
Son Haçlı Moğolların “Sonsuz Özgürlük” Kaosu

Bize "ırak” olmayan Irakin Mart 2003’te ABD tarafından zorbaca işgalim “Son 
Haçlı/Moğol İstilası” diye isimlendirmek, hem işgalin vahşiliğini ve yıkıcılığı 
m hem de geçici ve ‘sonlu olmaya mahkumiyetin, vurguluyor. Maalesef, Moğol 
ya da Haçlı sürülerine taş çıkartan işgalin 5.yılında, hâlâ her gün onlarca Müs
lüman ölmeye, yüzlercesı de yaralanmaya devam ediyOT. Ama, artık “batağa sap
lanma” tespiLİerme “eve dönüş” tartışmaları da eklenmiş bulunuyor

Medyaükbir gosLeri malzemesi olarak idam edilen Şaddanım, kitle imha si
lahlarına sahip olduğu iddiası ve yalanı ile Iraki işgal edip, Sonsuz ( zgürluk 
ve demokrasi getireceklerini vaad edenler, ülke insanına ölüm, kan, gözyaşı, 
yıkım, sürgün., den başka bir şey vermediler. Son aylarda iyiden iyiye tırman 
dırılan etnik ve mezhebi çatışmaların yegane müsebbibi de ABD.

İşgalin 5 .yılında, geriye dönüp bakıldığında; ABD’nin Irak’ta kaos politika 
sı uyguladığı ve bu kaosu tüm İslâm âlemine taşımayı, böylece ciddi bir “değer 
krizi” yaşayan ABD/Batı karşısında Islam’ın/Müslümanlarm alternatif bir mo 
del/güç olmasını engellemeyi, en azından bu süreci geciktirmeyi amaçladığı an 

laşılıyor.
İşte bu noktada, tüm İslâm âleminin ve özelikle de Türkiye Müslümanları

nın her zamankinden daha dikkatli ve müteyakkız olmaları gerekiyor. Hraııt 
Dink cinayeti soması, içe dönük saldırgan ulusalcı eğilimlerin ve siyası-sosya 
gerilimlerin hızla tırmandırıldığı Türkiye’de insanımızın daha bir temkinli ve 

uyanık olması elzem hale geliyor.
Ümran, bölgesel ve dahili gerilimlerin giderek yükseltildiği bir ortamda iki 

meseleyi mercek altına aldı: l.Son Moğol/Haçlılarm, eve dönüş öncesi, etmk- 
mezhebi çatışmalar anaforunda tüketmek istediği Irak E.Yaklaşan Cumhurbaş
kanlığı seçimi ile içe kapanma eğilimine giren ülkemizde Dink cinayeti ile tır 

inandırılan ulusalcılığın arkaplânı.
İrak dosyamızda; Cevat Özkaya’nm yöneltig. açıkoLurumda Akif Emre ve 

Ali Bulaç’ılı görüşlerini, Mustafa Özcan’m ve Ahmet Emin Dağ’m değerlendirme 
yazılarım, Karadavi ile Rafsancam’nin el-Cezire’deki tartışmalarından pasajları, 
Asım Oz’ün Irak işgali karşısındaki medyanın tutumuna dair tahlilini, konuya 

ışık tutacak çevirileri ve efe’te İHH-Irak Raporunu bulacaksınız.
Ulusalcılıkla ilgili dosyamızda ise, Yıldırım Canoğlu’nun kapsamlı anali

zine ilaveLen, Mustafa Aydmin, D.Mehmet Doğan’m ve Dilaver Demirağln 
“ulusçuluk” üzerine yazdıkları derinlikli düşünce yazılarını bulacaksınız.

Bu şatonuzda ayrıca, Ahmed Yüksel Özemre hocamızın bazı Kur’au keli 
melerinde yaşanmakla olan kavram kargaşasına dair iddialı yazısını veduyarlılık 

Çanakkale dosyamızı kaçırmamalısınız
Yeni Ümranlarda buluşmak duası ile.
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Gündem

SİYASETİN ÖNCELİKLİ GÖREVİ 

VESAYETTEN KURTULMAK

Cevat Öz kaya

ürkiye kritik süreçleri hiç 
bitmeyen bir ülke. Devlet 

■ elitlerinin istemediği bir 
parti seçimleri kazanıp iktidara 
aday olursa, ülke kritik bir sürece 
girer. Tolumda devlet seçkinleri
nin öngördüğü gelişimin dışında 
bir başka durum ortaya çıktığın
da yine kritik bir sürece gireriz. 
Hâsılı kritik süreçlerimiz sürer 
gider, hiç bitmez.

Tabiidir ki bu kritik süreçleri
mizin kendine has şartları var
dır. Bu süreçleri yaşayan seçil
miş siyasetçiler teyakkuz halin
de olmalıdırlar. Atacakları adı
mı, yapacakları işleri, kendisin
den oy istedikleri seçmenleri 
hesaba katarak değil de, Devlet 
Seçkinleri'ni ürkütmeme ve on
ların çizdiği rotadan sapmama 
esasına göre gerçekleşmelidir- 
ler.

Maalesef bugün de ülkemiz 
kritik bir süreçten geçmektedir. 
Dana doğrusu Kanun ve Kuraiiar 
dahilinde cereyan eden, ancak 
bir takım güçler tarafından kri
tikleştirilmeye çalışılan bir sü
reçten geçmektedir. Mayıs ayın
daki Cumhurbaşkanlığı seçimine 
kadar devam edecek bu sürecin

tartışmaları çok önceden başla
tıldı. An*,ğfşk gerektiği şekilde 
gerginlik üretilmeden nispeten 
sessizliğin ve sükûnetin hâkim 
olduğu bugünlere geldik. Ancak 
bu sükûnetten emin ve memnun 
olamıyoruz. Hepimizin kafasında 
bu sükûnetin bir sessizlik olduğu 
hakim.

Cumhurbaşkanının nasıl seçi
leceği, kimler tarafından seçile
ceği, ne şekilde ve kaçıncı turda 
seçileceği, açık ve net bir şekilde 
kanun ve kurallara bağlanmış
ken, bu tedirginliğimiz nereden 
geliyor. Kendini kanunların ve 
kuralların üstünde ve ötesinde 
gören bir takım güçler mi var ki; 
ülkemiz insanının ve bilhassa si
yasetçinin büyük bir kısmı bu te
dirginliği yaşıyor.

Çelişen Güçler:
Devlet, Paralel Devlet

Devleti; topiumun hizmetinde 
olan, olması gereken bir organi
zasyon olarak niteleyenler var. 
Bu nitelemeden hareket edersek, 
aslolanın millet olduğunu, devle
tin ise onun hizmetinde olan bir 
aygıt, teşkilat olduğunu düşün

meliyiz. Bu durumda toplumun 
ve -devlet aygıtını kendi hizmet
lerinde kullansınlar diye- seçtiği 
siyasetçilerin, yönetmek duru
munda oldukları bir yapılanma
dan çekingenlik duymamaları ge
rekir. Oysa ülkemizde durum tam 
tersidir.

Devlet elbette yaptırım gücü 
olan bir kurumdur. Güç kullanma 
tekelini elinden bulundurur, iste
diğini yaptırabilmek için güç kul
lanma yetkisine sahiptir. Ancak, 
devlet bu gücünü hukukun sınır
ları içinde kullanmakla yükümlü
dür. Devletin gücünü, çetenin, 
eşkıyanın gücünden ayıran yegâ
ne faktör, devletin sınırları içinde 
güç kullanmasıdır.

Devlet, yasama, yürütme ve 
yargıdan müteşekkil bir kurum
dur. Yasamayı meclis, yürütmeyi 
meclisin oluşturduğu hükümet 
temsil eder. Devlet bu üç kurum
dan ibarettir. Diğer bütün yapıla
nmalar bu üç kurumdan herhangi 
birisine bağlı çalışırlar. Ve devlet 
işlerinin yürütülmesinden seçil
miş meclisin oluşturduğu hükü
met sorumlu olur. Cumhurbaşka
nı ise, bunların koordinelli çalış
masını sağlar. Ancak Türkiye'de 
işleyişin böyle olduğunu söyle
mek oldukça zordur.

Çünkü seçilmiş siyasilerin 
oluşturduğu ik tidarla r bizde, 
şerlerinden emin olunması ve 
vesayet altında bulundurulması 
gereken kurumlar olarak müta
laa edilebilirler, devlet seçkin
leri tarafından. Durum böyle 
olunca gözüken hukuk metinle
rinde ta rif edilen devletin dışın
da, bir paralel devletin var ol
duğuna şahit oluyoruz ki, ma
alesef ülkemizde yaşanan du
rum budur.
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Dar Alanda Siyaset 
ve Darbelere Giden Yol

Devlet ve paralel devlet olgusu, 
Türkiye'nin handikaplarının en 
önde geleni, en belirleyici olanı
dır. Ülke halkının enerjisinin boşa 
harcanmasının, ülke kaynakları
nın heba olmasının en önemli se
beplerinden birisidir bu ikili yapı. 
Millete ve onun seçtiklerine gü
vensizliğin oluşturduğu bu du
rum OsmanlI'nın batılılaşma dö
neminden itibaren başlamıştır. 
Günümüzde de devam etmekte
dir. Radikal, tepeden inme bir şe
kilde gerçekleştirilen bir medeni
yet değişimi hamlesi, millet ve 
devlet arşındaki ayrımın ve uz
laşmazlığın en önemli sebebidir.

Bilindiği gibi OsmanlI'da ilk 
batılı eğitimi veren askeri okul
lardır. Akabinde Bab-ı Âli bürok
rasisi batılı dünya ile temas ha
linde olmuştur. Devlet bütün des
teğini ve imkanlarını bu yeni ku- 
rumların arkasına koyduğu için, 
bu kurumlar cazibe merkezi hali
ne gelmiş ve eski kurumlar gide
rek çürümeye başlamıştır. Bu, 
yeni kurumlardan yetişen insan
lar kendi sahip oldukları batılı an

layış ve değerlerin doğruluğun
dan yüzde yüz emin oldukları 
için, halkla, o doğruyu en kısa 
yoldan buluşturmak abusunday
dılar. Oysa halkın biraz olsun ik
na olmaya ihtiyacı vardı. Taze 
batıcılarımızın ise, o kadar har
cayacak zamanları yoktu. Halkla 
emir siyasıyla konuşurlardı. Yolu 
kısaltacaklarını düşünüyorlardı. 
Nitekim öyle de yaptılar.

Giderek, devlet gücünü daha 
fazla kontrol etme imkanına ka
vuşan batılı, aydınlanmacı elit ile, 
halkın arasındaki mesafe açılma
ya başladı. Kendisine hitab ede
cek bir dile sahip olan önderlerini 
kaybettiğini düşünen halk, içine 
kapanırken, devlet erkini ele alan 
batılı aydının hem ceberutluğu 
artıyor, hem de halkı ile arasın
daki mesafe açılıyordu.

İmparatorluğun dağılmasın
dan sonra kurulan yeni cumhuri
yet, OsmanlI dönemindeki bir ta
kım tereddütleri de izole edip, 
doğrudan bir rejim değişikliği ile 
beraber farklı bir medeniyet da
iresinin içine sokma sürecini hız
landırdı. Bu aynı zamanda yöne
tenle yönetilen arasındaki uçuru
mun daha da açılması durumunu

j*getirdi beraberinde. Asker, bü
rokrat aydınlar halkın kendi men
faatinin ve iyiliğinin farkında ol
madığını düşünüyor ve iyiliğe 
halkı ulaştırmak için çabalıyor
lardı kendilerine göre. Bu çabalar 
rızaya dayalı olmadığı için, her iki 
unsurun arasındaki uçurum gide- 

^  rek açılıyordu.
Asker-Sivil bürokratlar ve ba

tılılaşmacı aydınlar, uzayan sü
reç içinde ararlarında adeta bir 
sınıf oluşturuyorlardı. Bu süreç 
dünya konjonktürünün de müsait 
olması sebebiyle 1946'da çok 
partili hayata geçişle başka bir 
aşamaya ulaştı. 1946'da Demok
ratik Parti kurulduğu zaman, ül
kenin etkin yüzünü temsil eden 
asker-sivil bürokrat aydınlarla, 
eşraf, devlet partisi olan CHP'nin 
çatısı altındaydı. DP köylü ve ka
sabalılar arasında kendine taban 
buldu. Tabiî ki onların değerleri
ne diğer partiden daha fazla 
özen gösterdi. Onları birer nesne 
durumundan, nisbî bir özne duru
muna çıkararak muhatap ka^bul 
etti. Bu durum DP'yi 1950'de 
400 milletvekilinin üstünde bir 
sayıyla Meclise soktu. DP yıllar
dır halkın arzusu hilafına ve zorla
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Türkçe okutulan ezanın, Arapça 
olarak okunmasının da serbest 
olduğuna ilişkin bir kanun çıkardı. 
CHP’nin Kıbrıs Harekatı zama
nındaki ünlü dışişleri bakanı Tur
an Güneş'in anlatımıyla "O karar
dan sonra Türkiye’nin tek bir ca
miinde Türkçe ezan okunmadı." 
Bu iki açıdan anlamlıydı; birincisi 
zorlama ve tepeden inme deği
şikliklerin bele de inanmaya iliş
kin değişikliklerin tutmadığını, 
tutmayacağını ortaya koyması 
açısından anlamlıydı. İkincisi de o 
güne kadar, devlet aygıtını elinde 
bulunduran sivii-asker bürokrat 
elitî karşısında suskun kalan bü
yük bir balk kesimi DP'nin şah
sında bîr temsilciye kavuşmuştu. 
Bu, siyasal hayatta yeni bir dö
nemin başlangıcıydı. Sivît-asker 
bürokrat elitin oluşturduğu dev
let efki ile şu ana kadar suskun 
kalan kitlenin temsilcisi DP ara
sında keskin bir mücadelenin 
başlaması açısından da önemliy
di. Bir devlet partisi olan CHP, 
DP'yi tapulu mülküne gecekondu 
yapmış birisi muamelesine tabi 
tutarak, o mülkten onu çıkarmak 
içi her türiü imkânı kullanıyordu. 
Bunun için de tabii müttefikleri 
olan sivii-asker bürokratlarla iliş
kilerini canlı tutuyor ve onların 
yasa dışı davranışlarına meşru
iyet sağlayacak yüreklendirme
ler yaparak teşvikkâr oluyordu. 
Nitekim bu teşvikler neticesini 
verdi ve 27 Mayıs 1960 İhtilali 
yapıldı. DP iktidardan düşürüldü. 
Başbakan Adnan Menderes ve iki 
arkadaşı asıldı. Turan Güneş 27 
Mayıs sivii-asker bürokrasisinin 
rövanşı alınası olarak değerlendi
rilir. 1961'de yeni bir anayasa ya
pılarak yeni bir devlet kuruldu 
adeta. Bu anayasa tam anlamıyla 
bir tepki anayasasıydr. Devleti 
temsil eden seçkinlerin, halktan 
onay alan siyasîleri vesayet altı

na alacağı bütün mekanizmaları 
oluşturan bir yapıya sahipti. 27 
Mayıs'tan sonra, Türkiye devlet 
seçkinlerinin tezgâhladığı ilki 
doğrudan (12 Mart 1971-12 Eylül 
1980) bir de postmodern 28 Şu
bat 1997) darbeye sahne oldu.

Bu darbeler, seçilmiş siyaset
çilerin siyaset yapma alanını gi
derek daraltırken, bildiğimiz an
lamda siyaset yapmaması gere
ken kurumlan, tam anlamıyla si
yasetin ortasında konumlandır- 
mıştır. Seçilmiş siyasi iktidar, ik
tidar etme gücünü halkın oyuyla 
alırken, yaptıklarından dolayı şu 
veya bu biçimde halka hesap ver
me durumundadır. Oysa halkın 
seçtiği siyasilerin siyaset yapma 
alanlarını daraltan, onlara hukuki 
olmayan dayatmalarda bulunan
lar kimseye hesap vermek duru
munda değiller. "Ordu hem siya-~[ 
setçileri bloke ediyor, hem siya
set yapıyor, siyasi parti gibi çalı
şıyor ama seçime girmiyor boyu
nun ölçüsünü hiç almıyor, So
rumluluk kabul etmiyor. Sonra da 
en güvenilir kurum seçiliyor. Bu 
ayrıcalıklara sahipr olan herkes 
güvenilir çıkar"*

I 1Devletin temel politikalarını 
belirlemekte söz sahibi olmayan 
siyasal iktidarlar, bu söz sahibi 
olamadıkları politikaların sonuç
larından sorumlu tutuluyorlar. 
Sonuçlardan sorumlu olmayanlar 
ise bu politikaları belirliyor. Ör-J 
neğin Kürt politikası, terör politi
kası, eğitim politikası, Kıbrıs poli
tikası, dine ilişkin politikalar, 
devlet politikası kapsamında ve 
politika oluşturma anlamında si
yasetin yetki aianı dışındadır. Bu 
temel atanların dışında seçilmiş 
siyasilere kalan bir miktar rant 
dağlımıdır. Bu da tam bir tuzak
tır. Ve siyasileri rant peşinde ko
şan aç gözlüler olarak suçlama 
vasıtası haline getirilir.

Türkiye bağlamında devleti mer
kez, siyaseti de çevre kabul eder
sek, merkez çevrenin niyetlerin
den daima kuşku duymuştur. 
Başta belirttiğimiz gibi, bu kuşku
lu yapıları vesayet altında bulun
durmaları lüzumunu hissetmiştir. 
Ancak bu vesayet Türkiye'de gi
derek daha da zorlaşmaktadır. Si
yaset giderek gücü oranında da
ha fazla yapılabilirlik gücü talep 
etmekte, uyum yasaları vesilesiy
le yapılan değişiklikler de, bu ta
lebe hukuki zemin sunmaktadır. 
Kanuni zemini kaybeden, ancak 
fiili gücü elinde tutan güçler ise, 
gerilim üreterek, gerilimi tırman
dırarak siyasi talepleri geriletme
ye çalışmaktadırlar. Bunun içim 
gerilim uygun bir mücadele aracı
dır. Bu, çok denenen, herkesin bil
diği ama her seferinde sonuç ve
ren oyunun sonuna geliyoruz ar
tık. Bunu daha fazla uzatmanın 
alemi yok. Türkiye'yi olağanüstü 
zayıflatan, dışarıya açık ve kolay 
kullanılır hale getiren bu ikili yapı
dan Türkiye' nin kurtarılması ge
rekir. Türkiye'nin karanlık nokta
ları olan değil, derinliği olan bir 
devlete ihtiyacı var. Kanunlarla 
çerçevesi çizilen devletin hukuki
leştirilmesi önemli bir görevdir. 
Onun kadar öncelikli bir diğer gö
rev ise, kanunlarda bile olmayan 
paralel yapılanmayı ortadan kal
dırmaktır. Bu olmadan ne çeteler 
ortadan kalkar ne fail-i meçhuller 
biter. Ne de normal bir siyasi ha
yatımız olur. Yetkisini hukuktan, 
kanundan almayan güçler, varlık
larını devam ettirmek için başka 
enstrümanlar kullanmak zorun
dadırlar.

Dipnot:
* Yeni Şafak, 11-12-2006. Ümit 

Kardaş; Demokraside Hükümet 
Askere Hesap vermez. Mehmet 
Gündem'in röportajı.
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İsmail Yaşa

8 Şubat Perşembe akşamı 
Safa Sarayı'nın Kabe'ye 
bakan geniş salonların

dan birinde Mekke Anlaşması'nın 
ilan edildiği an, hiç şüphesiz Filis
tin tarihinin önemli anlarından bi
riydi. Hamas ve El-Fetih liderleri, 
üç gün süren toplantılarının ar
dından, Suudi Arabistan Kralı 
Abdullah bin Abdülaziz'in de ka
tıldığı bir toplantıyla Filistin'deki 
krizi sona erdiren anlaşmayı dün
yaya duyurdular.

Hamas ve El-Fetih liderleri, Fi
listin'deki çatışmaların ulaştığı 
boyutun da etkisiyle, "Mekke'den 
çıkış yok" sloganıyla masaya 
oturdular ve aralarındaki çatış
mayı sona erdirecek kapsamlı bir 
anlaşmaya ulaşmadan Kabe’nin 
yanından ayrılmama sözü verdi
ler.

Tarafları Mekke'de bir araya 
getiren ve görüşmelere ev sahip
liği yapan Kral Abdullah, anlaş
madan iki hafta sonra Suudi Ara
bistan insan Hakları Heyeti üye
lerini kabulünde ilginç ayrıntılar
dan bahsetti. Hamas ve El-Fetih 
liderlerini Mekke'ye davet etme
den önce 2 gün istihare yaptığını 
ve daha sonra "Onları davet ede
ceğim; daveti kabul ederlerse ne

iyi, etmezlerse Suudi Arabistan 
halkı üzerine düşen görevi yerine 
getirmiş olur" dediğini söyledi.

Kral Abdullah, Hamas ve El- 
Fetih heyetlerinin Safa Sara- 
yı'ndaki toplantılarına hakim olan 
halet-i ruhiyyeyi de şu şekilde 
tasvir ediyordu: "Aralarında an
laşmazlığa düştükleri konular 
olunca, Kabe'ye bakıyorlar ve ta
vırlarında bir yumuşama meyda
na geliyordu.”

