
kalpler beklerken, her gecesi Kadir gecesi olması 
muhtemel bir ayda eğlenme anlamına gelen şeyler 
çılgınlıktır. Hıristiyanlar böyle yaptılar da dinleri
ni tahrif ettiler. Allah’ın gazabına müstahak oldu
lar. Yol Ashabı Kiramın yoludur. O yol cennete 
varan yoldur. Bir takım safsatalar ileri sürerek ha
yatımızın en güzel fırsatı olan Ramazanı heba et
meyelim.

Ramazan boyunca ve bittikten sonra uzun za
man, Rabbimizden tuttuğumuz orucu ve yaptığı
mız diğer amellerimizi kabul buyurmasını dileye
lim. Dileyelim, çünkü O kabul etmedikten sonra 
ne değeri olur yaptıklarımızın?

Kulluğa devam edelim. Ramazanda hızımız ve 
ihlasımız artmış olacak. O hızla maksudumuza 
cennete varıncaya dek devam. Q
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EBU HANİFE’Yİ YENİDEN ANLAMAK
NECİP YOLCU

im â m -ı A zam  Ebû H a riîfe ’n in  a k ı l-v a h iy  b a ğ la m ın d a 
ki g ö rü ş le r in in ,  ya ş a d ığ ı yü z y ılı aşa ra k  ç a ğ la r  ö te s i

ne s a rk m a s ın ın  ve iç in d e  y a ş a d ığ ım ız  m o d e rn  çağ d a  
b ile  h â lâ  a k tü e l d e ğ e rin d e n  b ir  şey  k a y b e tm e m e s in in  
yeg â n e  s e b e b in i,  o n u n  e n g in  b ilim s e l y e te r li l ik le  m e 

ta f iz ik  k o n u la r ın  a n la ş ı lm a s ın d a  iz le d iğ i y ö n te m d e  
a ra m a k  g e re k tiğ i k a n a a tin d e y im . O n u n  K e la m  s is te 
m in d e  a k ı l- v a h iy  i l iş k is i  ö n e m li b ir  y e r işg a l eder. Bu 
k o n u d a  o, a k la  ve  na k le  o lm a s ı g e reken  d e ğ e ri v e r 
m iş t ir .  D ü ş ü n c e  s is te m in i K u r ’an, s a h ih  h a b e r ve sa 
hab e  fe tvâ s ı ü ze rin e  k u rm u ş tu r . O na g ö re , d in i in a n 
c ın  m a lz e m e le r i v a h iyd e n  ç ık a r ılır . A k lın  g ö re v i, bu 
m a lz e m e le r i d o ğ ru  b ir  ş e k ild e  y o ru m la m a k tır .

D iğ e r  ta ra fta n , Ebû H a n îfe ’n in , A lla h 'ın  v a r lığ ı ve 
n ü b ü v v e t in  g e re k li l iğ i g ib i k o n u la rı a n a li t ik  y a rg ıla ra  
b a ğ lı o la ra k  tü m e l a n la m d a  e v rense l b i lg i d ü z e y in d e  
a n la m a s ı, m o d e rn  ça ğ ın  s is te m  k u ru c u  f i lo z o fla r ı ile  

b ü tü n le ş t iğ in in  b ir  g ö s te rg e s id ir .  Ebû H a n îfe 'n in  o n 
la rd a n  a y r ı ld ığ ı  n o k ta , d in d e  a k lın  y a rg ı la r ın ı m u tla k  
o la ra k  g ö rm e  y a n lış ın a  d ü ş m e m e s id ir .  O, a k lın  tü m e l 
o la ra k  k a v ra d ığ ı k im i k o n u la r ı,  ö ze lle r d ü z e y in d e  
s e n te tik  y a rg ıla rd a n  h a re ke tle  vah ye  d a y a n d ırm a s ı, 
a k ı l- v a h iy  i l iş k is in i  d e n g e le m e  a ç ıs ın d a n  b ü y ü k  a n 
la m la r  ifa d e  e tm e k te 'd ir.

E bû H an îfe , he r ne ka d a r ken d i ç a ğ ın d a  a k lın  ö n e 
m in i h a fife  a lan  ve a k lî  d ü ş ü n c e  g ir iş im le r in i  m a h 
k u m  eden  z ih n iy e t le r  o lm a s ın a  ve  k e n d is in e  de karşı 
ç ık m a la r ın a  ra ğ m e n , re ’y c i l iğ in d e n  h iç b ir  zam a n  
ö d ü n  v e rm e m iş t ir .  O, b ir  h a k ika t a ra ş tır ıc ıs ı o la ra k , 
h iç b ir  zam a n  -k im d e n  g e lirs e  g e ls in -  d o ğ ru n u n  fa i l i 
ne d e ğ il,  f i i l in e /e y le m in e  b a km ış tır. D o ğ ru  b i ld iğ i  
g ö rü ş le r in i h e r zam an ve h e r şartta , -v e le v  ki bu d e v 
r in  s iy a s i le r in e  s iv il  i ta a ts iz lik  ş e k lin d e  b ile  o ls a -  s a 
v u n m u ş  ve a rk a s ın d a  d u rm u ş tu r . Ebû H an îfe , he r ne 
ka d a r e h l- i  h a d is  ta ra fın d a n , d in i d o ğ ru  a n la m a d a  
re ’y c i l iğ i  b ir  y ö n te m  o la ra k  b e n im s e m e s in d e n  d o la y ı

yen i b ir  d in  m û c id i (!) o la ra k  s u ç la n m ış s a  da, h a d îs 
le rin  a n la ş ı lm a s ın d a  g e liş t ird iğ i y ö n te m e  b a k ılırs a , 
o n a  h a k s ız lık  e d ild iğ i aç ığa  ç ıka r. O nun  h a d îs le r i 
K u r’a n ’a a rze d e re k  k r it iğ e  tab i tu tm a  m e to d u , g ü n ü 
m üzde , İs lâ m î i l im le r  a la n ın d a  y e n i y ö n te m  a ra y ış la r ı
n ın  y a p ıld ığ ı b ir  d ö n e m d e , çözü m e  y ö n e lik  o la ra k  h e 
yecan  ya ra tıc ı b ir  ç ık ış  y o lu  b u lm a y a  h izm e t e d e b il ir .

H iç  k u ş k u s u z  va h iy , a k la  h ita p  ede r ve a k ıl ta ra 
fın d a n  da  y o ru m la n ır ,  iş te  bu n o k ta d a  Ebû H a n îfe ’n in  
te ’v il ,  te fs ir  ve te n z il b a ğ la m ın d a  g e liş t i rd iğ i  m e to d o 
lo ji ,  a k ı l- v a h iy  k o n u s u n d a k i i l iş k i le r in  h a n g i b i l im s e l 
z e m in d e  o rta k  b i lg i  ü re t im  fa a liy e t le r in i g e rç e k le ş t ir 
m eye  k a tk ıd a  b u la n a c a ğ ın ı ö ğ re n m e m iz  a ç ıs ın d a n  
son  d e re ce  ö n e m lid ir .  B u b a ğ la m d a  o, z â h lr in d e n  ne 
k a s te d ild iğ i a n la ş ılm a y a n  â ye tle r in  te n z ilin e  im a n  e t
m e k le  b ir l ik te  y o ru m u n d a  hata  eden k im s e n in  kü fre  
g irm e y e c e ğ in i;  a k s in e , z â h ir in d e n  ne k a s te d ild iğ i 
a ç ıkça  a n la ş ıla n  te n z ili ve  te v il i b ir  o la n  â ye tle rd e  
te ’v lle  g itm e n in  in sa n ı k ü fre  d ü ş ü re c e ğ in i s ö y le m e s i, 
m u h k e m  ve m ü te ş â b lh  n a s la rın  y o ru m u n d a  iz le n m e 
si g e re ke n  y ö n te m i b e lir tm e s i a ç ıs ın d a n  ö n e m li b ir  

y e n i l ik  o la ra k  g ö rü lm e lid ir .
Ebû H a n îfe ’n in  k e la m î k o n u la r ın  a n la ş ı lm a s ın d a  

iz le d iğ i a k ılc ı y ö n te m i, dah a  s o n ra  o n a  F ık ıh  a la n ın 
dak i ç a lış m a la r ın d a  g ü ç lü  b ir  p e rfo rm a n s  s a ğ la m ış 
tır . Ebû H a n îfe ’n in , d e li l o lm a  b a k ım ın d a n  h e r b i r is i 
n i k e n d i d o ğ a s ın d a  g ö re n  a k ı l-v a h iy  a n la y ış ı, b u g ü 
n ü n  M ü s lü m a n  z ih n iy e ti a ç ıs ın d a n  b il in m e s i,  son  
d e rece  ö n e m  arz e tm e k te d ir . O n u n  y ü z y ı lla r  ö te s in 

den d in i  d o ğ ru  a n la m a  k o n u s u n d a  g e liş t i r d iğ i  a k ılc ı 
y ö n te m i iy i ka v ra n ırsa , y ü z y ılım ız a  h ita p  eden  ç a ğ r ı
s ı, y e n ile ş m e c l M ü s lü m a n  z ih n iy e tte  ya n k ı b u la c a k 
tır . E lb e tte  bu ç a ğ rı, iç in d e n  g e ç t iğ im iz  b e lir s iz l ik le r  
ç a ğ ın d a , hem e n  hem e n  haya tın  b ü tü n  a la n la r ın d a  
y ö n ü n ü /p u s u la s ın ı  ş a ş ırm ış  İs la m  â le m i iç in  de  b ir  
ç ık ış  y o lu  h a rita s ı iş le v i g ö re c e k tir . m
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Yaşayan İslâm

TAKLİT

ALİ NAR

Taklit, bir şeyin benzerini yapmaktır. Mantıken, 
aynısını yapmak muhaldir. Benzeri de ana özellik
leriyle olursa, benzer sonuçlar verir (veya alır); ta
li benzerliklerle olansa, benzeri sandırır... Taklit 
bir zenaat olur, sanat olmaz. Ama tiyatro ve mizah 
alanında, duyguları harekete getirdiği için sanat 
addedilmektedir. Tabii, müzikteki daha bir sanat- 
çadır; çeşitli seslerin taklidi, beşerin hoşuna gi
dince sanat olmuş. İlimde taklit ise mevzu ve 
branşına göre değerlendirilebilir. Meselâ deneysel 
(tecrübi) ilimlerin özü taklittir. Tıp buna örnek: 
Bu alanda bilimseli de pratiği de aynı kapıya çı
kar. Bir uzman doktor hastasını, öbürleri gibi mu
ayene eder, ilaçları dener, sonuç alır veya deneyi 
değiştirir. Basit bir kırık-çıkıkçı da babasından ve
ya ustasından gördüğünü (büyük oranda) taklit 
eder...

Bu taklitler sonuç verince (tabir caizse) tahki
ke varmış olur. Müsbet ilimlerde iş böyle: Dene
yerek gerçeğe veya kanuna varılır. Çoğu kere 
uzun asırlarca, deneylerde aksini isbat ede ede ge
lir. Bu yüzden de müsbet/pozitif (yani tecrübi/de- 
neysel ilimler) hep değişkendir. Yüzde yüz kesin
lik iddia edilemez... Bu yüzden de yenilenir, de
ğişir ve gelişir... Hipotezle başlar, teze varır ama 
antitez gelebilir, tezi yıkıp, yeni bir tez oluşturabi
lir...

Sırf akli ilimlerse, akılların sayısınca teze sa
hiptir. imkânları toplamış kimseler, tezini yaygm- 
laştırırsa, sanki “cem’i ukul” edilmiş gibi olur: Bir 
zaman gerçek gibi revaçta kalır, ama bir başka 
klik çıkar, vasıtaları toplar ve yeni bir tez kurup 
yürürlüğe koyabilir... Eskiler, eskimiş olur. O ve 
ondaki varılan sonuçlar tutulunca, keşif ve ner- 
deyse aksiyom (mütearife: inkârı imkânsız) bir

karar ve bilgi sayılır. Ama bir devir gelir onu da 
deviren akıllar çıkar.. Felsefe ise bunların yorum 
ve değerlendirilmesini yaptığından, onlara bağlı 
olarak yıkışmalı ve tezatlı bünyeyle sürer gider.. 
Astronomi başta olmak üzere; tarih, coğrafya, sos
yoloji, hukuk ve ötekiler de, az veya çok, değiş
kenlik derecesine göre ilim bile sayılmadığı ol
muştur. Ama tabii, uzun zaman içinde oluşan ku
rallarıyla ilim safına geçmiştirler...

Dinde veya din ilminde de taklit önemli bir ta
vırdır. Müsbet anlamda taklit, amel ve ahlakta 
olurken, itikad ve inançta taklit hoş görülmez. Ya
bancı inanç ve ahlakları taklit ise küfürle yaftala
nır. Çünkü sistemi yıkmadan, başka sisteme 
uyum olmaz... Yani; akidede taklit, zaruret olun
ca (veya öyle şartlarda) zor zar caiz; tahkik farz. 
Kaynağa, dehle, isbata ulaşmak gerekli. Amel ve 
ahlakta ehliyete göre taklit caiz veya şart olur. 
Başka dünya görüşlerini taklit ise haramdır.

Din dışı bilgilerin kaynağı; akıldır, deneydir, 
gözlemdir.

Bunlar, din ilminde kaynak değil, vasıta ve zo
runlu alettir.

Din ilminin kaynağı (mahut tabiriyle dogma) 
nasstır. Yani ta başlangıcında o dinin kurucusu 
olarak bilimin makamının koyduğu ana ilkeler, 
değişmez kurallar. Uygulamalarında zaruretlere 
bağlı olarak biçim değişikliği olsa da öz değişmez. 
Yani din ilminde (bilgi ve öğretisinde) tez öncelik 
arzeder. Teori yada hipotez yoktur. Isbat da hipo
tezi (varsayılanı), teoriyi (aklî tahmin ve telkini) 
değil; inanılanın ana kaynakta ve esasları koyanın 
teklifinde önce, var olup olmadığına, varsa nasıl 
anlaşılabileceğine kafa yormak veya kitabi ilgiye 
bakmaktır. Bu yüzden değişme söz konusu değil
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dir. Değişme gibi gözüken sadece sunuş ve pratik 
uygulamadadır...

İşte bu bakışla bütün dinleri gözlersek; ister 
“semavi” diye nitelenenler olsun (Yahudilik ve 
Hıristiyanlık gibi...) ister vahye dayandığı söylen
meden, kural koyucusu bir fert veya toplum (ol
sun, bilinsin bilinmesin) başı sayılan beşeri otori
tenin bıraktığı izler ve örfler nazarında değerlen
dirilir. (Budizm, Şintoizm, Konfüçyanizm... gibi) 
disiplinler böyledir ve tahkikiliği ve doğruluğu, 
isbatı yoktur. Meselâ Hıristiyanlığın İncili şüphe
lerle ma’l mülküdür (maal-mümkündür): 
İsa(a.s.)’m vahiylerinden bir iz taşıma şansı zayıf
tır. Aslını tesbitte ve korumadaki tarihi zaaflar yö
nünden... Yahudilerin Tevratı ise, şu andaki ha
liyle, vahye ve metafizik öze hakaret eden bir hı
yanet belgesidir. Hatta insanı bile hiçe sayan bakış 
açısıyla suç belgesidir.

Öyleyse biz, “Din ilmi” denince, tahkike, ispa
ta yönelecek tek kaynak ve tek din tanıyoruz.: Ki
tabı ve onu tebliğ eden zatın hayatı belli ve yazıl
mış korunmuş kaynaktır. Her özelliği, işi, ahlakı 
ve tavrıyla dünyaca tam bilinen Peygamber...

O halde kaynağa başvurarak; inanılanın doğ
ruluğunu ispat imkânı vardır. Yani bilim adamla
rının (Din otoritelerinin) sistemleştirip sunduğu; 
inanç, amel ve ahlak ilkelerinin kitapta ve sünnet
teki nasslara/değişmemiş ve değiştirilemez metin
lere uygunluğu aranır.

Diyelim ki, öbür bilimlerde, her tecrübe ve ke
şif bir yeniliğe ve gelişmeye götürürken; din il
minde sadece; ana ilkelere uygun söyleme katkı 
sağlar, daha net ve daha emin açıklama getirebilir.

Yani tebliğde, telkinde daha etkili bir usul ve 
üslup bulunmuş olması mümkündür: Gelişen din 
değil, kafalar olacak; anlar kavrar hale ulaşacak... 
Esasen gelişen “din dışı” bilgilerin hazırladığı 
malzemeler (vasıta ve araçlar); o malzemelere aşı
na ve alışık zihinlere din bilgisini sunmada kolay
lık sağlar: Diyelim ki; gayb alemini, gaybî bilgiyi, 
açıkçası vahiy ve ilhamı; bilgisayar ve interneti 
kullananlara anlatmak kolay olur: Bir benzetme 
(analoji) ile “sanal âlem” diye adlandırılan vakı
aya bindirerek Peygamberlerin gaibden getirdiği 
bilginin imkânını (olabilirliğini) teklif edersek, 
bu zihinler maddeye şartlanmadıysa, o olabilirliği 
hazmedebilir. Tabi öbür isbat zincirleriyle ta
mamlanır... Yani peygamber haberinin kalitesi, 
hayata getirdiği insana kazandırdığı, ama akıl üs
tünlüğü nedeniyle de her beşerin ulaşamayacağı 
ve beceremeyeceği.. .gibi

Hemen kaydedelim ki; başka bir dinin mesela

İncil ve Tevrat öğretilerinin bu tarz bir fırsatı yok
tur. Çünkü zaten bozulup değişmiş; ya efsaneye 
yada tamamen dünyalaşmaya kaymış; bulunacak 
bir asla yönelmenin anlamı kalmamıştır.

İşte İslâm Nizamında:
Akidede taklit yasak, tahkik şarttır: İnanılacak 

ana ilkeler. (Allah’ın birliği v.b. ve helal ve haram
lar) için delile ulaşmak, yakin (kesin bilgi) şarttır. 
Ama gücü yetmeyenlerin de (mazeretine binâen), 
mukallidin imanı da sahihtir.

Amelde taklit zarurettir: Çünkü meseleler 
çoktur. Ancak uzmanlar halleder. Uzman kendi 
içtihadına, olmayan ise bir uzmana (ciddi müçte- 
hide) uymak zorundadır.

Ahlak ise zaten o iki devrenin tamamlanma
sıyla oluşan bir yaşama biçimidir; bir tür görerek 
öğrenilen, alışılan durumdur.

Yabancı dinleri, bağlılarını, ideolojileri taklid 
ise küfürdür.

Ama teknik ve sosyal oluşları da taklid etmek, 
herkesin durumuna göre zaruret veya mubah ola
bilir.

Din bilgisinin özünde yenileştirme ve geliş
me iddiasının batü olduğu ortada:

İslâm ekmeldir Allah onu ikmal edip tanıladı
ğım bildirmiştir. İlave, çıkarma olmaz: Ekmeli ik
mal, saf akla da, vakıaya da aykırıdır.

Rasülü de “bidata” kural koymuştur: Dinde 
esaslara aykırı olarak icad edilen şey sapıklıktır, 
küfre taşıyıcıdır.

Din, telbliğcinin ilk sunduğu safiyetle sürmek 
zorundadır.

İlk tez ve aksiyon öncedir. Araştırmacı ona 
varmayı hedefler, ona uygunluğu arar. O hedefe 
yürürse muteberdir.

Doğrusu, araştırmacı, yazılan ve söylenenlerin 
o ilklere uygunluğunu tahkik eder. Bunu başarır 
ve bu gidişte yeni çığır açarsa makbuldür, övülür. 
“İlk tebliğ ve telkine mutabakat... ”

Çünkü mübelliğ bunları tebliğ etmiş, yazdır
mış ve açıklamış, (tefsirini de yapmıştır). Bilgin 
ve araştırmacıya düşen; onları yeni bir üslup ve 
tasnifle çağın akima ulaştırmaktır. Esasen, çağdaş 
aklı ona hazırlamak... Hem de hiçbir ilave veya 
çıkarma değiştirme yapmadığına da kanaat aşıla
yarak! ... Müsteşrik kafası veya müsbet ilim özen
tisiyle yapılanlar ise reform; yani bidat kokusu ta
şır. ..

Öyleyse dinde din ilmindeki taklit, tebliğcinin 
ekmel tebliğini izlemek, ondan sapmadan insan 
aklını ona alıştırmaktır. Ekmeli ikmal, tamı ta
mamlamak abesiyle uğraşmaz... m
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NAMAZ AHLÂKI GÜZELLEŞTİRİR
ESMA SAYIN EKERİM

Namaz ah lak ı g ü ze lleş tire n  keş fe d ilm e y i bek leyen  b ir  
haz ined ir. N am az hâ z in e s in i keşfe tm eye başlad ıkça , 
onun ah lakı nasıl g ü z e lle ş tird iğ in i an lam aya  başlarız . 
“ S abır ve nam azla  A lla h ’tan ya rd ım  d ile m e ye ” nam azla  
a lışan b ir  k iş i, he r nam azında “Y a ln ız  sana ibade t eder 
ya ln ız  senden ya rd ım  d ile r iz ” d iye re k  sa b ır ah lak ın ı 
g ö n lü n e  hapseder. S a b ırla  hayatın  z o r lu k la r ın a  karşı 
m etanet, azim  ve d ira ye tle  yak laş ır.

Her nam azında  “ O hesap g ü n ü n ü n  s a h ib id ir ” a ye ti
ni h isseden  b ir  ku l, yapacağı her iy i l iğ in  ve k ö tü lü ğ ü n  
hesabını vereceğ i b i lin c i içe ris in d e  A lla h ’a ve insa n la ra  
karşı v ic d a n lı o lm a ya  ça lış ır. H ata la rın ı te k ra r e tm em e 
ye teneğ in i kazanan insan , A lla h ’a ve in sa n la ra  karşı s o 
ru m lu lu ğ u n u n  da b ilin c in d e d ir .  H a ta la rına  ve is y a n la rı
na rağm en k e n d is in i h uzu runa  nam azla  dave t eden 
R abb i’n in  h o şg ö rü sü n ü  gören b ir  ku l, nam az saye s in d e  
h o şg ö rü yü  ö ğ re n ir.

Her nam azda “ R abb im  ben i, a n n e m i-b a b a m ı ve b ü 
tün inanan la rı hesap g ü n ü n d e  b a ğ ış la ” d u a s ıy la  Rab
b i’n in  k e n d is in i b a ğ ış la d ığ ın ı h isseden  b ir  insan , e n g in  
b ir h o şg ö rü y le  in sa n la rı bağ ış lam ayı te c rü b e  e d e b ilir . 
R abb im iz  “ nam az k ılan  k im se le rin  e m a n e tle rin e  riaye t 
edecek le rin i, ş a h it lik te  d ü rü s t o la c a k la rın ı” v u rg u la r . 
Namaz hâ z in e s in i keşfeden b ir  insan, “ R a b b im iz  b izi 
doğ ru  y o la  h ida ye t e t” d iye rek  em anete riaye tte , ş a h it-

zi davranm aya  ç a lışa b ile c e k tir. S ecdede R a b b i’ne o lan  
tevazuun z irve s in i h isseden  b ir  ku l, insa n la ra  tevazuda 
da z irvey i y a k a la ya b ilir . R a b b im iz  “ nam az kılan  b ire y le 
rin  iffe tle r in i k o ru d u k la rın ı” ifade eder.

A k la  ve sağ d u yu ya  aykırı her f i ild e n  "b iz i d o ğ ru  y o 
la h ida ye t e t” d iye rek  uzak laşm aya  ça lışan  nam az kılan  
b ir  k iş i, böy lece  sosya l ve ah lak i değe rle ri k o ru m a  has
sas iye ti kazanır. Nam az k ılan  in sa n la rın  nam aza de 
va m la rın ın  akab inde  en ö n e m li ö ze llik le r in d e n  İk in c is i, 
“m a lla rın d a  d ile n e n  ve d ile n m e k te n  utanan fa k ir  in s a n 
lar iç in  hak o ld u ğ u n a ” in a n m a la rıd ır.

Nam az esnasında  R abbi ile  he r şeyi paylaşan , “ b ize 
dünyada  da iy i l ik  ver ah ire tte  de iy i l ik  ver ve b iz i ateş 
azabından k o ru ” d iye  duada  b u lu n a n  insan, b ü tü n  in 
san lık  a ile s iy le  s e v g is in i, i lg is in i,  b i lg is in i ve m a lın ı 
p a y la şa b ilir .

Nam az hayat ve d is ip lin  p ro g ra m ı o la rak  vak ti ve 
hayatı düzen le r. Bu ge rçeğ i R a b b im iz  “ şü p h e s iz  ki na
maz, in an a n la r üzerine v a k itli o la ra k  farz k ılın m ış tır ” 
aye tiy le  b e lir tm iş t ir .  N am azla  zam anın ı ve ça lışm a s ın ı 
p rog ra m la ya n  k iş i, R abb iy le  be rabe r o lm a n ın  hazzını 
yaşar.

Nam azda “ ş ü k ü r a le m le r in  Rabbi A lla h  iç in d ir ” d i
yerek nam az kılan  insan, R abb ine  he r nefesi iç in  ş ü k rü -



RESULULLAH’IN MERHAMETİ
AHMET CEMİL ERTUNÇ

Hendek savaşını tak ip  eden gün le rd i. O gün le rin  önem li o lay la rından b ir is i M ekke’ye 
yöne lik  b ir am bargo olayının açığa çıkm ası ve bunun R esu lü llah ’ ın g ir iş im iy le  ön len 
m esid ir. Olay şu şek ilde  ge liş ti: Hanife kab iles in in  lide ri o lan Süm âm e b. Üsâl, daha 
önce R esulü llah ’ ı ö ldü rm e g ir iş im le rin d e  bu lunm uş ve bu konuda son derece inatla 
kararını uygu lam ak İçin çabalar sarf e tm iş b ir is iy d i. Azılı b ir Islâm  düşm anıydı. Bu ne
denle  de R esulü llah tarafından ö ldü rü lm es ine  karar v e r ilm iş ti. 627  y ılın ın  M ayıs ayı 
iç inde  (H. 6 -M u h a rre m ) um re yapmak iç in  M ekke’ye g iderken M ü s lü m a n la r tarafından 
yakalanıp M ed ine ’ye g e tir ild i. Ancak hemen ö ldü rü lm e d i, b ir b inaya hapsed ild i. Resu
lü llah , bu azılı düşm anının  karşısına çıkarak kend is in i tanım ak isted i. S üm âm e’ye

'Sana ne yapacağımı düşünüyorsun’ d iye sordu.
S üm âm e’n in  bu soruya cevabı ilg in ç ti:
'Ey Muhammedi Şayet beni öldürürsen kanlı bir katili, amansız b ir düşmanını öl

dürmüş olursun. Yok eğer bana iyilik eder de canımı bağışlarsa iyiliğin kadrini bilen 
birisine iy ilik  yapmış olursun. Eğer canımı bağışlaman karşılığında mal istersen iste
diğin kadarını veririm'. Resulü llah b ir şey söy lem ey ip  ayrıld ı. Fakat kanlı düşm anının 
m ert b iris i o lduğunu  da anlam ıştı. Benzer konuşm a, daha sonra  ara larında b irkaç de
fa daha geçti. Resulü llah, Süm âm e’n in  serbest b ırakılm asını İstedi. B irkaç gün lük  esa
ret boyunca R esu lü llah ’ı ve M üslüm an la rı yakından tanım a fırsatı bulan Sümam e, esa
reti s ırasında açık lam adığı düşüncesin i serbest kalınca açığa vurdu :

'Ey Allah’ın Resulü! Vallahi, akşamleyin benim için senin yüzünden daha sevimsi
zi yoktu. Fakat sabah olunca senin yüzünden daha sevimlisi olmadığını gördüm. Val
lahi akşamleyin bana senin dininden daha sevimsizi yoktu, fakat sabah olunca senin 
dininden daha sevimlisi olmadığını gördüm.'

Sonra da M üslüm an  o lduğunu b ild ir ip , um res in i tam am lam ak İçin izin istedi. A l
dığı izin le de M ekke ’ye g itti. M ekke’ye g id ince  du rum unu  g izlem e ih tiyac ı hissetm edi; 
M üs lüm an  o lduğunu  Kâbe’n in  yanında Kureyş liderle rine  karşı açıkça ilan etti. Ku- 
reyş ’ten b irçok  k iş i sert tepki verip üzerine sa ld ırd ıla r. Fakat Süm âm e h iç  çekinm edi, 
korkm adı ve hatta Kureyş lide rle rin i te h d it e t t i : 1 Vallahi Resulüllah izin vermedikçe si
ze Yemame’den b ir buğday tanesi bile gelmeyecek, izin vermeyeceğim' dedi. Bu Ku
reyş iç in  sonucundan korkulacak b ir te h d itti. Çünkü Sümâme, Yem am e’nln lide riyd i. 
K uraklığ ın  had safhaya e riş tiğ i, insan ların  kıtlık tan ö ldüğü  o dönem de Kureyşin  tek er
zak kapısı Yem am e’ydi. Sald ırgan lar b ir şey yapam ayıp, geri çek ild ile r. Süm âm e dedi
ğ in i yaptı. M em leketine  dönünce M ekke’ye yöne lik  b ir  am bargo başlattı; M ekke’ye eş
ya ve y iyecek g itm es ine  h içb ir şekilde izin verm edi. Ş am ’la tica re tle ri kes ilm iş , M üs
lüm an ların  e konom ik  abluka ları nedeniy le  kıpırdayam az hale g e lm iş  Kureyş, dünyaya 
açılan tek kapıları konum undaki Yem am e’nin de am bargoya dâh il o lm asıy la  hepten ça
resiz kalıp, rica ve m ihnet İçeris inde durum u R esulü llah ’a b ir m ektup la  b ild ire rek, Sü
m âm e’ye engel o lm asın ı İstediler. R esulü llah , bu isteği kabul ederek Süm âm e'ye gön
derd iğ i haberde M ekke’ye yöne lik  am bargoyu kald ırm asını is ted i. Süm âm e sevgili 
peygam berin in  is teğ in i yaptı ve M ekke’ye yön e lik  am bargoya son verd i.

'E y  Allah 'ın  Resulü! Vallahi, 
akşam leyin benim için senin 
yüzü n de n daha sevimsizi y o k 
tu .  Fakat sabah olunca senin 
yüzünde n daha sevimlisi o lm a 
dığını g ö rd ü m . Vallahi a k şa m 
leyin bana senin dininden daha 
sevim sizi  y oktu, fakat sabah 
olunca senin dininden daha se
vimlisi o lmadığını g ö r d ü m . '
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Kültür & Sanat

CUMHURİYET DÖNEMİ 
ÇOCUK EDEBİYATININ 

SÜRGÜNLERİ

Mustafa Aldı

O smanlı Türk Modernleş
mesi sürecinde düşünsel 
kavgaların yakından izle

nebileceği alanların başında ede
biyat dünyasındaki cepheleşme
ler gelir. Tanzimat'la beraber İs
lam ve Batıcılık şeklinde başla
yan bu kavga günümüze kadar 
dallanıp budaklanarak gelmiştir. 
Batılılaşma hareketi ilk planda , 
dönüşümün , yönünün neresi ola
cağı hususundaki karar verişle 
belirginlik kazanmıştır. Tanzimat 
sonrasında oluşmaya başlayan 
ve Cumhuriyet döneminde daha 
da belirginleşen kültürel ve ya
zınsal bir biçim olarak yazılı ço
cuk edebiyatı toplumsal plandaki 
değişimin, dönüşümün, başkala
şımın çeşitli boyutlarını tespit e t
mek açısından önemli imkanlar 
sunar. Batılılaşma sürecinin ço
cuk edebiyatına yüklediği hakim 
söylemin kimlik tespitinin yapıla
bileceği yayın faaliyetleri içeri
sinde seçkilerin önemli bir yeri 
vardır. Bir iletim, bir dışa vurum 
aracı olarak çocuk edebiyatı, 
sözcükler aracılığıyla aktarımın 
özel bir durumudur. Çocuk edebi-

"Adım ı takv im  yaprakla rından koparm ışlar.
Belki de bunun için lekelendi haya tım ."

M. Önal Mengüşoğlu

yatı alanındaki yazınsal iktidarın 
gücünü, içerme ve dışlama siya
setlerini, çocuk edebiyatındaki 
çeşitliliğe çocuk edebiyatı yazın
sal iktidarının bakışını değerlen
dirmeden önce çocuk edebiyatı
nın tarihsel süreçteki genel bir 
tasvirinin yapılması gerekmekte
dir.

Çocuk Edebiyatına Yaklaşmak

Dünya üzerinde, yaşayan yaşa
mayan, kitaplıkların tozlu sayfa
larında unutulan ya da günbegün 
yeniden doğmuş gibi allanıp pul
lanan sayılamayacak kadar çok 
çocuklar için yazıldığı söylenen 
eser, bir o kadar da çocuklar için 
yazdığını söyleyen yazar var. 
Söylenceden fabla, masaldan 
uzun öyküye, destandan hikaye
ye, şiirden romana, dramadan 
gülmeceye çeşitli biçimler altın
da yoğun olarak modern toplum- 
larda ama esas itibariyle bütün 
zamanlarda, bütün yerlerde, bü
tün toplumlarda çocuklara yöne
lik, çocuklarında ilgisini çeken 
anlatılar var. Anlatı insanlık ta ri

hiyle yaşıttır. Dünyanın hiçbir ye
rinde anlatısı, masalı, fablı olma
yan bir halk yoktur, hiçbir za
manda olmamıştır. Endüstri ön
cesi kültürel hayatın önemli ve 
baskın öğelerinden biri sözlü kül
tü r esasına dayanmasıdır. Yazı 
endüstrileşme süreciyle birlikte 
yaygınlaşmış ve iktidar olgusu
nun önem kazanmasıyla toplum
daki işlevini arttırm ıştır. (Özkök, 
1982:42-71) Bu gerçekliği inkar 
kendinin ayrıksılığına, farklılığına 
dair bir ekabiriyet göstergesidir. 
Bütün sınıfsal varoluşları kuşa
tan ortak bellek anlatıları çoğun
lukla değişik hatta karşıt kültür
lerde dahi yer bulabilm iştir. Bu 
anlatılardan beslenerek iyi ya da 
kötü yetişkinler için olduğu kadar 
çocuklar içinde edebiyat eserleri 
yazılmıştır. Geçmişin alçakgönül
lü bir biçimde anonimleştirdiği 
evrensel mahiyet taşıyan anlatı
lar çocuk edebiyatının oluşum 
koşullarını betim lerken mutlak 
suretle değinilmesi gereken kö
kenlerdir. Türkçe'de 'çocuk dili'ni 
betimlemeyi başaran bakış açısı
nın aşarak, tarih, ruhbilim, top
lumbilim vb. disiplinlerinde im
kanlarını istihdam ederek çoğul 
dizgeli çocuk edebiyatını, çözüm
leyen, çocuk dilinin karmaşıklığı
nı gören ve bu karmaşıklık için
den bir sınıflandırma ilkesi, ve bir 
betimleme odağı çıkarmaya ça
lışma süreci seçkilerle hız kaza
nabilecek uzun soluklu bir yolcu
luktur. Türkçe'de çocuk edebiya
tının yapısını bütün olarak nere
de görebiliriz? Eserlerde kuşku
suz, bütün eserlerde ve bütün 
yazarlarda. Bu tümevarımcıl 
yöntem, bütün yazarların ince
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lenmesinden sonra genel bir ör- 
nekçenin tasarlanmasına imkan 
tanıyacaktır. Bu örnekçe üzerin
den de yapılacak anlatısal, söy
lemsel çözümleme kuramsal ta 
sarılara yol açacaktır. Çok sayı
daki yapıtları betimlemek ve sı
nıflandırmak için batılılaşma mo
mentini uygunluklar ve farklılık
lar açısından kuramın odağına 
yerleştirerek hareket edilmelidir. 
Dilbilimin cümleyle sınırlı boyutu 
aşılmalı cümlenin ötesindeki 
cümleleri, söylem göstergelerini, 
belagatı yani retoriği öne çıkar
malıdır. Çocuklara göre edebiya
tın bir öykü düzeyi olduğu gibi 
birde söylem düzeyi vardır. Ede
biyat ortamında bazı konularda 
çok sıkı gelenekler oluşurken, 
başka bazı konularda ise gele
nekler henüz oluşamamıştır. De
rin ve zengin edebiyat tarihi, pek 
çok olayın ve olgunun gelenek
selleşmesine yol açmıştır. Buna 
karşılık çocuk edebiyatı alanında 
batılılaşma sürecinde ortaya çı
kan yönelimler, değişimler, söy
lemler henüz çetelesi tutulm a
mış halde öylece beklemektedir. 
Osmanlı Türk modernleşme çiz
gisinde çok önemli roller yükle
nen fakat tarihsel olarak henüz 
etüt edilmemiş çocuk edebiya
tında tarih i perspektif hala eksik
tir.

Türkiye'de çocuk edebiyatı, 
bir yandan kültürel öte yandan 
siyasal geleneğin önemli bir par
çasını oluşturmuştur. Çocuk ede
biyatı olgusunun altında, farklı 
düşüncelerin, değerlerin ifade- 
lendirilmesi olayından, çocuklara 
ışık tutma misyonuna dek pek 
çok siyasal ve kültürel süreç yat
maktadır. Çocuk edebiyatı mesa
jı yalınlaştırarak anlaşılabilir kıl
manın bir aracıdır. İletişim kura
mının önde gelen kurallarından

biri mesajın anlaşılma düzeyinin 
basitliğidir. "Mesaj ne kadar ba
sit ise o kadar kolay anlaşılır. 
Karmaşıklaştığı oranda anlaşıla
bilirliği de tehlikeye girer." (Kon- 
gar, 1986:71)

Çocuk edebiyatına yönelik 
özgün çalışmaların geç kalmışlı
ğı, eksikliği, yetersizliği üzerine 
söylenebilecek en önemli husus 
çocuk edebiyatına dair tarihsel 
bir antolojinin yokluğudur. Anto
loji sözcüğü Türkçe'de ya Os
manlI döneminde devlet adamla
rı üzerine yazılan biyografi kitap
larına verilen ve Nurullah Ataç'ın 
yaygınlaştırdığı ‘güldeste’ ile ya 
da ‘seçki’ ile karşılanır. Antoloji, 
güldeste öncelikle şiir toplamına 
işaret etse de edebiyatın farklı 
türlerinde de seçkiler hazırlan- 
maktadır. Dünyada ve Türkiye'de 
antolojilerin altın çağı yirminci 
yüzyıldır. Yirminci yüzyıl önce
sinde antolojiler sınırlı, çeşitlilik
leri az ve işlevleri kısırdır. Y ir
minci yüzyıla geldiğimizde ise 
sayısız antolojilerin hazırlandığı
nı antolojilerin başlı başına bir 
kültürel sektör haline geldiğini 
rahatlıkla söyleyebiliriz. (Çalış
kan, 2006:60-61) Çocuk yüzyılı 
olarak da anılan yirminci yüzyıl 
Türkiye'de çocuk edebiyatının 
belli bir kıvama ulaştığı bir yüzyıl 
olarak da değerlendirilir.

Köklü bir geleneğe sahip, ma
saldan, şiirden, öyküden, gülme- 
ceden beslenen bir çocuk edebi
yatı geleneği var. Ne var ki bu 
köklü gelenekten yararlanarak 
özgün çalışmalar ortaya koyan 
yazarlarımızın antolojilerde ye
te rli düzeyde temsil edilememesi 
çocuklara özgülenmiş bu dünya
nın da bir iktidar alanı olduğunu 
kanıtlıyor. Bu gün Türkiye'de 
yaklaşık iki yüz elli çocuk kitabı 
yazarı yılda yaklaşık bin çocuk

kitabı yazmaktadır. Kuşkusuz bu 
yapıtların hepsi nitelikli değildir. 
Kuramsal bağlamda çocuk edebi
yatına has eserler tarihsel teme
le dayalı dönemlendirilmiş bir an
tolojiye temel oluşturulacak bo
yutta oylumlu değil. Çocuk ede
biyatı Tanzimat'tan Meşrutiyete 
Cumhuriyetin ilk yıllarından gü
nümüze değin hep 'görevci' bir 
yapıda olmuştur. Bu güdümlü an
layışın yetmişli yılların ortaların
dan itibaren derecesinin farklı
laşmış olması bu anlayışın çocuk 
edebiyatında ‘ana damar' halinde 
süregelmesini engelleyememiş
tir. (Aslankara, 2006)

Çocuk Öyküsünün Birikimselliği

Çocuklar için yazma, çocuk du
yarlılığını merkeze alma gibi for- 
matları tartışan yazarlar erki, 
her nedense bu yolda nitelikli 
eserler kaleme alan hayli yazarı 
kapı dışarı ediyor. Çocuk politika
sının, çocuk felsefesinin, belirle
yici merkezi olarak ‘Batı’yı gö
ren, 'Batı'nın uygun gördüklerini 
çocuklara ve Türkçe çocuk ede
biyatına tavsiye eden bir zihni
yetle oluşturulan seçkiler Türki
ye’de hala batılılaşma politikala
rının çocuğu potansiyel siyasal 
bir özne olarak gördüğünü kanıt
lamaktadır. Cumhuriyet Dönemi 
Çocuk ve Gençlik Öyküleri Seçki
si, çocuk edebiyatı ve edebiyat 
ufku üzerinden okunduğunda ço
cuk edebiyatının da batılılaşma
ya dair niyetleri taşıdığını doğru
laması bakımından özel bir önem 
taşıyor. Batılılaşmacı e litlerce 
marjinalleştirilmek ve izole edil
mek suretiyle toplumdan koparıl
mak istenen İsiami duyarlıklı ey- 
leyişlerin bugünün dünyasında 
da hala marjinalleştirilmeye çalı
şıldığını kanıtlamaktadır. Batılı
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Ahmet Mercan

çocuk edebiyatı telakkisini Ercü
ment Özkan'ın deyimiyle 'dalga
kıran' çalışkanlığıyla kırabilen, 
hatta büyükler için kalem oyna
tan çoğu kalem erbabının çocuk
lar için yazmayı 'çocukça bir iş' 
olarak gördüğü yıllarda, bu konu
yu ciddiye alan Cahit Zarifoğlu, 
Bestami Yazgan, Ahmet Efe, A. 
Vahap Akbaş, Olcay Yazıcı, Ha
şan Nail Canat, Ahmet Mercan, 
Ahmet Tezcan, A. Yılmaz Boyu- 
nağa vb. onlarca isim cumhuriyet 
döneminin çocuk edebiyatını çer
çevelemeye çalışan bir antoloji
de yer bulamamış. Antolojiden 
dışlanan, sürgün edilen yazarla
rın hemen hemen tamamı çocuk 
edebiyatına has ifade biçim leriy
le kişisel yetilerini iç içe örebil
meyi başarmış isimlerdir. Kullan

dıkları üslup bakımından düşü
nüşlerine uygun bir form yani stil 
ge liştirm işlerd ir. Roland Bart- 
hes’n deyimiyle çocuk edebiyatı
nı bir yazı yani bir estetik anla
yış, bir okul ve bu okulun uymak 
zorunluluğunu hissettiği kurallar 
bütününden müteşekkil bir yapı 
olarak düşünmüşler bu yapıya 
kendi mizaçlarından ve tecrübe
lerinden yani kişisel m itolojilerin
den hareketle bir çatı çatmayı 
başarmışlardır. Dilin olası imkan
larını yoklayarak çocuk edebiya
tının zenginleşmesini sağlamış
lardır. Cumhuriyet Dönemi Çocuk 
ve Gençlik öyküleri Seçkisine 
dahil edilen metinler genel itiba
riyle Michel Arrrivé'nin metin ta 
nımını doğrular niteliktedir. A rri
vé metni: "Söylem (discours), an
latı (récit) ve bunlar arasındaki 
ilişkilerin meydana getirdiği bü
tün" şeklinde tanımlıyordu, (akt. 
Aktaş, 1986:46) Söylem açısın
dan birkaç yazar istisna edilirse 
seçkinin tarihsel blok yazarları
nın metinlerinden oluşan bir bü
tün olduğu rahatlıkla söylenebi
lir. Bu itibarla seçki çocuk edebi
yatındaki çeşitli tezahürleri ku
şatacak oyluma ve cesarete sa
hip değildir. Uslüp bakımından 
çocuk edebiyatında alışılmamış 
ve o güne kadar pek görülmemiş 
hamleleri gerçekleştiren ve za
manla Türkçe çocuk edebiyatı 
geleneğinde önemli bir kilometre 
taşı haline gelen rahmetli Cahit 
Zarifoğlu'nun seçkide hiçbir ese
ri yok. Eserin adı ise 'Cumhuriyet 
Dönemi’ gibi oldukça iddialı bir 
tarih le başlıyor. Bu bakımdan 
belli bir dönemle uğraşmak iste
yen bir antoloji hazırlayıcısının 
çocuk edebiyatına bakışı her se
viye ve her tarzdaki antoloji ha
zırlayıcılarından farklı olmak zo
rundadır. O, yazarların çocuk

edebiyatı geleneği içinde kazan
dıkları değer veya değerlere dik
kat kesilerek çalışmak zorunda
dır. Belli bir tarihsel dönemlen- 
dirme olmaksızın hazırlanan an
to lojiler ise çoğu kere çok çeşitli 
sebeplerin baskısıyla Saussure’ın 
'dil göstergelerinin keyfiliği’ de
yişini doğrulayacak biçimde ha
zırlanabilir. Ama belli bir dönemi 
merkeze alan antoloji hazırlayıcı
sı o dönemi tümüyle temsil ede
bilecek bütün eserlere, bütün ka
lemlere yer vermek zorundadır. 
Seçkiyi hazırlayanlar Cumhuri
yet Dönemi yazarlarını çocuklar 
için on iki bin künyelik bir üretim 
yaptıklarını belirtm ekted irle r. 
Seçkiyi yalnızca öyküler ele alı
narak hazırladıklarını bu hazırla
ma sürecinde çocuk dergilerinde 
de yer alan öyküleri taradıklarını 
be lirtm ekted irle r. Seçkinin en 
önemli özelliği olarak 'kendinden 
öncekilere benzememesi, özgün 
örneklere dayanarak Cumhuriyet 
dönemindeki yayın hayatımızda 
çocuklar için öykü yazan ve ya
yınlayanların birikimini ortaya çı
karmaya çalışması' olduğu özel
likle vurgulanmaktadır. (Dayıoğ- 
lu, 1999:1) Cumhuriyet dönemi 
çocuk öyküsünün birikimselliğini 
yansıttığı iddia edilen seçkide 
Mustafa Ruhi Şirin, Afet İlgaz, 
Mevlana İdris Zengin, Niyazi Bi
rinci gibi birkaç isim dışında ne
redeyse tamamını tarihsel blok 
yazarları oluşturuyor. Yukarıda 
adını andığımız ve çocuk öyküsü 
alanında nitelikli eserler ortaya 
koyan yazarların hiçbir öyküsü 
Cumhuriyet dönemi çocuk öykü
sünün birikimselliğine dahil edil
m iyor. Cumhuriyet döneminin 
bütünün kuşatma iddiasındaki bir 
seçkinin perspektifinin somut ni
teliği bütün düşün yapılarını ku
şatmak olmalıdır. Antoloji hazır
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layıcısı ise tarih i, toplumu ve 
edebiyatı oldukları gibi görebil
melidir. Çünkü, bir bütünün anla
şılabilmesi bütün yönleri, bütün 
bağlantıları, bütün belirleyici 
öğeleri saptanabildiği zaman tü 
müyle anlaşılabilir. Gerçekliğin 
derin bütünlüğünü kuşatmak her 
zaman için yaygın bütünlüğü ku
şatmaktan önce gelir. Dolayısıyla 
çocuk öyküsüne odaklanma iddi
asındaki bir seçki öncelikle çocuk 
öyküsü yazarlarına odaklanmalı- 
dır. Seçkide yer alan ve çocuk 
edebiyatçısı olarak anılmayan 
isimler gençlik edebiyatı katego
risine dahil edilerek savunulabi
lir. Böyle bir durumda ise daha 
başka dışlama siyasetlerinin var
lığı gündeme gelir. Örneğin Sezai 
Karakoç'un, Rasim Özdenören’in, 
Necip Fazıl Kısakürek'in, Mustafa 
Kutlu'nun gençlere hitap eden 
öykülerinin olmadığını iddia ede
bilir miyiz? Dolayısıyla hangi açı
dan bakılırsa bakılsın söz konusu 
seçki Cumhuriyet dönemini ku
şatma iddiasında olmaktan ziya
de yandaş edebiyatçıların ağır
landığı bir seçki hüviyetindedir.

19. yüzyılda edebiyat eğiti
minde, edebiyat tarihi öğretimi 
metin incelemesiyle birlikte de
ğer kazandı. Edebi metnin yapı
sal tahlili, üslup incelemesi, ede
bi tenkit ve dilbilim gibi bir takım 
yollar eserin edebi düzlemdeki 
yerini tayin ederken edebiyat ta 
rihinden istifade ettiler. Edebiyat 
tarihi meselesi üzerinde düşün
mek isteyen, edebiyatın alt dalla
rı hakkında kanaatlerini be lirt
meye çalışan her insan tarihsel 
ve söylemsel çeşitli durumlarla 
karşı karşıya gelir. Henüz bütün
cül bir tarihi yazılmayan Türkçe 
çocuk edebiyatının tasviri bir de
ğerlendirmesinde seçkiler önem
lidir. Bilge şair, Sezai Karakoç'un

deyimiyle "çocuklara mahsus, 
çocuklara ait/çocuklara dair göz 
ağrısı ile" çocuk yüzlü öyküye 
emek veren ve bunu n ite lik li 
eserleriyle kanıtlayan hiçbir ya
zar antolojilerden sürgün edile
mez. Seçkide yer alan öyküler üç 
döneme ayrılmıştır. Bu dönemler 
1923-1950, 1950-1980 ve 1980 
sonrasıdır. Birinci dönem Cum
huriyetin kuruluşundan çok par
tili siyasal düzene geçinceye dek 
eski ve yeni yazarların bir arada 
ürün verdiği dönem olarak ta 
nımlanmaktadır. İkinci dönem ise 
çok partili siyasal hayata geçiş 
dönemini milat olarak almakta ve 
bu dönemde 1980'e kadar top
lumcu görüşün hakim olduğu be
lirtilm ektedir. 1980 sonrası dö
nemin ise en belirgin özelliği 
özellikle 1985’ten sonra okul ön
cesi dönem çocuklarına, ilk ve or
taöğretim yaşlarına yönelik ço
cuk edebiyatı alanında daha bi
linçli yazarların ortaya çıkması 
olarak belirtilmektedir. (Dayıoğ- 
lu, 1999:3) Seçkiye dahil edilme
yen ve 1980 öncesinde çocuklar 
için yazmaya başlayan Mustafa 
Yazgan ve H. Emin Öztürk, Ah
met Efe isimleri üzerinde durula- 
bilecek isimlerdendir. 1980 son
rasında ise Ali Akbaş, Haşan De
mir, Cahit Zarifoğlu, A. Vahap 
Akbaş, Rıza Akdemir, Bestami 
Yazgan ve daha ilk anda akla gel
meyen onlarca isim eklenebilir.