Safa Sarayı'ndaki toplantılara 
katılanların hepsinin bu halet-i 
ruhiyyeyi taşıyıp taşımadığını ve 
Kabe'nin manevi havasının kimin 
üzerinde ne kadar etkili olduğunu 
bilemiyoruz, fakat Filistin Başba
kanı İsmail Heniyye'nin toplantı

lara geçilmeden önce yaptığı ko
nuşma nasıl bir duygu atmosferi 
içinde olduğunu bütün çıplaklı
ğıyla anlatıyordu. Heniyye, o gün 
orada şöyle dedi:

"Beytullah'ın etrafında insan
lar tavaf ediyorlar. Dilleri farklı 
farklı fakat amaçları bir. Bu bü
yük bir anlam ifade ediyor. Siya
si çoğulculuk var. Farklı görüşler 
ve yaklaşımlar var. Fakat Filis
tin'in hedefi tektir: Başkenti Ku
düs olan tümüyle özgür Filistin 
Devleti'ni kurmak, mültecilerin 
geri dönmesi ve esirlerin serbest 
bırakılması. Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem, "Benden sonra 
birbirinin boynunu vuran kafirle
re dönmeyin" buyuruyor. Filis

tin'e birbirinin boynu
nu vuranlar olarak 
dönmemeliyiz. Filis
tin'e dönerken mutla
ka Filistin halkının ya
şadığı sıkıntıları gide
recek ve yaraları sa
racak işaretler taşı
malıyız. Yeni bir şa
fak, yeni manalar ve 
yeni kalplerle dönme
liyiz. Bizi birleştiren, 
milli projemizi koru
yan ve siyasi ortaklığı
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sağlamlaştıran anlaşmayı Bey- 
tullah'tan ilan etmeliyiz."

Hamas ve El-Fetih liderlerinin 
Mekke buluşmasına Filistin'deki 
iç çatışmanın ardındaki isim ol
makla suçlanan El-Fetih üyesi 
Muhammed Dahlan da katıldı. Fa
kat Dahlan, anlaşmanın ilan edil
diği akşam salonda yoktu. Böyle 
tarihi bir anda Dahlan neden ora
da değildi?

Dahlan’ın anlaşmanın ilan 
edildiği salonda bulunmasını Kral 
Abdullah istememişti. Çünkü Su- 
ud güvenliği, Dahlan'ın İsrail Dı
şişleri Bakanlığı’ndan bir telefon 
aldığını tespit etmişlerdi. İsrail 
Dışişleri Bakanlığımdan Dahlan'a 
telefon eden El-Fetih milletvekili 
ve eski bakan Kaddura Faris’ti.

Suud güvenliği tarafından 
kaydedilen telefon görüşmesinde 
Faris, Dahlan'a anlaşmayı soru
yordu. Dahlan, Hamas ve El-Fetih 
liderlerinin üzerinde anlaştığı 
Mekke Anlaşması'nın ayrıntıları
nı bildirdi. Kaddura Faris, ‘İsrail 
tarafı bunu kabul etmez' deyin
ce, Dahlan, anlaşmanın daha son
ra bozulabileceğini söyledi.

Muhammed Dahlan'ın Kaddu

ra Faris ile telefon görüşmesin
den kısa süre sonra Arafat'ın 
ekonomi danışmanı Muhammed 
Reşid gelerek Dahlan'a kısa bir 
ziyarette bulunmaları gerektiğini 
bildirdi. Gittikleri yer Suud gü
venlik binası idi ve Dahlan'a, Kad
dura Faris ile yaptığı görüşmenin 
kaydı dinlettirildi. İşte bu telefon 
görüşmesi, 8 Şubat Perşembe 
akşamı Mekke Anlaşması'nın ilan 
edildiği salona alınmamasına ne
den oldu.

İlan edildiği gece Filistinlileri 
sokağa döken ve Hamaslısı ve El- 
Fetihlisiyle tüm Filistinlilerin se
vinç gösterilerinde bulunmaları
na yol açan Mekke Anlaşması'nın 
maddeleri şu şekilde:

1- Filistinliler arası iç çatışma
nın haram olduğunun vurgulan
ması ve Filistinli kanının akıtılma- 
ması için gerekli bütün tedbirle
rin alınması, işgale karşı direnişin 
esası olarak ulusal birliğin sağ
lanması ve bu birliğin sağlanması 
için tek yolun diyalog olduğunun 
vurgulanması.

2- Taraflar arasında kabul 
edilen anlaşma uyarınca ulusal 
birlik hükümeti kurulması ve bu

nun için gerekli işlemlere acil ola
rak başlanılması.

3- Kahire ve Şam anlaşmala
rına göre Filistin Kurtuluş Örgü- 
tü'nün yeniden yapılandırılması 
için çalışmalara bir an önce baş
lanılması.

4- Filistin Yönetimi'nde uygu
lanan kanunlara ve siyasal çoğul
culuk ilkesine göre siyasi ortaklık 
ilkesinin vurgulanması.

Filistin'deki yönetim krizinin 
dört temel sorununa çözüm geti
ren Mekke Anlaşması ile Filistin 
halkı kazandı, Hamas kazandı, El- 
Fetih kazandı. Fakat bu anlaşma 
Filistin halkının özgür iradesini 
temsil eden Hamas’ın özel bir ba
şarısıdır.

İçerden ve dışarıdan yapılan 
tüm baskılar ve ambargo, İsmail 
Heniyye başkanlığındaki hükü
meti deviremedi. Hamas, her şe
ye rağmen İsrail'i tanımadı ve 
bundan sonra da tanımayacağını 
ilan etti. Direnişten vazgeçmedi 
ve vazgeçmeyeceğini ilan etti.

Mekke Anlaşması gereği ku
rulması kararlaştırılan ulusal bir
lik hükümeti için, "daha önce im
zalanan anlaşmalara ihti-

Kral Abdullah

-
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M(*v\ç Anlaşmasıyla F.iüstin Kazandı 1 Gündem

ram/saygı duyar" kaydı düşüldü. 
Bu, Hamas'ın istediği ifade şek
liydi. Mahmud Abbas ve ekibi ise 
“ ihtiram/saygı” yerine "ilti- 
zam/bağlı kalmak" kelimesinde 
ısrar ediyordu.

Hamas ve EI-Fetih üyeleri 
arasındaki çatışmalar, ne kadar 
haklı taraf olursa olsun, Hamas'a 
da puan kaybettirmeye başla
mıştı. Mekke Anlaşması, bu aşın
mayı önledi.

Hamas liderleri, sabit değerle
rinden taviz vermeden tıkanıklığı 
açacak "yeni bir siyasi dil" geliş
tirmeyi başardılar. Halit Meşal, 
Fransız Haber Ajansı'na verdiği 
demeçte, Mekke Anlaşması'nın 
Hamas için yeni bir siyasi dil oldu
ğunu söyledi ve “ Bu aşamanın 
gerektirdiği dil ile konuşmamız 
gerekir" dedi. Hepsinden önemlisi 
bir eksene eklemlenmiş olmadık
larını ve Filistin davasının bağım
sızlığını gösterdiler. Bu da onların 
hanesine artı olarak yazıldı.

Hamas, seçimleri kazandığı 
günden beri ulusal birlik hüküme
ti istiyordu, ve geç de olsa istedi
ği oldu. Ulusal birlik hükümetine 
yanaşmayanlar, El-Fetih’in "Ha- 
mas'ın burnunu iktidarla sürt
mek" arzusunda olan "darbeci" 
liderleriydi.

Ulusal birlik hükümetinin ku
rulmasıyla Filistin'e uygulanan 
ambargonun önünde herhangi bir 
engel kalmadı. Anlaşmaya ev sa
hipliği yapan Suudi Arabistan, bü
yük ihtimalle Filistin'e yüklü mik
tarda yardımda bulunacak. Arap 
ve İslam ülkeleri de sözlerinde du
rurlarsa, Arap Birliği ve İslam Kon
feransı Örgütü daha önce ilan etti
ği gibi ambargoyu kaldırırsa Filis
tin halkı az da olsa rahatlayacak.

Mekke Anlaşması sonrası 
Amerika ve İsrail Filistin konu
sunda yalnızlığa itilebilir ve bu 
Washington'in yeni hükümete

yaklaşımını değiştirmesine yol 
açabilir. Nitekim, Halit Meşal 
Mekke Anlaşması sonrası çıktığı 
gezinin ilk ayağı Kahire'de yaptığı 
basın toplantısında, anlaşma son
rası dönemin anlaşma öncesi dö
nemden farklı olduğunu hatırlata
rak, Amerikan Yönetimi'ne "Sa
kın yanlış hesap yapma!" mesajı 
vermiştir. Çünkü Arap ülkeleri 
Mekke Anlaşması'nın arkasında
dır, Rusya arkasındadır. Meşal'in 
söylediğine göre, anlaşma sonra
sı bazı Avrupa ülkeleri Filistin hal

kına yıllık yardım sözü vermiştir.
Mekke Anlaşması'nın imza

lanmasıyla ulusal birliğe giden 
yolun açılması ve anlamsız Ha- 
mas-EI-Fetih çatışmasının durdu
rulması sevindirici bir gelişmedir. 
Fakat Filistin davası bu anlaş
mayla bitiyor değil...

Öncelikle, Mekke'de gösteri
len iyi niyet kağıt üzerinde kal
mamalı ve hayata geçirilmelidir.

İkincisi, Filistin'de işgalin ve 
zulmün hâlâ devam ettiği unutul
mamalıdır!.

SEREBRENİTZA KATLİAMINI AKLAYAN ADALET(!) DİVANI

Bosna Soykırımı, 1992-1995 yılları arasında Bosna Savaşı sırasında özellik
le Sırplar tarafından Boşnaklara karşı Bosna-Hersek topraklarında yapılmış 
bir soykırımdır. Bu soykırımın bir parçası olarak Temmuz 1995’te gerçekleşen 
Srebrenitsa katliamında 7.000-8.000 Boşnak erkeğin Sırplar tarafından siste
matik olarak öldürüldüğü bilinmektedir. 2006 Temmuz ayında, öldürülen 
Boşnakların kimlikleri DNA yöntemiyle tespit edildi ve kemikleri sembolik 
olarak cenaze töreniyle toprağa verilm işti. Lahey’deki Uluslararası Adalet Di
vanı, Bosna'da 1992-95 yılları arasında yaşanan savaşta Sırbistan’ın soykırım 
gerçekleştirip gerçekleştirmediği konusunda nihai kararını 26 Şubat 2007 de 
açıkladı. Sonucu merak edilen karar insanlık vicdanını kanatacak bir karar 
olarak anılmayı fazlasıyla hak etti.

1995'te Srebrenictza'da 8 bin Müslümanın Sırplar tarafından katledilmesi
ni, ‘soykırım’ olarak nitelendiren mahkeme, ancak Sırbistan devletinin, bu olay
dan /îu M /o la ra k  doğrudan sorumlu olmadığına hükmederek Belgrad’ı akladı. 
Bununla birlikte, mahkeme, Sırbistan’ın bu soykırımın yapılmasını önleyeme- 
mekten sorumlu olduğuna karar verdi. Mahkeme, Sırbistan aleyhine açılan soy
kırım davasının karar duruşmasında Srebrenitza’da 1995’de Boşnaklara yönelik 
yapılan katliamın, soykırım tanımının şartlarını karşıladığını bildirdi.

BM’nin en yüksek mahkemesinin Başyargıcı Rosalyn Higgins, "mahke
menin, Srebrenitsa'da yapılanların, Soykırım Sözleşmesi (1948) uyarınca 
soykırıma girdiği sonucuna vardığıni' kaydetti.

Dönemin Devlet Başkanı Slobodan Miloşeviç liderliğindeki Belgrad yö
netiminin, Bosna Savaşı (1992-1995) sırasında Bosnalı Sırpları "Büyük Sır
bistan" yaratma çabasıyla etnik temizlik kampanyası yürütmesi için cesaret
lendirdiğini, silahlandırdığını ve finanse ettiğini sadece BosnalIların değil 
bölge ile ilgilenen hemen herkes biliyor.

Sırbistan ise Bosna’da etnik gruplar arasında çatışmanın olduğu savaşta 
Sırp paramiliter grupların eylemlerinden sorumlu olmadığını savunuyor.

ikinci Dünya Savaşı’ndaki Nazi soykırımından sonra BM ’nin 1948’deki 
sözleşmesi uyarınca yasa dışı kabul edilen soykırımdan ilk kez bir devlet yar
gılanıyordu. Mahkemenin bu kararı ile kurumsal soykırım düzeneği üstü ör
tülü olarak aklanmıştır.

Ümran
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Abbas Pirimoğlu

S ovyetler Birliğinin dağıl
ması ile birlikte yaşanan 
soğuk savaş sona erdi. 

Böylece dünya tek kutuplu hale 
geldi. Öncesinde ise bir tarafta 
ABD diğer tarafta SSCB olmak 
üzere iki kutup vardı. Her iki ta
raf da kendisini bütün iyiliklerin 
toplandığı bir melek olarak tanı
tırken karşı tarafı şeytan olarak 
niteliyordu. Aslında bu iki gücün 
savunduğu ideolojileri aynı coğ
rafyada yaşayan insan toplulu
ğunun yaşadığı kıtasal bir dene
yimin iki farklı tezahüründen öte 
bir varlığa sahip değildi. Olay Av
rupa'da olup bitmişti. Din savaş
ları ile kendi içinde boğuşan Av
rupalI çareyi kilisenin otoritesini 
yıkmakta bulmuş ve akla daya
nan seküler ve laik bir toplumsal 
yapıya geçmişti. Belki bu değişim 
kendi içerisinde izah edilebilen 
haklı nedenleri taşımakta ise de 
bu haklılığı gelişecek olayları ma
zur göstermeye yetmeyecektir. 
Dizginlerinden boşanan nefsanî 
isteklerin tahakkümündeki akıl 
karşısında hiçbir kutsala aman 
tanımaz hale gelmişti. Batı içeri
sindeki din savaşlarını dindirmiş- 
ti belki ama insanlığa nur topu gi
bi iki cihan savaşı hediye etmişti. 

Bu gelişmeler yaşanırken ay

nı kıtada farklı bir görüş daha be
liriyordu. Belki aynı kültürün ese
ri ve diğeri kadar soğuk ve kutsal 
dışı idi ama yinede eşitlik ve sö
mürüye karşı olmak gibi ahlaki 
umdeleri içerisinde barındırıyor
du. Gerçekleşen devrimler fiili
yatta aksini ortaya koysa bile 
Marksist ideoloji yinede insanla
ra bir takım değerleri savunma 
fırsatı veriyordu. Kısacası ha
murları aynı olsa da bu iki ideolo
jinin birbirlerini dizginlemesi ba
kımından soğuk savaş insanlara 
soluk aldırabiliyordu.

İslam Dünyasına gelince za
ten ilk cihan savaşı ile hedefleri
ne ulaşan kapitalizm Müslüman- 
lara birçok "sınır" çizmiş karşılı
ğında da petrolüne el koymuştu. 
İş sadece kaynaklarının sömürül
mesi ile kalmıyordu. Koca bir me
deniyetin varisleri değerlerine 
olan bütün güvenlerini kaybet
miş ve yaşanan bu soğuk savaşta 
taraflardan birisinin koltuğu altı
na sığınarak gününü zayi etmek
le meşguldü.

Merhum Cemil Meriç “ Mağarada- 
kiler" isimli o muhteşem eserin

de “ Neden bir dünya görüşümüz 
yok" sorusunu sorar ve kendisi
ne has üslubuyla cevabını araştı
rır. (Ötüken yay. 1978 s:29-37). 
Mütefekkirimize göre Batı insa
nının şuuruna yön veren düşün
celeri üç başlık altında toplamak 
mümkün, ilki, kölelerin isyan çığ
lığı iken sonra Sezar'ın emrine 
girerek yığınları uyuşturan, imti
yazları meşrulaştıran ve dolayı
sıyla Tanrı'ya yalan söyleten Hı
ristiyan dünya görüşü. İkincisi 
ise şatoyu ve kiliseyi yıkarak ser
veti ve bilgiyi tekeline alan burju
va dünya görüşü. Sonuncusu da 
sömürünün neticesi olan bencil 
dünyada bir ızdırap çığlığı ve bir 
fetih rüyası olan sosyalist dünya 
görüşü. O'na göre Batı'daki bu 
dünya görüşleri arasında bir ko
pukluk yoktur. Hepsinin de ortak 
yönü toplumdaki çelişkileri belir
lemek ve onları ortadan kaldıra
cağını ileri sürmektir.

"Bize gelince" der merhum 
ve devam eder: "Ondokuzuncu 
asra kadar OsmanlI ülkesinde bir 
ortak şuur vardı: İslâmiyet" Bu 
ortak şuurun Batı insanına şuur 
veren düşüncelerle arasındaki 
farkına gelince onu da şöyle 
özetleyiverir: "Bütün bir içtimai 
nizamın temeliydi İslâmiyet. 
Sosyal bir sınıfın veya bir kav- 
min değil ümmetin inançlarını di
le getiriyordu. Ayıran değil bir- 
leştirendi." İki toplumun yaşadı
ğı tarihlerinin özünü ortaya koy
maktadır bu cümle. Demek ki Ba- 
tı'daki her aşama aslında bir sı
nıfın diğer bir sınıfa karşı sağla
dığı üstünlüğün ideolojik söylem 
haline gelmesi hali. İslam ise ne 
bir sınıfın ve ne de bir kavmin 
veya zümrenin değil, tüm ümme
ti kuşatan kutsal bir şemsiyenin 
adı. Temelinde ayrılık değil kar
deşlik olan, çatışma değil sulh
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olan hayata bakış açısının biricik 
formülü.

Üstad daha sonra Avrupa'nın 
imal ettiği yeni bir insan tipinden 
yani aydınımızdan söz eder. Ev
vela bu zümreye bir isim verir: 
Müstağrib... Yani şaşakalan, hay
ret eden. O bu haliyle ne yeni bir 
dünya görüşü kurabilir, ne de ba
tının sunduğu ideolojiler arasında 
seçim yapabilecek güçtedir. Çün
kü Meriç'e göre " seçmek için an
lamak lazım. Anlamak için, karşı
laştırmak. Mukayese irfana daya
nır” . Peki, bu irfandan yoksun 
Müstağrib ne yapmaktadır? "Av
rupa fikriyatını, bir ilmihal gibi 
ezberlemeye kalkar." Batılı insa
nın tarihi tecrübelerinin neticele
rini fütursuzca bu aşırma elça- 
bukluğuna istinaden Üstad bu 
şaşkınları şöyle tanımlar: "Aydın, 
efendisinin ilaçlarını çalıp içen 
ahmak uşak."

Fakat o dışarıdan gelen dü
şünceler arasında Marksizm de 
bir ayrıcalığa işaret eder. Evet, o 
da bir felaket kaynağıdır çünkü 
ideolojidir. Yani bir yarı hakikat 
ve ilim kisvesine bürünmüş bir sı
nıf yalanı. Fakat Marksizm şuur- 
lanmamıza yardım etmiştir. Üs
tad ile devam edelim: "Evet, Türk 
insanı papağan batıcılıktan ger
çek batıcılığa markslzmin saye
sinde geçebilmiştir. Descartes'in 
XVII yüzyılda Avrupa'da başardı
ğı düşünce devrimine benzeyen 
bir düşünce devrimi yaratmıştır 
bizde. Avrupa'nın yalancılığına, 
kapitalizmin sömürüsüne dikka
timizi çekmiştir. Anlatmıştır ki 
batı düşüncesi dokunulmaz bir 
hakikatler bütünü değildir. Her 
sınıfın, her milletin her camianın 
kendini korumak için uydurduğu 
yalanlar var. Batı'dan icazet al
madıkça Batı'yı tenkit edemez
dik. Marksizm bize bu icazeti 
verdi. Yani şuurumuza takılan 
zincirleri kırdı ve A vrupa büyüsü
nü bozdu."

Fakat artık Marksizm bitti. Aslın
da biten Batı’nın vicdanıydı. Çün
kü ne kadar soğuk ve kabada ol
sa yine de Marksizm “ Batı" vic
danının tezahürü idi. Bu yeni du
rum Kapitalizmin rakipsiz kalma
sıydı. Her şey güllük gülistanlık 
sanılırken sorun kendini göster
mekte geç kalmadı. Rakipsizlik, 
kapitalizmin çarklarını döndür
meyi olanaksız kılıyordu. Zira 
onun özünde bitmez tükenmez 
bir iştiha ve hırs vardı. Çatışma- 
sız ve savaşsız geçen günler ka
pitalizmin aleyhine idi. Bunun 
için alelacele bir düşman bulun
du. Artık yeni düşman Müslü- 
manlardı.

Kim nasıl izaha yeltenirse 
yeltensin burada hedefin "İslam" 
olduğu saklanamaz bir gerçekti. 
Çünkü yeni düşman ilan edilen 
Müslümanların varlık sebebi din
leri idi. Dinleri ile tesmiye edilen 
bir topluluğa karşı savaş açmak 
aslında o insanların dinlerine kar
şı savaş açmaktı. Açıkçası Kapi- 
talizm-Marksizm çatışması b it
miş yerini ise Kapitalizm-İslam 
çatışması almıştı.