Çağ dönüşümleri tarihin her 
döneminde sancılıdır. Yirmi birin
ci yüzyılın ilk yıllarını yaşadığı
mız bu günlerde hangi alanda 
olursa olsun, bu gün tartıştığımız 
çoğu mesele on dokuzuncu yüz
yıldan miras kaldı. On dokuzuncu 
yüzyıl sonlarından itibaren ço
cukların bilinç dünyasını, benlik
lerini oluşturmayı hedefleyen ço
cuk edebiyatı yirminci yüzyılda

daha da yaygınlaştı. Türkiye'de 
öteden beri çocuk edebiyatı ta ri
hi her nedense Cumhuriyetin ilk 
yılları ile başlatılır. Cumhuriyet 
öncesi dönemde çocuklar için 
özel olarak yazılmış edebiyat 
eserlerinin yok denecek kadar az 
olması bu edebiyatın tarih in i 
Cumhuriyet dönemiyle başlat
manın gerekçesi olamaz. Cumhu
riyet dönemi öncesinde Tanzi
mat dönemiyle başlayan yazılı 
çocuk edebiyatının evveliyatı ile 
ilgili şu cümleler üzerinde düşü
nülmelidir: "Türkiye 'de çocuk 
edebiyatının geç ortaya çıktığı 
bir gerçektir. Ancak bütün top- 
lumlarda olduğu gibi bizim toplu- 
mumuz için de istikbalin emanet 
edileceği çocuk çok önemlidir. Bu 
dönemin yansıması olarak her 
dönemdeki edebi eserlere o top
lumun çocuğa bakışı ve çocukla 
ilgili meseleler girmiştir. Gerek 
İslam dininin kabul edilmesinden 
önce meydana gelen eserler, ge-

Olcay Yazıcı
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rekse İslam dini etkisi altında ya
zılmış eserler içinde Türk toplu- 
munun çocuğa verdiği önemi te 
yit eden örnekler mevcuttur" (Sı
nar, 2006:175-225) Çocuk ve 
gençlik edebiyatı özünde bir ge
çiş dönemi edebiyatıdır. Çocuk
luk büyük yaşlara hazırlıktır Bu, 
çocukluk ve gençliğin yetişkinli
ğe bir geçiş aşaması olmasıyla da 
yakından ilg ilid ir. (Tanpınar, 
1986:419) Günümüzde çocuk 
edebiyatı artık üzerinde teori 
üretilebilecek çeşitliliğe ve düze
ye gelmiştir. Edebiyat teorisi her 
zaman üzerinde düşünülebilecek 
tefekkür edilebilecek edebi mal
zemenin oluşumundan sonra 
gündeme gelir.

Türkçe çocuk edebiyatında 
an to lo jile r olması gerekenden 
daha azını içermektedir. Daha azı 
içeren antolojilere konunun çe
şitli düşünsel,zamansal, kültürel 
boyutları eklendiğinde az kere az 
gibi tuhaf bir durum ortaya çık
maktadır. Antolojilere dahil edi
len isimlerin seçimi .konuların 
belirlenişi, gibi noktalar açısın
dan dışlayıcılık başattır. Türk
çe'de çocuk edebiyatı tarihi için 
zaman .kültür ve yazarın kesişti
ği bütüncül bir harita çıkartmak 
ve çerçeveye yeterince farklı ve 
yeni isimler yelpazesi yerleştire
rek bir bütün izlenimi verecek 
çalışmalar yapılmalıdır.

Başlangıçta çocuklar için 
edebiyat yoktu diye başlar he
men hemen bütün çocuk edebi
yatı çalışmaları Bu edebiyata 
mekansal bir köken aranırken 
uzunca bir zaman diliminde dün
yanın uzun ve büyük kara kütle
sinin önünde , bir geminin pruva
sındaki baş gibi duran Avrupa ef
sanesinin belirleyici etkisi vardır. 
Bu belirleyicilikte Avrupa kültü
ründe on altıncı ve on sekizinci

yüzyılla r arasında biçimlenen 
‘çocukluğun keşfedilmesi' süreci
nin batı dışı toplumlar içinde ay
nen geçerli olduğu yönündeki dü
şünce etkili olmuştur. (Davies, 
2006:557) Çocuk edebiyatı ta 
rihi herhangi bir genişlikte yazı
labilir, antolojiler herhangi bir is
me yer vermeyebilir. Evrenin ta 
rihi bir sayfada bir uğurböceğinin 
bir günü kırk sayfada anlatılabi- 
lir,kısaca öznel seçimler devreye 
girer bu kaçınılmazdır ama bu 
belli eğilime sahip yazarların ta 
mamına yakınını dışlamakla aynı 
şey değildir. Bu bakımdan Cum
huriyet Dönemi Çocuk ve Gençlik 
öyküleri Seçkisi çocuk edebiyatı 
sahasında sürdürülen uzun erim
li eğilim leri doğrudan doğruya 
görebileceğimiz bir seçki. Etkisi 
yaygın olan çağdaş çocuk edebi
yatı okulu anlayışına sahip ya
zarların hala İslami duyarlıklı ço
cuk edebiyatına karşı konumlanı- 
şı ve bu konumlanışını da çoğu 
zaman biçimsel ölçüler, eleştirel
lik, eğitsel ölçüt, üslup ve edebi 
teknik gibi sorunlara odaklana
rak 'ö lçütleri aşırılaştırma' duru
mu diyebileceğimiz bir kavrayış
la İslami duyarlıklı yazarlarla 
çağdaşlık gemisine binen yazar
lar arasında kesin bir ayrım yap
maktadır. Kuramsal yenilikçiliği 
abartan, çeşitlilik yanılsamasını 
'çocuk dergilerine de müracaat 
e ttik ' diyerek oluşturan seçki ha
zırlayıcıları tarihsel blok yazın- 
sallığının gereklerine özde sadık 
kalmaktadırlar. Edebi öznelliğin 
insafsızlığını gizlemeye çalışan 
seçki çocuk edebiyatının tasviri 
değerlendirmesine imkan sun
mamaktadır. Bu nedenle Lu- 
kacs'ın 'sorun her zaman olduğu 
gibi ideolojik sorundur. İnsan ki
şiliği hayatın karar anlarında na
sıl belirirse edebiyatta da öyle

olur' yargısının ne kadar doğru 
olduğunu bir defa daha hatırlat
maktadır. (1986:29)

Söylemler Alanı Olarak 
Çocuk Edebiyatı

Çocuk edebiyatı antolojisi genel
de çocuklar için hazırlanmaz. Ço
cukların okuması için değil danı
şılmak için yazılmış referans ça
lışması olması hasebiyle de bütü
nün çerçevesini oluşturma iddi
asındadır. Azın da azı için dur
madan daha çoğu noktasından 
hareketle çocuk edebiyatına da
hil olmayan isimlere de yer veril
miştir. Antolojinin edebi dışlayı- 
cılığı edebiyat dünyasındaki cep
heleşmenin ince koşullandırma
larla hala sürdürüldüğünü de 
gösteriyor. Koşullandırma genel 
olarak iki gruba ayrılabilir. Doğ
rudan yapılan ve bu nedenle kaba 
nitelik taşıyan koşullandırmalar 
ve dolaylı yapılan, dolayısıyla in
ce ya da süzülmüş (rafine) nitelik 
taşıyan koşullandırmalar. Kaba 
koşullandırma daha çabuk fark 
edilirken ince koşullandırma da
ha uzun zamanda ve daha siste
matik biçimde etkin sonuçlar ve
rir. Kaba koşullandırma ise hem 
açık olduğu için hemen tepkiyi 
çeker hem de hemen karşı çıkıla
cağı için etkisi sınırlıdır. (Kongar, 
1986:127-128) Siyasallığın yenil
gisine, farklı edebi çevreler ara
sında merkezsiz empati yani 
başkalarını anlama çabasının yo
ğunlaştığı zamanlarda empati- 
den tarihsel blok yazarlarının ne 
anladığı da ortaya çıkıyor. Çocuk 
edebiyatı sahasındaki canlılık ve 
üretkenliği toplumsal hareketler
den ve düşün yapılarından ba
ğımsız olarak değerlendirmek 
yanıltıcıdır. Çocuk edebiyatı 
araştırmaları toplumsal araştır
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ma alanı olarak çok az ilgi gör
müştür. Çocuk kitapları, toplum
sal değerlerin, normların ve dav
ranışların aktarılmasında temel 
toplumsallaşma araçlarıdır. Bu 
nedenle farklı ideolojilere daya
nır ve farklı ideolojileri benimser. 
(Saktanber, 1993:239-240) Ki
tapları okuyup alımlayacak olan
lar açısından bir çeşitlilik ürünü 
olarak yorumlayabileceğimiz ço
cuk kitaplarındaki farklı tasav
vurların bütününü dönemsel seç
kilerde görmek çocuk edebiyatı 
topografyasını bütün olarak çı
karma açısından yöntemsel bir 
zorunlu luktur. Hazırlayıcıların 
düşünsel tavırları nedeniyle dö
nemsel olmayan seçkiler için ol
dum olası gündeme gelen içer
me/dışlama pratikleri dönemsel 
olan seçkilerde olmamalıdır. Ço
cuklar için çocuklara göre edebi
yatın sıklıkla tartışıldığı p la t
formların önde gelen isimlerinin 
hazırladığı seçki Cumhuriyet dö
nemi çocuk edebiyatının çerçe
vesinin hangi minvalde çizildiğini 
de gösteriyor. İslami duyarlılıkla 
çocuk kitapları Türkiye'deki ço
cuk edebiyatı kategorilendirilir- 
ken doğrudan doğruya 'dinsel 
öyküler’ olarak etiketlenmekte
dir. Kuşkusuz sırf dini hikayeler
den oluşan kitaplar var. Ama so
mut malzeme ile soyut bir dünya 
o luşturan, ortaya koydukları 
eserlerle islami duyarlıklı edebi
yatın orjinalitesini belirgin kılan 
onlarca kalem erbabı var. Dini hi
kayeler tasnifi ile bütün kalem 
sahipleri aynılaştırılıyor ve dışla
nıyor. Batılı yaşam pratiklerini 
gündeime taşıyan, akılcı ve laik 
toplumsal değerleri savunan ya
zarların yapıtları 'modern çocuk 
kitap ları' olarak değerlendiril
mektedir. Çocuk edebiyatında 
çocuklara özgü olduğu düşünü

len bir dünya oluşturma becerisi 
ve yeteneği akılcı ve laik toplum
sal değerlere bağlı yazarlara at
fedilerek İslami duyarlıklı çocuk 
edebiyatı tümden olumsuzlan- 
maktadır. (İpşiroğlu, 1997:112) 
Kuşkusuz çocuk edebiyatındaki 
batıcı taraflılık sadece bu antolo
jiyle sınırlı değil yakın zamanlara 
kadar batıcı çarpıtma sorunu en 
çok okul kitaplarında görülen bir 
durumdu.

Sonuç Yerine

Türkiye'de çocuk öyküsü biriki
minin mümkün olan bütün çeşitli
liği ile gün ışığına çıkarılabilmesi 
için öncelikle yukarıda bahsedi
len içerme/dışlama pratiklerinin 
yöntemsel olarak yadsınması ge
rekmektedir. Çocuk edebiyatı ta 
rihinin önündeki en öncelikli ve 
önemli engel budur. Türkiye'de 
çocuk öyküleri seçkilerinin dün
yası ne yazık ki bu alan üzerinde 
düşünsel açılıma imkan tanıya
cak ölçüde bütünü temsil etm i
yor. Bunun temel nedeni de, te 
mel özelliği yönelgenlik olan ço
cuk zihnini doğrudan ya da do
laylı olarak inşa eden çocuk ki
taplarının bir söylemler alanı ve 
bir söylemler arası mücadele ala
nı olmasıdır. Ama bütünü ya da 
bir dönemi temsil etme iddiasın
daki seçkilerin nesnellik ilkesine 
sadık kalmaları olmazsa olmaz 
bir gerekliliktir.

Ölçülerin, değerlerin, mihenk- 
lerin bütünüyle yitirild iğ i bir top- 
lumdayız. Edebi aklı ve vicdanı 
hadım eden statükocu ideolojik 
duruşları kıracak bir dil ve tarih 
perspektifine ihtiyacımız var. Bu 
nedenle çeşitli alanlarda dikkatli 
tespitlerin su terazisi ile yapıl
ması gerekir. Görme biçimi çar
pıklıklarının bariz bir biçimde his

sedildiği çocuk edebiyatındaki 

mihenksizlikleri patır patır patır
datacak bir eleştirel ufuk; çocuk 

edebiyatındaki bir kısım iktidar 

odaklarının ürpertici dikkatsizlik
lerinin ve akıl almaz bilgisizlikle
rinin de ortaya çıkmasına vesile 

olacaktır. Temel söylemi tarihsel 

blok repertuarının dar hacmiyle 

dolu seçkiler edebiyat dünyasın

daki kurulu tezgahların işleyiş 
sürekliliğini de gösterir.
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Edebiyat

RADYO GÜNLERİ

Hasanali Yıldırım

M inicik bir odanın içine sı- 
ğışmıştır adam. Boğazı
nın pasını zımparalarca- 

sına sesler çıkarır ilkin. Ardından 
da bir yandan heyecanını bastır
maya çalışırken, öte yandan sesi
ni yükseltmeyi ihmal etmeden: 

"Allo, allo! Muhterem samiin. 
Burası İstanbul Telsiz Telefonu. 
1200 metre tûlu mevc, 252 lo- 
sedyum. Şimdi akşam neşriyatı
mıza başlıyoruz."

Davudi ses bu sözleri söyler 
söylemez şiddetli bir gong sesi 
kaplar ortalığı. Ve bunu izleyen, 
yine “ allo, allo" ile başlayan de
minki açılış anonsunun Fransız- 
cası... Ses, İstanbul Radyosu'nun 
ilk spikeri Sadullah Bey'e ait. Da
ha sonra onu, ünlü Tanburi Cemil 
Bey'in oğlu Mesut Cemil izler. 
Kulak tırmalamayan cızırtıların, 
sese ayrı bir hava katan hışırtıla
rın eşliğinde haberler sunarlar az 
sayıdaki ‘samiin'e; yani propa
ganda b ild irilerin i aratmayan 
yaklaşımlarla kaleme alınmış me
tinler okurlar ve aralara da ‘mu
siki eserleri' serpiştirirler...

İstasyon 5 kilovatlık bir güce 
sahip. Bugün için komik görünen 
bu güç, o gün için Avrupa’nın en

iyi radyolarımnkine eşit. Günde 
ancak 4,5 saat canlı yayın yapa
bilmesine karşın istasyon, Avru
pa'nın pek çok ülkesinden ve 
Arap ülkelerinden bile dinlenebil- 
mekte.

Radyo Dinleme Dersleri

Ne ki bu günlere öyle kolay gelin- 
memiştir. Çünkü Orta Avrupa'nın 
birçok ülkesinden yalnızca birkaç 
ay sonra 1927'de radyo kurulur 
ancak ortada dinleyici falan yok
tur. Zaten düzenli yayın yapan ilk 
radyo Amerika'da ancak 7 yıl ön
ce kurulmuştur. Ünlü BBC de ya
yın hayatına başlayalı yalnızca 5 
yıl olmuştur. Yani insanlar radyo
ya sahiden yabancıdır. Bunun 
üzerine ilg ililer radyo istasyo
nunda 3 haftalık kurslar açarlar 
ve bu zaman içerisinde “ Radyo 
Dinleme Dersleri”  verirler. Bu 
'güzide' aletin nasıl çalıştırılaca
ğını, antenin nasıl kurulacağını, 
nasıl istasyon aranacağını, o tu 
haf kutunun üzerindeki karmaşık 
düğmelerin ne şekilde kullanıla
cağını öğretirler.

Bu derslerin yetersizliği anla
şılınca Telsiz adıyla bir de dergi

çıkarılır; radyoyu, yararlarını, na
sıl kullanılacağını ve programları 
anlatırlar burada. Dahası reklâm 
yapmayı denerler. Hatta Türki
ye'deki ilk hediye kampanyasını 
da başlatırlar. Telsiz dergisinde 
yayımlanan 5 kuponu b iriktiren
ler arasında çekilecek kur'a ile 5 
kişiye bir radyo vermeyi vade- 
derler; verirler de. Dileyene de 
radyo kiralarlar.

Fakat o yıllarda yayıncılık, sa
hiden zor zenaat:

"0  zamanki Ankara Radyo
su'nun yeri neredeydi, b iliyor 
musunuz? Ankara Palas Oteli'nin 
bodrum katında, otel mutfağının 
yanındaki küçücük bir odada... İs
tanbul Radyosu'nun stüdyosu da 
Galatasaray Postahanesi'nin üst 
katındaki bir odada... Ankara'da
ki stüdyoda, Ankara Palas Ote- 
li’nin mutfak gürültüleri; tabak, 
çanak, bıçak şakırtıları, garson- 
aşçı şakalaşmaları; İstanbul Rad
yosu'nun stüdyosunda tramvay 
gıcırtıları, otomobil klaksonları, 
satıcı naraları duyulurdu." Anka
ra Radyosu Müdürü Vedat Nedim 
Tör, anılarını dillendirdiği "Yıllar 
Böyle Geçti” de (s. 49-50) yöne
ticisi olduğu radyo istasyonunu 
böyle anlatıyor ama bu görünü
me karşın o radyo aynı zamanda 
dünyanın sayılı radyolarından bi
ri...

Bir gelin sandığına yaklaşan 
boyutlarıyla çok az evin en 'mu
tena' köşelerine yerleştirilen o 
zamanların s ih irli kutusundan 
seslerin çıktığı demler, sınırlı sa
yıdaki insan için günün en önem
li anlarıdır. Kısa zaman sonra 
kendi dinleyicisini de yetiştiren 
radyo ucuzlar ve birçok eve, kı
raathaneye, çay bahçesine, halk 
gazinosuna girer. Artık insanlar,
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özellikle akşamları radyolu evle
re doluşur, hep birlikte radyo din
lerdi; o yıllarda radyolu evlerin 
itibarı bir başka olurdu.

Müzik Gelince...

Bu hızlı yaygınlaşmayı gören 
radyocular da halkın ilgisini çe
kecek 'poroğramlar' hazırlamaya 
başlarlar. Darülbedayi sanatçıla
rının rol aldığı skeçler, bunlardan 
biri... Dahası yok mu sanıyorsu
nuz? Hem de nasıl! Örneğin İs
tanbul Radyosu, kuruluşunun 
üzerinden çok geçmeden, 
1934'ün 20 Temmuzu’nda bir il
ke imza atar ve Fenerbahçe ile 
bir Avusturya takımı arasındaki 
maç naklen yayınlar. Bu gerçek
ten büyük bir başarıdır; kısa bir 
süre sonra Ankara Radyosu ile 
birlikte İstanbul Radyosu, dünya
nın en iyi radyolarından biri hâli
ne gelmiştir. Ardından boks ve 
güreş maçları da devreye alınır. 
Fakat asıl başarı, radyoda plak 
çalınmasıyla yakalanır.

Yerli ve yabancı birçok plak 
çalınır bu radyolardan. Araya 
serpiştirilen haberlerdeki dili ve 
anlayışı tahmin etmek hiç de zor 
değil: kaba veya ince propagan
da. Daha kibarcası, bugünün di
liyle kamuoyu oluşturmak.

Tam bu sıralarda tüm dünya
da yaşanan ekonomik krizin e tk i
siyle Türkiye'deki radyolar da su
sar. Fakat radyoya, yani propa
gandaya en çok gereksinim du
yulan bir tarih diliminden geçil
mektedir. İkinci Dünya Savaşı 
şartları kapıdadır ve Kemalist 
devrimin hâlâ kendini savunma
ya gereksinimi vardır. 1936 yılı
nın meclis açılış konuşmasında 
Mustafa Kemal açıkça "radyo işi
ne ehemmiyet verilmesini" dile 
getirir. O günün şartlarında bu 
sözler, hükümete açık bir talimat 
niteliğindedir.

Öyle de olur. Devlet radyo işi
ne el koyar ve iki yıl sonra 28 
Ekimde Ankara Radyosu, daha 
gelişkin bir biçimde yeniden ya
yın hayatına başlar. Uzun dalga
da yayının adı Türkiye Radyosu, 
kısa dalgada ise Ankara Radyo
su...

Devletin Sesi

Aradan 11 yıl geçtikten sonra 1 
Eylül'de de İstanbul Radyosu sü
rekli yayınına başlamıştır ama 
her iki radyoda da yaşanan kadro 
sıkıntısı, asla yapılan programla
ra yansıtılmaz. Örneğin İstan
bul’daki kadro hepi topu 21 kişidir 
ama çıkardıkları iş müthiştir. Bu 
21 kişi, “ O iş bana uymaz" de
meksizin, amir-memur ayrını 
gütmeksizin, eşyaların sağa-sola 
taşınması dahil; gece-gündüz, ki- 
mileyin uykusuz çalışır ve stüd
yodaki m ikrofonun karşısında 
yerlerini alan saz heyetlerinin, 
orkestraların, konuşmacıların ic
rayı sanatlarını aktarırlar 'dinle- 
yenler’e. Çünkü aradan geçen za
man zarfında 'samiin' çoktan

‘dinleyici'ye dönüşmüştür bile.
Her iki radyonun personeli de 

Türkiye'nin 'muasır medeniyetler 
seviyesi'ne ulaşması için ellerin
den geleni ardlarına koymazlar. 
Batı sanatının, batılı bakış açısı
nın, dahası batılı ahlâkının yer
leşmesi için gecelerini günlerine 
katarlar.

Ne tü r bir anlayış hakimdi o 
dönemin yayınlarında? Bu soru
nun karşılığı olarak, örneğin şiir 
programının adı size bir fik ir ve
rebilir: "Cumhuriyet'ten Bu Yana 
Şiir". Peki ya "Türk Dili Araştır
ma Kurumu Saati"nde neler ya
pılıyordu dersiniz? Önemli konu
lardan biri de "M illi İktisat ve Ta
sarruf". Şimdi resim tamam mı?

Kurulduğu yıldan başlayarak 
haftada bir kez Cuma günü oyna
nan temsillerde de aynı anlayış 
sürdürülür. Temsil Kolu Şefi Ek
rem Reşit Rey, zaman zaman ya
bancı yazarlardan uyarlanan 
skeçlere yer verse de çoğun yer
li yazarlarca kaleme alınan, ben
zerlerinin daha sonraları Halkev- 
leri'nde sergileneceği, basit ama 
etkileyici oyunlar düzenler ve bu
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piyeslerle Cumhuriyet'in getirdi
ği yenilikler, güzellikler, erdem
ler, yücelikler anlatılır.

Hitlercilik Oyunu

Önemli bir değişiklik de 1940'lı 
yıllarda gözlenir. Başından beri 
hiç sapmadığı asli amacına iyice 
o turtu lan  radyo, artık açıkça 
hem kendi halkına, hem de dışarı
ya yönelik olarak savaşa dair gö
rüşlerini be lirtir yayınlar yap
makta, giderek Amerikan ve İngi
liz radyo kurumlarıyla dirsek te 
masını artırmakta, böylelikle gü
nümüzdeki şartların temeli atıl
maktadır.

Yakından bakalım:
1944'lerin buğulu ve tarihin 

sondan bir önceki kez yeniden 
yazıldığı, kimin hangi konum ve 
görevle nerede bulunacağının 
gözden geçirild iğ i dönemler... 
Hitler'in boyundan büyük işlere 
soyunduğunu düşünenlerle he
saplaştığı yıllar... Henüz Hitler 
mi, 'dünya' mı haklı (yani güçlü) 
çıkacak; tam belli değil. İşte bu 
bulutlu günlerin Türkiyesi'nde di
le getirilen bir söz var: Türkiye 
öyle bir hâlde ki, Hitler başa gel
se işleri düzeltemez.

Olgulara oldukları yerden ba
kanlara göre bu sözü tarih haksız 
çıkarmıştır çünkü Hitler, yaptık
larıyla ülkesini düze çıkarmamış,

tersine batırmıştır. Tam da o sı
ralarda ülkeyi düze çıkarması 
umulan makamda Türkiye'nin 
H itler'i oturmaktaydı ve ülkesi
nin sesine kulak kabartmaktansa 
biricik yaptığı, yeteneksiz oldu
ğuna bakmaksızın keman dersle
ri almaktı. Asıl önemli olansa, 
tüm bu sınırlı olanaklara ve fısıl
dar gibi çıkan acılı seslere karşın 
Türkiye'ye kü ltürel, düşünsel, 
ekonomik kulvarlarda mesafe al
dırılmaması, ülkenin aşabileceği 
tüm engellerin altında kalmasına 
çanak tutulması...

Ne ki radyolar Cumhuriyet'in 
bu olağanüstü güzelliklerini bir 
bir anlatırken, atı alan çoktan Üs
küdar'ı geçmiş, başlarda çok iyi 
bir performansla işe girişen bu 
kurumlar nal toplamaya başla
mış, dünyanın ulusal yayın yapan 
altıncı radyosu durumundaki An
kara Radyosu, bu sıfatını hızla 
kaybetmiş, TRT'nin resmen ku
rulduğu 1964'te İran bile, yayın 
gücü bakımından bizi ikiye katla
mıştı.

Hükümetin Yanında, 
Halkın Karşısında

Özellikle TRT'li yıllarda hem rad
yolar hem de televizyon, artık 
herkesin ağzına sakız ettiği ve 
buna karşın minicik bir değişme
nin gözlemlenmediği bir sadakat

le hükümetin yanında ve Türk in
sanın tam karşısında bir anlayış
la yayınlarını sürdürürler.

TRT'nin henüz her gün kendi
sinden memnun olmayan kitleler 
üretmenin yollarını yeni yeni öğ
rendiği 1970’lerde Sovyetler'i zi
yaret eden şimdilerin yatalak baş
bakan eskisine, hiç ummadığı ve 
doğrusu epeyce şaşırdığı bir soru 
yöneltilir oradaki Türklerden:

- Şu an sizin söylediklerinizi 
anlıyoruz ama TRT'nin dilini an
layamıyoruz. Niçin? TRT nece 
konuşuyor ki!

Sanki bu işin bayraktarların
dan biri değilmiş gibi şöyle bir 
cevap verir o da:

- Onların dilini biz de anlamı
yoruz.

Güya şaka yollu söylenen bu 
sözün geçerli olmadığı yıllara, 
TRT'nin henüz TRT olmadığı, ya
ni sondaki T'nin bulunmadığı yıl
lara, 1940'lı yıllara bakıldığında, 
radyonun durumu, hem içeriği 
hem de yayın performansı bakı
mından bugünlerle karşılaştırıla
maz bile. Radyonun sinema ile 
'dest-i izdivaç' eylemediği, yani 
te levizyonun yaygınlaşmadığı 
yıllarda Türkiye radyoları dünya
daki benzerlerinin çok üzerin
deyken, zamanla nasıl oldu da 
üçüncü dünya ülkesi diye küçüm
senen ülke radyolarından bile 
aşağılara düştü? İşte bu soruya 
öyle şıp diye karşılık verilmeden 
bulunacak cevap, Türkiye'deki 
insanların ne kadar 'şahsiyet' ni
te lik le rin i koruduklarıyla ilg ili 
olacak kuşkusuz.

Kuşkusuz.

Radyo Günleri

"Düğün değil, bayram değil; insa
nımız bilmem kaç kanallı, dijital 
yayınlı 'teve' devrine geçmişken 
bu konu da nereden çıktı?" diye 
düşünenlere, birazcık zihin faali
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yeti eşliğinde okumaları kaydıyla 
radyo tarihinden ilginç birkaç not:

- Tuhaftır ki yasal bakış tele
vizyonu da, radyoyu da haberleş
meden saydığı için bu iki tü r ya
yını da 'haberleşme' başlığı altın
da bir yasa maddesine bağlar. 21 
Şubat 1924’te çıkan 406 sayılı 
Telgraf ve Telefon Yasası ‘telsiz 
haberleşmesi'ni, bu arada radyo 
yayıncılığını da PTT'ye bırakır. 
Bu yüzden de Türkiye'deki ilk 
radyo işletme imtiyazı bu yasaya 
dayandırılarak 10 yıl süresince 
Dahiliye Nezareti tarafından 
PTT, İş Bankası, Anadolu Ajansı 
ve TSF adlı bir Fransız Şirketi gi
bi tüzel kişilerle kimi özel kişile
rin ortağı olduğu Türk Telsiz Te
lefon Anonim Şirketi'ne verilir. 
Şirket özel bir kurum görünü
mündedir ama adı geçen özel ki
şiler, aslında devlete çok yakın 
kimselerdir.

- Aynı yıl Ankara ve İstan
bul’da kısa aralıklarla 5 'er kilovat 
gücünde birer radyo istasyonu 
kurulur. Kimi kaynaklara göre bu 
tarih 1925'tir.

- İlk radyo yayını, 6 Mayıs 
1927'de İstanbul'da gerçekleşir. 
Bahçekapı'daki Büyük Posta- 
ne’nin kapısına yerleştirilen bir 
vericiden halka açık yapılan ilk 
yayın, bir müzik yayını. Ankara 
Radyosu’nun başlangıcı içinse r i
vayet muhtelif; yaygın kabul, ay
nı yılın kasımı.

- İstanbul Radyosu Büyük 
Postane'den, önce Ambrassador 
Oteli'ne, ardından Galatasaray 
Postanesi'ne taşınır. Ankara 
Radyosu'nun istasyonu ise Anka
ra Palas Oteli'nin bodrumu.

- O yılların radyosunun temel 
amacı, Kemalist devrim anlayışı
nın halk tarafından onaylanması 
doğrultusunda yayın yapmak ve 
hem ulusal hem de uluslar arası 
kamuoyu oluşturmak.

- 10 yıl sonra radyo yönetimi

3222 sayılı yasa ile PTT’ye akta
rılır; yani başka birçok şey gibi 
devlet tekeline alınır. Bu yasaya 
göre evlerindeki radyoyu PTT'ye 
bildirmeyenler, doğrudan doğru
ya hapse atılır.

- 28 Ekim 1938'de 120 kilovat 
gücüyle Ankara Radyosu kurulur.
31 Kasımda, şimdilerde de bulun
duğu binasına taşınır.

- Kısa bir süre sonra yayın sa
atleri artar ve yapımlar düzelir. 
Ankara Radyosu'nda Klasik Batı 
Müziği, İstanbul Radyosu’ndaysa 
Popüler Batı Müziği ağırlıktadır. 
Bir yandan da Türk Halk Müziği 
derlemelerine başlanır.

- "M illi Kahramanlık Menkıbe
leri”  ve "Yurt Bilgisi ve Sevgisi” 
gibi program lar yayınlanmaya 
başlanır. Çünkü yıl 1940'tır.

- 1943’te Radyo Dairesi ile 
Radyo Fen Heyeti kurulur.

-150 kilovatlık bir güçle 1 Ey
lül 1949’da İstanbul Radyosu ku
rulur. Yayınlar Elmadağ'daki bu
günkü binadan yapılmaktadır.

- Yurtdışı yayınları için 100 ki- 
lovatlık bir kısa dalga vericisi 
1950'de Ankara'da kurulur.

- 1950'de radyoda ilk kez 
Kur'an okunur.

- Ertesi yıl ilk reklâm prog
ramları başlar.

- 1952’de ITÜ'de ilk televiz
yon yayını gerçekleştirilir.

- 1959'da Ankara Radyo
su'nun gücü iki katına çıkarılır.

- 9 Temmuz 1961 tarihli Ana- 
yasa'nın 121. Maddesi uyarınca 
radyo ve te levizyon yayınları 
TRT’ye tahsis edilir.

-1961-1964 arasında 2'şer ki- 
lovatlık 8 il radyosu açılır.

- 2 Ocak 1964'te 359 sayılı 
yasayla TRT kurulur ve tüm Tür
kiye'ye yayılmış toplam 527 kilo- 
vatlık 13 radyoyu devralır. Aynı 
yıl İran'daki radyoların toplam 
gücü 1.000 kilovatı aşkındı.

- TRT’nin ilk 5 yılında 
250'den fazla soruşturma açıl
mış, her nedense bunların yalnız 
ikisi dava konusu edilmiştir.

- 31 Ocak 1968'de Ankara'da 
TRT ilk televizyon yayınını ger
çekleştirir.

- 5 yıl sonra radyonun pabucu 
dama, televizyon anteninin yanı
na atılır. Yani, Türk tarihinin hiç
bir döneminde görülmediği denli, 
sözlü kültürün yerini yazılı kültü
re bıraktığı evreden bile büyük 
bir zihin yıpranmasının önü açılır. 
Görüntünün hükümranlığı gelir; 
aklın, iz’anın, irfanın hayat hakkı 
kalmaz.

El-Fatiha! n
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Edebiyat

MERHUM ŞAKIR KOCABAŞTAN 

BİZE MAHSUS BİR TRACTATUS DENEMESİ

İFADELERİN GRAMATİK AYIRIM!”

Selçuk Kütük

D üşünce dünyasında öyle 
bazı kritik eserler yazıl
mıştır ki, genellikle hacim 

itibarıyla küçük olmalarına rağ
men son derece yoğun bir muh
tevaya sahiptirler. Nesefi akaidi
ne, Farabi'nin Medinetü'l Fadı- 
la’sına veya Gazali'nin Tehafü- 
tü'l-Felasife's\ne ve benzer baş
ka birçok esere onlarca şerh ya
zıldığını biliyoruz. İşte Şakir Ko- 
cabaş’ın "İfadelerin Cramatik 
Ayırımı" isimli eseri de günümüz 
insanı açısından böyle bir kıyme
te haiz İlmî bir eserdir. Eğer kla
sik usûl eğitim süreci devam e tti
riliyor olsaydı sözü edilen esere 
herhalde birçok haşiye yazılırdı, 
"ifade biçim leri" üzerine yapılan 
özlü ve derin analizler bizim ca
miamız açısından bir nevi "Trac- 
tatus”  sayılabilir dersek abartı 
olmaz.

Farklı ifade kategorilerin in 
kendi yapılarına uygun olan ala
nın dışına taşırılarak istimal edil
mesi bilim ve felsefe tartışmala
rında tarafların anlaşmasını en
gelleyen en mühim faktörlerden 
biridir. Kocabaş önermeleri te 
orik, hipotetik, ampirik (THA) ifa

deler; mantık, matematik ve bi
çim ifadeleri (MMB); temel inanç 
ifadeleri; gramatik ifadeler (GM) 
biçiminde tasnif etmek suretiyle 
insanların gözünü boyayan ciddi 
görünümlü bir takım felsefi ve bi
limsel ifadelerin içeriğinin boş ol
duğunu veya en azından "b ilim 
sellik şartlarım" taşımadığını or
taya koyarak vukufiyetini sergi
lemiştir. Önermeleri dil yolu ile 
analiz ederek sahte bilimsel iddi
aların gerçek yüzünü ortaya çı
kardığı gibi, sözde bilimsel ide
olojilerin aslında nasıl metafizik 
içeriklerle yüklü olduğunu gös
termeyi başarmıştır. Kitapta bi- 
lim-kurgu, kurgu-bilim, bilim-söz- 
de bilim ayırımlarına dikkat çek
menin yanı sıra, "neden bir ger
çeklik vard ır?” gibi soruların 
analizine de yer verilm iştir.

İnsanların çoğu bilim adamla
rı tarafından ortaya atılan teori
lerin "gerçeğin tümünü kesin ola
rak" açıkladığı şeklinde bir dü
şünceye sahiptirler. Eğer durum 
böyle olsaydı, deneylerle ispat
lanmış bilimsel teorilerin zaman 
içinde yanlışlanması söz konusu 
olmazdı. O halde, bir teori "ger

çeğin bizatihi kendisini" değil, 
sadece onun "yorumlanmış bir 
resmini vermektedir" diyebiliriz. 
Durum böyle olunca herhangi bir 
teori için doğru veya yanlış ol
maktan ziyade belirli olayları 
açıklamadaki "uygunluğundan" 
veya "geçerliliğ inden" bahset
mek daha anlamlı olacaktır.

Kocabaş bu inceliğe, teorile
rin birer model olduğunu belirte
rek işaret etmektedir (s.2). Mo
dellerin eksik olabileceğinin ka
bul edilmesi onların değiştirilebi
lir olmasının da önünü açması ba
kımından önemlidir. "Einstein'ın 
genel re lativ ite  teorisi fiziksel 
olayların açıklaması olarak orta
ya konulan bir modeller sistemi
dir, dersem, bununla aynı zaman
da aynı olaylar için başka model
ler sistemi geliştirmenin müm
kün olduğu düşüncesini de getir
miş olmuyor muyum?" (s.6)

Teorik, ampirik veya hipote
tik  ifadelerin mutlak manada 
açıklayıcı olduğunu iddia etmek 
yerine, "teoriye göre, ..." veya 
"hipoteze göre, ...”  gibi terim ler 
kullanılmalıdır. Matematiksel 
önermeler için ise "tanıma göre, 
..." şeklinde ifadeler anlamlıdır 
(s.11). Diğer taraftan, matematik
sel yapılar için "teo ri" kelimesini 
kullanmak matematiksel öner
melerle deneysel ifadelere daya
lı teorilerin birbirine karıştırılma
sı anlamına gelecektir.

Kocabaş'ın dikkat çektiği di
ğer bir önemli husus, temel inanç 
önermeleri ile teorik ifadelerin 
birbirinin yerine kullanılmasın
dan kaynaklanan karışıklıktır. 
Mesela, "evrim teorisine inanıyo
rum" demekle "Newton mekani
ğine inanıyorum" biçimindeki bir
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ifade benzer türden midir? New
ton mekaniği bir inanç meselesi 
midir? (s.19). O halde, evrim te
orisi ile Newton mekaniği benzer 
bağlamlarda ku llanılabilir mi? 
Burada, bir inanç ifadesi te 
orik/bilimsel bir yapı içinde gös
terilerek illüzyon yapılmaktadır. 
Benzer şekilde "doğal seleksi- 
yon", "evrimsel süreçler" gibi 
bazı teorik ifadeler dini açıkla
maları engelleyecek şekilde kul
lanılabilmektedir. Bilimin her tü r
lü sorunu çözeceği ve tüm olay
lar hakkında nihai açıklama bi
çimlerini sağlayacağı düşüncesi
nin bilimsel kalıp içinde sunulma
sının anlamsızlığına dikkat çeker 
ve "henüz bilmiyoruz, ama ilim 
bize öğretecek" türünden ifade
lerin temel inanç önermelerinden 
başka bir şey olmadığını açıkça 
gösterir (s.48).

Kocabaş'ın, K. Popper'ın yak
laşımları üzerinde son derece 
isabetli görüşler ortaya koydu
ğunu görüyoruz: Popper’ın yan- 
lışlama ( falsification) prensibi 
hakkında "eğer bir teorinin doğ
ruluğundan bahsetmek anlamsız
sa, yanlışlığından bahsetmek de 
aynı derecede yanlıştır" demek
tedir. Popper'ın bir teoriyi yanlış- 
laması, aslında bir teorinin yan
lışlanması değil, onun belli bir ta
kım olaylar üzerindeki bir yoru
munun yanlışlanmasıdır (s.39).

Materyalist felsefenin temel 
kaynaklarından alıntılar yapan 
Kocabaş, bilimsel muhteva ka
zandırılan açıklama biçimlerinin 
aslında içlerinin boş olduğunu 
başarıyla ortaya koyar. Mesela, 
evrenin oluşumunu maddeci gö
rüşle açıklamaya çalışan Corn- 
forth'dan "böylece madde, daha 
önce olmayan yeni bir takım kim
yasal özellikler göstermeye baş
ladı ..." cümlesini aktararak, di- 
yalektikçilerin evreni kendi için

de etkileşimde bulunan süreçler
le (iç güçlerle) açıklamaya kalkış
malarını eleştirir. "Evreni mey
dana getiren bu süreçlerin içine 
bu iç güçleri kim koydu?” diye 
sorsam, bu hipotetik bir soru ol
mayacaktır. Eğer diyaletikçi de 
buna "kimse koymadı, onlar za
ten daha evvel oradaydılar" diye 
cevap verse bu bilimsel bir cevap 
olmayacaktır (s. 53).

Kocabaş, maddeci düşünce
nin metafizik temellerini ustalık
la tesbit etmiş görünüyor: İde
alistlerin "mutlak fik ir", "kavra- 
namaz üstün kuvvet", “ hayat gü
cü" gibi isimleri dini bir gramer 
içinde kullanmalarına benzer şe
kilde, m ateryalistler de " it ic i 
güç", "iç çelişkiler” , "karşıt eği
lim ler" gibi terim leri birçok du
rumlarda aynı gramer içinde kul

lanmaktadırlar (s.59). Böylece 
Marksizm, hem bir dünya görüşü 
(hayat tarzı, bir din) hem de bir 
teori halini almaktadır. Marksist- 
lerin yaptığı şey; teorik açıklama
lara tekel koymak, teorik terim 
leri inanç grameri içinde kullan
mak, yaptıkları bütün açıklamala
rı bilimsel gösterme sihirbazlı
ğında bulunmaktır (s.62).

Sözü edilen eserin din, bilim 
ve felsefe alanında çalışma ya
panlara ve kavramların/ifadele
rin yanlış kullanımından kaynak
lanan karmaşanın çözümlenme
sine büyük katkı sağlayacağı 
şüphesizdir.

Kocabaş'ı hayatının kalan kıs
mı için ebedi yolculuğuna uğur
larken, makamının yüksek olma
sını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyo
ruz. ra
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Röportaj

Çocuğun gelişim sürecinde dilsel bir uyaran olarak 
çocuk edebiyatının öneminin farkına varılması ço
cuklar için edebiyatın önemli sorunlarının çeşitli 
platformlarda konuşulmasını ve çeşitli çözüm öneri
lerinin gündeme gelmesini sağlıyor. Çocuklar için 
yazan, çocuk edebiyatının temel sorunları üzerinde 
düşünen, çocuklar için süreli yayıncılık yapan, ha
len çocuklar için yazı atölyesi konumunda bulunan 
Hayal Tren Dergisini yönlendiren kısacası çocuklar 
için yazmanın yoğunluğunun zor kolaylığının bilin
cinde bir kalem Ahmet Mercan. Çocukların sade ve 
duru dünyasına yalı bir Türkçe ile hitap eden yayım
lanmış çalışmaları arasında Emek Ne Demek, Or
manda Kim Var, Sevgili Kalem, Üç Afacan, Güzel 
Yürek, Papatya Ve Barış yer alıyor. Ayrıca, Pey
gamber Efendimizin hayatını manzum biçimde 
gençlere anlattığı Önderim Peygamberim çalışması 
da gençlik edebiyatı içerisinde yer alıyor. Konu, üs
lup açısından çocukların ilgisini çeken kitapların ya
zarı Ahmet Mercan'la genel olarak çocuk edebiyatı 
ve çocuk dergiciliği üzerine bir söyleşi gerçekleştir
dik. Ahmet Mercan Selam Çocuk dergisinden bu ya
na çocuk edebiyatına gittikçe artan bir ilgiyle, özen
le yöneliyor.

Özcülük karşıtlığının yaygınlaştığı bir dünyada 
özcü bir soruyla başlayalım. Neden çocuklar için ya
zıyorsunuz? Dünyayı altüst etmek, değiştirmek mî 
istiyorsunuz? Çocuklar için yazdığınız ve yayımla
nan son kitabınız Papatya ve Barış dünyayı değiştir
me istencinizin esere dönüşmüş hali olarak okuna
bilir mi?

Evet, dünyanın değişmesi gerek. Hem de çok 
acil. Yoksa bu gemi, patlayıcı ağırlığından batacak. 
Göklere başkaldırmış bir dünyada, uçurtmaların yo
lunu uçaklar kesiyorsa, orada mücadele kaçınılmaz
dır. Yok etmeye karşı, varlığı korumak için; kötülü
ğün tüm müktesebatına karşı, iyiliğin ikamesi için, 
büyük bir iddia ile iç dünyamızı güçlendirmemiz ge
rekir. Barış yapalım diyenler, önce tek başına savaş 
kararı alıp mekanı ve zamanı k irle ttikten sonra, 
maksat hasıl olunca, barış istiyorlar. Ve böylece de 
barış yanlısı oluyorlar. Oysa her şey barış içinde. 
Kainatta sayısız denge ve orantılar ahenk içinde
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hizmette. Aslolan barış, savaş 
arizi bir durum, müdahaleyle or
taya çıkıyor. Almanca’ya çevri
len Papatya ve Barış öyküsüde, 
çocuk gözüyle silahlanmanın 
eleştirisi var.

Kitap Postası (Kasım 2005) 
Ben Yayıncı Olsam bölümünde 
alan belirlemenin önemi üzerinde 
dururken ‘çocuk yayıncılığı yapa
caksam, başkasına el sürmem 
(...) alan tespiti ne kadar geniş 
olursa, o kadar dağılır yayıncı, 
Alanı daraltıp çapı genişletmek 
isterim' diyorsunuz. Günümüzde
ki çocuk yayıncılığını nasıl görü
yorsunuz? Eksiklikleri kusurları 
nelerdir, rüya ile imkanı buluş
turmak için çocuklar için neler 
yayımlardınız?

Çocuk yayıncılığı, farklı özel
likler isteyen zor bir yapıya sa
hip. Her türlü çeşit arasında, ço
cuk setleri de eklemek isteyen
ler, sanki biraz hafife alıyorlar 
çocuk yayıncılığını. Hemen her 
yayınevi çocuk yayıncılığı yapı
yor; ancak baktığınızda bu yayın
cılık, boşluk doldurmak, gazeteye 
ek kabilinde yapılıyor. Çocuk ya
yıncılığı deyince, kartpostaldan 
oyuncağa, kitaptan çizgi filme, 
hatta giyime uzanan bütünlük 
içinde bir yaklaşımdan yanayım. 
Kurumsal üniteleri de, o derece 
yerinde bir çocuk yayıncılığı, 
başka bir şeyi doğal olarak, aklı
na getirecek zamanı dahi bula
maz. Telif eserlere yöneliş çok 
yeni. Piyasaya baktığımızda, Batı 
Klasiklerinin egemenliği ve bu
nun yanında te lif sorunu olmayan 
Ömer Seyfettin hikayeleri mev
cut. İlginç gelebilir ancak, Ömer 
Seyfettin'in eserlerini çocuklar 
için uygun bulmuyorum. Rahmet
le andığımız Seyfettin'in hayatı
na baktığımızda, eserlerin bes
lendiği atmosferin bunu gerektir

diğini görürüz. Balkan savaşları
na subay olarak katılan ve o gü
nün şartları içinde, yaşayan ya
zarın eserlerindeki şiddet unsu
runun kaçınılmaz olduğunu kabul 
edebiliriz. Ancak, okul, veli anla
yışının bu eserlerde ittifak etme
sini anlamak zor. En az on beş 
yayıncı tarafından basılan bu 
eserler, daha çok ticari cazibeye 
sahip. Bizim te lif eserler üret
memiz gerek. Ayrıca geleneği 
devam ettirme sorumluluğumuz 
var. Karagöz - Hacivat, Keloğlan 
ve diğer kahramanlar sokakları
mızda gezmeli ve bu yeni halin 
açmazlarını ortaya koymalı.

Günümüz çocukluğunu ve ço
cuklarını konuştuğumuzda neler 
söylenebilir? Çocuklar oyuncak
larından bıkıp, televizyonun kuy
ruğunu çekebilecekleri zamana 
erecekler mi? Masal vadisindeki 
masalcı amcaya gittiklerinde Ma
salcı Amcanın onlara anlatacak 
masalları var mı? Yoksa Masalcı 
Amcalar çocuklara 'git evladım 
her güne bir masal oku'mu diye
cekler?

Günümüz çocukluğu, üzerin
de durulması gereken önemli ve 
enteresan bir konu. Erken uyarı
larak çocukluğu adeta elinden 
alınmış, neyi hangi yaşta bilmesi 
belli olmayan bu çocukluk, teh li
ke barındırıyor. Yaşlılar kadar 
unutkan, insan ilişkileri zayıf, an
cak elektronik kullanımda başarı
lı bir çocuk figürleriyle karşı kar- 
şıyayız. Dizi replikleriyle konu
şan ve evinde en çok bilgisayarı
nı seven bu çocuk, bilinmeyecek 
bir konuda fik ir beyan edebilir. 
Ancak yaşının gereği, bilmesi ge
rekenlerden habersizdir. Masal 
çağını yaşayamadığı için, hafıza
sı daralmış çocuğun en büyük so
runu, bu hayatın labirentini oluş
turan büyüklerdir. Büyükler, yap

madıklarını çocuklardan istedik
çe, başarılı olamayacaklarını bil
melidirler. Çünkü eylemin dili, 
her zaman, sözün önüne geçer.

Emek Ne Demek'te asalak 
halde yaşayan iki kenenin hika
yesi anlatılıyor. Günümüz dünya
sında emek, alın teri, helal ka
zanç gibi değerleri çocuklara 
edebi bir kurgu ile anlatırken ne
lere dikkat edilmeli?

Yıllar önce Motorlu Kuş'u ilk 
okuduğumda, çocuklara her ko
nuyu anlatmanın mümkün olduğu 
duygusuna sahip oldum. Yeter ki, 
çocuksu bakış muhafaza edilebil
sin. Gerçi, kene bu kadar meşhur 
olmadan yazılmış bir eserdi. Hat
ta ressam İsmail Özen kenenin 
şeklini bulabilmek için internet
ten resim bulup, öyle çalışmıştı. 
Canlılara bağlantıda da, önemli 
zaafları var günün çocuklarının. 
Bir sinek, küçük bir böcek görün
ce çığlık atan çocukları bu hale, 
bilim kurgu film leri ve çizgi film 
ler getiriyor; tabiatla kurulama
yan ilişki getiriyor.

Ormanda Kim Vardı'da otuz 
üç tane hayvan kendilerini tanı
tırken küçük şiirlere başvuruyor
lar. Şiirin, şiirsel söyleyişin çocuk 
dünyasında karşılığı var mı?

Çocuksu bakışı kaybetmeden 
yazılan şiirle teması güçlüdür ço
cuğun. Tekerlemeler, maniler, 
ninniler ve şiirler birbirine koşa
rak akmalı. Güzel masal anlatan
lar kalmadı. Televizyonun kanal
ları içinde, kitabı eline alanına 
rastlamak mümkün olmuyor. İde
alist kanallar bile, açılışından b ir
kaç ay sonra kitabı rafa kaldırı
yor. Kitapsız bir yayıncılık var.

Ûç Afacan'da ihtiyaç sahiple
rine yardım etmek, yaşlılara say
gı, dayanışma sadakat gibi de
ğerleri işliyorsunuz. Sanırım bu 
kitabınız bant tiyatrosu olarak
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senaryolaştırılmıştı. Ahlaki ve in
sani değerleri aktarma hususun
da çocuk tiyatrosunun ne gibi 
katkıları olabilir?

işlev açısından baktığımızda, 
çocuk tiyatrosunun imkanlarının 
daha geniş olduğunu görürüz. Bu 
konuda da eser ve imkan sıkıntısı 
olduğunu düşünüyorum. Başka 
bir açıdan bakılınca, talebin ol
madığı söylenebilir. Ödenekli t i 
yatrolardaki duruma baktığımız
da popüler kültürün yardakçılığı
nı tespit ederiz.

islami kavramların çocuk ki
taplarında tem siliye ti, İslami 
kavramların çocukların anlayabi
leceği bir dil ile anlatılması konu
larında ne düşünüyorsunuz?

Şüphesiz bilgiye ihtiyaç var. 
Ancak, yaşın gereğine uygun 
yükleme yapılmalı. Aşırı yükleme 
aksini besler. Çocukta var olan 
neşe, itina ile korunmalıdır. Ço
cuktaki coşku öldüğünde, hiçbir

şeyin önemi kalmaz. On yaşına 
kadar, korkudan uzak, sevgi yük
lemesi yapılmalı. Doğrudan bilgi
den önce, talebi oluşturacak e t
kiye ihtiyaç var. Çocuk edebiyatı 
da işte burada devreye girer.