Bence bu yeni çatışmanın 
dikkate alınması gereken iki özel
liği bulunmaktadır. Birincisi ça
tışma sahici bir eksene oturmuş
tur. Çünkü Merhum Meriç'in de 
belirttiği gibi "ideoloji" kılıklı yarı 
hakikatlerin, bir sınıf veya bir kı
sım insanların çıkarını gözeten 
söylemlerinin karşıtı yine aynı 
zaaflarla malul bir başka ideoloji 
olmamalıdır. Olması halinde in
sanlığın hiçbir kazanımının olma
dığı yaşanan soğuk savaş dö
nemleri ile sabittir. Kapitalizmin 
aslı, insanın yaratılışından beri 
onunla birlikte var olan bir özelli
ğinin mücessem hale gelmesidir. 
Karun'la müşahhaslaşan, fakat 
mücadele edilerek bastırılması 
gereken bu beşeri özellik insanın

ilahlaştığı yanılsamasıdır. İnsanın 
eşyayla kurmuş olduğu çarpık 
ilişki neticesi kendisini güçlü gö
rerek ilahlaştığını sanması zannı- 
nın panzehiri onun Tanrı ile ta 
nışması halidir. Yoksa yine Yara- 
tıcı-varlık ilişkisini göz ardı eden 
seküler ideolojilerin kapitalizmin 
açtığı sorunlara verebileceği hiç
bir cevabı bulunmamaktadır. Ha
yata Tanrıyı müdahil kılmanın yo
lu ve mümkünü ise ancak İslam 
iledir. Hayata Allah müdahil olun
ca insan kendisini tanıyacak do
layısıyla haddini bilecek ve böy- 
lece insanın insana tahakkümü 
sona erecektir. Çünkü artık insan 
varlığı ve varlıklar arası ilişkiyi 
"ideolojilerin" yansıtması ile de
ğil olan hali ile anlayacak ve an- 
lamlandırabilecektir. İlahlaşma
nın beyhudeliğini anlayan insan 
sulha teslim olacaktır.

Diğer özellik ise Müslümanla
rın hallerine olan etkisi olacaktır 
kanımca. Yeni oluşturulan çatış
ma ekseni onlarda muhtemelen 
bir şok etkisi yaparak İslamlaşma 
seyirlerine ivme kazandıracaktır. 
Yine üstadın deyişi ile Marksizm 
ile Batı'yı eleştirme imkânı bulan 
Müstağribler şaşkınlıklarını ta 
mamen atabileceklerdir. Diğerle
rinin ilacının kendilerine bile fa- 
ide sağlamadığını görüp kendi 
eczahanelerine dikkat kesilecek
lerdir. Batı'dan gelen fikir ve ide
olojilerin etkisinin azaldığı oran
da bizlerin insanlığın hizmetine 
şifa sunma imkânımz artmakta
dır. Ancak uzunca bir süredir 
terk etmemiz nedeniyle kadim 
eczahanemizde biriken tozların 
izalesi için göstermemiz gereken 
epeyi bir cehdin yanında, tarih 
sahnesine çıkmak için gereken 
donanıma henüz daha yeterince 
sahip olamadığımızın, yani daha 
yapacak çok işimizin olduğunun 
farkında olmak şartıyla.
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Gündem

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA 

ULUS DEVLETLER VE DİN

Mustafa Güçlü

G ünümüzde, dünyanın için
de bulunduğu huzursuz 
ortamın kaynağının ne ol

duğu sorusuna cevap olabilecek 
yaklaşımların arka planına bakıl
dığı zaman, karşımıza çıkacak en 
önemli kavramlardan biri de, in
sanları kimlik krizini itmesi nede
niyle, küreselleşmedir. Küresel
leşme, özellikle soğuk savaş dö
neminin bitmesi ve dünyanın tek 
kutuplu olamaya doğru yönelme
si; bununla birlikte son yirmi yıl
da meydana gelen ve ilerleme hı
zı açısından çok dikkat çeken 
teknolojik gelişmelerden güç al
mıştır1. Aynı zamanda küresel
leşmenin, meydana gelen göçler
le sarsılan, vatandaşlarına vaat 
ettiği refahı veremeyen ve teme
linin Newton' un "mekanik fiziği
nin" oluşturduğu "klasik fizik" 
anlayışının yıkılarak, yerine te
melini "rölativizmin ve kuantum 
fiziğinin" oluşturduğu "yeni fi
zik" anlayışının hâkim olmasıyla 
epistemolojik dayanağını da kay
bettiği ileri sürülen milli devletler 
karşısında çok güç kazandığı be
lirtilmektedir2. Ve bu özellikle
rinden dolayı da küreselleşme
nin, bu gücü elinde tutanlara çok 
büyük imkânlar ve kuvvetler ver

diği değerlendirmeleri yapılmak
tadır. Erol Güngör'ün aktardığı 
üzere: "Hepimizin bildiği gibi Ba
tı medeniyeti bugün süratle bü
tün dünyayı kaplıyor ve mahalli 
farkları ortadan silecek kadar 
güçlü görünüyor. Bu durumda 
milli kültürlerin varlığını muhafa
za etmek veya geliştirmek boşu
na bir gayretten ibaret kalır. Sa
vaş meydanında barış konuşması 
yapmaya kalkışmak veya tehlike
yi görmemek için baş çevirmek 
ne kadar gerçek dışı bir hareket
se, Batı medeniyetinin her şeyi 
kavrayan gücüne karşı küçük 
mukavemet noktaları kurmaya 
girişmek de o kadar gerçek dışı
dır3", nevinden yorumlar da ya
pılmaktadır.

işte böyle bir ortamda küre
selleşmenin gücünü elinde tutan 
Batı'nın değerlerine sahip olan 
güçler, az gelişmiş ya da geliş
mekte olan ülkelere karşı ezici 
hâkimiyetlerini kurabilecekleri 
zannıyla "tarihin sonu4" tezini 
ortaya atmış, fakat durumun is
tedikleri yönde gitmediğini gör
düklerinde de "medeniyetler ça
tışması5" tezini ortaya koymuş
lardır.

Küresel güçler aynı zamanda

kimlik bunalımı oluşturarak, kü
reselleşmeden aldıkları kuvvetle 
toplum mühendisliğine soyuna
rak, kendi değerlerine göre üret
tikleri ve bunun sonucu olarak da 
toplum yaşamında tarihsel ola
rak olgusal karşılığı olmayan ye
ni kavramlarla insanların zihnini 
doldurup, bu kavramlara göre 
onları düşünmeye doğru sevk et
meye çalışmaktadırlar.

Bunun yanında günümüz dün
yasında birçok farklı milliyet ve 
etnik grup, "biz kimiz" sorusunu, 
tarihin bu dönemecinde, geçmiş 
devirlere nispetle sanki daha şid
detle soruyor gibidir. Özellikle, 
iletişim teknolojisinin ülkeler 
arasındaki sınırları flulaştırarak 
küreselleştiği iddia edilen dünya
da, milli kimliklerin daha bir belir
gin olarak ortaya konulması ma
nidar görünmektedir. Aslında, sı
nırların iletişim teknolojisi saye
sinde flûlaştığı, dünyanın küçük 
köy olarak takdim edildiği bir dö
nemde "evrensel dünya vatan
daşlığı idesi" yerine, "ulusal-kül- 
türel kimliklerin netleşmesi" ve
ya "milliyetçiliğin yeniden yükse
lişi" ile, "dünyanın küçük bir köy 
haline gelmesi"nin aynı zamana 
denk düşmesini, "Bilim ve tekno
lojinin gücünü, bu kez yalnız be
denlere değil, aynı zamanda zi
hinlere de yönlendiren Batı em
peryalizminin yeni bir söylemi" 
olarak yorumlamak gerekir. Ger
çekten de bu emperyalist söy
lem, bütün medeniyetler üzerin
de egemen bir medeniyetin söy
lemidir. Mücadele de, "küreselle
şen" bir dünyada ‘evrensel va
tandaşlık' pasaportu veren ege
men kültürle, bu söylemi redde
den bütün diğer söylemler ara
sındadır6 diye ifade edilen görüş-
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ler de dillendirilmektedir. Fakat 
her şeye rağmen gözüken o ki 
dünyada yaşanan bu gelişmelere 
bakıldığında, küreselleşmenin 
verdiği gücü elinde tutanların ve 
küreselleşme sonucu meydana 
gelen sömürüye karşı direnen 
milletlerin, kimliklerini oluşturur
ken destek aldıkları kültürlerini 
besleyen direnç kaynaklarının en 
önemlilerinden birini de "din" 
oluşturmaktadır.

Weber, inanç ve yaşama tarz
larının başkalarına aktarılması 
yönünden dinleri model ve mis
yon dinleri olarak ikiye ayırmak
tadır. Model dini bireysel ve te- 
fekkürcü bir yoldur, misyon din 
başkalarına aktarılabilen sosyal 
eylemci bir din tarzıdır7. Bu açı
dan Weber toplumsal davranışı 
belirleyen saiklerin içerisinde 
davranışın değer-bilinciyle belir
lenmesini de alır8. Değer sistemi, 
ahenkli ve mantıken çelişkisiz ol
mak için bileştirici bir kaynağa 
dayanmalıdır. Bu kaynak nedir? 
Bilim, felsefe, edebiyat ve hayat 
tecrübesi dâhil, insan aklının ve 
deneyiminin ürünü olan bütün 
bilgiler, belirsizlikler içerir. De
ğerler sistemi, şüphe ve tered
dütleri ortadan kaldırmaya, ha
yatın akışı içinde intibakı sağla
maya, ruhen tatmin edici ve hu
zur veren bir hayat yaşamaya 
yarar. Bu açıdan bazı insanların 
değerler sistemine ve inanç kay
nağına ihtiyaç duyması ve bazı 
insanların ihtiyaç duymaması söz 
konusu değildir. İnsan biyolojisi 
ve onun yol açtığı insan psikoloji
si, belli bir türe mensup canlılar 
olarak bütün insanları, içeriğinde 
farklar olsa bile bir temel süreç 
olarak inanç ve imana ihtiyaç 
duyma esasında birleştirir9.

Fakat modernleşme, bilime, 
teknolojiye ve sanayileşmeye 
önem verirken dinin değer yitirip 
folklorik bir unsur haline gelece

ğini iddia ediyordu ve insanları 
böyle bir beklenti içine sokuyor
du. Ancak realite bu beklentiyi 
doğrulamamıştır. Dinin beklenen
den daha kalıcı olduğu görülmüş
tür. Toplumsal bütünleşme, ha
yata anlam verme ile varoluş, 
ölüm, acı gibi sorunlara çözüm 
sağlaması bu kalıcılıkta etkili ol
muştur. Hatta Huntington, dün
yanın esasta din ve kültür temel

li medeniyetler havzasına bölü
neceğini ve geleceğin savaşının 
medeniyetler savaşı olacağını 
belirtmektedir10. Şüphesiz ki bu 
savaşta herkes kendi inançlarını 
diğer toplumlara ihraç etme gay
reti içine girecektir, inanç sis
temlerinin günümüzde yayılma
sını temin etmek ise çok yönlü 
bir etkinliği gerektirmektedir: 
Matbuat ve yayın faaliyetleri; tv,

İslamcı/modernist çelişkisi, sadece 
"Müslüman toplum-laik devlet" eksenin
de değil, yatay bir toplumsal ilişki olarak 
gündelik yaşam biçimlerimizde, zevk ta
nımlarımızda, kadın-erkek ilişkisi anlayı
şımızda, bedenlerimizi sergileyiş biçimle
rimizde, iç mekanlarımızı nasıl kullandığı
mızda, inanç ve dünyevi işlerimizi nasıl 
düzenlediğimizde tanımlanmaktadır.
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radyo ve gazete gibi medya ola
nakları kullanabilme; interneti en 
etkili şekilde kullanma; sinema 
ve film sektörünü harekete geçi
rebilme; gezi ve eğlenceler orga
nize edebilme yönünde faaliyet
ler yapma bu etkinliklerin başın
da gelir. Tabi ki bu izahı yapılan 
faaliyetleri hayata geçirmekte 
belirli bir ekonomik güce sahip 
olmakla eş orantılıdır.

Bu günkü dünya düzeninde, 
küreselleşmenin Batı kültürü ve 
Hıristiyanlık değerleri üzerine 
"tek tipleşme"ye doğru gittiği ve 
"alma ve verme" dengesinin ku
rulmadığı görülmektedir. Zira bu 
değişimin ekonomik ve psikolojik 
iradesinin Batı kültürünün men
suplarının elinde olduğu kesindir11.

Bu durumun neticesi olarak 
da insanlığın kültürel açıdan etki
lenerek -Batı'nın değerleriyle 
yoğrulmuş olan dünya vatandaş
lığı adı altında- tek tip kimlik elde 
etmeye doğru yönlendirilmeye 
çalışıldığı gözlenirken, toplumla- 
rın kültürel kimlikleri, tarihsel sü
reçte kendisine özgü koşullarda 
gelişmekte, o toplumun ayırt edi
ci konumunu belirlemektedir12 
tespiti ise göz ardı edilmektedir.

Zira bir medeniyet her şey
den önce bir değerler, inançlar 
sistemidir. Müesseseler bu değer 
ve inançların birer eseri olarak 
ortaya çıkar. Batı'nın üstünlüğü
nü sağlayan ilim ve teknoloji in
sanın bu dünyadaki hayatına de
ğer vermeye, bu hayatı her an 
daha mükemmel bir hale getir
menin insanın elinde olduğuna 
inanmaya dayanır13. Çünkü Pro
testanlık, işi ve çalışmayı kutsal
laştırmış, dünya hayatından ka
çan insan idealinin yerine kurtu
luşu her şeyden önce dünyada 
arayan ve akla uygun bir hayat 
anlayışı ve insan idealini taraf
tarlarına telkin etmiştir. İnsanın, 
Tanrının ideal tabiat düzenini

gerçekleştirmek üzere dünyaya 
geldiği inancı, Kalvinist, Pietist, 
Baptist ve Metodist Protestan 
çevrelerin yaşayışında "dünyevi 
zahitlik" (ascetisme seculier) 
şeklinde nitelendirilen ve kişinin 
ödevinin dünya nimetlerinden 
faydalanmak ve zenginliğini ar
tırmak olduğu düşüncesinin yer 
etmesine imkân vermiştir. Özel
likle Kalvinizmin, başarının Tan- 
rı'nın kulunu sevmesinin bir belir
tisi olduğu inancı, kişileri devam
lı çalışmaya iterek, elde edilen 
zenginliklerin şahsi çıkarlar için 
kullanılması gerektiği düşüncesi
nin toplumda yaygınlaşmasına 
yol açtı. Daha sonra Luther, bir 
«meslek ahlakı» (Berufsethos) 
yaratarak, iş çevrelerinde Al
lah'ın seçkin kulları arasına gir
menin ve kurtuluşun dünya ni
metlerinden yüz çevirmenin tam 
tersine, bizzat dünya hayatında 
başarıya ulaşarak mümkün ola
cağı inancının doğmasına sebep 
olmuştur14. Fakat bu inancı da el
de edinceye kadar Hıristiyanlık 
inancının özünden bayaca ödün 
verilmiştir.

Fakat Batı açısından bu ge
lişmeler olurken, Ernest Gellner 
dünya dinleri arasında kendi 
özünden hiçbir şey kaybetmeden 
modern dünyada yaşama şansı
na sahip tek dinin İslam olduğu
nu, biraz da teessüf duygusuyla, 
tespit eder. Hıristiyanlık modern
leşme cenderesinin içinden, gele
neksel özünden çokça saparak 
ürettiği Protestan versiyonlarla 
veya Ortodoks veya Katolik gele
neklerin çok tavizler verilmiş 
versiyonlarıyla geçebilmiştir... 
Diğer yandan Budizm veya Kon- 
füçyüsçülüğün modern dünyanın 
zihinsel ve pratik hayatına hitap 
eden hiçbir söylemlerinin olma
ması, modern hayatla bu dinleri 
çok alakasız kılar. Oysa İslamiyet 
modern dünyanın bütün boyutla

rına doğrudan hitap edebilen 
güçlü bir söyleme sahiptir. Ancak 
Gellner bu tespiti İslam'ın “ ne 
yüce bir din" olduğunu göster
mek için yapmıyor. Aksine mo
dern dünyanın kuruluşuna İs
lam'ın özünden bir şey kaybet
meden sağlayabildiği uyumun 
aynı zamanda modern dünyaya 
tutulabilir, değerlendirilebilir ve 
akledilebilir seçenekler sunma
sından dolayı, nasıl modern geri
limin ana kaynağı olabildiğini 
göstermektir amacı. Bu yüzden 
ölmeden önce yazdığı Sivil Top
lum ve Düşmanları isimli kitabın
da İslam'ı modern dünyayı temsil 
eden sivil toplumun gerçek düş
manı olarak resmetmiştir. Çünkü 
Müslümanlar modern dünyada 
kendi tanrılarını alaya almadan, 
unutmadan ve öldürmeden, üste
lik -modern değerlere yeri geldiği 
zamanda- itiraz da ederek var 
olabilen yegâne inanç topluluğu
dur15. Ernest Gellner, bu sebep
lerden dolayı, Batı açısından İs
lam dünyasının hizaya getirilme
si gerektiğinden bahseder. Tabiî 
ki bu salıklar boşa verilmemiştir. 
Zaten Batı bu noktada tarih bo
yunca hep hareket halinde olan 
pozisyonunu hiç kaybetmemiştir.

Batı'nın Müslüman ülkelere 
sosyal, siyasal, ekonomik, kültü
rel meydan okuması İslam'a ya
pılan bir saldırı olarak görülmüş, 
bu nedenle verilen tepki de İslâ
mî renkte olmuştur16. Bu nokta
dan dolayı İslamcı/modernist çe
lişkisi, sadece "Müslüman top- 
lum-laik devlet" ekseninde değil, 
yatay bir toplumsal ilişki olarak 
gündelik yaşam biçimlerimizde, 
zevk tanımlarımızda, kadın-erkek 
ilişkisi anlayışımızda, bedenleri
mizi sergileyiş biçimlerimizde, iç 
mekanlarımızı nasıl kullandığı
mızda, inanç ve dünyevi işlerimi
zi nasıl düzenlediğimizde tanım
lanmaktadır. Diğer yandan bu ya
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şamsal alan bilinçli bir biçimde 
yeniden kurgulanmaktadır. İsla- 
mi hareket kültürel farklılığın 
üzerine çalışılmasını, kimliklerin 
yeniden kurgulanmasını mümkün 
kılmaktadır. İslami hareket Müs
lüman kimliğin yeni bir tanımına, 
modern dünya içerisinde farklı 
bir konumlanışına talip olmakta
dır17.

Fazlur Rahman'ın ifadesiyle: 
"İslami değişim gelenek ve mo
dern durumu karşılaştırıp, İslamın 
ana kaynakları açısından ikisini 
de değerlendirip, gerekli yerlerde 
geleneği, gerekli yerlerde de mo
dern durumu değiştirmektir18".

İslam ile modernlik arasındaki 
bu gerilim içerisinde İslamiyet, 
fertlerin iç ahenklerini sağlayarak 
bireysel olarak şahsiyet ve kimlik 
kazanmasına ortam hazırlamak
ta; İslam milletlerine de, hem ken
di kültürlerini oluştururken kay
naklık teşkil ederek ayrı ayrı şah
siyet kazanma, hem de İslam dev
letlerinin ortak değerler üretme
sine imkan vererek, yani aynı me
deniyet çatısı altında toplanarak 
kolektif olarak hareket edebilme 
kabiliyetini vermekte, böylece de 
bütüncül bir kimlik anlayışının da 
elde edilebileceği bir zeminin 
doğmasına fırsat vermektedir. İb
rahim Kafesoğlu, medeniyeti 
“milletlerarası ortak değerler se
viyesine yükselen anlayış, davra
nış ve yaşama vasıtalarının bütü
nü" olarak ifade ettikte sonra ay
nı zamanda ortak değerlerin kay
nağının ise kültürlerin bütünü ol
duğunu belirtire İslam milletleri
nin kültürlerinin oluşmasında "di
nin" oynadığı rol ise açık olarak 
ortadadır. Bu perspektiften bakı
larak Batı medeniyeti dendiği za
man ise, inanç açısından Hıristi
yanlık dinine mensup toplulukla
rın manevi-sosyal değerleriyle 
birlikte pozitif ilme müstenit tek
nikleri akla gelir.