'Çocuk kitapları nasıl olma
malı?’ sorusuna verdiğiniz cevap 
içinde 'günümüz erken uyarılan 
çocukluğu es geçilmemeli’ diyor
sunuz. Erken uyarılan çocuk kav
ramıyla işaret etmek istediğiniz 
husus nedir? Müslümanların ilm i
halinde çocuk babı tam olarak 
nereye oturuyor?

Erken uyarılmadan söz ettik. 
Çocuğa bakış noktasında, pek 
çok yanlıştan bahsetmek müm
kün. Öncelikle, ebeveynler, yarış
macı bir anlayışla, ekonomik 
alanda etkili olmalarını istiyorlar. 
Veya kendileri için önemsedikleri 
mesleği seçmelerini istiyorlar. 
Ahlaki gelişim ve erdemler konu
sunda, nasihatle yetiniliyor. Yuva

veya özel okula gönderince so
rumluluktan kurtulduğuna inanı
yorlar. Oysa aile, eğitimde birinci 
adrestir, zorunlu sorumludur. 
Çocuğu bir emanet olarak kabul 
etmeli. Bütün süreçlere müdahil 
olmalı.

'Çocuk Ordusu, coğrafyaların, 
ırkların etkileyemediği, kar tane
leri kadar beyaz ve saf bir ordu' 
diyorsunuz. Beyaz ve saf ordu 
çocuklara yönelik yürütülen a tö l
ye çalışmalarında aktif olarak gö
rev alıyorsunuz. Hayal Tren, Se
lam Çocuk ve hazırlıkları süren 
bir çocuk dergisinde saf tu tuyor
sunuz. Günümüz çocuk dergicili
ği hakkındaki kanaatleriniz neler
dir? Tüketim toplumu, batılı ikon
lar, görsellik tekdüzeliği vb. hu
suslarda nasıl bir çıkış yolu bula
biliriz? Çocuklar nasıl bir dergi 
bekliyorlar sizce?

Seksenli yılların başlangıcı 
ile, bugünün imkanlarını karşılaş
tırdığımızda, kıyas kabul etmez 
bir farkın olduğu aşikar. Teknik 
teçhizat yanında çocuklar için 
yazanlar var. Ayrıca çocuk res
samlığında önemli mesafeler 
alındı. Çocuklar için çizmek de, 
en az onlar için yazmak kadar 
önemli. Görsel öncelikli algıdan 
yola çıkmak gibi, bir zorunluluk 
var. Ancak, eskiden beri devam 
eden dağıtım sorunu nasıl aşıla
cak, bilemiyorum. Kitabı hazırla
mak yeterli değil. Kitabı muhata
bına ulaştırmak, dönüşü sağla
mak, tepkiyi almak ve daha pek 
çok merhale var.

Çocuk kitabı olarak algılanan 
kitaplar ve yazarlarla ilgili ciddi 
okumalarınız söz konusu. Çocuk 
edebiyatı deyince ne anlaşılma
malı?

Olumsuz vurguyu bilinçli yap
tınız sanırım. Çocuk kitabı demek 
büyük punto ile basılmış, üçüncü
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hamur kağıt, siyah beyaz baskı 
olarak anlaşılmamalı. Bunlar biçi
me ait özellikler. Çocuk edebiya
tının can alıcı noktasını çocuğa 
yaklaşım belirler. Çocuk edebiya
tının, farklı bir yetenek barındır
masından söz edemeyiz. Ancak 
ilave bir duyarlılıktan söz edebili
riz. Bu duyarlılık, çocuğu kesinti
siz izlemek ve bu konuda birikimi 
değerlendirmekle başlar.

100 Temel Eser projesi ser
best okuma saatleri vb. çocuklar
da okumaya yönelik ilgi oluştur
mayı hedefleyen proje ve etkin
liklere nasıl yaklaşıyorsunuz? iyi 
niyetli çabaların risksiz ve ölü se
vici bir edebiyat anlayışını ayak
ta tutuşu hakkında neler söyle
nebilir?

Konu kitap olunca heyecansız 
olmaz. Kitap listesi oluşturmakla 
görev ifa edilmiş sayılmaz. Kita
bın hakkı olan yere yükselmesi 
için, yapılacak bir dizi çalışma ol
ması gerekir. Okuyucunun dün
yasına girmenin tek bir yolu yok. 
Pek çok yönteme ihtiyaç var. Fa
kat her şeyden önce, ilgiyi dürüst 
kurmak gerekir. Yetmiş milyon
luk ülkede, kitaplar bin basılıyor 
ve üç yıl rafta kalıyorsa, televiz
yondan herkesin kitap okumak
tan bahsetmesini nasıl değerlen
direceğiz?

Çocuk kitaplarının çizgi filme 
dönüştürülmesi hakkındaki dü
şünceleriniz nelerdir?

Çocuklarla bütünleşen eseri; 
başka tekniklere taşımanın müm
kün olduğunu düşünüyorum. Ki
taptan film veya çizgi filme ak
tarma çabasında, başarıyı etkile
yen farklı faktörler devreye gi
rer. Senaryo başarısından tutun 
da, müzik çalışmasına, çizgi kali
tesine, kullanılan teknolojiye ka
dar, başarıyı etkileyen pek çok 
faktörden bahsetmek mümkün.

Saydığımız unsurların bir tanesi 
yetersiz kaldığında çalışma başa
rısız.

Sanatların anası edebiyatın 
çocuk edebiyatını uzunca bir sü
re emzirmeyi reddedişinin ne
denleri hakkında ne düşünüyor
sunuz? Dil içinde çocuk dilinin 
yeri nedir?

Geleneğimizde keskin bir ay
rım yok. Yine sözlü geleneğin et
kisinin, baskın bir teknoloji hay
ranlığı neticesinde uçup gitmesi 
trajik bir mahiyet arz eder. Dil
den dile düşen ninniler, maniler, 
masallar, hikâyeler bir baktık ki, 
uçup gitm işler. Gözlerimizden 
esir edildik. Üstelik kendi rıza
mız ve büyük iştahımızla. Piş
manlık burada işe yaramıyor; 
çünkü söz kıymetinin bilinmediği 
yerde durmaz. Şimdi yeni şartlar 
içinde, bir yol bulma çabasına ih
tiyaç var. Bu konuda kendini ço
cuklara; çocukluğa adamış Mus
tafa Ruhi Şirin ağabeyimizi, vefa
nın gereği olarak, şükranla an
mamız gerekir.

Metaforik anlatımların yoğun 
olduğu şark klasiklerinin çocuk
lar için uyarlandığını görüyoruz. 
Klasik metinleri çocuklara göre, 
çocuklara yönelik olarak uyarlar
ken nelere dikkat edilmelidir?

Klasiklerin birer emanet oldu
ğunu düşünüyorum. Yazıldığı gi
bi, hiçbir müdahale yapılmadan, 
ulaşılabilir olması gerekir. Beğe
nin ya da beğenmeyin. Müdahale 
en azından emanete ihanettir. 
Yanlış ya da yetersiz buluyorsa
nız ilgilenmesiniz. Klasik eserin 
farklı fo rm atlara  aktarılması 
bundan sonra düşünülebilir. 
Özün korunması yine esas olma
lıdır. Geçmiş yıllarda, Küçük 
Prens dahi, bu ülkede mahkeme
lik oldu. Mezardaki kemiklere bile 
düşünce tashihi yaptırmaya çalı

şıldı.
Ahmet Mercan daha çok şair 

ve denemeci kimliğiyle tanını
yor. Çocuklar için de şiir yazıyor
sunuz. Mızıkçı Rüzgar bunlardan 
biri. Çocuklar kitap bütününde 
Ahmet Mercan şiiriyle ne zaman 
karşılaşacaklar? Deneme türü
nün Türkçe edebiyatın çocuk ka
lesinde yetkin ve yaygın bir tür 
olamayışının sebepleri nelerdir? 
Çocuk edebiyatının ağırlıklı ola
rak öyküleyici tür odaklı gelişme
si hakkındaki düşünceleriniz ne
lerdir?

Çocuk şiiri daha zor. Yıllardır 
biriktiriyorum. Ne zaman kısmet 
olur bilemiyorum. Denemeyi, ba
na sıcak gelen, kendimi en iyi ifa
de ettiğim tü r olarak görüyorum. 
Büyükler için yazdıklarımı çek
mecelere koyuyorum. Masal ve 
öyküde çatışma unsuru söz ko
nusu. Merak, okuyucuyu çeken 
etkenlerin başında geliyor. Dene
me bu açıdan daha az şanslı. Sa
bırlı ve inatçı okuyucu arıyor. Bu
na rağmen, çocuklar için deneme 
yazılmaz kaidesi yok. Çocuk Kal
bi kısmen bu türde anılabilir.

Ahmet İnam 'Denemeyen de
neme, deneyemeyen insan de
mek. insan deneyemiyorsa ne 
olacak?' diye soruyordu. Çocuk
lar için yazmayı deneyecek ya
zarlara ilk üç tavsiyeniz ne olur
du?

Öncelikle çocuk tanımı gere
kir. Çocukluktan öğrenilecek, çok 
şeyin olduğunu düşünmelidir ya
zar. Bunda samimi olmalı. Bir 
başka konu; tepeden bakış kadar, 
çocuğu aşırı yücelten bakış da, 
sorun teşkil eder. Ayrıca dikkatli 
ve sürekli gözlem içinde olunma
lı. Çocukta bulunan erken uyarıl
ma arızalan, ayırt edilebilmeli. 
Bu duruma, ekleme büyüklük di
yebiliriz. o
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FİLİSTİN İÇİN 
TOPLU SES VERMEK

Mustafa Miyasoğlu

F ilis tin li aileye plajda dü
zenlenen saldırıdan sonra 
bölgede yeniden kan ak

maya başladı. Hizbullah'ın iki İs
rail askerini kaçırmasını bahane 
eden İsrail, Lübnan'a akıl almaz 
bir saldırı düzenledi. 33 gün sü
ren bu saldırıda binden fazla in
san öldü, bunların 400 kadarı kü
çük yaşlardaki savunmasız ço
cuklardı. Bu ölümlere karşı İnsanî 
yardım yollarını da kapatan İsra
il'i ABD ve İngiltere açıktan des
teklediler. Bu arada etkin karar 
alamayan, BM iyice anlamsızlaştı.

Gazze'den sonra Lübnan'a da 
saldıran İsrail, ABD himayesinde 
Ortadoğu'yu bir kere daha kan 
tarlası haline getirdi; Suriye ve 
İran'la da ateş çemberini geniş
letmeye hazırlanıyor...

Mazlumların yanında olmayı 
önemsemeyen bazı basın ve sa
nat çevreleri, "Bu savaş bizim  
savaşımız değ il!" teranesi tu ttu r
dukları için aydınlarımızın toplu 
bir ses vermesi mümkün olmadı. 
Gençlik yıllarında "Vietnam sa
vaşımız" isimli protesto toplantı
ları düzenleyenler, kuruldukları 
ballı köşelerde, Filistin ve Lüb
nan'a yönelik saldırıların katli

ama dönüştüğü günlerde, çocuk 
ölümleri karşısında ürperecekle- 
rine, bu ölümlerin savaşı algıla
mada yanıltıcı haber unsurları 
olarak kullanıldığını söyleyecek 
kadar duygusuzlaşabildiler. Hat
ta Hamas-Hizbullah çizgisini laik
lik karşıtı gördüklerinden olacak, 
İsra il'in  vahşi saldırılarını hoş 
karşıladıkları bile söylenebilir.

Türkiye'nin Mazlumlara Desteği

Birleşmiş M illetler'in  ateşkese 
ilişkin esnek ve İsrail'in bir süre 
daha katliam yapmasını mümkün 
kılan kararı alınmadan önce, biz 
iki programa katılarak mazlumla
rın yanında olmaya çalıştık. Hilal 
Televizyonu’nda Osman Öca- 
lan'ın sunduğu şiir programında 
iki şiir de ben okudum. Türkiye 
Yazarlar Birliği'nin İstanbul Şu- 
besi'ndeki Filistin Şiir Akşamı 
ise, Filistin için ses vermenin bi
zim sorumluluğumuz olduğunu 
ortaya koyması açısından önem
liydi.

Bunlar basın organlarında ye
terince ilgi görmezken; Hizbul- 
lah'ın direnişiyle Türkiye'nin böl
geye yardımı herkesi şaşırttı.

İKÖ toplantısına yüksek düzeyde 
katılmaktan korkan Arap rejimle
rinin tersi bir tutum takınarak 
mazlumların yanında yer alan 
Türkiye, yalnız aydınlarıyla çar
pık bir görüntü verdi.

Basının şaşı tutumu karşısın
da, sanat ve edebiyat adamların
dan toplu bir ses çıkmamasını 
anlamak çok zor... Çünkü bugün
lerde Filistin için bir ses vermek, 
Ortadoğu'da bundan sonra yaşa
nacak hayat açısından çok önem
li... İsrail’de ve ABD’de yaşayan 
kimi Yahudiler bile İsrail hükü
metinin yaptığı saldırıları eleşti
rirken Müslüman kimliğiyle dola
şanların susmasını anlamak 
mümkün değil...

"Şairleri Haykırmayan Bir Millet”

30 yıl önce dilimize çevrilerek 
yayınlanan Filistinli çağdaş bir 
şairin, Mahmut Sobh’un Yenilgiyi 
Yenerken adlı şiirinden alınan şu 
mısralar, 67 Savaşı'nın yenilgisi
ni, İntifada eylemlerinin mahiye
tin i ve İsrail'in siyasal bakımdan 
düştüğü çıkmazın derinliğini en 
iyi anlatan ifadelerdir:

"Kardeşim benim, /  burada 
ölürsem eğer /  sevindireceğim  
yurdumu, /  üzüleyim deme sakın, 
/  çünkü ben ancak /  böylece öl
dürmüş olacağım /  yeteneksizli
ği. /  Öldürdüm yenilgiyi ben bu
rada, bizi her gün kemiren /  o ye
nilgiyi. /  Doğacak halkımız yeni
den /  yenilgiyi /  yenerek."

Mehmet Emin Yurdakul'un 
mısraını hatırlama zamanıdır:

"Şairleri haykırmayan b ir m il
let sevenleri toprak olmuş öksüz 
çocuk g ib id ir" ...

0 yüzden Türkiye Yazarlar 
Birliği İstanbul Şubesi adına dü
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zenlenen Filistin için şiir okuma 
programı çok önemliydi. Böylece 
sanat ve edebiyat çevrelerinin 
medyadaki şaşılık yüzünden şaş
kın görünmesi önlenmiş oldu. Şa
ir dostumuz Nureddin Durman'ın 
yayına hazırladığı ve aynı yerde 
yapılan bir şiir gecesinde merak
lılara tanıtıldığı Filistin Şiirleri 
Antolojisi yeniden gündeme gel
di. İnandıklarımızı topluma ilete
mezsek, savaşta değil, barışta bi
le söz sahibi olamayız. Bu türden 
toplantılarla radyo ve televizyon 
programlarının siyasi temaslarla 
gösteri ve yürüyüşler kadar 
önemli olduğu, şiirin kültür haya
tında hayati fonksiyona sahip bu
lunduğu ortada...

Türkiye'nin İslâmî kaygılarla 
zulümlere karşı çıkmaya önem 
veren şairleri ve sanatçıları, Fi
listin için bir ses verme çabasına 
katılarak, zulme baş kaldırmaya 
ve yaşama hakkına saygıyı orta
ya koymaya çalıştılar...

14 yaşayan şairimizin katıldı
ğı şiir akşamında, orada bulun
mayan, ama şiirle toplantıya işti
rak eden merhum Akif İnan, Ca
hit Zarifoğlu ve Nizar Kabbani gi
bi Kudüs, Filistin ve Beyrut'la il
gili şiirleri bulunan şairlerin de şi
irleri okundu. Ayrıca, Metin Önal 
Mengüşoğlu da daha önce klip 
haline getirilen bir şiiriyle İsrail 
tanklarına taş atan çocuklara 
destek verdi.

Filistin için bir ses verme ça
bası, yalnız bizi zulme râzı olup 
zulüm yapar durumuna düşmek
ten korumuyor, aynı zamanda 
Filistinli gençlerin başlattığı İnti
fada eylemlerini yaşamayı ve di
renerek dirilmeyi de öğretiyor.

Lübnan'a F ilis tin  işgalini 
meşrulaştırmak için saldıran İs
rail, tarihindeki ilk büyük yenilgi
ye uğratılabilmişse, bunda iman
lı direnişin çok büyük rolü ol
muştur.

Ortadoğu'ya Yakışmayan
İsrail ve İki Yahudi Devleti

Birçok şair ile merhum şairlerin 
şiirlerini okuyan ve günün şaire 
sözcülük getirdiğine inanan Ci
han Aktaş, Ahmet Varol ve Ab
durrahman Arslan gibi yazar 
dostlar şiirden önce gözlem ve 
düşüncelerini ifade ettiler. Ben 
de Haymatios adlı şiirimi okuma
dan önce, hüzünlü salona müjde 
vermek için şu anekdotu anlat
tım; çünkü kimse şiirle yetinemi- 
yordu.

ABD'de yaşayan varlıklı -belki 
de Siyonizme karşı olan- bazı Ya- 
hudiler de İsrail'i Ortadoğu'ya 
yakıştıramıyor! Çoğunluğu Bal
kanlardan gelmiş kılıç artıkların
dan oluşan İsrail, onlara göre in
sancıl Yahudi imajını bozarak an- 
ti-sem itizme hizmet ediyor. O 
yüzden Siyonist politikacılarla 
komitacıları Kudüs ve çevresin
den çıkararak İsrail projesini Kıb
rıs, Makedonya veya Kırım'a gö
türmek gibi çok uçuk ve imkânsız 
gibi görünen senaryolar üzerine 
kafa yoruyorlar... Yani Hitlerin 
katliamından kaçıp F ilistin lileri 
vatansızlaştırmaya çalışan İsrail
li Yahudilerin yeniden vatansız- 
laşmaları söz konusu...

Babil sürgününden önce sah

te peygamberlerle ikiye bölünen 
Yahudiler, bugün de biri somut, 
diğeri soyut iki Yahudi devletiyle 
karşı karşıyalar: Biri her türlü zul
mü, katliamı işleyen İsrail devleti, 
öteki de Yahudilerin ancak Meh- 
di'nin gelmesiyle Arz-ı Mev'ud’da 
kurulacağına inandıkları devlet... 
Bu devletlerin taraftarları ne ka
dar çatışırsa o kadar dağılırlar.

Haymatios "va tansız" de
mektir. Filistinlileri vatansızlaş- 
tırmaya çalışan İsrailliler yıllarca 
aynı kaderi yaşadıkları halde, 
Hitler'in intikamını suçsuz insan
lardan almaya çalışıyorlar. Haçlı 
Seferi'ne yeniden kalkışan Hıris
tiyanların paralı askerleri oluyor
lar. Bu arada beyin yıkama yoluy
la ABD'de Evangelistlere destek 
vererek Hıristiyan Siyonistler de 
yetiştiriyorlar.

Murat Menteş şiir okumadı, 
İsraillilerin 185. katliamı yapacak 
kadar gaddarlaştıklarını söyledi.

Filistin Şiirleri Antolojisini ha
zırlayan Nureddin Durman’dan 
genç şair Ahmet Veske'ye kadar 
14 yaşayan Türk şairinin okuduğu 
şiirlerin oluşturduğu hüznü ko
nuşmalarla dağıtmaya çalıştık...

İsrail politikasına nefret ile 
Kudüs ve çevresine duyulan sev
ginin değiştireceği çok şey var 
elbet. o



Yansımalar

TOPAL OSMAN 
TARTIŞMASI

Ertuğrul Bayramoğlu

B ülent Ecevit'in 'Vahdettin 
hain değildir' açıklaması ile 
başlayan tartışma sonra

sında İpek Çalışlar'ın yazdığı Lati
fe kitabı yeni bir yakın tarih tartış
ması başlattı. Her şey Çalışlar'ın 
kitabında, 1 Nisan 1923 gecesi, To
pal Osman'ın Çankaya Köşkü'ne 
düzenlediği silahlı baskında Ata
türk'ün Latife Hanım'ın çarşafını 
giyerek kaçtığı iddiası ile başladı. 

Kitapta yer alan bölüm şöyle: 
"Milli Mücadele'nin lideri teh

dit altındaydı. (...) Dışarıdakilerle 
pazarlık başladı. Âdet olduğu üze
re, ‘Kadınlar ve çocuklar önden 
çıksın' dediler. Plan şuydu: M.Ke
mal Paşa kılık değiştirerek kadın
lar ve çocuklarla birlikte dışarı çı
kacaktı. Fakat evin içinde de bin
lerinin kalması gerekiyordu. Lati
fe muhafızlarla birlikte evde kal
maktan yanaydı. ‘Ben onları oya
larım’ diyordu.

M.Kemal Paşa önce şiddetle 
itiraz etti. Ancak Latife'nin inadını 
bilirdi. Vecihe bir çarşaf buldu ge
tirdi. Mustafa Kemal çarşafı giydi, 
baldızı Vecihe ve hizmetkâr ka
dınlarla birlikte dışarı çıktı. Latife 
de bu arada onun kalpağını kafası
na takmıştı. (...)Sonunda Topal 
Osman’ın adamları eve kurşun

yağdırmaya başladılar. Ardından 
eve girdiler. Mustafa Kemal’in g it
tiğini anlayınca çılgına dönüp ne 
buldularsa parçaladılar..."

Hürriyet in Pazar ekinde Ça- 
lışlar’la yapılan röportaj üzerine 
bir vatandaşın şikayeti ile, 'Ata
türk'e hakaret ve Atatürk'ü Koru
ma Kanunu’na muhalefet' gerek
çesiyle açılan davada yazarın 4,5 
yıl hapsi istenirken, tarihçiler ara
sında da görüş ayrılıkları ortaya 
çıktı. Kimi M.Kemal’in o gece 
Köşk’te değil, istasyonda bir evde 
olduğunu, kimiyse böyle bir baskı
nın hiç yaşanmadığını, aksine To
pal Osman'ın evinin basıldığını 
öne sürdü. İpek Çalışlar, kitabın
daki bu iddiayı Latife Hanım'ın 
kardeşi Vecihe İlmen'in yakınları
na anlattığı anılarına dayandırı
yor.

İpek Çalışlar, 'Kitapta sadece 
Vecihe İlmen'in iddiası yok. Rıza 
Nur'un, Rauf Bey’in de anlatımları 
yer alıyor’ diyor. Rıza Nur olayı 
şöyle anlatıyor:

“ 2 Nisan günü sabah saat 
07.00 ’de istasyonda Başvekil 
Rauf Bey Milli Müdafaa Bakanı 
Kazım Paşa’nın (Özalp) yaverine 
telefonla şunları yazdırmıştı: 
"Bugün saat 06.00’dan beri Çan

kaya'da Gazi’nin köşkü civarında 
muhafız taburuyla Osman Ağa 
taburu arasında müsademe baş
ladı. Osman Ağa ve on kadar ma
iyeti maktul düşmüş. Gazi, Latife 
Hanım'la birlikte, istasyonda Ra
uf Bey'in yanında, ismet ve Ka
zım Karabekir Paşaların gelmesi
ni istiyorlar. Derhal gittim. Ga- 
zi'yi çok müteessir buldum. Mu
hafız nizamiye taburunun kendi 
dairesini delik deşik ettiklerini 
anlattı."

Rauf Bey, anılarında çatışmayı 
M.Kemal’in yönettiğini ve Latife 
Hanım’ın da yanlarında olduğunu 
söylüyor: "İstasyondaki dairede 
yemek yerken bir de baktım M.Ke
mal Paşa ile Latife Hanım beraber 
otomobille geldi. M.Kemal Paşa 
muhafız taburu kumandanı İsmail 
Hakkı Bey’i çağırdı ve nereden ne 
suretle hücum edilmesi gerektiği
nin krokisini çizerek anlattı. (...) 
Bir müddet sonra haber geldi, Os
man Ağa 6 yardımcısı ile vurul
muş ve ele geçirilmişti." (Vatan, 
20 Ağustos 2006)

Kimileri ise baskın iddiasını 
dahi tartışmalı buluyor. Giresun 
Üniversitesi öğretim üyesi İsmail 
Bozalioğlu: “ Topal Osman Gire
sunlu. Onun muhafız alayında gö
rev yapanlarla bizzat görüştüm. 
Atatürk ve Latife Hanım, baskın 
olduğu iddia edilen günde Çanka
ya Köşkü'nde değil, İstasyon'daki 
evinde. Ancak, Topal Osman'ın 
muhafız alayında olup da benim 
görüştüğüm kişiler köşk baskınıy
la ilgili tek kelime söylemedi. On
lara göre, İsmail Hakkı Tekke ko
mutasındaki birlik, Topal Os
man'ın bulunduğu eve baskın dü
zenliyor ve çıkan çatışmada da 
Topal Osman ölüyor." diyor.

Tarihçi Zeki Sarıhan ise "Ora
da neler olduğuna ilişkin iddialar

94 ÜMRAN EYLÜL ’06



var ama kesinlik yok. Sonuçta 
böyle bir sıkıntı karşısında insan 
kadın kılığına da girebilir, başka 
kurtuluş yolları da arayabilir. Bu 
doğal bir durum." görüşünde.

Bu tartışma Topal Osman'ın 
Ali Şükrü Beyin öldürülmesi olayı
nı da gündeme getirdi.

Peki, kimdir Topal Osman Ağa?