Bugün dünyamızda, "küreselleş
menin bir sonucu olarak, farklı 
medeniyet mensupları arasında
ki etkileşimin gittikçe arttığı bir 
gerçektir. Bu artan etkileşimin, 
medeniyetlerin kendi içlerindeki 
müştereklerini görmelerini sağ
layarak, medeniyet bilincini kuv
vetlendirdiği de doğrudur. Ancak 
toplumlararası etkileşimin aynı 
zamanda medeniyetler arasında
ki ayrılıkların fark edilmesine de 
yol açmış olması ise bugün, küre
selleşmenin, görülmek istenme
yen farklı bir yüzüdür"19. İşte, 
görülmek istenmediği ifade edi
len bu farklı yüz dünyadaki in
sanların ve dolayısıyla toplumla- 
rın kimliklerin elde ederken bes
lendiği kaynakların da gerçek ad
resini bize işaret ediyor gibi gö
zükmektedir. Bu adreste "din" 
ise çok önemli bir konumu eline 
tutmaktadır. Bu açıdan küresel
leşen dünyada ulus devletlerin 
sonunun geldiği zikredilirken, Hı
ristiyan kültürüne sahip milletle
rin, ulus devlet üstü birliklerini 
büyük ölçüde kurduklarını göz 
ardı etmeden, daha böyle birlik
telikleri kuramamış ya da kısmen 
kursa bile tam olarak işlerliğe ge- 
çirememiş olan İslam toplumları- 
nın, "Büyük Orta Doğu Projesini" 
de göz önüne alarak, ulus devlet
lerin sonu gelmiştir söylemlerine 
çok dikkat ederek yaklaşmaları 
gerekmektedir.
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Dİnk Cinayeti ve Ötesi I ÖTÜmceğin Ağındaki Türkiye

Örümceğin Ağındaki Türkiye

BÜYÜK OYUN

YILDIRIM CANOĞLU

“Gerçek şu ki, onlar hileli-düzenler kurdular. 
Oysa onların düzenleri, dağlan yerlerinden oynatacak da olsa, 

Allah katında onlara hazırlanmış düzen vardır.” 14/46

T ürkiye’de kontrollü kaos uygulayanlar 
cinayetlerine bir yenisini daha ekleyerek 
Agos gazetesi genel yayın müdürü Erme

ni asıllı Türk vatandaşı Hrant Dink’i öldürmüş
lerdir. Öldürülenin kimliği ile öldürenin kimliği 
üzerinden bir psikolojik harekât yürütülmüştür. 
İşbirlikçi medyanın katalizörlüğünde kılıçlar çe
kilmiştir. Siyaset erbabı her zamanki hastalığın
dan kurtulamamış; iktidar ve muhalefet olaydan 
kâr sağlamaya ve olayı oya tahvil etmeye çalış
mıştır. Türkiye’nin iki önemli kurumu, polis ve 
asker karşı karşıya getirilmiş, karşılıklı suçlama
lar yapılmıştır.

Eylem milliyetçilere fatura edilmeye çalışıl
maktadır.

Niçin milliyetçiler hedef gösterilmiştir?
Niçin Milliyetçi Elareket Partisi Genel Başka

nı ısrarla ve tekrarla ‘Hiçbir ülkücü sokağa çık
mayacaktır’ demektedir?

Niçin Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı 
Muhsin Yazıcıoğlu ısrarla ve tekrarla Alperen 
ocaklarına sokağı yasaklamıştır.

Niçin bir Ermeni vatandaşımız hedef seçil
miştir?

EIrant Dink’in fikirleri nedir?
EIrant hangi söz, fikir ve eylemleri ile kimle

ri ve niçin rahatsız etmiştir?

EIrant Dink’in yazdıkları anlam çarpıtması 
sağlayacak bir sansüre tabi tutularak kamuoyu
na niçin duyurulmuş ve de uzun süre gündem
de kalması sağlanmıştır?

Kimler söylemediklerini söylemiş gibi gös
termişlerdir?

Söylemediklerini söylemiş gibi göstermek ki
min işine yaramıştır?

Olaylar bize gösterilmek istendiği gibi midir?
Doğal seyir içerisinde duygusal bir tepki mi

dir; yoksa büyük bir oyunun küçük bir parçası 
mıdır?

Olayın Büyük Ortadoğu Projesi ile ilgisi var 
mıdır?

Büyük İsrail Projesi ile ilgisi var mıdır?
Tek bir Dünya Devleti ve Elükümeti Projesi 

ile bir ilgisi var mıdır?
Türkiye’nin zenginlikleri ile ilgisi var mıdır?
Türkiye’nin bölünmek istenmesi ile bir ilgisi 

var mıdır?
Bu yazıda bu soruların cevapları araştırıla

caktır. Sis perdelerinin ardı görülmeye ve göste
rilmeye çalışılacaktır.

Hrant Dink Olayında Etkin Parametreler

Hrant Dink’in öldürülmesini sıhhatli analiz ede-
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Örümceg-r. Abındaki i dilciye

bilmek için olayda etkili olabilecek tüm para
metreleri ortaya koymamız gerekmektedir. Son
ra öldürme olayının kimlerin işine yaradığını ve 
de kimlere zarar verdiğini tespit etmek zorunlu
dur.

Hrant Dink’in düşüncelerine, fikirlerine ve 
ilişki ağma baktığımızda olayda etkili olabilecek 
birinci derece faktörleri aşağıdaki gibi sıralaya
biliriz:
• Ermeni Diasporası
• Türkiye’deki Ermeni Cemaati Ruhani Liderliği
• Ermenistan
• KavmiyetçilerfKürt Irkçıları, Türk Irkçıları)
• Türkiye Cumhuriyeti Devleti
• Büyük İsrail Projesi(Siyonizm-İsrail Devleti)
• Büyük Ortadoğu Projesi(ABD)
• Tek Dünya Devleti ve Elükümeti Projesi

Birinci dereceden etkili olan bu dokuz faktö
rün arakesiti, EIrant Dink’in öldürülmesine se
bebiyet vermiştir. Olay gerçekten girifttir. Ancak 
olay çözülemez, analiz edilemez ve içinden çıkı
lamaz değildir. Bunun için öncelikle iki sorunun 
cevabı bulunmalıdır:

1- Tek bir Dünya Devleti ve Hükümeti kur
mak için örgütlenenler kimlerdir ve bunlar 
için Kaostan Kurulan Düzen Teorisi ne an
lam ifade etmektedir.

2- Hrant Dink’in düşünceleri nelerdir ve 
bu düşünceleri ile kimleri rahatsız etmiştir? 
Bunlar niçin rahatsız olmuşlardır? Hrant’ın 
öldürülmesi ile Türkiye’de oluşturulmak iste
nen Kaostan ne beklenmektedir?

Dünya Hâkimiyeti Ve Kaos Düzeni

Dünya hâkimiyeti için Elıristiyanlık, ABD, Ulus
lararası Sermaye ve Siyonizm

mücadele etmektedir. Şu anda ABD, Ulusla
rarası Sermaye ve Siyonizm ortak bir politika 
uygulamaktadır. Ana hedefleri dünyanın ken
di kontrollerinde tek bir merkezden yönetil
mesidir. Tek bir dünya devleti, tek bir dünya 
hükümeti ve tek bir dünya güvenlik örgütü, 
tek bir dünya dini ve merkezi dünya ekono
misi oluşturma gayretindeler.1 Böyle bir sonu
ca ulaşabilmek için asırlardan beri yapılan bir 
çalışma, yaygınlaştırılan bir örgütlenme ve geliş

tirilen bir stratejinin varlığı bilinmektedir. Dün
yada olup biten birçok olayın arkasında her ren
ge bürünen böyle bir yapılanma vardır:

“Bu komplocular, bukalemunlar gibi; Marksist, 
sosyalist, Komünist, Siyonist, Mason ve Enternasyo- 
nalist benzeri değişik isimler altında saklanırlar. 
Londra, Berlin, Roma ve New York gibi yerlerde ya
şarlar. Birleşmiş Milletleri, Wall Street’i ve Washing
ton DC’yi idare ederler. Silah sanayiine maddi kaynak 
sağlarlar... Üyelik nesilden nesile, İngiltere ve Avru
pa’nın soylu ailelerinden, uluslararası finans piyasala
rını yöneten saraylardan ve Dünya Yahudiliği ile Ro
ma Katolikliği hiyerarşisinden geçerler”2

27. 1. 1965 yılında Latin Kilisesi Cizvit Tarikati 
Papazı Peder Pedro Arrupe, Kilisenin

Kurultayında bu örgütlenmenin izlediği tehlikeli 
stratejiye dikkat çekmeye çalışmıştır:

“Bu... Tanrısız cemiyeti komplo Şebekesi) ce
miyetin üst kademelerinde fevkalade etkili bir şe
kilde işlerini yürütmektedir. Bu cemiyet, elinde 
olan ilmi, sosyal ve ekonomik araçların hepsini 
kullanmaktadır. Bu cemiyet, ince dokunmuş bir 
strateji takip etmektedir. Bu cemiyet, uluslar ara
sı teşkilatlar, finans çevreleri üzerinde ve kitle ile
tişim sahasında(basın, sinema, radyo ve televiz
yon) neredeyse tam bir hâkimiyete sahipler.”3 

Bu yapılanış stratejisinin temel özelliği, Kaos 
Teorisine dayanmış olmasıdır. Bu teoride her 
şey çatışmaya dayandırılmaktadır. İnsanların 
can, mal, namus güvenliği olmayacak tarzda 
meydana getirilecek bir çatışma ortamı, istenen 
kaosu sağlayacaktır. Komşuların, kabilelerin, 
aşiretlerin, etnik yapıların ve farklı inanç grupla
rının birbirine düşman olduğu, çatıştığı, kimse
nin önünü, çevresini, geleceğini göremediği ve 
iradesinin felç edilip direncinin kırıldığı ve çare
sizlik içerisinde kıvrandığı bir kaos ortamı bu 
şeytanı mekanizmanın ana ilkesidir. Buna ‘Ordo 
Ab C hao’: ‘Kaostan Kaynaklanan Düzen’ di
yorlar: __

“Başka bir deyişle, kaos kasıtlı olarak yaratılıyor, 
bu suretle düzen ve kontrol sağlanabiliyordu. Kaosun 
korkunç yüzüyle karşılaşan halk, bir kurtancıya- 
Parlak zırhlı Şövalye- kaosu sona erdirmesi ve ye
niden düzen sağlaması için, sadece yetki vermek
ten çok daha fazlasmı yapmaya istekli oluyordu. 
Devrimci Kaosun ardmdan illuminatının planmı 
uygulayabilmek için fırsat doğmuş oluyordu”4 ___
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Kıymetli Ümran okurları, bir an için gözleri
nizi kapatın yanı başımızda Irak’ta yaşananları 
gözlerinizin önünden geçirin. Etnik ve mezhebi 
çatışmalarla dökülen kanı, oluşturulan kin ve 
nefreti düşünün. Gözlerinizi açın ve sorumlu
luklarınızı hatırlayın. Bunları yerine getirip ge
tirmediğinizden, ‘yeni doğmuş çocukların saçları
nın ağaracağı’ hesap gününde hesaba çekileceği
nizi unutmayın.

Dünyada vuku bulan olaylara bakıldığında 
böyle bir kaosun oluşması için bilinçli bir şekil
de pek çok kriz çıkarıldığını görebilmekteyiz:4

• ‘Düzmece Savaş’,
• ‘Daha Fazla Savaş’,
• ‘İcat Edilen Elastalıklar’,
• ‘Çevresel Krizler’,
• ‘Nüfus Artış Krizi’,
• ‘İcat edilen Sağlık Krizi’,
• ‘Sözde Suç Krizi’,
• ‘Yaratılan Terörist Krizi’,
• ‘Anti-Semitizm Krizi’,
• ‘Etnik Temizlik Krizi’.

Bütün bu krizlerle yeni bir kaos meydana ge
tirip buradan küresel hegemonya kurmak isti
yorlar:

“Yeni yaratıcı süreci, modem zamanda eski dün

ya düzeninin bozulması sırasında ve Kaos ortamında 
yaşanıyor. İnsan hayatının tamamıyla yeniden orga
nize edilmesini sağlayan ve insan düşüncesini tazele
yerek yönlendiren yeniden yapılanma görevi başlı
yor.”5

Türkiye bu fesat hareketin zihinsel dönüşüm 
çalışmalarının acı meyvelerini çok yakından 
görmektedir. Son yıllarda medya, sinema, müzik 
ve tüketim aracılığıyla

toplum sürüleştirilerek teslim alınmaya çalı
şılmaktadır. Öncelikli hedef kitle olarak da 
gençlik seçilmiştir. Gençliğimiz bu ‘beşinci kol 
faaliyetinin’ boy hedefidir.

Kaos zıtlarm çatışmasına dayandırılmıştır: 
‘Tez, anti tez, çatışma ve sentez dörtgeni’ böyle 
bir kaos için bu gizli cemiyet mensupları tarafın
dan formüle edilmiş ve uygulamaya sokulmuş
tur. Kaos, dün işçi-işveren çatışması üzerine ku
rulu iken; bugün dinler ve etnik yapılar üzerine 
oturtulmuştur. Eluntington’un medeniyetler ça
tışmasını ortaya atması bir tesadüf olmayıp kaos 
meydana getirme amaçlı bir stratejinin ürünü
dür. Son zamanlarda yaygınlaştırılmaya çalışılan 
etnik ve mezhepsel çatışmaların kökeninde ka
ostan düzene geçiş anlayışı yatmaktadır. Ka
osun müsebbibi olarak din ve milliyetleri göste
rilerek bütün din ve milliyetlerin kaldırılması is
tenecektir:

“Müstebit kralımızın tanınması, anayasanm  
ortadan kaldırılmasından evvel de olabilir. Bu ta
nıma anı gelince, idarecilerinin bizim tertip ettiği
miz düzensizlik ve becerisizliklerden tamamen 
bıkmış olan halk gürültü ile bağıracaklar ki, ‘on
ları yok edin ve bize bütün dünya üzerinde bizi 
birleştirecek ve anlaşmazlık sebeplerini- hudutlar, 
milliyetler, dinler, devlet borçları ortadan kaldıra
cak, bize idarecilerimizin ve mümessillerimizin 
idareleri altında bulamadığımız sulh ve sükûnu 
verecek bir kral verin.”

Fakat siz mükemmelen ve çok iyi bilirsiniz ki 
bütün milletler tarafından böyle isteklerin ifade 
edilmesi imkanını hâsıl etmek için; her memleket
te halkın hükümetleri ile münasebetlerinde tam a
men beşeriyeti tüketecek derecede çekişmeler, kin 
mücadele, haset ile hatta işkence kullanarak, şid
detli açlık ile hastalık aşılayarak ve yokluk ile ka
rışıklıklar meydana getirmek zaruridir. Şöyle ki 
Yahudi olmayanlar paraca ve her konuda bizim
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tam hâkimiyetimiz içinde sığmak bulmaktan baş
ka kendilerine açık bir yol olmadığını görsünler.

Fakat eğer biz dünya milletlerine nefes alacak 
bir mahal bırakırsak özlediğimiz an belki de hiç 
gelmeyecektir. ”6

Hrant Dink’in öldürülmesine bu perspektif
ten bakılmadıkça olayın çözümlenmesi, gerekli 
tedbirlerin alınması ve de halkın gerektiği gibi 
aydınlatılıp topyekün mücadele sürecine katıl
ması mümkün değildir.

Hrant Dink’in İlginç Olan Düşünceleri

Hrant Dink’in medyaya yansıyan düşünceleri, fi
kirleri gözönüne alındığında yukarıda belirtilen 
dokuz faktörü Hrant’m düşünceleri etkilemekte
dir. Ancak etkileme düzeyi farklıdır.

Hrant Dink’in düşüncelerini sakınmadan 
açık bir şekilde söylemiş olmasından en çok et
kilenmiş olanlar Ermeni Diasporası ile Türki
ye’de ki Ermeni Cemaati Ruhani Liderliğidir.

Hrant ve Ermeni Cemaati Ruhani Liderliği
Ermeni Patriği Mutafyan 2006 Ocak ayında 

yurt dışında yayınlanan bir dergide Agos gazete
si ve yöneticilerini açık bir şekilde eleştirmiştir:

“Bu gazete kurulduğu günkü beklentilere cevap 
veren bir gazete değil artık. Gerek gazetede yer alan 
yazarlar, gerekse okurların bir bölümü Ermeni, Türk 
ya da Kürt’tür. Türkiye’deki Ermeni toplumu adına 
konuştuğunu iddia ederek çizmeyi oldukça aş
maktadır. Yayın politikası devrimci sol çizgiyi yansı
tıyor gibidir. Okurlarını, toplumumuz kurumlan
ılın, demeklerinin yöneticilerini zaman zaman 
kışkırtarak, hatta bazen şantaja da başvurarak, 
Ermeni patriğinin, danışmanlarının Ruhani mecli
sin ürettikleri projelere karşı çıkmaya veya onla
rın yanında yer almamaya adeta teşvik etmekte
dir. Tek kelimeyle, şunu söylemek mümkün: Kili
se üyelerinden oluşan bir toplum yerine, sivil bir 
toplum yaratmak derdindedir.”7

Hrant da Ermeni Patriğinin bu sözlerine, 23 
Ocak 2006 günü Hürriyet gazetesinde, çok açık 
bir cevap vermiştir:

“Patrik hazretlerinin eleştirileri bizim için iltifat
tır. Doğrudur Agos solcu ve devrimci bir gazetedir. 
Türkler, Ermeniler ve Kürtlerin katkısıyla hazırlanır 
ve yine onlar tarafından okunur. Agos’un sivil bir

toplum talebi vardır... Cüretkâr olduğumuz, zaman 
zaman çizmeyi, hatta haddimizi ve çapımızı aştığımız 
da doğrudur. Bu da bizim hakkımızdır. Devrimler, 
haddinizi, çizmeyi aştığınızda gerçekleşir...

Türkiye’de bütün kurumlar ve sistem laiklik 
üzerine kuruluyken, Ermenileri dini bir toplum ve 
yapılanma olarak göstermeye çalışmak yanlıştır. 
Bugün Türkiye’de camı ve okulları aynı yönetim 
idare etseydi, hanginiz kabul ederdiniz? Ama Er
meni toplumunda okulu ve kiliseyi aynı yönetim 
idare etmektedir. Bunu kabul edemem.

Devlet Türk toplumuna layık gördüğü laik sis
temi Ermeni toplumu için de bir an önce gerçek- 
leştirmelidir. Benim mücadelem bu alanlarda. Yoksa 
patrik hazretlerine, makama olan saygı ve sevgimiz 
her zaman mevcuttur.”7

Bütün bu ifadelerden ortaya çıkan gerçek, 
Kilise ile Agos arasında ciddi bir fikri tartışma
nın yaşandığı ve Kilise’nin Agos’ta yer alan dü
şünceleri tehlikeli gördüğüdür. Hrant’m yakın 
arkadaşlarından biri olan ve azınlıklar üzerinde 
yazıları ile tanınan Rıdvan Akar, ‘Zaman zaman 
dini önderlik tarafından gazeteye reklâm 
boykotları uygulandığını’ belirtmektedir.7

Bu çerçevede Dink’in öldürülmesi kimin işi
ne yaramaktadır?

Kimlerin önünden ciddi bir engel kaldırılmış 
olmaktadır?

Kimin muhalefeti susturulmuştur?

Hrant ve Ermeni Diasporası
Dink Ermeni kimliğinin oluşması ve soykı

rım konusunda Ermeni diasporasmdan farklı 
düşünmektedir. Ermeni diasporası, Ermeni 
kimliğinin oluşumunu Türk düşmanlığı ve 1915 
Tehcir olayını soykırım olarak tanınması üzeri
ne inşa etme düşüncesindedir. Hrant Ermeni 
kimliğinin böyle bir anlayış üzerine inşa edilme
sine karşı çıkmakta ve eleştirmektedir.

“Hakkı esirgenmiş Ermeniler” bundan böyle kim
liğini “Gerçekleri talep etme inadı” üzerinden yaşa
maya çabalamış, gelinen noktada da bu inat Diaspora 
Ermeni kimliğinin temel düsturu haline dönüşmüş
tür.

Diasporanm ilk kuşakları için ayakta kalabilme
nin, tükenmemenin adı olan bu inat, üçüncü ve dör
düncü kuşaklarla birlikte gerçekleri dünyaya kabul 
ettirme inadına dönüşmüştür.
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LiT iye

İşte bu inadın ortaklaşmış hali Ermeni Diaspora- 
sının ruhsal pozisyonunu yansıtır.

Bu ruhu sürekli tutmak ise ermeni kimliğim 
yaşatmamn temel aracı durumundadır...” r “Ne var ki ermeni halkının travmatik hastalığı 
hâlâ sürmektedir ve kimliği asil kemiren ve tüke
ten de bu sağlıksız ruh halidir. Türk-Ermeni iliş
kisinin günümüzde geldiği nokta ise şudur: Erme- 
niler ve Türkler birbirlerine bakışlarında klinik 
iki vaka durumundadırlar. Ermeniler travmalarıy
la, Türkler de paranoyalarıyla.

İçinde debelendikleri bu sağlıksız halden kur
tulmadıkça -Türkler belki değil ama- Ermenilerin 
kendi kimliklerini sağlıklı şekilde yeniden yapı
landırmaları mümkün gözükmemektedir. ”8

Dink Ermeni kimliğinin oluşmasında İs
lam’dan ziyade Türk olgusunun etkili olduğu- 

\ nu belirtir.
“...Dolayısıyla asırlar süren bu İslam’la bira- 

radalığın Ermeni kimliğinin şekillenmesinde de 
yadsınamaz bir rolü elbette olacaktır ancak Erme
ni kimliğinin bugünkü yapısını şekillendiren ve 
Ermeni kimliğinde bir tür kanserojen tümör işlevi 
gören asıl etken “Türk” olgusudur.”8

Dink’e göre Ermeni kimliğinin oluşabilmesi
nin yolu Ermenilerin şuuraltında yaşattıkları ve 
onların kimlikleri üzerine kansorejen etkisi ya-

pan Türk düşmanlığından kurtulmalarıdır:
“Ermeni kimliğinin sağlığını Fransız’ın, Al- 

man’ın, Amerikalının ve ille de Türk’ün soykırımı 
kabul edip etmemesine endeksli bir durumda bı
rakmak, Ermeni dünyasının artık terk etmesi ge
reken bir hatadır. Gayrı bu hatadan uzaklaşma
nın ve “Türk”ü Ermeni kimliğindeki bu etkin ro
lünden ötelemenin zamanı gelip de geçmiştir.” 