Topal Osman, gönüllü olarak Bal
kan Savaşı’na (1912-1913) katıldı; 
bu savaşta yaralandı ve bir bacağı 
sakat kaldı. 1.Dünya Savaşı'nda 
(1914-1918) gönüllülerden oluşan 
bir birliğin başında Kafkas Cephe- 
si'ndeki çarpışmalara katıldı. İz
mir'in Yunanlılarca işgal edilmesi 
(15 Mayıs 1919) üzerine gönüllü 
birliklerle Karadeniz bölgesindeki 
Rum çetelere karşı mücadele etti. 
Giresun Belediye Başkanlığı ve 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Gi
resun Şube Başkanlığı'nı da yaptı. 
Daha sonra Mustafa Kemal tara
fından muhafız kıtası komutanlığı
na getirildi (Kasım 1920). Bazı 
kaynaklara göre Türkiye Komü
nist Partisi Genel Sekreteri Mus
tafa Suphi ve 14 arkadaşının öldü
rülmesi (Ocak 1921) olayına karış
tı. Koçgiri Ayaklanmasının (Mart- 
Haziran 1921) bastırılmasında 
önemli rol oynadı. Büyük Millet 
Meclisi’nde İkinci Grup olarak bili
nen muhalefet grubunun önderle
rinden Ali Şükrü Bey'i, Mustafa 
Kemal'e karşı sert muhalefeti se
bebiyle 27 Mart 1923'te öldürdü. 
Bu cinayet TBMM'de ağır suçla
malara varan tartışmalara ve 
TBMM'nin yenilenmesi için karar 
alınmasına yol açtı. Güvenlik kuv
vetlerine teslim olmayan Osman 
Ağa, Ankara'da Ayrancı Bağla- 
rı'ndaki evinde girdiği çatışmada 
yaralı olarak ele geçirildi; kısa sü
re sonra da öldü. Aynı gün, cese
dinin TBMM kapısı önüne asılarak 
teşhir edilmesine ilişkin önerge 
TBMM'de kabul edildi. (AnaBritan- 
nica)

Topal Osman M.Kemal'i 
Niçin Öldürmek İstemiştir?

Cemal Şener, bunu şöyle anlatı
yor: "Atatürk, çete ayaklanmala
rını bastırmak için Topal Osman’ı 
görevlendiriyor. Ancak Osman’ın 
Rum, Ermeni ve Kürt isyanlarını 
bastırırken kullandığı yöntemler 
tartışmalara yol açıyor. Muhafız 
Alayı Komutanı olan Osman, Ata
türk'e o kadar bağlı ki, aleyhine 
konuşan milletvekillerini tehdit 
ediyor. Sonunu hazırlayan olay 
ise şeriat yanlısı Trabzon millet
vekili Ali Şükrü'nün öldürülmesi 
oluyor. Cinayetle suçlanan Topal 
Osman, Ata'nın kendisini koruma
sını umarken Meclis, cinayeti işle
yenin Ulus Meydam'nda asılması
na karar veriyor. Buna sinirlenen 
Topal Osman 20 kadar adamıyla 
Çankaya Köşkü'ne saldırıyor.” Ta
rihi belgeler, Topal Osman'ın başı 
kesilerek alelacele gömüldüğünü 
yazıyor. Ancak Meclis idam kara
rını oybirliği ile aldığı için, başsız 
ceset mezardan çıkarılıp Ulus 
Meydam'nda ayağından darağacı- 
na asılıyor."

Topal Osman’ın cenazesi daha 
sonra Giresun kalesine defnediliyor.

Peki, Ali Şükrü Bey kimdir?

Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey, 
deniz yüzbaşı rütbesindeyken as

kerlikten istifa ederek siyasete 
girmiş, İttihat ve Terakki’ye mu
halif bir çizgi izlemişti. Son Os
m anlI Meclisi Mebusan’ının Misakı 
Milli kararını almasında rol oyna
mış, ardından M.Kemal’in çağrısı
na uyarak Ankara'ya gelmişti.

Dini hassasiyetleri ve eleştiri
lerinde sözünü sakınmamasıyla 
dikkati çeken Ali Şükrü Bey, bu 
özellikleri dolayısıyla Mustafa Ke
mal'e muhalif m illetvekillerinin 
çevresinde kümelendiği kişi oldu. 
M.Kemal'in Hakimiyeti Milliye Ga
zetesine karşılık Tan Gazetesini 
neşretti. İngilizce'ye hâkimiyeti 
sayesinde Ankara’nın izlediği si
yasetin uluslararası alandaki yan
sımalarını dış basından takip edi
yor, özellikle Lozan müzakereleri
nin gidişatıyla ilgili olarak zaman 
zaman TBMM'ye verilen resmi bil
giyle dış kaynaklı haberler arasın
da çelişkileri gündeme getiriyor
du. İsmet İnönü'nün Lozan'da, 
‘hariciyeci olmaması sebebiyle' 
acemice davrandığı, daha ötesi 
TBMM'nin verdiği yetki sınırları
nın dışına çıkarak müzakereleri 
yürüttüğü kanısındaydı. Müzake
relerin kesilme ile sürme arasında 
kaldığı dönemde ortam iyice ger
ginleşmişti.(Vikipedi, Özgür An
siklopedi)

Birinci Meclisin tasfiyesi ile 
sonuçlanan bu şiddetli kavga or
tamından bir ay sonra, Lozan'a 
karşı çıkan Meclis çoğunluğunun 
ateşli sözcüsü Ali Şükrü Bey 27 
Mart 1923 günü, Topal Osman ve 
askerlerince boğularak öldürüldü.

Ali Şükrü Bey'in cesedi iki gün 
sonra Papazın Bağı denilen ika
metgahın bahçesinden çıktı.

Türk Tarih Kurumu Başkanı 
Prof.Dr.Yusuf Halacoğlu: "Bu 
olayla ilgili en doğru bilgiler Latife 
Hanım'ın hatıra defterlerinde ya
zabilir. Ama o defterlerin açıklan
ması hala yasak" diyerek adeta 
tartışmalara son noktayı koyuyor.a
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Aynadaki Tebessüm

“\Jigit Susarsa Xeydan Çaftaiiara Xaiir”

f a h r e t t i n  G ö r

î  slam dini Hz. Peygamberin ilk 
tebliğinden itibaren Mek- 

'  ke'nin şımarık, zengin, elit 
yöneticileri tarafından küçümse
nen, alaya alınan bir söylemle 
karşı karşıya kaldı. İnananları 
dışlamak için onların fakir oluşla
rını ileri sürdüler. "O'na inananla
rın çoğu kölelerdir", "Bunlar 
zengin efendilerinin mallarına 
göz dikiyorlar" dediler. "Arala
rında asil hiç kimse yok” . “ Cahil, 
bilgisiz, sıradan insanlar bir ara
ya toplanmışlar" dediler. Bir sü
re sonra Hz. Osman (r.a.) gibi 
zenginler, Hz. Hamza(r.a.), Hz. 
Talha(r.a.), Hz. Zübeyir(r.a.) gibi 
Mekke’de söz sahibi olanlar, Hz. 
Ömer(r.a.) gibi şiir ve belâgatte 
söz sahibi olanlar İslam'a girince 
bu söylemleri havada kaldı.

Hemen hemen her devirde 
doğru olanı anlatmaya çalışmak 
yerine dedikodu üretip şartlan
dırmak, yerli olandan ziyade ya
bancılaşmaya meraklı, gününü 
gün etmeye çalışan şımarık züp
pe tip leri daha mazur görme eği
limi topluma pompalanıyor. Din 
ve geleneksel kültür yapıları kay
bolmaya yüz tutmuş cahil bir ta 
kım gruplan sanki bir inancın 
temsilcisiymiş gibi göstermeye 
çalışan, tabiri caizse 'her olayda 
pireyi deve yapma' maharetinde
ki evlerimizin içine girmiş, kalem
leri ve düşünceleri satın alınmış, 
aydın geçinen bazı medyatik te 

keller var.
Aynen İslam'ın çıkışında oldu

ğu gibi gerici, şeriatçı, çağdışı 
deyip olayı antilaik-laik kavgası
na getirdiler. Yabancı term inolo
jiden aldıkları /fundam entalist/ 
lafını yapıştırdılar. İnançlıya bağ
naz dediler. Çok geçmedi bir 
Anadolu İslam'ı lafıdır yayıldı 
sanki Trakya İslam'ı varmış gibi! 
Bu da yetmedi Köylü İslam'ı lafı 
yerleşti. Eh, şehirleşmeyle gelen 
yeni bir söylem oldu; alın size Va
roş İslam’ı. Tam onu hazmede
cekken günün modası Büfeci İs
lam'ı. Bu yeni söylem ciddi ta rtı
şılır oldu. Lehte ve aleyhte ya
zanlar var. Bir başka yazarımız 
olayı biraz da sanki alaya alarak 
yeni bir terim  ileri sürmüş: Lüm
pen İslam'ı. Günlük magazin ha
berlerine konu olan dinden ziya
de iy i yetişmemiş dindarı hedefe 
koyup o sayede dine sövmeye 
malzeme arayan saldırgan b ir 
güruh ile karşı karşıyayız. Bura
da konusunda uzman İlmî seviye
si yüksek aydının bu konuyu hiç 
söz söylememesi gerekenlere 
fırsat vermeden sazı eline alması 
lazım gelir. Zira inandıklarını ya
şayamayanlar bir süre sonra ya
şadıkları gibi inanmaya başlaya
caklar, ondan korkarım. İnanan
lar arkasında güçlü destek bul
dukları zaman saldırganlar mey
danı o kadar boş bulamayacak
lardır. Bu konuyla alakalı olarak

sevgili dostum Ahmet Ercil'in an
lattığı gerçek_bir hikâyeyi anlat
madan geçemeyeceğim...

Burdur yöresinde bir köyde 
şımarık, zengin, biraz da saygısız 
birisi, aileden yoksul ve arkasız 
birisi ile haksız yere ağız kavga
sına tutuşmuş. Avazı çıktığı ka
dar bağırıyor, küfrediyormuş. Et- 
raftakilerden kimi kolundan kimi 
belinden tutarak onu zapt etme
ye çalışıyorlarmış. O ise arada bir 
hasmına vurmaya ye lten iyor- 
muş. Giderek şirretliğ i artıyor- 
muş. Kavgadaki hasmın etrafın
da ise kimse yok; "la havle" çekip 
yutkunuyor, susuyormuş. Onla
rın kavgasına o sırada oradan te 
sadüfen geçen, zamanında efelik 
yapmış, sözünü ve gücünü ada
letten yana koyan, züppeliğe me
telik vermeyen, pala bıyıklı, kat 
kat kuşağı belinde, iri vücutlu ve 
dayı lakaplı birisi yanaşıp bu kav
gayı biraz izlemiş. Ve sonra gür 
sesiyle bir anda parlamış: "Bre 
bırakın şu melunu, ne yapacaksa 
yapsın da bi görelim hele" demiş. 
Saldırganı tutanlar onu bırakıp 
bir adım geri çekilmişler. Bir an
da saldırgan, hasmı ve efe dayı 
baş başa kalmışlar. Rengi uçmuş 
saldırganın bir anda. Başlamış 
üstünü başını düzeltmeye. Sal
dırmaya niyeti yok görünüyor. 
Bir de mazeret beyan etmiş: "De
min öfkeliyken vuracaktım ama 
şimdi öfkem geçti demiş” . □
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Ümran -  EK

HİZBULLAH'IN TARİHÇESİ
Turan Kışlakçı - Mustafa Kaya

E k - ı

• Hizbullah kimdir?
• Hizbullah nasıl kuruldu?
• Hizbullah’ ın lider kadrosunda kim var?
• Hizbuliah’ ın manevi lideri kim?
• Hizbullah misyonunu nereden almaktadır?
• Hizbullah nerede üslenmiştir?
• Hizbullah’ ın Lübnan politikasındaki rolü nedir?
• Hizbullah-İsrail g.eriliminin sebepleri nelerdir?
• Lübnan’da ve İslam dünyasındaki popülaritesi ne kadar?
• Hizbullah’ ın elinde ne kadar füze var?
• Hizbullah lideri Haşan Nasrallah kimdir?

E k - 2

• Haşan Nasrullah’ ın konuşması
• Nasrullah’ ın ateşkes sonrası yaptığı konuşma
• Hüseyin Fadlallah’ ın Filistin yazısı

İsrail’in, önceki ay iki askerinin Hizbullah tarafından kaçırılmasını bahane ederek Lübnan’a 
başlattığı saldırı, bütün otoritelerin ortak kanaatine göre, yenilgi ile sonuçlandı. Birkaç gün 
içinde Hizbullah’m direnişini kıracağını ve Hizbullah’ı tamamen tasfiye edeceğini sanan İs
rail, 33 gün boyunca aralıksız sürdürdüğü bombardımana rağmen hiçbir sonuç alamadı ve 
önemli kayıplar vererek geri çekildi. Bu, İsrail’in “yenilmezlik” efsanesinin sona ermesi, ta
bir yerindeyse İsrail’in façasının çizilmesi anlamına geliyordu. Bu olağanüstü gelişme, bü
tün dikkatleri, zaferi kazanan Hizbullah’a çevirdi. Hizbullah kimdi? Nasıl bir örgüttü? Han
gi şartlerde ortaya çıkmıştı? Liderleri kimlerdi? Lübnan denklemi içindeki yeri ne idi? Bu 
sorulara cevap arayan aşağıdaki belgesel, bu konularda uzmanlığı ile tanınan 
www.dunyabulteni.net tarafından Ümran Dergisi için hazırlanmıştır.
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Hizbullah Kimdir?

Kelime kökeni olarak Hizbullah İki kelim e
den, hizb ve Allah kelimelerinden oluş
maktadır. Hlzb kelimesi parti, grup, taraftar 
g ib i anlamlara gelmektedir. “A llah ’ın taraf
tarları” şeklinde Türkçe’ye çevirebileceği
m iz H izbullah’ın ism i aşağıdaki Kur’an 
ayetinden ilham alınarak konulmuştur: 

“Sizin dostunuz (veliniz) ancak Allah, 
O'nun Resulü, rükû ’ edenler olarak namaz 
kılan ve zekâtı veren m üm inlerdir. Kim A l
lah’ı, O’nun Resulünü ve iman edenleri 
dost (ve li) edinirse, hiç şüphe yok, galip 
gelecek olan Hizbullah (A llah’ın taraftarla
rı) d ır.” (Maide suresi, 55 -56. ayetler)

Bu genel tanımın yanında konumuz 
olan Lübnan’daki H lzbullah’a döndüğü
müzde karşımıza İmkan bulduğu her 
alanda hizmet veren, çok geniş tabanlı bir 
organizasyon çıkıyor. “ İslâmî D ireniş” ad
lı askerî kanadının yanında araştırma fa
aliyetleri, medya ve sosyal faaliyetler, eği
tim  ve sağlık hizmetleri de yürütmekte. 
H lzbullah'm  bu çalışmaları özellikle Lüb
nan’ın 15 yıl süren s ivli savaşından sonra 
s ilahlı direnişten daha fazla ge lişm iş du
rumda. H izbullah aynı zamanda Lübnan 
politikasında da aktif role sahip...

Hizbullah nasıl kuruldu?
Hizbullah 1982’de, Şii nüfusun yoğun o l
duğu güney Lübnan da kuruldu. Kökleri 
İse 1970 le rin  ortalarına dayanmaktadır. 
1960’da güney Lübnan’a gelen iranlı m ol
la imam Musa Sadr burada 'Emel Hareke- 
t i ’ni kurar. S ivil savaşta askeri kanat olarak 
da faaliyet gösteren bu hareket güney Lüb
nan’da fakirleşen halkın sesi olmuş, onla
rın haklarını savunmuştur.

Ş lile r 1970 yılında yönetime karşı ör
gütlenmeye başladı. Aynı sene bu örgüt
lenmenin ete kemiğe bürünmüş hali Şii 
Emel Örgütü, lideri de b ir imam Musa 
Sadr o ldu. Musa Sadr, İran geleneğinden 
gelen sıkı b ir devrim ciydi. Eğitim ini Aye- 
tu llah ların  başkenti sayılan İran’ın Kum 
kentinde almıştı. Başlarda Lübnan’da ca
m ilerde verdiği vaazlarda siyasal b ilinc i 
artırmaya çalışırken, sistem içerisinde ka
larak silahtan grubu uzak tuttu. F ilis tin li
lerin Güney Lübnan'a yerleşmeleri ve bu 
bölgeyi kullanarak buradan İsrail toprak
larına saldırı düzenlemeleri, Ş iile rin  savaş 
b ilin c in i artırd ı. Öte yandan İs ra il’ in 
1948 ’de kurulm ası sonucu F ilis tin ’den 
yerlerinden yurtlarından kaçan F ilis tin li

d iren işç ile ri takip amaçlı olarak Güney 
Lübnan’a 1972 ’de saldırm asıyla Şİİ Emel 
örgütü top yekûn silaha sarıldı. Artık yeni 
düşmanlarının adı M arunîler değil, köyle
rin i yakıp yıkıp, birer hayalet şehre çevi
ren İsrail'd i. Grubun lideri imam Musa 
Sadr 1978’deki Libya gezisi esrarengiz b ir 
şekilde kaçırılır ve b ir daha kendisinden 
haber alınamaz. Sadr’ın Libya Devlet Baş
kanı Muam m er Kaddafi tarafından tu tuk
landığı ifade ed iliyor. H izbullah bundan 
dolayı yılla rd ır Kaddafi'den Sadr’ın d ir is i
ni ya da ölüsünü teslim  etmesi için gayret 
sarfetmektedir. H izbullah genel sekreteri 
Seyyid Haşan Nasrallah’ın konuşm aların
da sürekli atıfta bulunduğu Sadr, H izbul- 
lah’ın fik r i yapısında yaşamaya devam et
mektedir.

Hizbullah 1982’de İsra il’ in Lübnan’ı 
işgali ile askerî gelişm e ve Lübnan’ ın Şii 
top lum unun şartlarını İy ileştirm e som ut 
amacı ile ortaya çıkmıştır. H lzbullah'm  
kuruluşu resmi olarak 1985 yılında ilan 
ed ilm iştir.

1980’ler boyunca, s iv il savaş devam 
ederken H izbullah’ın kuvveti çarpıcı b ir şe
kilde büyüme gösterir. Sonunda hareket 
Beyrut ve civarında yerleşik hale gelir. 
H izbullah’ın İsrail saldırılarına karşı baş
lattığı direniş artarak devam eder. Gerilla 
savaşı şeklinde gelişen bu d ireniş öylesi
ne bir gelişme gösterm iştir kİ; İsrail Tem
muz 2000’de Şebaa çiftlik le rine  varıncaya 
kadar terk ederek işgal altında tuttuğu tar
tışmalı Lübnan topraklarından çekilmek 
zorunda kalmıştı. H izbullah bu başarısıyla 
tüm  dünyada daha bir tanınır hale geldi.

Lübnan İç savaşı boyunca H izbullah; 
ABD ve Avrupa askerlerinin Lübnan’dan 
atılması amacıyla birçok bombalama ey
leminde bulunur. 1983 yılında ABD e lç ili
ğine yapılan b ir eylem sonucu 17’si Ame
rikalı 63 kişi ölm üştü. Aynı yıl içinde ABD 
kışlalarına yapılan taarruzlarda 241 Ame
rikalı asker ölür. Bu saldırılardan kısa bir 
süre sonra ABD bütün askerlerini Lüb
nan'dan geri çekm iştir.

Hizbuilah’ın lider kadrosunda kim var?
H izbullah ’ın 1989 yılı öncesine ait fazla 
b ir malumat bulunmamaktadır. Fakat elde 
bulunan b ilg ilere göre, H izbullah ’ın 1989 
yılında liderliğ ine  Emel örgütünden ko
pup gelm iş olan Şeyh Subhi et-Tufeyli 
seçild i. H izbullah partileşme kararı a lın 
caya kadar da bu görevi yürüttü. 1991 yı
lında partileşme sürecinde İse istifa ede

rek, koltuğunu Abbas M usevi'ye bıraktı. 
Musevi 1992 yılında İsrail he likopterleri
nin fırlattığı roketlere hedef olarak, b ir su
ikastla hayatını kaybetti. Musevi ancak 9 
ay H izbullah başında lider olarak kalab il
di. Bu olay sonrasında örgütün başına şu
ra heyetinde yer alan genç yaştaki Seyyid 
Haşan Nasrallah geçti ve halen de grubun 
lide rliğ in i sürdürüyor. Nasrallah bu göre
vi devraldığında henüz 30 yaşında idi.

Abbas M usevi’nin a ilesiyle b irlikte  İs
rail tarafından ö ldürü lm esi Lübnan hal
kında, özellikle de Hizbullah savaşçıların
da çok derin b ir etki yarattı. Bu aşamadan 
sonra H izbullah'ın mücadelesi ve savaşı 
yeni bir boyut kazandı. Lübnan halkının 
H izbullah ’a olan desteği genişledi ve ta
bana yayıldı. İsrail de 1993 ve 1996 y ılla 
rında Lübnan’a karşı geniş çaplı operas
yonlar yaparak H izbullah ’ı ortadan kaldır
maya çalıştı; fakat kendinden çok daha az 
askeri imkanlara sahip olan H izbullah ’ın 
güçlü diren iş iy le  karşılaştı.

Hizbullah’ın manevi lideri kim?
Hizbullah 16 şubat 1985 yılında yayım la
dığı resmi b ir b ild iride , İran’ın d in i lideri 
imam Hum eynl'nin başında bulunduğu 
Velay-i Fakih müessesine bağlı o lduğunu 
açıklamıştı. Tüm üyelerin in Lübnanlı Ş i- 
ilerden olduğunu açılayan H izbullah, Ve- 
layet-i Fakihi kendilerine d in i ve siyasi bir 
merci olarak görm ektedirler.

Bu arada, İslam dünyasının tanınmış 
Ş ii a lim le rinden  M uham m ed Hüseyin 
Fadlallah da H lzbullah 'm  manevi liderle
rinden sayılmaktadır. Her ne kadar Hlz- 
bullah resmi olarak ilan etmese de Fadlal- 
lah’ın fik irle rin in  grup üzerinde c idd i etki
si bulunm aktadır. Güçlü b ir hatip olan 
Fadlallah yaptığı konuşmaları ile H izbul
lah’a birçok öncü lider ye tiş tirm iş tir. Siya
si konulara son derece iyi hâkim  olan 
Fadlallah, dünya genelinde H izbullah ’ın 
manevi lideri olarak görülm ektedir.

Hizbullah misyonunu nereden almaktadır?
Hem manevi liderleri Muham m ed Hüse
yin Fadlallah ve hem de siyasi ve askeri 
düzlemde gerçek sorum lu imamları olan 
Nasrallah’ın da açıkça vurguladığı gibi 
inancını, amacını ve siyasi m isyonunu 
Arap ırkçılığını ve m illiye tç iliğ in i içselleş
tiren Baas türü sosya lis t karakterli hare
ketlerden yahut batı tip i seküler ve liberal 
ideolo jilerden almaz. H izbullah inancını 
ve siyasi m isyonunu Lübnan halkından
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aldığı destekle Kur’an, Sahih Sünnet ve 
Efendim izin soyundan gelen 12 imam ge
leneğinden almaktadır.

Hizbullah nerede üslenmiştir?
Hizbullah 'ın kaleleri aslında Lübnan hal
kının ideo lo jik  hetero jen liğ in i ve d in î de
m ografik dağılım ların ı yansıtmaktadır. Şii 
b ir organizasyon olan Hizbullah güneyde
ki Şii halkın sorun ve sıkıntılarının bir çö
züm şekli olarak ortaya çıkmıştır.

H izbullah ’ın merkez ve ofis leri, gü
neydeki uzak köylere kadar ulaşan yar
dım larıyla, ağırlıklı olarak Beyrut’un gü
ney Şii bölgesinde kurulm uştur.

Hizbullah askeri faa liyetlerin i Lüb
nan'ın güneyi ve İsrail sınırı boyunca sı
n ırland ırm ış tır. Lübnan dışında resmi 
tem siliyetleri yoktur.

Hizbullah'ın Lübnan politikasındaki 
rolü nedir?

Hizbullah 128 ko ltuklu  Lübnan parlamen
tosunda 23 koltuğa sahiptir. Kabinede de 
b ir bakanları vardır ve bu da Enerji ve Su 
Kaynakları Bakanı Muham m ed Fineyş’dir.

Lübnan’ın 1992 ’deki savaş sonrası ilk 
seçim inde 12 ko ltuk alarak parlamentoya 
giren Hizbullah 1996, 2000 ve 2005 se
çim lerin i de kazanmıştır.

H izbuilah-lsrail gerilim inin  
sebepleri nelerdir?

Hizbullah; Lübnan’ı İsrail işgalinden kur
tarmak amacı ile kurulm uştur. H lzbui- 
lah’ın gözünde İsrail, İşgal ed ilm iş top
raklara kurulan gayri meşru bir devlettir. 
Güney Lübnan’ın 2000 yılında geri alın
masından sonra H izbullah 'ın vurgu yaptı
ğı iki konu vardır: Şebaa ç iftlik le ri ve İsra
i l ’deki Arap asıllı esirler.

Lübnan hüküm etine göre Şebaa çift
lik leri Lübnan’ın b ir parçasıdır. İsra illile r 
ise buranın işgal ed ilm iş  Suriye toprakla
rının bir parçası o lduğunu iddia etmekte. 
Golan tepelerine hakim  b ir noktada bulu
nan Şebaa ç iftlik le ri strate jik öneme sa
hiptir. Suriye ise tartışm alı bu alanla ala
kalı Lübnan’ın görüşünü desteklemekte.

H izbullah aynı zamanda İsra il’deki 
Arap esirlerin  serbest bırakılmasını iste
mektedir. Yaklaşık olarak 20001 Lübnan
lı; 10.000 F ilis tin li ve Arap İsrail hapisha
nelerinde esir durumda, 2004 ’te Almanya 
arabuluculuğu ile yapılan b ir değiş tokuş- 
ta b ir Isra illi iş adamı ve üç İsrail askeri
nin cesedi karşılığında Lübnanlı ve F ilis

t in li 430 esir serbest bırakılm ıştı. Bunun
la beraber İsrail hapishanelerinde bu lu
nan büyük sayıdaki Arap tu tuklu lar nede
n iyle H izbullah Lideri Haşan Nasrallah 
değiş tokuş amacı İle daha çok İsrail as
kerin i esir alacaklarını belirterek İsrail’ i 
uyarıyor.

Lübnan’da ve İslam dünyasındaki 
popülaritesi ne kadar?