“Kimliksel dinginliğini “Türk”ün olumsuz ve 
kayıtsız varlığına kilitleyen ermeni dünyasının, 
tüm ortak performansını dünya üzerinden 
“Türk”e baskı uygulamaya ve soykırımı kabul et
tirmeye ayırması, ne yazık ki kimliğin uyanışını 
erteleyen koca bir zaman kaybından başka bir şey 
değildir.”9

Dink’e göre Ermeni kimliği, Türk Düşmanlı
ğı ve soykırım gibi kavramlar üzerine inşa etme 
yerine Ermenistan devletini inşa ve ihya etme
üzerine kurulmalıdır:

“Ermeni dünyasının kendisini “Türk’ken kurtar
dığında, kimliğinde bir boşluk yaşayacağını ve özel
likle de Diaspora Ermenilerinin kimliksel çözünürlü
ğünün hız kazanacağını sananlar aldanırlar.

Ermeni kimliğinde “Türk’ken geriye kalacak 
boşluğu dolduracak çok daha yaşamsal bir olgu 
söz konusudur o da bizatihi bağımsız Ermenistan 
devletinin varlığıdır.

Ermeni dünyasının geleceğini, bu minik ülkenin 
-gelecekteki refahına ve içinde yaşayanların mutlulu
ğuna endekslemesi aynı zamanda kendi kimliğini ra
hatsız eden sancılardan kurtuluşunun da bir işareti 
olacaktır.

Ermeni kimliğinin “Türk’ken kurtuluşunun yo
lu gayet basittir:

“Türk”le uğraşmamak...
Ermeni kimliğinin yeni cümlelerini arayacağı 

yeni alan ise artık hazırdır:
Gayrı Ermenistan’la uğraşmak.”9 
“Türk’ken boşalacak o zehirli kanın yerini dol

duracak temiz kan, Ermeni’nin Ermenistan’la ku
racağı asil damarmda mevcuttur.

Yeter ki bu mevcudiyetin farkında olunsun.”10 
Görüldüğü gibi Hrant Dink, diasporaya Tük 

düşmanlığı ve soykırım ısrarından dolayı karşı 
çıkmakta ve muhalefet etmektedir. Nitekim 
Hrant, Brüksel’de Ermenilerle kavga etmiş ve 
Türkiye’yi desteklediği için ‘sen ne biçim Erme- 
ni’sin’ suçlamasına maruz kalmıştır7
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Fransa da Ermeni soykırımını inkârı suç sa
yan yasa görüşülürken; “Paris’e gidip, Ermeni 
soy kırımı yoktur diyeceğim. Beni tutuklasın
lar” deme cesaretini göstermiştir.

Bu durumda Hrant’ın öldürülmesi kimin 
işine yaramaktadır?

Kimin işini kolaylaştırmaktadır?
Kimin önündeki muhalefet engeli ortadan 

kaldırılmıştır?

Hrant ve Kürt Irkçıları
Hrant Dink, Kürt ırkçılarına Ermeni yöneti

cilerin 1910’lu yıllarda İngiliz ve Fransızlar tara
fından aldatılarak kullanılmalarının bedelini, 
Ermeni halkının ödediğini hatırlatma cesaretini 
göstermiş bir Ermeni vatandaşımızdır. Dink Di
yarbakır’da yaptığı konuşmasında ayrılıkçı Kürt 
unsurlara, 1915 tehcir olaylarını hatırlatarak bu
gün ABD emperyalizmi sizi kullanarak kendi 
emellerini gerçekleştirmek istemektedir. Yarın 
bu toprakları terk ettiğinde yerli halkla baş başa 
kaldığınızda ödeyeceğiniz bir bedel olduğunu 
unutmayın demiştir:

“...Ermeni liderlerini emperyalizm kul
landı, faturası Ermeni halkına çıktı. Şimdi 
siz aynı tuzağa düşmeyin”.7

Bir Ermeni olarak böyle bir konuşma yapma
sı kimlerin işini zorlaştırmaktadır?

Elangi arı kovanına çomağı sokmuştur?
Elangi fincancı katırlarını ürkütmüştür?
Bu durumda Flrantm öldürülmesi kimin işi

ne yaramaktadır?
Kimin işini kolaylaştırmaktadır?
Kimin önündeki muhalefet engeli ortadan 

kaldırılmıştır?

Hrant Dink Türklere Hakaret Etmemiştir

EIrant, Kasım 2003- Şubat 2004 arasında Agos 
gazetesinde ‘Ermeni Kimliği’ başlıklı sekiz bö
lümden oluşan bir yazı dizisi kaleme almıştır: 
(1) Kuşaklara Dair (7 Kasım 2003), (2) Kilise
nin Rolü (14 Kasım 2003), (3) Kaç Vartan’m 
Çocukları (5 Aralık 2003 ), (4) Pratik Kimliğin 
Teorisi (19 Aralık 2003), (5) Batı: Cennet ve Ce
hennem (26 Aralık 2003), (6) Ermeni’nin 
Türk’ü (23 Ocak 2004), (7) ‘Türk’ten Kurtul
mak (30 Ocak 2004), (8) Ermenistan’la Tanış
mak (13 Şubat 2004). Bu yazı dizisinde asıl

amaç, Ermeni kimliğinin nasıl oluşturulması ge
rektiğidir. Diasporanm yanlış düşünceleri eleşti
rilmektedir. Diaspora Ermenilerinin Türk düş
manlığına ve soykırım tanıma isteklerine karşı 
çıkılmaktadır. Diaspora Ermenilerinin şuural
tında yer eden Türk düşmanlığının Ermenilerin 
kanını zehirlediği için sıhhatli düşünemedikleri
ni iddia etmektedir. Yukarıda geniş alıntılanan 
yazının hakaret içerdiği ifade edilen cümlesi aşa
ğıda tekrar verilmektedir:

“Türk”ten boşalacak o zehirli kanın yerini 
dolduracak temiz kan, Ermeni’nin Ermenis
tan’la kuracağı asil damarında mevcuttur.”10 

Yazılarda geçen ‘Türk’ten kurtulmak’, Türk 
düşmanlığından kurtulmak, her şeyi bu düş
manlık üzerine kurmaktan kurtulmak anlamın
da kullanılmaktadır. Yazıların bütünlüğü içeri
sinde yukarıdaki cümle okunduğunda EIrant bu 
Türk düşmanlığının Ermeni’nin kanını zehirle
diğini belirtmektedir. Nitekim Türklüğe hakaret 
davasından yargılanan EIrant için mahkeme ta
rafından teşekkül ettirilen bilirkişi heyeti de ay
nı istikamette bir değerlendirme yapmıştır:

“Yayında geçen “Türk’ten boşalacak o zehirli ka
nın yerini dolduracak temiz kan, Ermeni’nin Erme
nistan’la kuracağı asil damarında mevcuttur” ifadele
ri incelendiğinde ise ortaya çıkan sonuç sanığın 
ermeni kimliğinde bir ruhsal sorun olarak ifade 
ettiği Türk olgusunu, yani 1915’te yaşananları erme
ni kimliğinin hayati bir unsuru olarak benimseyip, 
tüm çabaların ve birlikteliğin bu olgu üzerine kurul
masını, 1915 olaylarını soykırım olarak dünyaya ka
bul ettirme çabası ve inadından kurtulmak gerektiği
ni söylemektedir. Sanık daha önceki yazılarında da 
bu anlayış ve çabayı ermeni kimliğini kemiren bir hu
sus, ruhsal bozukluk ve zaman kaybı olarak nitelen
dirmektedir. Zehirli kan olarak ifade edilen husus, 
Türklük ya da Türkler değil Ermeni kimliğinde yer 
alan sanığın ifadesi ile hatalı anlayıştır. Tüm bu açık
lamalar bir arada değerlendirildiğinde, sanığın ifade
lerinin 159. Maddede düzenlenen anlamda Türklüğü 
tahkir ve tezyif olarak nitelendirilmesi mümkün de
ğildir. Bir kere ifadeler Türklere ya da Türk kimliğine 
yönelik değildir. Aksine ifadeler ermeni toplumunun 
oluşturduğu Türk anlayışına ve olgusuna yöneliktir. 
İkinci olarak sarf edilen sözlerde tahkir, aşağılama, 
küçük düşürme, zayıflatmak anlamına gelebilecek bir 
husus bulunmamaktadır.”11
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Hrant Dink, bütün bu düşünce ve tavırla
rı ile bu ülkenin yanında yer almış ve bu ül
keyi, bu milleti savunmuştur. MİT eski müs
teşarı Sönmez Koksal Hrant için ‘Hrant bir 
yurtseverdi’ ve Doç.Dr. Emin Gürses: ‘Dink 
milli kuvvetlerdendi. Ermeni soykırım tartış
malarının Türkiye lehine sonuçlanması için 
çakşıyordu.’ demiş olmalarının üzerinde dü
şünülmelidir.

Kripto Ermenileri

Ermenilerin İslam’la ve Türklerle yaklaşık 
1000 yıllık ortak bir mazileri var olmuştur. 
Bu süreçte bir kısım Ermeniler isim değiştire
rek Müslümanlığı tercih etmişlerdir. Osmanlı 
Devlet sisteminde birçok Ermeni çok etkin mev
kilere kadar yükselmiş etnik farklılıktan dolayı 
Ermeniler herhangi bir mağduriyete uğramamış
lardır. Osmanlı Devletinin çok inançlı, çok et
nikli yapısı içerisinde Ermeniler Milleti Sadıka 
unvanını almışlardır. Ancak 19001u yıllarda 
vuku bulan olayların sonucunda 1915 yılın
da tehcir olayı gerçekleşmiştir. Bu olaylardan 
dolayı bir kısım Ermeniler, yurt dışına göç et
miş bir kısmı ismini değiştirmiş bir kısmı da 
ermeni isimlerini kullanmayı tercih ederek 
bulundukları veya yerleştirildikleri bölgeler
de kalmışlardır. Daha sonraki süreçte bir kı
sım Ermeniler Müslüman olmuşlardır.

EIrant Dink cumhuriyet döneminde isim de
ğiştirmiş veya Müslüman olmuş meşhur Erme
nilerin kimliklerini açıklamayı tercih etmiştir. 
Atatürk’ün manevi evlatlığı, ilk Türk kadın pilot 
ve bir hava alanına ismi verilen Sabiha Gök- 
çen’in Ermeni olduğunu, 6 Şubat 2004 tarihli 
Agos gazetesinde açıklamıştır. Agos’da yayınla
nan bu açıklama fazla dikkat çekmemiştir. 
Agos’un bu açıklaması, 21 Şubat 2004 tarihli 
Hürriyet’te ‘Sabiha Elatunun Sırrı’ başlığı ile veri
lince12 ortalık karışmıştır.

Yayın üzerine 22 Şubat 2004 tarihinde Ge
nelkurmay Başkanlığından çok sert bir açıklama 
yapılmıştır. Genelkurmay yapılan yayını milli 
birlik ve bütünlüğü bozmaya dönük kasıtlı bir 
yayın olarak değerlendirmiştir:

Böyle bir sembolü, amacı ne olursa ol
sun, tartışmaya açmak, milli bütünlüğe ve

toplumsal barışa katkısı olmayan bir yakla
şımdır...”

Genelkurmay Başkanlığının, 6 Şubat 2004 
Tarihli Agos’un yayınma tepki göstermeyip 21 
Şubat 2004 tarihli Hürriyetin yayınma tepki gös
termesinin bir sebebi olmalıydı?

Ermeniler üzerindeki çalışmaları ile bilinen 
İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih 
bölüm başkanı Salim Coche’ye göre Batılı istih
barat örgütleri isim değiştirmiş Elıristiyan ve de 
Müslüman Ermeniler üzerinde çok yoğun bir şe
kilde çalışmaktadırlar. Elatta bunların bir kısmı
nın çocuklarını ABD ve Kanada’ya götürüp 
okutmakta ve iş güç sahibi yapmaktadırlar. Bun
lar da Ermeni ırkçılığını ve Türk düşmanlığını 
uyandırmak için çalışmaktadırlar. Son zamanki 
larda daha önce büyük şehirlere göç etmiş, isim 
değiştirmiş bu Ermenilerin eski bölgelerine dö
nerek koloniler oluşturmalarını ve kiliseler aç
malarını teşvik etmektedirler. Malatya, Diyarba
kır, Mardin ve Adıyaman üzerinde yoğun bir ça
lışma vardır. ‘Elepimiz EIrant’ız Elepimiz Erme- 
ni’yiz’ diye yürüyenlerin kahir ekseriyetinin bu 
gizli (Kripto) Ermeniler olduğu kanaatinde Sa-, 
lim Coche.7 '"'1

EIrant Dink öldürülerek bu gizli Ermenilere 
güvende olmadıkları mesajı verilmek istenmiş 
olabilir. Örgütlenmeleri, bir araya toplanmaları, 
eski isimlerine tekrar dönmeleri, kilise açtırarak 
Batının dikkat ve desteğini istemeleri şeklinde 
bir yönlendirme yapılmak istenmiştir.

Diğer taraftan ‘Elepimiz Ermeniyiz’ pankartla
rı ile Türk kavmiyetçiliği tahrik edilerek ülkede 
etnik ayrışmanın hızlandırılması arzulanmıştır.

Amatör Görüntüsü Verilen 
Profesyonel Cinayet

Suikast profesyonelce hazırlanmış ancak amatör 
görüntüsü verilmek istenmiştir.

Danıştay baskını ile benzerlik vardır. Kulla
nılan insan unsurunun -Ogün Samast, Yasin Ela- 
yal ve Erhan Tuncel- milliyetçi eğilimli olarak 
tanınan insanlar olması ile dikkatler başka yöne 
çevrilmiştir. Karadeniz insanı seçilerek işe fevri
lik , görüntüsü verilmek istenmiştir. Dahası, 
medyaya yansıyan şekliyle, olayın aktörlerinden 
Yasin Etayal’m halasının eşi Çoşkun lyci jandaı-
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ma muhbiridir. Erhan Tuncel 
ise hem polis, hem de jandar
ma istihbarat muhbiridir. Gö
rüldüğü gibi olayın aktörle
rinden ikisi emniyet veya 
jandarma istihbarat muhbi
ridir. Acaba bu insanlar aynı 
zamanda CIA, MOSSAD 
muhbiri de olabilir mi? Bü
lent Orakoğlu’na göre devle
tin derinlerinde bazı çeteleş
melerin olduğu ve bunların 
bir kısmına yabancı istihba
ratların sızdığıdır. Trab
zon’daki bu yapılanışm bu 
boyutu ile incelenmesi ve ka
muoyuna duyurulması lazım
dır.

Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir: “Ama
törce işlenmiş bir cinayet. İdeolojik örgüt 
yok. İsmini bildiğimiz kişi tarafından kulla
nılmış ve örgütlendirilmiştir. Teşvik edilmiş
tir. . .” Niçin acele ile böyle bir açıklama yaparak 
olaya basit bir eylem görüntüsü vermek istemiş
tir. Bu açıklama ile dikkatler devletin üzerine 
yoğunlaşmıştır.

İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah: 
“Cinayetin herhangi bir siyasi boyutu ve örgüt 
bağlantısı yok. Zanlı, milliyetçi duygularla cina
yeti işlemiş.”13 açıklaması ile senaryoyu yazanla
rın ekmeğine yağ sürmüştür. Olay milliyetçilere 
fatura edilmiştir.

Erhan Tuncel, Yasin Hayal’in Hrant Dink’i 
öldürme planları ihbarını Trabzon

Emniyetine bildirmiş. Trabzon Emniyeti, du
rumu Emniyet Genel Müdürlüğüne ve İstanbul 
Emniyetine iletmiş ama İstanbul Emniyet İstih
barat Daire Başkanı İhbarı ciddi bulmadığından 
herhangi bir işlem yapmamış. Gerçekte gizli bir 
el çok mahir bir şekilde kamuflaj yapmıştır. Bu 
el ortaya çıkartılmalıdır.

Operasyonda ilginç bir nokta da Ogün Sa- 
mast’m dikkatleri üzerine çekecek tarzda beyaz 
bir bere ile cinayet mahallinde bulunuyor olma
sıdır. Cinayetten sonra başındaki beyaz bere ile 
kaçarak dikkatleri üzerine çekiyor olması, hem 
acemilik görüntüsü verme hem de asıl katilin 
kaçmasını sağlamak için dikkatlerin kendisine

teksifini sağlama amaçlıdır. 
Daha da ilginci, bankanın gü
venlik kameralarının taradığı 
tarafa doğru kaçıyor olması 
hiç keşif yapılmadığı intibaını 
uyandırmak ve de yakalana
rak asıl faili örtmek içindir. 
Vuranın Ogün Samast olduğu 
belli değildir. Ancak ilginç fe
si ile kaçan ve dikkatleri üze
rine çeken Ogün Samast’tır. 
Ogün vurmak üzere değil ya
kalanmak, teşhis edilmek ve 
dikkatleri üzerine çekmek 
üzere oradadır. Kıyafetini de
ğiştirmemesi, silahı atmaması 
ve fakat telefonunu atarak gö

rüştüğü insanların izini kaybettirmesi bunun bir 
göstergesidir.

Katil’in otobüsle Trabzon’a gittiği tespit edili
yor. Fakat kimlerle temas kurduğu ve ilişki ağı 
belirlenmesi gerekirken Samsun’da Jandarma ta
rafından yakalanıp zincir koparılıyor. Organi
zasyonu yapanlar, Samast’m yakalanmasını iste
yerek hadiseyi örtmeyi, dikkatleri dağıtmayı ve 
irtibat zincirini koparmayı planlamışlardır.

Jandarma tarafından yakalan Samast daha 
sonra emniyete getirilerek bir tarafında komiser 
diğer tarafında jandarma astsubay o meşhur vi
deo çekim gerçekleştiriliyor. Bu çekim daha 
sonra medya üzerinden hizmete sunulup dik- 

f kader devlete, devletin derinlerine çevriliyor. 
Ogün Samast’m üzerinden kendisine ait ol

mayan Jandarma erine ait Telsim kartı çıkıyor. 
Samast kendi kartının Türkcell olduğunu ifade 
ederek ortalığı karıştırıyor. Jandarma ve emni
yette bulunduğu sürede üzerinde bulunamayan 
3 yıldır kayıp olduğunu ifade ettiği iki sim kartı 
hapishanede üzerinde bulunuyor. Medyaya Sa
mast’m hapishanede krallar gibi kırmızı hah se
rilerek karşılandığı, konforlu özel odada ağırlan
dığı servisi yapılarak dikkatler bir kez daha dev- 

(Jetin  üzerine çevriliyor.
Cinayetten önce Ogün Samast’m Agos gaze

tesine gidip Hrant Dink’le görüşmek istediği 
ifade ediliyor. Fakat içeri alınmıyor, içeri gi- 

rilemeyince Hrant’m çok iyi tanıdığı ve kendisi
ne çok yakın biri telefon edip acilen 2500$ isti-

Ogün Samast
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yor. Böylece Hrant gazete dışına çıkartılıp öldü
rülüyor. Bu telefon üzerinde nedense medya hiç 
durmuyor hatta bunu örtmeye çalışıyor.

Ogün Samast’ı takip edip ilişki ağını ortaya 
çıkarma yerine Samsun’da yakalanmasını

sağlama ciddi bir istihbarat hatası olarak gö
zükse bile bu hata değildir ve oyunun bir parça
sıdır. Operasyonun senaryosunu yazanlar, Sam
sun emniyetinde kamera çekimini de planlamış
lar ve daha sonra medyaya servis yaparak derin 
devlet operasyonu görüntüsü vermişlerdir. Katil 
zanlısı yakalatılarak olay faili meçhulden faili 
maluma dönüştürülmüş kamuoyunun dikkatle
ri asıl katillerden uzaklaştırılmıştır. Bazı yetkili 
zevat bilerek ya da bilmeyerek bu örtme işine 
katkıda bulunmuşlardır.

Kaos İçin En Uygun İnsan Hrant Dink

Hrant Dink kiliseye, Ermeni diasporasma ve ay
rılıkçı Kürt hareketine karşı bir Türkiye Cum
huriyeti Ermeni vatandaşıdır. Hrant öldürülerek 
hem diaspora hem de Kilisenin önünden ciddi 
bir engel kaldırılmıştır. Ayrıca gizli Ermenilere 
güvenliğiniz için sığınacak işbirliğinde buluna
cağınız limanlar arayın baskısı yapılmıştır.

Diğer taraftan işte Türkler, gene Ermeni kıyı
mına girişmişlerdir kampanyası başlatmak için 
diasporaya propaganda malzemesi yapılmış ve 
de Ermeni kimliğinin Türk düşmanlığı üzerine 
inşa edilmesi kaçınılmazdır duygusu pekiştiril
miştir. Batılı ülkelere soykırımı yasallaştırın bas
kının uygulanması için psikolojik ortam hazır
lanmıştır. Türk Milleti ise suçluluk psikolojisine 
sürüklenmek istemiştir.

Neden Şimdi?

Hrant’in yazıları ve bilirkişi raporu ortada iken, 
hakaret anlamına gelecek hiçbir ifade söz konu
su değil iken cımbızla kelimeler/cümleler çekilip 
alınarak Türk’e/Türklüğe hakaret yapıldığı ka
naati oluşturacak tarzda bir kampanya başlatıl
mıştır. Niçin 2004 yılındaki bir yazı serisi de
vamlı gündemde tutulmuştur?

Hrant Dink mahkûmiyetine neden olan yazı
ları, Ocak-Şubat 2004’de yazmış. 7 Ekim

2005’de İstanbul Şişli’deki Mahkeme Hrant’ı

suçlu bularak 6 ay hapis cezasına çarptırmış. Ce
za 6 Haziran 2006’da Yargıtay tarafından onan
mış. Düşünce suçu cezasını 8 ay sonra onayla
yan Yargıtay bomba suçundan mahkûm olan 
Hayal’in dosyasını 8 aydır gündeme hala alma
mıştır. Hrant dosyasının acelesi neydi?

Neden şimdi?
2004 yılında hakaret yapıldığı iddia edilen 

yazılar için ölüm cezası, 3 yıl sonra 2007
yılında verilmektedir. Ocak 2004’den Ocak 

2007’ye kadar geçen 3 yıl içerisinde Türklüğü ve 
milli duyguları hatırlamayanlar, neden Ocak 
2007’de Türklüklerini ve milliyetçiliklerini ha
tırlayıp eyleme girişmişlerdir? Bu tür hakaret ka
bul edilen olaylarda kontrol edilemeyen öfke ilk 
andaki öfkedir. Bu anlarda insanlar genelde ken
dilerini kontrol edemezler. Bu nasıl duyarlı bir 
Türklük aşkıdır ki, aradan 3 yıl geçtikten sonra 
ayranı kabartıp insana cinayet işlettirebiliyor? 
Neden şimdi?

Evet, neden şimdi? Bunun için cinayetin iş
lenmesinden sonra nelerin olduğu ve nasıl bir 

psikolojik harekâtın yürütüldüğüne dikkat 
edilmelidir. Olay, olaya karışanların geçmiş an
tetleri referans gösterilerek milliyetçilerin üzeri
ne yıkılmış, etnik milliyetçiliği körükleyecek ve 
yükseltecek bir kampanya yürütülmüştür. MHP 
ve BBP suçlanmıştır. Oysa her iki partinin genel 
başkanları, yaptıkları basın toplantıları ile Ülkü 
ocakları ve Alperen ocaklarının sokağa çekilmek 
istendiğini asla bu oyuna gelinmemesini, sokağa 
çıkmayacaklarını defaten açıklamışlardır.

Buna rağmen neden kampanya milliyetçi ek
sende başlatılmıştır? Temel strateji, kaos üzerine 
kurulmuştur. Türkiye’yi kamplaştırarak kaosa 
sürüklemek ana gayedir. Bunun için de müm
kün olduğu kadar geniş bir alanda ve geniş ke
simler arasında gerilim, çatışma hedeflenmekte
dir. Irak’ta kuzeyde Kürtler, ortada Sünniler, gü
neyde Şiiler şeklinde yapılan bir kavramsallaştır
ma ile toplumun kafasında zihinsel planda kırıl
ma ve düşmanlık nasıl başlatılıp derinleştirilmiş 
ise benzeri Türkiye’de planlanmaktadır. Türki
ye’nin fay hatları Türk-Kürt, Alevi-Sünni, Türk- 
Ermeni, Hıristiyan-Müslüman ve Türk-Rum 
düşmanlığı olarak belirlenmiş olup bu fay hatla
rına gerilim yüklenmeye çalışılmaktadır.

Dink olayı büyük kaosun oluşturulabilmesi
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için bu fay hatlarına kontrollü bir şekilde geri
lim yüklenmesi olayıdır. Bundan sonra meydana 
gelecek olayların bu perspektiften değerlendiril
mesi gerekmektedir.

Evet, neden şimdi?
Kanaatimizce bu sorunun cevabı dış politika 

ile ilgilidir. Kerkük, İran, Kıbrıs ve Karadeniz- 
Hazar havzası ile ilgilidir. Cinayetin işlendiği 
günlere dönüldüğünde Kerkük’te yapılacak bir 
referandum için peşmergelerin Kerkük ve Bağ
dat’a kaydırıldığı, Kerkük’teki Türkmenlere bas
kı yapılarak göçe zorlandıkları görülmektedir. 
Türk ordusunun Kerkük’e gidebileceği konuşul
maktadır.

Tam da bu zamanda Güney Kıbrıs Rum kesi
mi Kıbrıs çevresinde petrol aramak üzere yola 
çıkmıştır. Burada dikkat çekici bir ilişki yok mu
dur?

Türkiye her ne zaman dış politikada aktif bir 
tavır almaya karara vermişse içerde büyük olay
lar olmuştur. Bu cinayetler, Türkiye kendi içeri
sinde bütünleşmeye kurumlar arasında dayanış
ma artmaya başladığında işlenmektedir. Abdi 
Ipökçi, Uğur Mumcu cinayetleri tam da böyle 
zamanlarda işlenmiş ve cinayet karşıt görüşe yı
kılarak Türkiye içeriye kapatılmıştır. İşte Hrant 
Dink olayı derinlerde sürüp giden bir mücadele
nin yüze vurması olayı olup arkasında ABD-lsra- 
il-lngiltere Şer İttifakı vardır. Bu olay, Tek Dün
ya Devleti, Büyük İsrail ve Büyük Ortadoğu pro
jesi ile bağlantılıdır. Dış politikada ABD-İsrail- 
İngiltere ile her karşı karşıya gelişte bu fay hat
ları harekete geçirilmek istenecektir. Çünkü Bü
yük İsrail ve Büyük Ortadoğu Projesinin önün
de en ciddi engel ülkelerin başında Türkiye var
dır. Bütün olaylar bu eksende değerlendirilmeli 
ve yol boyu bu gerçek unutulmamalıdır

Sonuç

Hrant’ın öldürülmesi, kaos teorisine uygun bir 
taşla birçok kuşu vurmaya benzer

bir operasyondur. Tek Dünya Devleti, Bü
yük Ortadoğu ve Büyük İsrail Projeleri ile 
bağlantılıdır. Bu projelerin kilometre taşar- 
lından biridir. Asıl amaç; Türkiye’nin atomi
ze edilmesi, çekirdekteki merkezkaç kuvveti
nin zayıflatılarak milleti oluşturan değişik et

nik unsurların hatta mezheplerin birbirine 
düşman olarak etrafa saçılıp Türkiye’nin iç 
savaşa sürüklenmesidir. Din-mezhep ve Et
nik eksenli bir kaosun çıkarılması hedeflen
mektedir. Senaryo bu stratejik amaca uygun 
olarak yazılmış ve sahnelenmiştir. Hrant 
Dink’in söylemediklerini söylemiş gibi aylar
ca propaganda edip yürütenler bu kaos teori
sinde rol almış aktörlerdir. İşbirlikçi medya
dan işbirlikçi bürokrata, işadamına ve sivil 
toplum adı altında ki kuruluşlara kadar uza
nan geniş bir yelpaze vardır.

Bu cinayet Derin Devlet üzerinden devlete fa
tura edilmiştir. Geniş bir yelpazede kurum ve 
kuruluşlar yıpratılmaya çalışılmıştır. Bu cinayet
le birlikte hem asker hem emniyete tuzak kurul
muş her iki kurum hem kendi içlerinde hem de 

C-birbirleri arasında kavgaya sürüklenmişlerdir. 
Vatandaşın hangi devlete güveneceğini şaşıra

rak zihinsel bir kaosa sürüklenmesi istenmiştir: 
“Kamuoyunu avucumuzun içine almak gaye

siyle her taraftan birbirlerine zıd fikirleri netice 
çıkamayacak şekilde karşı karşıya getirerek, bu 
karışıklık içinde Yahudi olmayanların başlarının 
dönmesi ve her çeşit siyası mevzularda hiçbir fikir 
sahibi olmamanın en iyi hal olduğu kanaatine var
maları için, yeterli bir zaman boyunca çalışarak 
onları şaşkın hale getirmeliyiz. Halkın siyası ko
nulan anlamaması gerekmektedir. Çünkü o mev
zular yalnız halkı idare edenler tarafmdan anlaşı
lır. İşte bu birinci sırdırfciiT'

Türkiye, yöneticiler ister kabul etsin ister ka
bul etmesin, Osmanlınm mirasçısı olup 3 kimli
ğin temsilcisi durumundadır. Bu üç kimlik, 
Türk, Osmanlı ve İslam kimliğidir. Türkiye, bu 
üç kimlik nedeniyle hem bölgesel bir güç hem 
de uluslararası bir güç haline gelebilir. Büyük 
bir çekim merkezi oluşturabilir. Yeter ki Türki
ye bunun farkına varıp gereğini yapsın.

Bunun gereği, sistemin ve de devletin mil
letin emrine verilmesidir. Milletin hizmetinde 
bir sistem ve bir devlet yapısı oluşturulmalı
dır.

Bunun gereği, bir millet ve bir ümmet bi
linci içerisinde Türkiye’nin iç sorunlarına ve 
bölgenin sorunlarına yaklaşılmalısıdır. Her 
türlü etnik ve mezhebi ayrıştırmaya karşı ta
vır alınmadır.
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Tüm Müslümanlar, hem etnik hem de mez
hepsel ayrışmadan şiddetle kaçınmalıdır.

Çünkü Müslümanlar dillerin ve renklerin ay
rı olmasını Allah’ın ayetleri olarak görür:

“Göklerin ve yerin yaratılması ile dillerinizin 
ve renklerinizin ayn (farklı ve değişik) olması 
da, onun ayetlerindendir.” (30 Rum 22)

Çünkü Müslümanlar, farklı ırk ve milletleri 
bir tanışıp kaynaşma aracı olarak kabul eder:

“Ey insanlar, gerçekten, biz sizi bir erkek ve 
bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışıp kay
naşmanız için, sizi milletlere, boylara ayırdık. 
Hiç kuşkusuz, Allah katında en seçkininiz, kötü
lüklerden en çok korunanızdır. ” (49/13)

Çünkü Müslümanlar üstünlüğü takvada gö
rür:

“...Allah indinden en şerefliniz takvaca en 
ileri olanınızdır. Arab’ın Arap olmayan (Acem) 
üzerine bir üstünlüğü yoktur. Arap olmayanın 
da Arap üzerine bir üstünlüğü yoktur. Siyah de
rili olanın beyaz derili üzerine bir üstünlüğü 
yoktur. Beyazın da siyah derili üzerine bir üs
tünlüğü yoktur. Üstünlük sâdece takva ile
dir. ”15

Çünkü Müslümanlar kavmiyetçiliği cahiliye 
düşüncesi olarak kabul eder:

“Kim hevâsına uyarak bâtıl yolda cenk 
eder, kavmiyetçiliğe (asabiyet) çağrıda bulu
nur veya kavmiyetçiliğin şevkiyle öfke ve te
hevvüre kapılırsa, cahiliyye ölümü üzere ölür.” 

“Asabiyet (kavmiyetçilik) davasına kal
kan, onu yaymaya çalışan, bu dava yolunda 
mücadeleye girişen bizden değildir.”15

Çünkü Müslümanlar, kavmiyetçiliğin cehen
neme götüren bir yol olduğuna inanır:

“Kim cahiliyye davasında (kavmiyetçilikte) 
bulunursa cehenneme iki dizi üzerine çökmüş 
demektir.

Dediler ki: “Ey Allah’ın Resulü, oruç tutsa, 
namaz kılsa da mı?”

“Evet,” cevabını verdi; “oruç tutsa da, namaz 
kılsa da.”16

Bunun için Müslümanlar her türlü bölmeye 
ve bölünmüşlüğe karşıdır:

“Mü’minlerden iki topluluk çarpışacak olur
sa, aralarını bulup-düzeltin.

Şayet biri diğerine haksızlıkla-tecavüzde bu
lunacak olursa, artık, haksızlıkla-tecavüzde bu

lunanla, Allah’ın emrine dönünceye kadar sava
şın; eğer sonunda (Allah’ın emrini kabul edip) 
dönerse, bu durumda adaletle aralarını bulun 
ve (her konuda) adil davranın. Şüphesiz Allah, 
adil olanları sever.

Mü ’minder ancak kardeştirler. Öyleyse kar
deşlerinizin arasını bulup-düzeltin ve Allah’tan 
korkup-sakının; umulur ki esirgenirsiniz.”
(49/9-10)

Müslümanların birlik ve beraberliğinin 
yolu Kur’ân yoludur:

“Ey iman edenler, Allah’tan nasıl korkup-sa- 
kınmak gerekiyorsa öylece korkup-sakının ve 
siz, ancak Müslüman olmaktan başka (bir din 
ve tutum üzerinde) ölmeyin.

Allah’ın ipine hepiniz sımsıkı sanlın. Dağı
lıp ayrılmayın. Ve Allah’ın sizin üzerinizdeki ni
metini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O, 
kalplerinizin arasını uzlaştınp-ısındırdı ve siz 
O’nun nimetiyle kardeşler olarak sabahladı ız 
Yine siz, tam ateş çukurunun kıyısındayken, 
oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersi
niz diye, Allah, size ayetlerini böyle açıklar.” 
(3/102-103)
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MUSTAFA AYDIN

S on zamanlarda ülke içinde olup biten olay
ların en önemlilerinden birisi şüphesiz 
Hrant Dink cinayetidir. Çünkü bu menfur 

olay sadece bir insanın öldürülmesiyle başlayıp 
biten bir olay olarak gözükmemekte, tetikçi ve 
azmettiricileri yakalanıp cezalandırıldığında da 
sorun bitmemektedir. Esasen tetikçinin yakala
nıp sorgulanması süreci, oradaki bazı güvenlik 
görevlilerinin tabir caizse akrobatik hareketleri, 
kuvayı milliyeci destekler olayın basit olmadığı
nı göstermektedir. Tabii ki anlatmak istediğimiz 
şey “dış güçler ortalığı karıştırıyor” veya “derin 
devlet, derin işler yapıyor” gibi aktörleri belirtil
mediği sürece pek de analiz içermeyen bazı be
yanlarda bulunmak değildir.

Şüphesiz karıştırma imkanına sahip dış güç
ler doğal olarak karıştırır, anayasal düzen içinde 
şeffaflaştırılıp gün yüzene çıkaramadığımız, 
kendini devlet kabul eden çeteler de bu tür işle
ri tahrik edebilir ve en azından olup bitmiş oya
ları kendince değerlendirmeye çalışır. İşin doğ
rusu bunlar olağan şeylerdir. Daha önemli olan, 
işin sosyal boyutu, toplumsal potansiyeli ve 
bunların fiziki dayanaklarıdır.

Hrant Dink cinayeti üzerine çok şey söylen
miştir ki bunlardan bir kaçı şöyle sıralanabilir 

- Derin devletin faili meçhul cinayetlerinden 
birisidir.

- Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri AKP 
aleyhine yönlendirmek için yapılmış bir 
harekettir.

- Türkiye’yi Ermenilik üzerinden köşeye sı
kıştırmak için yapılmış dış kaynaklı bir mi
zansendir.

- Türkiye’nin Kuzey İraktaki oluşuma etkisi
ni engellemek için yapılmış bir ABD oyu
nudur.

- Tüm karmaşık görünümüne rağmen bir 
basit çete olayıdır ve herkes gönlünce ku
rup anlamlandırmaya çalışmaktadır.

- Milliyetçiliği mahkum etmek için türetil
miş bir iştir.

Aslında her olayda olduğu gibi bu olaydan iç 
ve dış değişik merkezlerin farklı beklentileri ola
bilir. Ancak işi hiçbirine indirgemek mümkün 
gözükmüyor. Bir kere derin devlet olarak nitele
nen çetelerin cinayetleriyle bir farklılığa sahip 
bulunuyor. Çünkü olay, aktörlerin neyi tasfiye 
etmek, neyi yeniden kurmak istediğine ilişkin 
açık bir mesaj taşımamaktadır. Resmi ideoloji 
imajı taşıyan daha öncekiler Muammer Ak- 
soy’dan Bahriye Üçok’a kadar gerçekleştirilen ci
nayetler İslamcıları töhmet altında tutmak, 28 
Şubat gibi müdahalelere gerekçe üretmek gibi 
hayli açık bir amaç taşıyordu.

Bu olayın önümüzdeki seçimleri AKP aleyhi
ne nasıl etkileyeceği de belli değildir. Hüküme
tin köşeye sıkıştırılması ve meşgul edilmesi için 
yapılmış olması ihtimali bile tüm işlevselliğine 
rağmen anlamlı gözükmüyor. Çünkü bu gerek
çeler her an fazlasıyla vardır.

Burada ilginç olaylardan birisi, olayın, milli-
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yetçiliği tasfiye için gerçekleştirildiği yorumu
dur. Bu yoruma göre Türkiye’de devlet adına iş 
yapan etkin güçler, daha önce Marksist ve din
dar kesimleri tasfiye etmek için yaptıkları mi
zansenlerden birisini daha ortaya koymuşlardır 
ve bu sefer de milliyetçilik geniş kitleler nezdin- 
de mahkum edilmek istenmektedir.

Ne var ki ortaya çıkan tabloya baktığımızda 
söz konusu tezi doğrulama şansımız gözükmü
yor. Olay zaten sorunlu olan ulusçuluğun daha 
sorunlu hale geldiğinin bir göstergesidir. Ulus- 1 
çuluk, küresel konjonktürel şartlar çerçevesinde 
ulusalcılığa dönüşmektedir. Belli çevrelerde sis-j 
tematize edilmeye çalışılan ve bazı medya kuru
luşları tarafından da pompalanan ulusalcılık da
ha önceki cinayetlerden farklı bir biçimde Tür
kiye’nin gündemine girmiştir. Yani Dink’i öldü
ren potansiyel güç, son yıllarda yükseliş göste
ren, ulusalcı eğilimdir. Olayın en önemli tarafı 
da her halde yukarıda da belirtildiği üzere yal
nızca masum bir insanın öldürülmesi; bir tetikçi 
veya azmettiricinin cezalandırılması değildir. Bu

olayın bile ulusalcılığın geliştirilmesinde bir 
malzeme olarak kullanılması, faşist duygu ve 
düşüncelerin bir milli kahramanlık mitosuna 
dönüştürülmek istenmesi de bunu göstermekte
dir.

X

İşin tehlikeli tarafı, bu faşizan eğilimlerin 
toplum katlarında taraftar bulabilmesi ve bir kı
sım resmi örgütsel yapılardan destek bulabilme
sidir. Tetikçinin yakalanıp sorgulanması süreci 
bile bu kaygılarımızı artırmıştır. İhbarlar, ihmal
ler, karakolda sorgulama aşamasındaki şovlar, 
bu kaygımızın gerekçelerini oluşturmaktadır. 
Gerçekten de çok sorunlu bir ulusalcılık hareke
tiyle karşı karşıyayız.

Bir süreden beri tırmandırılan ulusalcılık, en 
çok yararlanabileceği tarih olgusuna da dayana
rak “Kuvayı Milliyecilik”, “Vatansever Kuvvetler 
Güçbirliği” gibi bir bakıma model örgütler orta
ya konmaktadır. Tarihi Kuvayı Milliyecilik, bir 
devlet boşluğunda Fransız, İngiliz, Yunan gibi 
işgalci dış güçlere karşı idi; günümüze uyarla
nan kuvayı milliyecilik, öncelikle iç düşmanlara 
(!), kendi radikal söylemiyle vatan hainlerine 
karşıdır. Yani ulusçuluğun “ya sev, ya terk et” 
faşizan söylemini bir basamak daha ileriye gö
türmüştür. İşin daha kötüsü, söylemin bazı top
lum katlarında onay bulması, anayasal düzenin 
ancak devletsiz dönemlerde yaşanabilecek bu 
“başıbozukluğa” karşı ağır aldırmasıdır.

Gerçekten de ulusalcılık, ulusçuluğun yeni 
bir versiyonudur. Kendi bağlamında sorunları 
bulunan ulusçuluğun küreselleşen dünyadaki 
daha bir sorunlu hale gelmiş şeklidir. Süreci iyi 
izleyebilmek için ulusçuluk ile ilgili kısa bir not 
düşmek yararlı olacaktır.

Genel Olarak Ulusçuluk

Genel olarak ulusçuluk, bir modern kültür olgu
su olan ulusları adlandırmak, açıklamak ve meş
rulaştırmak amacıyla kullanılan bir ideolojidir. 
Bilindiği gibi ulus, son yüzyıllarda ortaya çıkan 
ve farklı sosyal unsurları homojenleştirerek 
meydana getirilmiş olgulardır. Farklı dil, din, et- 
nisite, toprak ve tarihe sahip toplulukları otori
ter bir merkezi hükümetle birleştirme çabasın
dan doğmuş sosyal/ politik oluşumlardır. Ulus
lar bu merkezi devletlere, söz konusu devletler
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de ulus denen bu olguya atfedilmekte, ikisini 
birleştiren ise ulusçuluk adı verilen bir ideoloji 
olmaktadır.