Hizbullah özellikle Beyrut’un güney bö l
gesi ve güney Lübnan'da yoğunlaşan Şii 
M üslüm anların çoğunun sevip destekle
d iğ i b ir hareket. Şunu da önemle belirt
mek gerekir kİ Lübnan’daki Şii M üslü 
manların hepsi H izbullah taraftarı değil. 
Fakat bununla birlik te  başarılı politikaları 
nedeniyle H izbullah, Lübnan’da Sünni, 
Dürzi, Hrıstiyan ve diğer tüm gruplar tara
fından sevilmektedir.

Hizbullah araştırma, sağlık, sosyal 
yardım laşma ve medya alanlarında birçok 
hizmet sağlıyor. Bu faaliyetleri H izbul- 
lah’ ın beğenilm esini, güven ilir liğ in i ve 
Lübnan halkının verdiği desteği artırıyor. 
Lübnan’da 2006 yılı itibari ile H izbullah’a 
a it 4 hastane, 12 k lin ik , 12 okul ve 2 de 
tarım  yardım derneği bulunuyor.

H izbullah’ın s iv il çalışmalarından b ir
kaç örnek:

-  Yardım laşm a için İmdat Komitesi: 
Güneyde İsrail'in  saldırılarından daha çok 
etkilenen halkın karşılaştığı sosyal zorluk
ları hafifletmek amacı ile kurulm uştur.

-  Şehitler Sosyal Organizasyonu: Di
renişte şehit olanların ailelerine yardımda 
bulunan b ir kurumdur.

-  E l-M anar Televizyonu: Hizbullah ta
rafından uydu yayını yapan b ir televizyon 
kanalı.

-  Yaralılar Kurumu: Yaralanmış d ire
n iş savaşçılarının kendilerine yeni b ir 
sosyal hayat kurmalarına yardım ediyor.

-  En-Nur Radyosu: Yine Hizbullah ta
rafından yayın yapan ve geniş halk k itles i
ne hitap eden b ir radyo.

İsrail’ in 2000’deki geri çekilmesi ile 
elde ettiği başarı H izbullah’ın, Lübnan ge
nelinde saygınlığını artırmasını sağlamış
tır. Suriye’nin 2005’de Birleşm iş M ille tler 
kararı ile geri çekilmesi ise H izbullah’ı 
Lübnan'daki en büyük askeri güç konum u
na getirm iştir. Bu da Lübnanlıların çoğun
da H izbullah’ın; Lübnan’ın toprak bütünlü
ğünü koruyabilecek tek güç olduğu kana
atine dönüşmüştür. Nüfusu 3.5 m ilyon c i
varında olan Lübnan'ın düzenli ordusu bu

lunmamaktadır. Ülkeyi daha önce 80 bin 
askeriyle Suriye ordusu koruyordu.

Lübnan dışında da Hizbullah M üslü
manların çoğu tarafından Amerika destek
li İsrail ile çatışmayı göze alabilen ve so
nuçta başarı kazanmış b ir grup olarak gö
rülm ektedir. İsrail'in her saldırısı ile b ir
likte H izbullah’ın halkın gözündeki değeri 
artmaktadır.

Genelde Arap ve M üslüm an dünya
sında yasal b ir d ireniş örgütü olarak kabul 
edilen H izbullah Amerika, Kanada, İsrail 
ve Avustralya tarafından terörist ilan ed il
m iştir. Avrupa Konseyi ise bu konuda ke
sin b ir tutum  almamayı tercih etm iştir.

Ve son olarak da Hizbullah daha ön
ce uyarılarını yaptığı şekilde 12 temmuz 
2006 tarih inde 2 İsrail askerini kaçırdı. 
H izbullah ’ın bu hadise bahane edilerek İs
rail tarafından Güney Lübnan’ın yapılan 
barbarca saldırılara karşı verdiği güçlü d i
reniş dikkat çekici oldu. İsra il’in karşısına 
eskisinden çok daha iyi organize olmuş 
b ir güç olarak dikilen H izbullah İsrail’ i 
son hadiselerde işgal ettiği bölgelerden 
de geri çekilmek zorunda bıraktı. H izbul
lah karşısında ağır kayıplar veren İsrail 
ordusu, ateşkes ilan ed ilm esinin ardından 
İsrail içinde ciddi tartışmalar yol açtı. İs
rail halkı bugün Ehud O lmert’in başarısız
lıktan dolayı istifasını istemektedir.

Bir aydan fazla (33 gün) süren çatış
maların ardından, Birleşm iş M ille tle r Gü
venlik Konseyi’nln aldığı 1701 sayılı karar 
uyarınca 14 Ağustos’da taraflar saldırıları
nı durdurdu. Fakat İsrail Lübnan'a uygula
dığı ablukayı kaldırmadığı gibi güney Lüb
nan’daki askerlerini henüz çekmemiştir. 
Krizin ilk günlerinden beri aralıksız süren 
İsrail saldırılarının 1100'ün üzerinde Lüb- 
nanlı’yı ö ldürm üş olması, İsrail’ in ulusla
rarası ortamda çok ağır eleştirilere maruz 
kalmasına sebep olm uştur. Birleşm iş M il
letler insan Hakları Komisyonu Başkanı 
Louise Arbour, kriz sırasında savaş suçla
rının işlenm iş olabileceğini söylemişti.

Hizbullah'ın ne kadar füzesi var?
Savaş sırasında ellerinde İsrail'i vurabile
cekleri 13 b in in üzerinde füze olduğunu 
söyleyen H izbullah, güney Lübnan’daki 
mevzilerinden füzeleri İsra il’ in kuzey ka
sabalarına ve üçüncü en büyük kenti olan 
Hayfa’yı vurm uştu. Hizbullah, Katyuşa fü 
zelerine ek olarak İran yapımı Fajr-3 ve 
Ra’ad 1 füzelerini ile de İsrail topraklarına 
bombaladı. H izbullah’ın elinde yine İran
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yapımı Zilzal füzelerin in o lduğu b e lirtili
yor. İsrail donanmasının en gelişg in  sa
vaş gemilerinden biri olan Saar-5, radarla 
çalışan Çin yapımı C -802 tip i b ir füzeye 
hedef oldu. Savaş sırasında Hizbullah ay
rıca onlarca Merkava tip i İsrail tanklarını 
tahrip etti.

HAŞAN NASRULLAH’IN KO NUŞM ASI
10.08.2006

Hizbullah Genel Sekreteri Haşan Nasrul- 
lah, e l-M enar televizyonundan yayım la
nan konuşmasında Lübnan halkını sabırlı 
olmaya çağırarak “zafer d iren iş ind ir" dedi.

“S iyonistlerin bize dayattıkları b ir sa
vaşla karşı karşıyayız, bu savaş tüm Lüb
nan’a yayılm ıştır, her zaman yaptığım gib i 
geçen süre içerisinde siyasi ve askeri açı
dan neler olup b ittiğ ine dair b ir şeyler söy
lemek istiyorum . Öncelikle bazı siyasi me
selelere değinip daha sonra askeri mese
leleri ele alacağım."

“Biz siyasi açıdan sağlam b ir konum 
da bulunuyoruz, siyasi açıdan hakkımıza 
ve gücümüze dayanarak S iyon is t rejim 
karşısındaki tutumumuzda diretiyoruz. Biz 
başlangıçta siyasi açıdan ve enformasyon

açısından bütünüyle gerçekleri söyleyece
ğim izi belirttik. Bazı hassas temel noktala
ra değineceğim. Halihazırda zaman açısın
dan siyasi b ir bunalım la karşı karşıyayız. 
Bu meseleleri size açıklamam gerekiyor. 
Biz daha en başta temel b ir ilkeyi vurgula
mıştık. Bu da ulusal b irlik  ve devlet ku- 
rumlarının b irliğ iyd i. Devlette ortak b ir tu 
tum alınmasına çalıştık. M ille tin  hakları 
konusundaki müzakerelerin önemini vur
guladık. Mesajlarımızda da bu savaştan 
zaferle çıkabilmemiz için siyasi ve cihadi 
işb irliğ iy le  m ille tin  haklarının göz önünde 
bulundurulmasını vurguladık.

Biz ulusal onurumuzu ve vatanımızı 
korumak peşindeyiz. Geçen haftalar içeri
sinde önem li olan bazı meseleleri size 
açıkladım. Ş im di de bazı siyasi meselele
ri açıklıyorum. Öncelikle biz, eleştirilsek 
bile Lübnanlı h içb ir grup veya şahısla 
h içb ir şekilde siyasi mücadele içine g ir
miyoruz. Bu eleştirilerden bazıları inc itic i 
olab ilir; ama biz gerçekleri açıklıyoruz. 
Biz, S iyon ist re jim in medyasına hiç a ld ı
rış etmiyoruz. Daha önce de açıkladığım 
gibi Lübnan hükümetinden siyasi cedel 
ve çekişme içeris ine girm em esini ve u lu 
sal b ir liğ in i korumasını istiyorum . Çünkü

bu şekilde ülkem izin çıkarlarına hizmet 
edebiliriz. Bazı hassasiyetleri tahrik eden 
adım lar atıldı ve bunlar gerçekleri tartış
maya açtı; bunlar bize hizmet etm iyor. Be
nim  değinm ek istediğ im  ikinci husus şu
dur: D irenişçi m ültecilerden ve aziz vatan
daşlarımızdan b ir isteğim  olm uştu. Bugün 
de altını çizerek onlardan şunu istiyorum . 
Bugün yaşamakta oldukları mekana, bu
lundukları yerlerdeki halkın adap ve erka
nına dikkat etsinler. Şu an bulundukları 
bölgelerde herhangi bir hassasiyet o luş
masına meydan vermesinler. Şunu b ilin  
ki size ev sah ip liğ i yapanlar size hizmet 
etmektedir. S izin de onların d in le rin i ve 
öğretilerin i dikkate almak göreviniz bu
lunmaktadır. Halkın içerisinde hassasiye
te sebep olacak şeylerden kaçınmalısınız. 
Ayrıntıya dair küçük sorunların çıkması 
m uhtem eldir; bu tür sorunlar çıkarsa bu 
S iyonist rejime hizmet o lur. Bu meseleler 
S iyonist re jim in hedeflerini gerçekleştir
mesine sebep olur.

Üçüncü mesele şudur: Beyrut kenti 
konusunda şunu söylem eliy im  ki, grup
lardan, gençlerden, siyasi partilerden ve 
halktan h içb ir şekilde siyasi gösteri ve yü 
rüyüş düzenlememelerini istiyorum . Çün-

Hizbullah Lideri Haşan Nasrailah Kimdir?
Seyyid Haşan Nasrailah, 31 
A ğustos  1960 'ta  Lübnan 'ın  
güneyinde bulunan e l-B ezu- 
riye köyünde dünyaya ge ld i. 
16 yaşında ilim  ta h s ili iç in  
Necef’e g itti. Sonradan lide ri 
ve üstadı olacak olan Seyyid  
Abbas M usevi ile  burada ta
nıştı. Nasrailah Necef te 5 yıl 

süren ilm i e ğ itim i 2 y ılda  tam am ladı. Bugün Irak’taki Ş ii ha
reketin lide rle rinden  olan M ukteda S adr’ın babası Seyyid  
Sadık es-S adr’dan da ders le r aldı. Nasrailah üzerinde özel
lik le  Ira k in  dünyaca ta n ınm ış  a lim le rinden  M uham m ed Ba
kır es-S adr’dan e tk ilend i.

197 8  y ılın d a  L ü b n a n ’a döndü  ve S eyy id  A bbas M u se 
v i ’n in  ku rd u ğ u  e l- im a m  e l-M u n ta z a r m edreses inde  e ğ it i
m ine devam  etti. A yn ı zam anda Emel ha reke tindek i s iya s i 
faa liye tle re  iş tira k  e tti ve Emel ha reke tin in  Bekaa b ö lg e 
s indek i s iya s i s o ru m lu s u  o ld u . 1982 İsra il işg a li ile  ken
d in i tam am en Bekaa V a d is in d e k i d ire n iş i ö rgü tlem eye  
adadı. P e riy o d ik  a ra lık la r la  Irak ’tak i ş ii d in  a lim le r i ile  ça
lışm a la rda  b u lu n d u . 197 0  o rta la rın d a  Irak ’ın Necef ken

tin d e k i K u r’an ça lışm a la rı se m in e rle r in e  ka tıld ı. Bu ça lış 
m a la r 1978  y ılın d a  Ira k ’ta yö n e tim  d e ğ iş in ce ye  kadar de
vam  etti.

İm am  M usa S adr’ın L ibya ’da g izem li b ir şek ilde  kaç ırıl
m asından sonra Emel hareketin in  lid e r kadrosunda büyük 
ih tila fla r baş göste rd i. Bu ih tila fla rın  ne ticesinde lide r kad
ro lardan b ir bö lüm ü  ayrılarak Lübnan H izb u lla h ’ını kurdu.

Seyyid Haşan N asra ilah da H izb u lla h ’ta ç e ş itli s o ru m lu 
luk la r a ldı. H izbu llah 'ın  lid e r lik  şurasında  üye lik  görevi yap
tı. Buna rağmen ders le rine  ara ve rm edi ve ilm i ta h s ilin i sü r
dürdü. 198 9 ’da e ğ itim in i sü rdü rm ek iç in  K um ’a g itti. Fakat 
İs ra il’ in Lübnan'a ve H izbu llah  savaşçıla rına  yaptığı yoğun 
sa ld ırıla rdan  dolayı K um ’da b ir y ıldan  fazla kalam adı ve İs
ra il’e karşı savaşm ak iç in  tekrar L übnan ’a döndü.

Nasrailah, İsra il su ika s tç ile rin in  H izb u lla h ’ın önceki l i 
deri o lan Abbas e l-M u s a v i’yi 1992 y ılın d a  ö ldü rm e le rinden  
sonra  yeni lider o ldu . Evli ve beş çocuk babası olan N asra i- 
lah ’ın 18 yaşındaki en büyük oğ lu  M uham m ed Hadi 1997 
y ılında  İsrail askerle ri tarafından ö ld ü rü ld ü . Haberi canlı ya
yında b ir konuşm a yaparken aldı. Ç ok sak ind i, “ Beraber sa
vaşıyoruz, beraber şeh it düşüyo ruz” dedi. Bu görün tü  Nas- 
ra llah ’ ı b ir ido l ha line  ge tird i.
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kü bazıları bunu istism ar edebilir, Lüb
nan'ın ve özellikle de Beyrut’un güven liğ i
ni tehlikeye düşürebilir. Bizim bu konuda
ki en önem li meselemiz şudur: Biz devlet 
kurum larının ve ülkenin siyasi b irliğ in in  
korunması için çok çalışıyoruz.

Biz daha iik  günlerden itibaren S iyo
nist re jim in ve ABD’nin gerek ha lk arasın
da gerekse devlet kurum lan arasında fitne 
ve ayrılık  çıkarmaya çalışan tutum larına 
şahit o lduk ve olmaktayız. Bu yüzden de 
daha ilk  gün S lyon istle rin  hedeflerini bu 
yo lla  gerçekleştirm elerine izin vermeyin 
diye açıklamada bulunduk.

Size şunu söyleyeyim  ki bazı S iyonist 
medya organları şunu söylüyor: “ Lübnan
lı bazı ye tk ilile r bize Lübnan’a yöne lik  sal
dırılarınıza devam edin, bu ta rih i fırsatı 
bizden esirgemeyin; çünkü biz D iren iş i 
Lübnan’da ezmek istiyoruz dediler” Biz, 
S iyon ist re jim in bu söyled ik lerine h içb ir 
şekilde inanmıyoruz ve bunları onların f it
necilik leri olarak görüyoruz. D iğer b ir me
sele de şu ki, ABD’nin B M ’deki tem silc is i 
Sayın John Bolton, dün veya önceki gün 
televizyonların b irindeki b ir konuşm asın
da ABD ve Fransa’nın Lübnan konusun
daki karar taslağında belki başka b in le ri
nin de mülahazaları vardır dedi. Bununla 
Lübnan hükümetiyle S iyon ist re jim  ara
sında b ir çeşit koordinasyon bu lunduğu
nu söylemek istedi. Biz bunu da reddedi
yoruz; çünkü böyle b ir mesele söz konu
su değ ild ir. Devletle D ireniş arasında b ir
lik  ve beraberlik vardır, tam bir koord inas
yon vardır. Hem siyasi açıdan hem de en
form asyon açıs ından... Şunu be lirtm e li
yim  ki düşman savaştan sui istifade etme
ye çalışmaktadır.

Biz en başında enformasyon sorum 
lu luğunu kendim izin üstlend iğ im iz i be
lirttik . Lübnan Başbakanı 7 m addelik bir 
plan önerdi. Biz de bu plana hemen he
men onay verdik. Gerçi bunun bazı mad
deleri bizim  açımızdan soru İşaretleri taşı
yordu ve incelenmeye muhtaçtı; biz bu 
meselede sonuca varmak istiyoruz. Hepi
miz bu konuda ortak b ir görüşe varmaya 
çalıştık. Ben geçen mesajımda bu mese
leyi vurgulam ıştım . Enformasyon açısın
dan bize göre soru işaretleri bulunan nok
taları söz konusu etmedik. Bu meseleyi 
b ir tarafa bırakmak istedik. Çünkü bu 7 
maddenin savaşı sona erd irebileceğini 
düşündük. Bu şekilde Arap ü lke lerin in ve 
uluslar arası top lum un buna göre davra
nabileceğini bekledik. Her halükarda Lüb

nan Hükümeti, 7 maddelik planı sundu. 
ABD’liler ve Fransızlar yeni b ir plan orta
ya koydular. Elbette bu bizim kabul etme
diğ im iz b ir plandı ve daha çok S iyonistle- 
rin hedeflerini garanti ediyordu. Her halü
karda şunu söylem eliy iz  ki biz bununla 
yetiniyoruz. Bu mesele incelenm elid ir. El
bette Lübnan hüküm etin in söz konusu et
tiğ i maddelerde ve ABD ve Fransa planın
da soru İşaretleri mevcuttur. 7 maddelik 
gözden g e ç ir ilm iş  p lan la  ilg il i  olarak 
ABD 'lilerin ve Fransızların gerekli baskıyı 
yapıp S iyonist re jim in bu savaştaki hede
fin i gerçekleştirmek istemektedir. ABD ve 
Fransa planı, Lübnan devletinin 7 madde
lik planına o lab ild iğ ince  aykırıydı. Şunu 
söylem eliyim  ki ortaya konan tüm d ip lo 
matik ve siyasi, çabalarla b irlik te  kim in 
Lübnan halkının yanında durduğu ve ki
min ise S iyonist re jim i desteklediği orta
ya çıkacaktır. Her halükarda siyasi açıdan 
eğer Lübnan hükümeti b ir toplantı düzen
leyip, ortak ve som ut b ir tutum  alarak 
Lübnan ordusunun güneyde yerleşeceği
ni, Litani Nehri’nin güneyinde yerleşece
ğini söylerse bizim  sorunum uz çözülür. 
Gerçi şunu da belirtm e liy im  ki Lübnan or
dusu sınırda zaten mevcuttur, Lübnan’ın 
resmi ordusu orada bulunmaktadır, Hatta 
Lübnan ordusunun güvenlik ve istihbarat 
b irim leri oradadır.

Lübnan ordusu bölgeye 15 bin k iş ilik  
bir b ir lik  gönderirse Lübnan’a hizmet et
m iş olur. Bu yo lla  Güvenlik Konseyi tasa
rısının revize edilm esine yardım edilm iş 
olur. Sorunun siyasi yoldan halled ilm esi
ne ve S iyonist re jim in saldırılarının dur
durulmasına yardım  etm iş olur. Bununla 
birlikte, Lübnan devletinin buna hazır o l
masına ve bu konuda görüş b ir liğ i bulun
masına rağmen şunu vurgulayayım  ki 
ABD hala kendi şartlarında ısrarcıdır ve 
Lübnan halkıyla hüküm etinin görüşünü 
dikkate almaya razı değild ir. Onlar Bey
rut’a b ir tem silc i gönderdiler ve hedefleri
ni bu yolla tem in etmek İstediler. Onlar, 
güney Lübnan’daki operasyonlarını ge
nişlettiler. Bu şekilde Lübnan halkını daha 
önce de sunulan yeni plana zorlamak is
temektedirler. Onların siyasi açıdan söz 
konusu ettikleri b ir meseleye cevap ver
mem ve açıklama getirmem gerekiyor. 
Lübnan ordusunun güneye yerleştirilm e
sini istem ediğim izi be lirtm iştik . Elbette 
buna karşı çıkışımızın sebebi Allah koru
sun bunların Lübnanlı olmadıklarını veya 
halka dayalı olm adıklarını düşündüğü

müzden dolayı değ ild i. Aksine biz bu or
duya ve subaylarına inanıyoruz. Bu ordu
nun ve tüm  güçlerin in  Lübnan’ ait o ldu 
ğunu ve Lübnan'a bağlı olduklarını b iliyo 
ruz. B izim buna itiraz edişim iz ordudan 
korktuğum uz için de değildi. Çünkü biz 
Lübnan ordusunun gücüne güveniyoruz. 
Gerçek şu ki biz Lübnan ordusu için kork
tuk. Şundan korktuk ki Lübnan ordusu sı
nıra ye rleştirilirse  şurası çok açıktır ki 
u luslar arası b ir sınıra düzenli b ir ordu 
yerleştirilirse  bu ordunun her an için sal
dırıya uğrama ih tim a li bulunmaktadır. Bu 
durum da bu ordu birkaç gün içinde yeni
leb ilir. Fakat Lübnan D iren iş i Ayta’ş - Şa- 
ab, B in t Cubeyl, Ayterun ve güney Lüb
nan’daki diğer şehir ve köylerde klasik bir 
ordu şeklinde olmayan d irenişiyle gücünü 
ispat etti. Lübnan D iren iş i gerilla  savaşı 
vermektedir. Onların hedef haline gelebi
lecekleri belli b ir yeri yoktur. Biz Lübnan 
ordusu için endişe ettik. Şu an biz Lübnan 
hüküm etiy le  Lübnan ordusunun sınıra 
gönderilm esi konusunda uzlaşmaya var
dık çünkü bu şartlarda ordunun sınıra 
yerleştirilm esi, İsrail Lübnan’dan çekilirse 
birçok sorunu, b ir ölçüye kadar halledebi
lir. Biz 2000 yılından bu yana S iyon ist re
jim in  Lübnan’a yöne lik  sa ldırılarından 
vazgeçm ediğine ve sa ld ırıların ı dalma 
sürdürdüğüne şahit olduk.

Her halükarda Lübnan hükümeti, Lüb
nan ordusunu güneyin bir bölümüne yer
leştirerek Lübnan devletini ve m illetin i ko
rumaya karar verdi. Biz bu açıklamaya gö
re bu planı kabul ettik. B ild iğ in iz gibi eğer 
ordu, güney Lübnan’daki varlığıyla S iyo
nist rejim in Lübnan’a yönelik saldırılarını 
önleyebilirse kabul görür. Çünkü bizim 
ulusal güçlerim izin güney Lübnan’da bu
lunması, çok uluslu gücün, belki de saldır
ganların güçlerinin burada bulunmasından 
farklıdır. Bu, Lübnan devletinin çıkarına 
o labilir. Biz bu meseleyi, daha önce değin
diğ im  sorunlara rağmen kabul ettik. Lüb
nan ordusunun güney Lübnan’a yerleştiril
mesi, bu bölgeye çok uluslu gücün yerleş
tirilm esinden daha iyidir, Bu mesele 7 
maddelik Lübnan hükümet planında da söz 
konusu edilm iştir. Çok uluslu güç, Lübnan 
ordusuna Güney Lübnan’da yardım edebi
lir. Diğer bir mesele de şu ki, Lübnan ordu
sunun güney Lübnan’a, Litani Nehri’nin 
güneyine yerleştirilmesinden sonra şu me
sele bizim  açımızdan çok hassastır: Bizim 
Lübnan hükümetinin planına onay verme
mize rağmen bugün ABD’nln Lübnan hü
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kümetinin sunduğu 7 maddelik plan konu
sunda sürekli sorun çıkardığına şahit o lu
yoruz. ABD dalma İsrail’in şartlarını Lüb
nan'a dayatma peşindedir ve İsrail çıkarla
rını Lübnan çıkarlarına tercih etmektedir. 
Burada bir kez daha Lübnan halkını siyasi 
ve m illi b irliğe davet ediyorum. Yabancıla
rın baskıları altında kalmamalıdırlar. Ben 
Lübnan hüküm etini daha fazla siyasi sabra 
davet ediyorum. Ben onları bu 7 maddelik 
planın arkasında durmaya davet ediyorum. 
Bu 7 madde tek tek uygulanmalıdır.

Ben son televizyon mesajımda düş
manın aldığı yenilg ilerden dolayı sürekli 
olarak Lübnan’ın altyapısını ve yerleşim  
merkezlerini hedef alacağını söylem iştim . 
Bu gerçekleşti. S iyon is t rejim , sözünü et
tiğ im  hedeflere saldırılarını yoğunlaştırdı. 
Şunu be lirtm e liy im  kİ S iyonist re jim in 
tüm söy led ik le rin in  yalan olduğu ispat 
edilm iş oldu. Onlar, H lzbullah’ın askeri 
merkezlerini vurduklarını söylüyorlar. Ga- 
ziye’de cenaze merasim i için bulunanların 
yanında füze mi vardı? Bombalanan yerle
şim merkezlerinde füze mi var? Bunların 
tümü b ir yalandan ibaret. Siz, kadınları, 
çocukları ve yaşlıları şehid ediyorsunuz. 
Bu, bu yen ilm iş  re jim in  tek kurtuluş yo lu 
dur. Onlar D iren iş in  savaşçılarıyla çatış
maya girem iyor. Kadınları ve çocukları ö l
dürmek savaş suçu değil m idir? H içbir 
H izbullah savaşçısının bulunmadığı yer
leşim merkezlerine saldırmak savaş suçu 
değil m id ir?  Lübnan altyapısına defalarca 
saldırmak b ir cinayet değil m idir? Sizin 
hedefleriniz bunlar mı? insani yardım ların 
ulaştırıldığı yolları bombalamak cinayet 
değil m id ir?  U luslar arası ye tk ilile r S iyo
nist re jim in  şartlarını niçin kabul etmek 
İstiyor? Maalesef u luslar arası top lum  ve 
Güvenlik Konseyi, S iyonist rejim i h içb ir 
şekilde kınamayı düşünmüyor. S iyonist 
rejim in güney Lübnan’da iş lediğ i cinayet
leri kınamıyor.