Ulusçuluk her ne kadar bizde millete nispet 
edilip m illetçilik  anlamında milliyetçilik olarak 
adlandırılmış ve biraz da konjonktürel şartlar 
gereği öyle algılanmışsa da işin aslı ulusçuluktur 
ve nispeti devletedir. Yani ulusçuluk, merkezi 
hükümetlerce belirlenmiş bir kültür politikası, 
tabir caizse her haliyle millete kaptırılmayan se- 
küler bir ideolojidir. Dünyanın hemen her ye
rinde ulusun hammaddesi kabul edilen halkın 
dindar olmasına karşılık ulus devlet de, söz ko
nusu ideolojisi de seküler niteliklidir. Bu neden
le Türkiye’de zaman zaman ulusçuluk millet ini
siyatifinde bir milliyetçilik halini almaya başla
dığı dönemlerde ciddi müdahaleler görmüş, 
ulusçuluk çizgisine çekilmiştir. Türkiye’nin si
yasal tarihi özellikle 1970 sonrasında bunun ti

_pik örneklerini sergiler.
Ayrıntısına girmeksizin diyebiliriz ki 1945

1995 arasındaki ortala yarım yüzyıllık dönemde, 
modern ulus devletler, üzerine oturdukları ulus
ları gönüllerince sevk ve idare ettiler; seçkinler 
onları kendi ürettikleri ulusçuluk çerçevesinde 
eğitip kafalarındaki şekli vermeye çalıştılar. 
Bunda da bir hayli mesafe aldılar. Dünyanın he
men her yerinde kitleler bu verileri oldukça iç
selleştirdiler. Hemen her ulusun üyesi kişi ken
dini ulusal niteliğiyle “dünyaya bedel” sandı. 
Mesela ülkemizde hemen herkesin bildiği, Kürt 
vatandaşlarımızın bile bir espri olarak kullandı
ğı “Kürt’ten evliya, koyma avluya” gibi ulusçu
luğu içselleştiren özlü deyişler (!) üretildi. Bura
da nereden bakarsak bakalım Müslüman’ın, İs
lâm’ın gerektirdiği bir evliyaya değil, belli etnik 
özelliklerde bir evliyaya ihtiyacı vurgulanmakta
dır.

Günümüzde ulusçuluk esaslı bir sıkıntı yaşı
yor. Keyder’e göre güçlü görünümüne rağmen 
bir yüzyılı aşkın bir zamandır etkin olan ulusçu
luk ideolojisi artık bu aktivitesini hızla yitiriyor. 
Şüphesiz bunun değişik nedenleri vardır. Bun
lardan birisi liberalizmin (bir söylem olarak olsa 
bile) fertçiliğinin gittikçe etkinlik kazanmasıdır. 
Liberalizme göre bir millete has çıkar olamaz. 
Esasen o, bir dönemin yapılanması olan ulus 
devletin bir gereği idi. Ama işlevlerini genelde

tamamlamış bulunuyorlar ve hızla dönüşüyor
lar.r Ulusçuluk, bireysel olduğu kadar genel geçer 
küresel ilişkilere de kuşku ile bakar, herkes bir
birine değil, B. Anderson’un ifadesiyle ulus de
nen o hayali cemaate bağlıdır. Bunun içindir ki 
arkadaşına, aşiretine, dinine yan çizebilir, ama 
millete aykırı davranmak ihanettir. Ne var ki bu 
somut gibi gözüken ulus, bir tüzel kişiliktir. Bu
radan hareketle denebilir ki küresel dünyada 
ulusçuluk ideolojisini sürdürme imkânı gittikçe

I kaybolmaktadır.
Yine Keyder’e göre Türkiye’de ulusçuluk iki 

kutuplu bir yapıya sahiptir. Bir kere yukanda 
devleti kurma ve Cumhuriyeti sürdürme görevi
ni üstlenmiş elitler arasında müştereken ortaya 
çıkarılmış bir proje vardır. Bu proje var olan po
püler kültüre, köylülüğe (yani genel olarak ulus 
denen halka) bir hayli soğuk bakıyor. Kendi be
lirlediği bu ulusçuluğu 1950’li yıllara kadar ba
sın yayına yansıtıyor ve ittihatçı - masonik bir 
gelenekle gizli ve dayanışmacı bir tavır sergili
yor. Aşağıda ise devletçilikle özdeşleştirilmeyen 
daha hamasi bir duygu söz konusudur. Ama be
lirginleşip somutlaşamamış bu duygusallıkta 
ulusçuluk belirgin bir başarı çizgisi yakalaya
mamıştır. Hatta bundan dolayıdır ki gittikçe bu 
ikinci çizgi birinci lehine gelişmiş, bir devlet ide
olojisi veya en azından onun dayanağı halini al
mış, özellikle 1970 ten sonra devlet - halk ikile
minde millete rağmen devletten yana bir tavır 
koyar hale gelmiştir. Bir başka deyişle devletin 
bütünlüğü ve bekası milletin göyüncünün yeri
ne konulmuştur.

Ulusalcılık ve Kuvayı Milliyecilik

Ulusalcılık sarsılan ulusçuluğu bir yeniden inşa 
faaliyetidir. Ancak alternatifliklerde var olduğu 
için sağlıklı düşünüp tutarlı hareket edecek du
rumda değildir. Ş. Mardin’in de ifadesiyle “kah
ramanlık mitolojisinden” de esinlenen ulusalcı
lık gerçekliğin dışında bir dünyada yaşamakta, 
yegane gerçek bildiği doğrular için her türlü (ta
bir caizse) akrobatik yola baş vurabilmektedir. 
İşin kötüsü devlet erkini elinde bulunduran ba
zı kişi ve kuramların, genel geçer bir mantığı ve 
yasal dayanakları bulunmayan, dolayısıyla legal
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düzeni bozan bu hareketlere destek verip ödül
lendirmeleridir. Son zamanlarda Danıştay saldı
rısı gibi çıkışları, ülkemizde yaşanan bazı sıkın
tıları ancak bu çerçevede açıklayabiliriz.

Hrant Dink cinayetiyle birlikte Türkiye’de 
ulusalcılık bir kere daha güncelleşmiş, bazı ger
çekleri, gelişen eğilimleri ortaya çıkarmıştır. Söz 
konusu ulusalcılığı besleyen bazı etkenler vardır 
ki bunların en önemlileri şöyle sıralanabilir:

a) Ulusçuluğu örseleyen küresel gelişmeler,
b) Eğitim sistemimizdeki hedefsizlik ve ye

tersizlik,
c) Bazı resmi kuramların seçkinci tutumları 

ve merkeziyetçiliği özendirmeleri,
d) Kendini devlet yerine koyan çeteler ve 

bunların tasfiye edilememesi,
e) Bazı medya kuruluşlarının sorumsuz tu

tumu.
1- Küreselleşen dünyada ulus yapıları da, 

onların kültür çerçevelerini oluşturan ulusçu
luklar da önemli sarsıntılar geçirmektedirler. 
Doğu bloğunun yıkılmasından sonra ortaya çı
kan yeni küresel gelişmeler genelde ulus üstü 
yapılanmalardı. Ulusçuluk çizgisi bundan fevka
lade tedirgin oldu. Özellikle 1990 sonrasında bir 
tepki refleksiyle hemen dünyanın pek çok yerin
de etnik ayaklanmalar meydana geldi. Pek çok 
gözlemci bu gelişmelere bakarak küreselliğin 
ulusçuluğu geliştirdiği yargısına ulaştı Ama ger
çek bundan çok farklıydı, küreselleşme ulusçu
luk mantığını büyük çapta ufalıyordu.

Çünkü bu süreçte ulusçuluğun en temel ilke
leri anlamlarını birer birer yitirdiler. İçleri boş 
birer kovana döndü. Mesela dört yüzyıldır yeni 
ulus oluşumlarına umut ve heyecan veren ege
menlik, kayıtlı -  kayıtsız, şartlı -  şartsız duygu
sallığa dayanan bir ulusçuluğun ötesinde bir an
lam ifade etmez hale geldi. Çünkü uluslar arası

kuruluşlara bağlılık, küresel dayatmalara baş 
eğime zorunluluğu, egemenliğin ifadesi olarak 
kabul edilen topyekün toplumsal tercih imkan
larını ortadan kaldırdı, böylece kavram anlamsız 
hale geldi.

Aynı durum ulusçuluğun bağımsızlık ve üni- 
terlik gibi kavramları için de aynen geçerlidir. 
Onun için bugün artık toplumlarm yapması ge
rekli şey, içleri boşaltılmış ulusçuluk sloganları
nın peşinden koşmak değil, medeni dünyada 
sosyal/politik olarak kendini yeniden konum- 
landırabilmek, insanca yaşamanın yollarını bu
labilmek, olarak özetlenmektedir.

Köşeye sıkıştırılmış bulunan ve olup bitenle
ri yeterince değerlendirme gücüne sahip bulun
mayan ulusçuluk, daha kapsamlı bir ufuk yerine 
önceki durumdan daha olumsuz bir versiyonla 
kendini inşa etme çabasına girdi ki bu yeni du
ruma yine ulustan türetilmiş bir kavramla ulu
salcılık denmektedir. Kelime yapısının ifade et
tiği tekelciliğe bağlı olarak, her yerde olduğu gi
bi ulusalcılık da bir yanlılığı bünyesinde barın
dırmaktadır. Alternatifliklerde oluştuğu için de 
bir gerilimi ve yerine göre bir saldırganlığı bün
yesinde taşımaktadır. Şüphesiz problem kelime
nin etimolojik anlamında değil, yeniden kav- 
ramlaştırılmasmdadır. Yoksa bir ulusal (milli) 
olan vardır. Ulusalcılık halk dilindeki milliyetçi
liğin değil, milliciliğin karşılığıdır.

2- Şüphesiz ulusalcılığın gelişmesinde eğitim 
sisteminin ciddi bir rolü vardır. Değişik konu
larda olduğu gibi bu alanda da bir boşluk söz 
konusudur. Bütün mantıki görünümüne rağ
men eğitimde “millilik”, toplumun kültür ko
dundaki gazilik, alperenlik gibi tarihte yönlendi
rilip kristalize edilebilen duyguları karşılayama
mış, yerini makul bir şeyle dolduramamıştır. 
Hatta Osmanlıdaki “dayanışmacılık” gibi rasyo
nel sayılabilecek bir işlevi bile karşılayamamış; 
gençler uzun zaman bu açıklığı birer kahraman
lık mitolojisi olan Marksistlik ve Ülkücülük yo
luyla gidermeye çalışmışlar, ama bunlar günü
müzde anlamlarını büyük çapta yitirince, ulu
salcılık gibi, küreselliğin de kışkırttığı uç nokta
da eğilimlerin türemesine neden olmuştur.

Kaldı ki son zamanlarda merkezden kaynak
landığı izlenimini veren manipülatif girişimler 
de yaşanmaktadır. “Şu Çılgın Türkler” gibi ulu
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salcı içeriğe sahip bazı eserlerin resmi kurumlar
ca satın alınıp personelin özel olarak bunu oku
maya teşviki düşündürücüdür.

3- Maalesef bazı legal kuruluşlar bu gelişme
yi takviye edici davranışlarda bulunabilmekte
dirler. Mesela ülkemizdeki merkeziyetçi yargı 
örgütü (Sosyolog E. Güngör’ün ifadesiyle hu
kukçular oligarşisi) zaman zaman, üstü açık ya 
da örtük, böyle bir işlevi yerine getirmektedir. 
H. Dink’in yargılanma süreci bunun tipik bir ör
neğini oluşturmaktadır. Değişik kurumlarda du
rumdan vazife çıkaran ve böylece bir ortamın 
oluşmasına katkıda bulunan kişi grup ve örgüt
lere sıkça rastlanmaktadır.

4- Burada belki daha da önemlisi kendini 
devlet yerine koyan, onun yegane temsilciliğine 
savunan ve çevredeki herkesi sakıncalı bulmak
la kalmayıp, onları bir biçimde dizayn etme hak 
ve yetkisine sahip sayan çeteleşmelerdir. Bu ha
reketlerin mantığına göre devlet ve millet tehli
kededir, ihanetlerle karşı karşıyadır ve bunlara 
karşı mücadele edilmelidir. Bu hainlerle!!) (ha
in kimse ve ölçüsü neyse) mücadelenin yasal ol
ması da gerekmemektedir. Söz konusu mücade
le meşruiyetini kendi haklılığından almakta, ya
ni kerameti kendinden menkul olmaktadır.

Cumhuriyet tarihinde bu siyasi arenada sey
reden örgütsel yapılar üç düzeyde değerlendiri
lebilir: uzunca bir dönem her türlü örgütsel ya
pı sistem dışı ve devlete karşı kabul edilmişti; 
Marksist, Şeriatçı, Turancı örgütler böyle değer
lendirile gelmişti. Özellikle 1960’lı yıllardan be
ri devleti temsil eden örgütler daha doğrusu çe
teler türedi. Derin devlet olarak nitelene gelen 
bu kuruluşlar varlıkları itibariyle yasal oldukla
rında bile faaliyetleri çoğu kere yasa dışı olarak 
kaldı. Cinayetlere bulaşan bu örgütler suçüstü 
yakalandıkları zaman da tasfiye edilemediler. 
Hukuksuzluğun, düzensizliğin ve aynı zamanda 
güvensizliğin sebebi olageldiler. Dolayısıyla ak
törler de duruma göre fütursuzca hareket ede
bildiler. Öyle görünüyor ki günümüzde mevcut 
potansiyelle de bağlantılı olarak halk arasında 
ulusalcı çeteleşmeler dönemi başlıyor. Yani bir 
bakıma artık sivil çeteler oluşuyor ki, bunun ti
pik örneği Kuva-yi Milliyeciliktir.

Ulusalcılık, Kuvayı Milliyetçilik adı altında 
örgütlenmeye çalışmakta, akıllara zarar bir bi

çimde toplayıp manipüle ettiği gençleri ölüm 
pahasına ülkeyi korumaya çalışacağına, bayrak, 
silah ve Kuran üzerine yemin ettirmektedir. Bu
na göre ülkede pek çok hain vardır ve ne paha
sına olursa olsun bu hainler temizlenecektir. Söz 
konusu hareket devleti yok sayarak, devleti teh
dit ederek devlet ve millet adına çalıştığını var 
saymaktadır.

Şüphesiz burada asıl problem bir derneğin 
kurulması ve farklı kanaatleri savunması değil
dir. Önemli olan bir faşizan duygunun tırmanışı 
konjoktürel bazı şartları da kullanarak toplum
sal bir sorun haline gelmesidir. Toplumumuzda 
Dink cinayeti üzerine “milletin düşmanları ceza
larını bulmalı” diyen yaşlılar, “bana bir iş düş
seydi ben de yapardım” diyebilen gençlerin ora
nının bir hayli yüksek olması işin vahametini 
göstermektedir. Tarihte farklı dil, din ve ırkta 
insanları hoşgörüyle kucaklamış bir toplumun 
varisleri, İslam gibi adalet ve hakkaniyet üzerine 
kurulu İslâm dininin mensuplarının; Türklük, 
Müslümanlık, İnsanlık noktasında geldiği yer 
hayal kırıcıdır. Bu aynı zamanda pek güvendiği
miz “çağdaş-laik” kültür politikamızın da yeter
sizliğinin resmidir. Tabi bütün bunlara medya
nın sorumsuz yayın politikasını, hamaset pom
palayıp, bundan parsa toplamaya yönelik strate
jilerini de ekleyebiliriz.

Sonuç olarak denebiliriz ki önümüzdeki ulu
salcılık hareketi ülkemizin önemli bir sorunu
dur. Toplumca deşifre edip sosyal dayanaklarını 
çözmediğimiz sürece önemli bir sıkıntı kaynacı 
olacaktır. Hrant Dink cinayeti bu gerçeği bize 
bir kere daha hatırlatmaktadır.
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SENTETİK MİLLİYETÇİLİK

MEHMET DOĞAN

O smanlı Devleti’nin son dönemi bir yö
nüyle, İslâmî kisveye bürünmüş bir çeşit 
milliyetçilik ve geniş çapta bir dönüşüm 

süreci olarak görülebilir. Aşağıdan gelen patla
ma müslüman kitlelerde tedricen durumlarını 
kavrama ve kimliklerinin şuurunu idrake yö
neltti. Bunun ardından da bunları siyasileştirip 
yeniden tanımlamalarına yol açtı. Bu dönemde 
tabiî, kendiliğinden bir anlayış ve hissiyat olarak 
beliren ve ekseriya “İslamcılık” olarak adlandırı
lan yaklaşım etkili oldu.

Modern Dönemde Modern Tepki: İslamcılık

İslamcılık, İslâm kültürünü paylaşanlar arasında 
yayıldığı için dinî bir ideoloji olarak nitelenir. 
İdeolojilerin incelenmesine mahsus kavramlar 
ve usûllerle bakıldığında ise aynı zamanda dün
ya işlerine dönük, dinamik, modern, siyasî mak
satlı ve İktisadî hürriyeti ve refahı hedefleyen bir 
akım olduğu görülür. Bu ideoloji masa başında 
oluşturulmamış, bir ideologun kaleminden de 
çıkmamıştır. Yapma, sentetik değildir. “Islâmcı- 
lık yavaş yavaş mektep ve medreselerde, köy 
odalarında, mahalle toplantılarında, Mekke’ye 
giden hacılar arasında yapılan sonsuz sohbetler 
ve konuşmalarla okumuşların bazıları arasında 
yavaş yavaş ortaya çıkan düşüncelerle şekil al
mıştır...bu ideolojinin asıl kökleri müslüman 
halkın geçirdiği değişikliklerdedir.”1

Islâmcılık cereyanı, ortaya çıkmasına yol 
açan İktisadî, sosyal, kültürel ve siyasî şartlar 
dikkate alınmadan tamamıyla dinî bir akım ola

rak görülürse Osmanlı tarihinin son dönemi 
doğru anlaşılamaz. Bu aslında Avrupalı yazarla
ra ve onları esas alan Türk yazarlarına mahsus 
gerçek dışı bir yaklaşımdır. Büyüyen etnik milli
yetçilik ve Balkanlarda ortaya çıkan ayrılma ta
lepleri kendiliğinden müslüman kitlenin kimli
ğini korumaya yönelik bir davranış geliştirmesi
ne zemin hazırlamıştır.2

“93 Harbi” olarak bilinenl877 Rus Harbi, 
Osmanlı Devleti için her bakımdan bir felaket 
olmakla beraber, çok kısa bir süre içinde müslü
manların din kardeşliği hissini siyasî şuura dö
nüştürmüş ve böylece yeni bir dayanışma duy
gusunun ve yeni tip bir siyasî topluluk fikrinin 
gelişmesinin yolunu açmıştır.

“Yeni Osmanlı orta sınıflarının fikirleri ve 
Rusya, Hindistan, Endonezya ve Afrika’daki 
müslümanların durumu hakkındaki haberler 
Osmanlı müslümanları arasında yayıldıkça, İs
lâm yeni bir uluslararası boyut kazanmaya baş
ladı. Batı bu kimliğe ‘Panislamizm’ adını verdi ve 
onu İngiltere ve Fransa’nın yaratmaya katkıda 
bulundukları orta sınıfların siyasî bilinci yerine, 
Abdülhamid’e atfetti.”3

Abdülhamid İslamcılığın terkibine giren un
surları kafasından icad etmedi ama o güçleri 
olayların baskısı altında bir sentez hâline getirdi 
ve böylece ortaya çıkan islâmcılık kavramına si- 
yasî-ideolojik muhteva kazandırdı. Yaşayışı, 
alışkanlıkları bakımından avrupaî bir hüküm
dardı. Eğitim, idare, haberleşme ve ulaştırma 
alanlarında gerçekleştirdiği ıslahat Osmanlı top
lum yapısına Tanzimat reformlarından çok daha
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derinlemesine tesir etti. Mo
dern bir Osmanlı orta sınıfı 
esas olarak Abdülhamid za
manında ortaya çıktı.

1870’lerden itibaren be
lirginleşen İslamcılık sırf ye
ni yükselmeye başlayan seç
kinleri değil, halkın bütü
nünü tatmin edecek şekilde, 
değişimi İslam! değerlerle 
bağdaştırmaya çalıştı. Din! 
uyanış hareketleri halkı, si
yasî arenaya getirmek ve 
yalnız Avrupa devletlerine 
değil, aynı zamanda kendi 
hükümetlerine, seçkinlerine 
ve ulemasına da karşı çıkan 
bir güce dönüştürmek sûre- 
tiyle müslüman kitleleri ha
rekete geçirdi ve siyasileştir
di.

1875-80 döneminde is- 
lâmcılık kapsamını ve yönü
nü değiştirdi, modern bir 
ideoloji şeklini aldı. Bu de
ğişim gerçekleştikçe, basın, 
eski klasik din kitapları ve 
batı dillerinden çevrilen ve
ya batı kitapları örnek alına
rak yazılan kitaplar Avrupa 
fikirlerini getirmekle kalma
dı, çelişkili görünse de, aynı 
zamanda İslâmî uyanış hare
ketlerinin birçok görüşlerini 
(dini kurtarmak için halk hareketine başvurma 
fikri dahil) yaydı.