S iyon is t re jim in  iki askerinin esir 
edilmesi u luslar arası toplum un kınama
sını gerektirirken, S iyonist rejim in yerle
şim merkezlerine yönelik  saldırıları kınan- 
malı değil m id ir?  Bu, şaşırtıcı değil m idir? 
Biz gerçekten G üvenlik Konseyi’nden bu
nu da beklem eliydik. B irleşm iş M ille tle rin  
güney Lübnan’daki personeli ö ldürü ldü 
Güvenlik Konseyi buna karşı h içb ir tepki 
göstermedi. Kana’da da benzer şeyler ya
pıldı; ama G üvenlik Konseyi ABD vetosu 
oldukça h içb ir şey yapamaz. Zatı itiba riy 
le cani b ir rejim  olan S iyonist rejim le b lr-

likte barış içinde yaşayabilir miyiz? Şunu 
b ilm e liy iz  kİ Güvenlik Konseyl’nin Lüb
nan’ı destekleyebilecek h içb ir gücü yok
tur. Onlar tüm  güçlerin i S iyon ist re jim i 
desteklemek için harcamaktadır.

Diğer b ir gerçek de şu ki biz güçlü b ir 
şekilde cepheyi elim izde bulunduruyoruz. 
Bu Lübnan D ireniş’i için birçok zaferler, 
S iyon ist rejim  İçin de birçok yen ilg ile r ge
tir iyo r. Sürekli savaş halindeyiz, d iren iş i
mize devam ediyoruz. Füzemiz olduğu 
müddetçe, bombamız olduğu müddetçe 
devam edeceğiz. Sınırın diğer noktaların
da da savaş devam ediyor. D iren iş ’tekl 
kardeşleriniz tarihte örneği bulunmayacak 
b ir şeklide yiğ itçe savaşıyor.

S iyon ist rejim, geceleri Lübnan’ın ba
zı vadilerine g ireb ilir; ama Direniş onları 
eziyor. Hatta bu rejim  gerçekten şiddetli 
b ir d irenişle karşı karşıya bulunduğunu 
itira f ediyor. S iyon ist re jim in 60 ’tan fazla 
Merkava tankı ve onlarca buldozeri imha 
ed ild i. Onlarca personel taşıyıcı H izbullah 
tarafından kullanılm az hale ge tirild i. Yüz
den fazla S iyo n is t asker ö ld ü rü ldü , 
400 ’den fazlası yaralandı. S iyonist re jim in 
de itiraf ettiği g ib i onların onlarcasının 
durum u ağır. S iyon ist rejime yönelik sal
dırılar İlk günkü gib i devam ediyor.

Biz bütün b ilg ile ri veriyoruz; ama S i
yon ist rejim  hala sansür ediyor.

Onlar H izbullah ’ın 3500 füzesinin çe
ş itli kentlerine düştüğünü söylüyor. Bizim 
füzelerim iz önceden be lirled iğ im iz hedef
lere düşüyor. S iyon ist rejim  bugün kara 
harekatını arttıracağını söyledi. Bu karar 
ABD tem silc is in in  bölgeye yaptığı ziyaret
le eş zamanlı olarak alındı. Bu, ABD tem 
s ilc is in in  şartlarının kabul edilmesi için 
Lübnan hükümetine baskı yapmak değil 
m id ir?  ABD tem silc is in in  hedeflerinin ay
rıntılarından neden söz etm iyorlar? Onlar 
Litani Nehrl’ne kadar ilerlem ek mİ is tiyo r
lar? Şunu söylem eliy im  ki S iyon ist rejim  
sınır şerid in i dahi ele geçiremedi.

Biz Güney Lübnan’ı bu rejim in asker
lerine mezarlık yapmak için çalışıyoruz. 
D ireniş güçlerin in  her vadide, her tepede, 
her dağda kendilerin i beklemekte o lduğu
nu b ils in ler. Biz savaşın bitm esini is tiyo
ruz; ama tutum undan vazgeçecek olan biz 
olmayacağız. Son olarak şuna değinmek 
istiyorum , şim diye kadar yenilen, S iyonist 
re jim  oldu. S iyon ist rejim bugün Kuzey 
b irlik le rin in  komutanını görevinden aldı. 
Bu, S iyon ist askerlerin planlamada yen il
d ik le rin i anlamalarının göstergesidir. Ben

Lübnan’ı ve Lübnan halkını sabra davet 
ediyorum.

M ü lte c ile ri sabra davet ed iyorum . 
M ültecilere ev sahip liğ i yapanları sabra 
davet ediyorum . Sizler z ille ti kabul etme
ye razı olmadınız. Hayfalılara da şu mesa
jı veriyorum . Ölenlerinizden dolayı üzgü
nüm. Lütfen Hayfa’yı terk edin. Tüm Dire
niş b irlik le rine  A li'n in  mesajını söy lüyo
rum: “ D ireniş’e devam edin. B ilin  ki dağ 
secde eder” sizler üm itsin iz, sîzler gelece
ğin üm id is in iz . Allah sizi İzzetli kılsın, za
fer s îz ind ir.”

NASRULLAH’IN ATEŞKES SONRASI 
YAPTIĞI K O NUŞM A

15.08.2006

Hizbullah Genel Sekreteri Haşan N asrul- 
lah, 1701 sayılı ateşkes kararının yü rü rlü 
ğe girm esinden sonra savaşın sonucunu 
ve s iyasal ge lişm e le ri değerlend iren  
önem li b ir konuşma yaptı.

Ş im di Lübnan halkının fedakarlığın
dan ve D iren iş in  kahramanlığından söz 
edilemez; çünkü D iren iş in  fedakarlığın
dan ve Lübnan halkının sabır, güven ve ta
hammülü konusunda söz söylemek o lduk
ça zor. Bu konuda bizim yanımızda bu lu 
nan, vefa gösteren kişilerle İlg ili b ir şeyler 
söylenebilir ki, bu konuda da sanırım ben 
bunu onlara söyleyebilecek ve teşekkür 
edecek salahiyeti kendimde görm üyorum .

En kısa zamanda Lübnan halkıyla yüz 
yüze konuşacağım ve çok yakında gerçek
leşecek bu münasebetle birçok gerçekleri 
de açıklayacağım. Her şeyden önce Lüb
nan topraklarının İsrail işgali altında olan 
kısm ıyla ve F ilis tin  ve Gazze konusunda 
konuşacağım.

Şu an en önemli meselelerden biri 
Lübnanlı m ültecilerin  meselesidir. Onla
rın geri dönüşleriy le  İlg ili bazı hususları 
açıklamam gerekiyor. Şunu be lirtm e liy im  
kİ halk büyük b ir sabır gösterdi. Düşman, 
havadan ve karadan Lübnan'a sa ld ırıyor
du, büyük kayıplar veriliyordu ve Lübnan 
altyapısı tahrip  ed iliyordu. Lübnan’da s i
ville re  yönelik  benzeri görü lm em iş sa ld ı
rılar oldu. İsrail, bütün bu yaptıklarıyla 
güçsüzlüğünü gösterdi. Bu rejim  geçen 
birkaç gün içinde binlerce evi yıktı, daha 
çok Lübnan'ın güneyini, Beyrut’un güne
yin i ve Beka’yı hedef aldı. S iyon is t re jim  
önceden belirled iğ i hedeflerle bu ülke 
halkını cezalandırmak İstedi. Bugün sab
redip yurdunu bırakmayanları tebrik et
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mek gerek, bunlar ş im d i şeh irle rine  geri 
dönüyorlar. Ben onlara, dini gruplara, bi
zim le b irlik te  olan kuruluşlara, m ültecileri 
kabul eden ve onlara yardım cı olan, onla
ra sığınak olan u lus la r arası top lu lukla ra  
teşekkür ediyorum .

Birçok kim senin evi yıkıldı; faka t en
dişeye gerek yok, biz şehirlerdeki ve köy
lerdeki kardeşlerim izle yarın sabahtan iti
baren bu evlerin sah ip le riy le  yıkılan evle
rin in  onarılm ası iç in  temas kurulm ası 
noktasında harekete geçiyoruz. Elbette zor 
bir iş; ama endişe etmeyin ilk  gün söyle
d iğ im  şeyler, sizi sakin leştirm ek iç in  söy
lenmiş boş vaatler değild i. Ben vaadim in 
üzerindeyim, sizler bizden ve D iren iş ’ten 
başka kimseden yardım  görmeyeceksiniz. 
Hatta devlet de size yardım  etmeyecek; zi
ra bu işleri devlete bırakırsak, idari mese
lelerle ilg ili süreçler çok uzar. Gelecekte 
bizim doğrudan yardım larım ızı bekleyin. 
Yardımlarımız, yarından itibaren başlıyor. 
Öncelikle her aileye evlerin in sorunları 
halledilinceye kadar oturmaları iç in  bir 
yıllık  ev kiralarını karşılam ak üzere nakit 
para ayıracağız. Onların evlerine kavuş
maları için bizim onlara yardım  yapmamız 
son derece doğaldır, ne kadar zor olursa 
olsun bunu sağlayacağız, ilk  belirlem ele
re göre 15 bin ev yıkıld ı; ama her şeyin 
düzeleceğinden eminiz.

Diğer b ir önem li mesele de enkazın 
kaldırılması ve evlerin yapım ıdır. B iz bu
nun birkaç ay içinde tamamlanacağından 
eminiz. Bu c iddiyetle çalışmayı gerektiren 
ve bununla da düşm ana galip gelebilece
ğim iz önemli b ir iştir. Bunlar, bize zaferi 
kazandıran değerlerdir. Yapım ve onarımı, 
bu değerlerle başlatacağız. Tüm m ühen
dislerim izden, tüccarlarım ızdan, malzeme 
satıcılarımızdan insaf ölçüsünde bize yar
dımcı olmasını istiyoruz. Tüm Lübnanlı 
gençlerden d iren iş sırasında olduğu gibi 
bu mücadelede de bize yardım etmesini 
istiyoruz. Tüm çabamızı, halkın evlerin in 
yapımı için harcayacağız.”

“Diğer çok önem li bir mesele de bir
kaç gün Önce D iren iş le  ilg ili başlayan tar
tışmalardır. Biz şu an bu tartışmaların içi
ne girmek istemiyoruz. Çünkü halkı ve on
lara yardımı düşünm eliyiz. Bununla b irlik 
te ele alınması gereken birtakım meseleler 
de var. Kardeşlerim savaş ve direniş sıra
sında, kapalı kapılar ardında ve özel kanal
larda güney bölgesi, Litani Nehri’ne kadar 
sınırlanmak istendi. Bazıları u luslar arası 
bir gücün ve ordunun güneye ye rleştiril

mesinden söz ed iyordu. D iren iş in  kaderi 
ne olacak? Şeklinde soru lar gündeme ge
tir iliyo rdu . Elbette bazıları hükümet içe ri
sinde hissettiğ i sorum luluktan dolayı bu
nu yapıyordu. Am a ben onlara bunun has
sas ve teh like li o lduğunu söylüyorum . Bu 
konuda d iya log la r ve müzakereler yapıldı. 
Fakat bizim iç in  bazılarının bu sözleri düş
manın saldırısı sırasında tekrar söz konu
su etmesi ve bazı bakanların ih tila flı konu
ları kapının dışına taşımaları sürpriz oldu. 
Zira bundan sonra Arap kanalları da bu 
sözleri daha da genişlettikçe genişlettiler. 
Kapalı kapılar arkasında kalması gereken 
meseleler, dışarı çıkarıldı . Bu şahıslara 
şunu söylem eliy im  ki incelemelerinizi, tar
tışmalarınızı i lg il i  odalarda ve kapalı kapı
lar ardında yapın zira ş im di bunu açıkça 
söz konusu etm enin zamanı değildir.

Biz, bu tartışm anın içine girm em eyi 
tercih ettik; çünkü savaş halindeydik. Bu 
tartışma, düşm anın iş ine yarardı; fakat 
şim di c idd i ve açık b ir şekilde söy lüyo
rum: Bu tartışmayı öne sürüp müzakerele
ri dışarıya taşıyanlar, yanlışlarını düşün
sünler. Zira zaman açısından ahlaki yan
lışlar yaptılar. Böylesi b ir zamanda Lüb
nan bombalanırken, Lübnan direnirken, 
Beka'ya güney Lübnan’a ve güney Bey
rut’a sa ld ırılırken bu tü r sözler ortaya a tıl
mamalıydı. Ben onlara yanlışlarının za
manlamasını hatırlatm ak istiyorum . Onla
ra d iyorum  ki halkın d irend iğ i b ir sırada, 
b ir m ilyondan fazla Lübnanlın ın mülteci 
durum una düştüğü b ir sırada, s iv ille rin , 
kadınların, çocukların  bombalandığı bir 
sırada, gençlerin mücadelede ve fedakar
lıkta bu lunduğu ve düşmanın zelil ve aciz 
kaldığı b ir sırada, yani böylesine duygu
sal şartların o lduğu  b ir sırada bazıları ge
lip savaş odalarındaki masalarına oturdu
lar ve D ire n iş in  silahı hakkında konuş
maya başladılar. Ş im di bu konuya fazla 
girm ek istem iyorum ; zira onların sözleri 
ahlak dışıydı. Bu şahıslar Lübnan halkını, 
m ültecileri, on la ra  ev sah ip liğ i yapanları 
düşünm üyorlardı.

Siyasi seçk in le rin  ne konuştuğuna 
dikkat etmesi gerekir; çünkü bu tehlikelid ir. 
Elbette biz buna sert tepki göstermedik; 
halktan da bu sözleri görmezden gelmesini 
istiyoruz. Çünkü bizim güney halkına bü
yük bir teveccühümüz var. Onların yanında 
sabrettik, o halde onlar da sabretmeli. Ben 
halkı inciten bu kimselere dostça sesleni
yorum, bu sözlerden vazgeçin, halkın iç in 
de bulunduğu duygusal durumu dikkate

alın. Zira onlar, ailelerini ve çocuklarını 
kaybettiler; ama direndiler ve sonunda za
feri kazandılar. Onlar, Arap ülkelerinin tüm 
güçlerine rağmen kazanamadıkları b ir zafer 
kazandılar. Sizler, zaferi kazanan ve hala fe
dakarlıklarda bulunan k işiler hakkında ko
nuştuğunuzun farkında olmalısınız.

Sizler öyle bir zamanda D iren iş in  var
lığından ve silahından söz ediyorsunuz ki 
düşman bile şu an bizden silah bırakma
mızı istemiyor; ama bazıları içeride Litani 
Nehri’nin güneyi silahsızlandırılm alıdır d i
yor. Onlar D irenişin silahına son vermek 
istiyor. ‘D irenişin silahının faydası nedir, o 
halde gelin D iren iş in  silahsızlandırılması 
konusunu görüşelim ' türünden sözler du
yuyoruz. Dostlarım bu mesele bu şekilde 
ve bu süratle çözülemez. Ben herkese nasi
hat ediyorum, kimseyi tahrik etmeyin, in
sani sorunlarla ve güvenlik meseleleri ko
nusunda oyun oynamayın. Çünkü hepim i
zin de bildiği gibi ABD ve İsrail’ in Lübnan 
savaşıyla ortaya koyduğu en önemli hedef
lerden biri D irenişin silahsızlandırılmasıy- 
dı. Sizden Siyonist rejim in Dışişleri Baka- 
nı’nın söylediği sözü dikkate almanızı isti
yorum o, ‘dünyanın en güçlü ordusu dahi 
D iren iş i silahsıziandıramaz’ dedi. Biz şu 
an çok zorlu b ir savaştan çıktık, Litani Neh
ri’nin güneyinin durumu daha sonra ele 
alınması gereken bir konudur. Şu an bu
nun zamanı değildir. Şu an büyük b ir yan
lış yapıyorsunuz, siz bazı şeyleri ABD’liler- 
den ve Siyonistlerden daha fazla istiyorsu
nuz. Bu gerçekten çok şaşırtıcı b ir şeydir. 
Bazıları, H izbullah’ın silahlarını devlete 
teslim  etmesini istiyoruz diyor. Bu kişiler 
acaba şimdiye kadar Şeba Ç iftlikleri konu
sunda bir şey söylediler mi? Bu tavırlar, 
Lübnanlı esirlerin serbest bırakılmasını 
sağlayabilir mi? Onlar H izbullah! silahsız
landırarak Lübnan’ın güvenliğ in i sağlaya
b ilirle r mi? Olmert hala tehditlerini savur
maya devam etmekte ve gerektiği zaman 
Lübnan’a tekrar saldırabileceğini söyle
mektedir, buna karşı Lübnan’ı kim savuna
bilecek, İsrail’e dersini kim verecektir?

İsrail şunu b ilm e lid ir ki gelecekte de 
Lübnan’a açacağı savaşlarda H izbullah 
var oldukça galip gelemeyecektir. Düş
men şunu çok iyi b ilm e lid ir ki Lübnan'a 
karşı savaşmak çok ağırdır. İsrail birkaç 
gün sonra uğradığı hasarın boyutunu an
layacaktır.

D iren iş in  silahının peşinde olan siz
le r,.. Lübnan ordusu hali hazırdaki gü
cüyle, hatta 20 bin k iş ilik  askerle İsrail
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karşısı nda durabilecek midir? O halde Di
reniŞ ' in silahı ülke açıs ından kader tayin 
edici bir meseledir. Biz diyaloga hazırız , 

daha önce de diyalog yaptık. Şunu bilme
lisiniz ki biz hükümette de parlamentoda 
da asli organlarda da bulunuyoruz. Hükü
mete inanıyoruz; elbette hükümetin güçlü 
adil ve tüm halkın temsilcisi olması gere
kiyor: ama acaba mevcut hükümet böyle 
mi? Onlar, Direniş silahsızlandırılsın ki 
devlet güçlü olsun diyorlar; ama devletin 
güney Lübnan ha l k ı na güçlü olduğunu is
pat etmesi, onların onurunu ve haysiyeti
ni düşmana karş ı koruyabileceğini gös
termesi gerekiyor. 

O halde gelin müzakereleri kendi za
manına ve rnekan ına geri döndürelim. Zi
ra hali hazırda Lübnan'ın gücü sadece bi
zim Direniş'im ize değil, tüm Lübnan hal
kının d irenişine ve onların ulusal bir liğine 

bağlıdır. Bu şek i lde , güçlü bir devlete, or
duya ve kurumlara sahip olabiliriz. Ülke
deki sorunları n çözümünün tek yolu bu
dur. Öyleyse ülkenin gücünün ve b irliği
nin biricik amilini yok etmeyin. Bu devle
tin gücü anlamına gelmez. Gücün kayna
ğ ı direniş ve birliktir. Müzakereleri, ger
çek mahalline, kapalı kapıların ardı na gö
türün, medyayı bu i şin içine sokmayın. Bu 
şeki lde ulusal çıkarları yok etmeyin; zira 
bunlar kolay kazanılm ıyor. 

Farsnews Haber ajans ından çevrildi. 

FILISTIN: 
SIYONlST SOYKlRlM SAVAŞINA KARŞI 

Muhammed Hüseyin Fadlullah 

lrkç ı Yahudi ordusunun Filistin hal
kın yönelik soykı rım savaşı devam ediyor. 
Fil istin adını ortadan kaldırmak için yi rmi 
seneden fazladır ay n ı tecrü bey i yaşayan 
Siyonistler; genç, yaşl ı , kadın demeden 
öldürmekte, "gelecekte işgale karşı dire
nen mücahitlere dönüşür" end işesiyle ço
cukları dahi katletmektedir. 

Yine de Siyonisi oluşumun liderleri 
ve partileri, güçlü, cesur ve dimdik duran 
Fi listin halkın ı n, bir nesli cihad meyda
n ında düşürdüğünde, cihad ruhuyla, as
keri planlarıyla ayağa kalkan yeni nesli 
görünce başar ıs ızlığa uğrad ı ğ ı n ı hissedi
yor. Zira bu nesil, gelecek nesil ler için hür 
bir gelecek oluşturmak istiyor. 

Nitekim mücahitlerin düzenled i ği 
operasyonda da buna şahit olduk. Siyo
nisi orduya askeri karargah ında saldı rı 

düzenleyen mücahitler, iki Siyonisı askeri 
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öldürdü, bir üçüncüsünü de yaraladı. As
keri barikatiara rağmen birçok Siyonisı 
asker yaraland ı . Bu noktada Siyonistler, 
direniş sahasında durmaya kararlı olan 
ha lkın iradesini uçaklarla, tanklarla, füze
lerle ve askeri planlarla yenemeyecekleri
ni an lad ı lar. 

Kuşkusuz direniş sahasında kalmaya 
karar veren bir halkın iradesi asla yenil
mez! Ölüme, sürgüne, tutuklamaya, alt 
yap ı hizmetlerinin tahrip edilmesine rağ
men! Işte bu noktada dengesiz Siyonisi 
ordunun, düşmanlığ ı ndaki dengesini kay
bettiğine; Gaue'deki elektrik ırafalarına 

saldırdığına; köprü leri kestiğine; tehditler 
savurduğu na şah i t olduk. Siyonistler, tüm 
bu sald ırganlıkları , Filistin halkının ciha
dın ın ve kahraman diren iş gücünün gös
tergesi olan bir Siyon i st askerin esaretine 
karşı yaptı! 

ABD, Siyonislieri beraat ettiriyor 
Beyaz Saray'ın Siyonisl ierin vahşili

ğ inden bahsederken hala "nefsi müda
faa"dan dem vurması dikkat çekiciydi. 
Böylelikle Beyaz Saray, Filistin ha lkına 
hürriyetinin, bağıms ı zl ığının, insani hak
ların ı müdafaa etmesinin hakkın ı tanım ı

yordu. Belki de Bush, bu ha lk ı n yaşama 
hakkı olmadığını düşünüyordu . 

Ingiltere Dışişleri Bakanlığı 'nın duru
mu da farks ızdı. Ingiltere, Filistiniiierin 
Siyonisi orduya saidırması nı "terör s3ldı

rısı" olarak değerlend i riyordu. Nitekim bu 
değerlendirme, Yahud ilerin Fi listin'i işga l 

etmesini ve Filistiniiieri tecrit etmesini 
planlayan, bu planı yürürlüğe geçiren In
giitere'nin suçunu hafızalarımızda tazeli
yordu. 

Ingiltere "Filistinlilerin uyguladığı şid
detin, barışçı l pazarl ık çözümünün gelece
ğini zedelediğinden" bahsediyordu. Ama 
Ingiltere Filistin li bebeklerin katledilmesin
de "barışç ı l çözümleri zedeleyen" hiçbir 
şey görmüyordu. Zi ra AB ülkelerinin çoğu 
dahil olmak üzere kendilerinden Siyonisl
Ierin Gazze sald ı rısı karşısında sert bir 
aç ık lamaya i l işkin tek bir kel ime duymad ı

ğımız Batı l ı yönetimlere kendini kabul etti
ren " l rkçı mantık", sanki bir ısra i l linin ha
yatını n tüm Filistiniiierin hatta tüm Arapla
rın hayatına eş i t olduğuna inanıyordu! 

Filistin, ümmetin özgOriOQe açılan 
pencereleridir 

Tüm mesele, dünya müstekbirlerinin 
ABD siyasetine boyun eğen , Siyonislierin 
gücünden korkan yönetimler aracılığ ıy la 

bu davayı başarısızlığa uğratma çabasıdır. 
Bundan dolayı tüm Arap ordu ları ümmeti 
müdafaa edecek güce sahip deği l dir. 

Bilakis bu ordular, ABD emperyaliz
minin siyasetine paralel bir çizgi izledikçe 
kendi halklarının aleyhine çalışan güçlere 
dönüşmüştür. Bu ordular, iç zulme karş ı 
çıkan ha l kların hürriyetlerine engel olan 
bir işlevsellik kazanmıştı r. Bu orduların 

ABD'nin halkları korkutma talebini yerine 
getiren zalim yönetimi ve hürlerle dolu 
büyük zi ndanları vard ı r. 

Filistin halkı tek başına dimdik ve 
güçlü bir şekilde , sert bir iradeyle Yahudi 
ırkçılığ ın ı destekleyen Batıırkçı lığına karşı 

duruyor. Bu noktada Islam ve Arap halkla
rı da her tür.meşru araçla bu halk ın yanın

da durmalıdır. Zira çevrilen entrikada tüm 
Islam ve Arap alemine meydan okunmak
tadır. Eğer Filistin davası düşerse, Fi lis
tin'e vurulan bu darbeler yarın diğer halk
lara, diğer devletlere, diğer güveni ikiere 
diğer ekonomileri ne ... vurulacaktır. 

Fil istin, ümmete hürriyete giden yol
da birden fazla pencere açmıştır. ümmet, 
hürriyet savaşında iuet ve onurunu koru
mak için bu pencereleri gen işletmel idir. 

Bat ı, Fi listin halkının lehine olan de
mokratik yolları istememektedir. Batıya 
göre demokrasi kendi iş ine gelecek şekil
de i ş lemelid i ri Bundan dolayı Batı, lsrail 
eliyle Filistin halkının seçtiği vekilieri tu
tuklamış; Filistin halkın ı seçiminden do
layı cezalandırmıştı r. Batı, ırkç ı hesap ları 

lehine insan hakların ı göz ard ı ederek es
ki sömürgeci zihniyetine yeniden kavuş
muştur. Bize düşen , insanımızın insanlı

ğını muhafaza etmek için cihad çizgisinde 
hürriyet iradesine dayanmaktır. m 

Çeviri: saatonline.com 