Panislâmizm/islâmcılık hakkında esas kay
nak olarak 19. yüzyılın sömürgeci güçlerinin, 
Fransız, Rus ve Ingilizlerin diplomatik yazışma
ları alınmaktadır. Bu konuda yazanlar, bu taraf
gir, peşin hükümlü kaynakların tesirinde kala
rak bu diplomatik çevrelerin olumsuz siyasî gö
rüşlerini aşamadılar. 19. Yüzyıl Osmanlı tarihi 
kapsamlı bir çerçeve içinde ele alınır ve lâyıkıy- 
la değerlendirilirse, İslamcılığın gerçek mahiyeti 
ve Cumhuriyet Türkiye’sinin kurulmasında oy
nadığı hayatî tarihî rol çok daha iyi anlaşılır.4

İslamcılık İslâm toplumunun köklü bir savun

ma refleksidir. Toplum 19. 
yüzyıldan itibaren, kendini 
savunmak için İslâmî özel
liklerini ön plana çıkardı. 
Türkiye nüfusunun büyük 
bir kesiminin günümüzde, 
kendilerini Türkiye gibi laik 
saymayan birçok müslüman 
ülkelerinden daha dindar 
olması böyle bir çerçevede 
açıklanabilir.3

Milliyetçilik 
ve Dinî Kimlik

Esas itibarıyla laik bir kav
ram olan millî kimliğin dinî 
kimlikle uzlaşması, müslü- 
manlar için milliyetçiliğin 
temel ikilemlerindendir. 
Cumhuriyet Türkiye’sinin 
liderleri milliyetçiliğin dinî 
boyutlarını inkâr ederek bu 
meseleyi görmezden geldi
ler. Modern dönemde her 
şeye rağmen İslâm’ın ayakta 
kalmış olmasının kabul edi
lebilir bir izahını yapama
dıklarından, inancı milliyet
çilikle bağdaştırmaya yöne
lik tartışmaları ‘yıkıcı’ saydı
lar. “Açıktır ki, ‘devlet, dinî 
toplum ve dilsel millet deni
len bu üç kavramı’ birbirin

den ayırmak kolay değildir. Türk hükümetleri 
devlet gücünü kullanarak devlet, millet, din ve 
kimlik kavramlarının anlamının devlet tarafın
dan belirtildiği ve korunduğu görüşünü sürdür
meye çalışmışlar ve çok zaman bunu ‘laiklik’ ve 
demokrasi adına yapmışlardır. Oysa böyle bir 
görüş ve politika laikliğe de demokrasiye de ay
kırıdır."*

Bir ideolojinin başarısı, bir grup insan arasın
da en yaygın ortak değerlere, inançlara ve kültü
re önem vererek bu insanlar arasında yeni tipte 
bir dayanışma ve işbirliği kurma gücüne bağlı
dır. İslâmiyet bir din olduğu kadar bir kültür, 
medeniyet, İçtimaî nizam ve hayat tarzıdır. Os-
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manii müslümanları siyasî varlıklarını korumak 
için ortak kültürü, yaşayışı, görüş ve değerleri 
ideolojilerinin temeli yapmak zorunda kaldı. 
Böylece İslamcılık cereyanı daha 2. Abdülha- 
mid’den önce bir nevi organik milliyetçilik ola
rak filizlenmeye başladı.

İslamcılık ideolojisinin esası din olmakla be
raber bu ideolojinin gayesi esas olarak dinî ol
mayıp güncel, iktisadi ve siyasîdir. Osmanlı İs
lâm geleneklerine, değerlerine uygun bir siyasî 
cemiyet, yani modern siyasî anlamda bir toplu
luk meydana getirmektir.

Sentetik Milliyetçilik

İttihat Terakki döneminde sistemleştirilmeye 
başlanan, Cumhuriyet’ten sonra etkili bir ide
oloji hâline getirilen “Türk milliyetçiliği” ise 
milliyetçilikten beklenen kendi milletini/değer- 
lerini koruma ve düşman karşısında mukavemet 
üretme gücünden yoksundur. Bu yüzden, ufuk
suz, yabancı düşmanı, pozitivist, sentetik bir 
devlet mistisizmi ve üstün adam (kurtarıcı) ba
ğımlılığı ile malüldür. Türkiye’de milliyetçiliğin 
dışa karşı değil içe karşı kullanılmasının sebebi 
budur. Bu kullanım tarih boyunca oluşturulan 
ve toplumu ayakta tutan millî değerlerin tahribi, 
yerine batıdan iktibas edilen unsurların konul
ması şeklinde olmuştur.

Kendini “Türk milliyetçisi” olarak tanımla
yan etkili bir kesim, sömürgeci yabancıları değil, 
Osmanlıları, dinî yapılanmayı ve dini/Islâm’ı 
düşman olarak görmüşlerdir. Onlara göre, türk- 
lerin çağdaş medeniyete ayak uydurmalarına 
bunlar mâni olmuştur. Bu yüzden, tarihî gerçek
lerin inkârı Türkiye’de bu tür milliyetçiliğin te
mel vasıflarından biri hâline gelmiştir. Böylece 
millet devlet eliyle tarihinden koparılmış, bugü
nü şekillendirmek ve yüceltmek için tarih yok 
sayılmıştır.

Yaşayan millet vakıasını görmezden gelen bu 
milliyetçiler eski türklerin doğuştan modernist 
ve demokratik eğilimlere ve saf bir etnik kültü
re sahip olduğu iddiasındadırlar! Modern dö
nemde batıya ayak uyduramamalarının sebebi 
millî devletlerini kurmalarına imparatorluk ha
nedanının ve İslâm’ın engel olmasıdır. Cumhu
riyetin ilk döneminde, Osmanlı hanedanının 
türklerle etnik bağlarını kullanarak onları sü

rekli olarak imparatorluğun veya İslâm’ın yücel
tilmesini hedefleyen manasız işlere ve hedeflere 
sürüklediği ve bu yüzden geri kalındığı iddia 
edilmiştir!

Modern dönemin yeni teşkilatlanma biçimi
nin ilk ve etkili örneği İttihat Terakki Cemiye- 
ti/Partisi yapıp ettikleriyle, zihniyet kalıplarıyla 
hem kendi dönemine, hem de geniş ölçüde 
Cumhuriyet dönemine damgasını vurdu. İttihad 
ve Terakki iktidarı, “halk” adına ve Kanun-ı Esa- 
si’de ifadesini bulan hürriyetler adına ele geçirdi 
ve 2. Meşrutiyetten sonra kazanacağını sanarak 
serbest seçimlere başvurdu, ama Meclis çoğun
luğunu elde edemedi. Bunu aşmak ve iktidarı ele 
geçirmek için her yola, bu arada tedhişe de baş
vurdu. 31 Mart bahanesi, bilahire kanlı bir dar
be olan Bâbıali Baskını Cumhuriyete çok kötü 
bir gelenek olarak devredildi. Bu gelenek, milli
yetçiliğin halkı hiçe sayan, tepeden inmeci yak
laşımlarını besledi.

Milliyetçilik halkı, değerlerini esas aldığı za
man, dönüşmeye mecburdur. Bunun örneği, 
1970’lerde görüldü. Sentetik milliyetçiliğin gü
cünü kaybettiği bu dönem, bir darbe ile sona er
di ve askeri rejim hazırlattığı Anayasa’da kendi 
tarifi dışında kalan milliyetçi anlayışları yok say
dı. Dünya sisteminin tek bloklu hegemonik ya
pıya geçmesinden sonra, Türkiye’de milliyetçi
lik Cumhuriyetin ilk dönemindeki konumuna 
dönmeye başladı. İçe karşı ve şiddet ihtiva eden 
bir milliyetçilik, daha çok “ulusçuluk” olarak 
adlandırılarak belirli çevreler tarafından kulla
nılmaya başlandı.

Notlar:
1 Kemal Karpat: İslamın Siyasallaşması. İstanbul,

2004, sf.28, 31; “Cumhuriyet rejiminin tarihî köken
leri üzerine” Yeni Türkiye-Cumhuriyet özel sayısı, 
sayı: 23-24, sf. 225

2 “Cumhuriyet rejimi..”, sf. 225-226
3 İslamın siyasallaşması, sf. 229, 262, 247
4 “Cumhuriyet rejimi” sf. 220-221
5 İslamın siyasallaşması , sf. 11
6 A.e., sf. 647
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M illiyetçiliğin* dumanı tüten namlusuna 
bakarak dehşete kapılanlar, milliyetçili
ğin vahşi ve kan dökücü bir canavar de

ğil de arada bir huysuzlanan ve huysuzlandığm- 
da da tırnaklarını geçiren, ama genelde munis 
olan bir ev kedisi olmadığını fark etmiş gözükü
yorlar. Daha doğrusu öyleymiş gibi yapıyorlar.

Oysa ki sıradanlaşan faşizm bayrak histerile
ri ile, pop ikonlaşan Mustafa Kemal kültüyle, 
linççileri görmezden gelişleriyle, popüler kültü
rün faşizan hallerinden kurtlar vadisi ve sağır 
odası ile, şehit cenazelerinde atılan milliyetçi nu
tukların ırkçı, şiddet yüklü öfkeli dili, saldırgan 
bilinçaltı, ötekini aşağılama ayinleriyle, pop sta
rıyla hasılı kelam bilcümle medyatik araçla itina 
ile beslendi. Öyle ki AKP’yi iktidar yapan değil 
de ondan önceki seçimlerde koalisyon ile sonuç
lanan MHP’nin seçim zaferi sonrası MHP’nin na
sıl değiştiği itina ile işlendi. Kısacası medyanın 
yükselen milliyetçi dalga karşısında önce çuval
dızı kendine batırması gerekiyor ama devlete 
ayak paspaslığı yapan, çok izlenme, çok okunma 
ve tabi çok kazanma’dan vazgeçemediğinden 
milliyetçilik özenle beslenmeye devam ediliyor. 
Son iki örnek şiddeti, ırkçılığı, “öteki”ne karşı 
husumeti ve devlete sadakat fikrini işleyen Kurt
lar Vadisi yayından kalkınca sansür vaveylasına 
Can Dündar gibi “efendi”, “iyi aile çocuğu”, “ro

mantik asi” bir “solcü” olarak katılabildi. Aynı 
TV kanalı Kan Uykusu adı ile yayınlanan ve 
TSK’nın PKK operasyonlarını yöneten ve şimdi
lerde Milli Ramboluğa oynayan Milliyetçi Star, 
emekli paşa Hasan Kondakçı’nın ağzından 
PKK’nm ölüleri için leş tabirini kullanmaktan 
çekinmiyor. Oysaki tüm varlığı ile uluslararası 
tekellerin emrinde olan, yapımları arasında bir 
çok yabancı kaynaklı yapım olan, milli örfe, ana
nelere en büyük darbeyi vuran malum TV kana
lı ucunda 1 Milyon dolar olunca en şahin Türk 
Milliyetçisini oynayabiliyor. Hiç kuşkusuz söz 
konusu TV kanalı tek değil en sivil olmakla övü
nenleri bile Köprü gibi Kurtlar Vadisini aratma
yan bir diziyi oynatabiliyor. Hatta TÜSİAD’a kı
zını seçtiren Türk-Yunan dostluk derneğinin 
kurucuları arasında olan önceki yıllarda serma
yesinin bir bölümünü yabancı medya şirketleri
ne satan Aydın Doğan’m TV kanalları DTP’nin 
bu yıl Nevruz kutlamalarına Kuzey Iraklı Kürt 
liderleri de çağırmasını (tam da Genelkurmay 
Başkanmm ABD’den Hükümete Kürt liderler ile 
görüşmeme emrini verdiği bir sırada) TSK’nm 
hassasiyetlerine uygun bir dille, Nevruzu’da bir 
asayiş meselesi havası ile vermekte. Örnekleri 
çoğaltmak mümkün ama tüm bu örnekler bir 
yandan milliyetçiliği özenle besleyen medyanın 
aslında nasılda yabancılar ile iç içe geçtiğini gös-

* Burada yazı boyunca sözü edilen milliyetçilik, Batı dillerindeki nationalizm/ulusçuluk manaşmda 
kullanılmıştır. Muhafazakârlıkta yansısını bulan gelenek ve tarih vurgusuyla harmanlanmış, istikrar 
içerikli millilikle (yerlilikle) bağlantılı muhafazakâr milliyetçilikle eş anlamlı kullanılmamıştır.
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termek yani kendilerinin milli olmaktan fersah 
fersah, uzakta olduklarını ortaya koymak bakı
mından hayli manidardır.

Zaten medyada kopan vaveylanın nedeni 
Hraııt’a duyulan üzüntü, milliyetçilikle, sıradan 
faşizm ile hesaplaşmak değil-çünkü öyle olsaydı 
çok önceden milliyetçilik beslenmezdi-onlar bu 
işin diasporik ermeni milliyetçilerine can suyu 
vermesinden, Türkiye’nin dünya sermayesine 
entegre olma sürecinin bir biçimde akamete uğ
ramasından, ülkenin çağdaş tüketim kapitalizmi 
ekseninden sapmasından, devletin gol yemesin
den korkuyorlar. Onlar için Hrant’m gıdım öne
mi yok; hatta medyadaki pop solcular, ince ayar 
sol Kemalistler bile Hrant’m ölüsünden beslene
rek kendi şöhretlerini yağladılar. Hrant’m ölü
mü ardından herkes ben de onu tanıyordum, 
ben de onun nasıl yüce gönüllü olduğunu bili
yordum diyen entel solcu köşeciler onunla çe
kilmiş fotoğraflarını anında sayfalara verdiler. 
Böylece ne denli ölüsever olduklarını ortaya 
koymuş oldular ve ölümde dahil her şeyin rantı 
ile beslenebilecek denli vicdandan yoksun kal
dıklarını ortaya koydular.

Dükalık ve Devlet:
Devletin İçinde Sınıf Savaşı

Peki medya neden bu işin peşini bırakmıyor, ne
den Hürriyet gibi devletin yanında olduğu dün
ya aleme ilan edilmiş, üstelik başında da bir sınıf 
ırkçısı olan ve devletle her tür pazarlığı yürüt

meye teşne bir yayın yönet
meni olan bir gazete, neden 
devletin en azından belli bir 
kanadının üzerine yürü
yor? Çok açık Doğan Gru
bu artık net olarak neo-li
beral İstanbul dukalığı ile 
bütünleşti ve MHP bu dü- 
kalığa savaş ilan ettiği gün 
Küresel Kapitalizmin yıl
lanmış şarabı İstanbul Dü- 
kalığı, Anadolu sermayesi 
ile yarış içindeki kompra
dorlar ile dalaştığı an artık 
okları üstüne çekmiş oldu. 
Bu kapışma ne kadar sürer 

bilinmez -ki şimdiden ateşkes sinyalleri gelmeye 
başladı bile- ama alttan alta devletle sermaye 
arasındaki ilan edilmemiş savaş sürecek. Çünkü 
ekonomik hegemonyayı elde tutanlar siyasi he
gemonyaya da eninde sonunda sahip çıkacaktır. 
Bu konuda batıdaki deneyim çok açık. Elbette 
bu dönüşüm Batıdaki gibi geniş çaplı bir devrim 
olmayacak, çünkü bizim burjuvazi komprador 
olduğu kadar, devlete de göbek bağı ile bağlıdır. 
Samsun’da çekilen bayraklı fotoğrafı yayınlaya
nın Amerika’daki neo-conlarm kanalı Fox’un ve 
daha bir çok medyanın sahibinin televizyonu 
olan TGRT’de verilmesi de bir rastlantı değildi. 
Komplo teorilerine pek itibar etmem ama 
ABD’nin derin devlete aba altından sopa göster
diği, Kerkük konusunda ısrarcı olmaktan vazge
çirmeye çalıştığı, dahası TSK’nm bölgede ayağı
na dolaşmaması için ona “ayağıma dolanmaya 
devam edersen seni tasfiye yoluna giderim” me
sajı verdiği zannmda olduğumu söyleyebilirim. 
Tabi işin diğere ucunda İran konusunda ince pa
zarlıkların da olduğu söylenebilir. Kısaca aslında 
TSK ve Kemalist bürokrasi giderek daha köşeye 
sıkışıyor ve istikbalde tasfiye gözüküyor. İşte Hı- 
rant’ın ölümünün ardında ve Turancı Faşizmin 
küllerinden yeniden doğmasında bu olguların 
payı olduğunu söylemek abartı olmayacaktır.

Aslında Hrant’ın ölüm emri MGK’nın ünlü 
Milli Güvenlik Siyaset belgesinin yenilendiği sı
rada iç tehdit unsuru olarak Aşırı Milliyetçiliğin 
iç tehdit unsuru olmaktan çıkarıldığı gün veril
di. Dolayısıyla bu cinayetin de devlet güçlerince
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onaylandığını görmek kimse için sürpriz değil.
Polis ve Jandarmanın tetikçi Samast’a olan 

muhabbetini ortaya koymadaki kararlılık aslın
da her şeyi açıkça ortaya koyuyor. Uzun zaman
dır AKP’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı ve irtica, 
AB, Ermeniler, Kürtler üzerinden alan daraltma
ya giden faşist devlet yapılanması ve onun besle
mesi konumundaki ırkçılık, bir yandan da derin 
bir huzursuzluğun ciddi bir özgüven yokluğu
nun ortaya saçılmasıydı da. İktidarını kaybetme 
telaşı içindeki bir kısım devlet seçkinleri köşeye 
sıkışan kedi misali atlamaya hazır haldeydi, bu 
seçkinler kılıfında tuttukları milliyetçilik silahı
nı çektiler sonunda.

Milliyetçilik, iktidarın asıl sahibi olan devlet 
erkanının bir bütün olarak silahlı-silahsız bü
rokrasi, onların JİTEM, Kontr Gerilla vb para 
militer uzantılarından oluşan mütagallibe- 
nin/oligarşinin ya da derin devlet namlı yapılan
manın son sığmaydı. Açıkça darbe yaparak ikti
dara el koyacak güç ve meşruiyete sahip olma
yan her yönden köşeye sıkışan devlet bu yolla 
iktidarı kompradorlara kolayca teslim etmeyece
ğini ortaya koymakta.

Ekonomik alanda iktidarını kaybeden 
(OYAK’la bu alanda Erdemir’i satın alarak varlık 
göstermeye çalışsa da, onu da beceremediklerini 
yeni ekonomik dinamiklere ayak uydurmaya
caklarını göstermiş oldular) oligarşi kaybetmek
te olduğu imtiyazlarını siyasi gücüyle direnerek 
korumaya alma çabasında. Deyim yerinde ise 
vuruşarak çekilme telaşındalar. Göz dağı vere
rek aslında el altından 12 Eylülde olduğu gibi 
ekonomik ve siyasi ikili bir iktidar alanına sahip 
olmaya razı olduklarını, aksi durumda durumun 
kötü olacağı mesajını veriyorlar.

Ama tüm bu çabalar nafile. Çünkü bugün 
AKP ve TÜSlAD’da temsil bulan sermaye atılımı 
artık önü çevrilemez bir halde. İktidar çoktan 
küresel sermayenin eline geçmiş bir halde, derin 
devlet de bu konumda uzatmaları oynamakta. 
Lâkin iktidarını kaybedenlerin aşırı gaddarlaşa- 
bildiği de vakidir. Hal böyle olunca silahlı bü
rokrasi başta olmak üzere devletin asıl çekirdeği 
sermaye sınıfına sevdiği kızın ondan yüz çevirip, 
başka bir adama meyletmesi halinde gösterdiği 
tepki gibi İktidara ilişkin tutkusunu ortaya ko
yacak biçimde “ya benimsin ya toprağın” diye

rek ne denli gözü dönmüşlük içinde olduğunu 
göstermekte. Bu postu hayli pahalı satacağı me
sajıdır. Bu rest karşısında şimdilik TÜSİAD da, 
medya da, hatta Şemdinli’de olduğu gibi AKP de 
geri adım atmaktalar. Bunda en büyük pay yeni 
ırkçılığın pençesinde kıvranarak siyasi bakım
dan küçülen AB’nin güçlü bir mesaj veremeyişi- 
dir. Nitekim başta MGK olmak üzere asıl devlet 
güçlerinin de bu denli cüretkar olmaları, iktidar
larının sembolik göstereni Cumhurbaşkanlığı 
karşısında sergiledikleri gözü dönmüşlükte 
AB’nin sergilediği korkak konum..

Buraya kadar Milliyetçiliği iktidar oyunları 
ekseninde okumaya çalıştım. Elbette bu satırlar
dan benim gibi müzmin bir muhalifin demokra
si masallarına kanarak Küresel Sermayenin böl
gedeki geniş çaplı operasyonlarında artık ayağı
na dolanan Kemalist bürokrasiyi, ya da derin 
devlet denen oligarşiyi etkisiz kılması karşısında 
safımın sermayeden yana olduğu sanısına kapı- 
lınmasın; tersine artık içi oyulan, tabanı kaybo
lan devlet eskisinden daha gaddar bir güvenlik 
aygıtına dönüşecek ki dönüşüyor da. Tersine or
du, sermayenin mutlak egemen olması halinde 
sermayenin kiralık katiline dönüşür. Nitekim 
Soros’un ‘en büyük ihraç malzemeniz ordudur’ 
dediğini hatırlamakta fayda var. Yani sermaye
nin hakim olması durumunda 1 Mart Tezkeresi 
gibi yol kazaları mümkün olmayacak, ordu
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ABDnin bölgesel operasyonlarında ateşteki kes
taneyi tutmak için elinde bulundurduğu bir ma
şaya dönüşecektir. Neyse küresel oyunla milli
yetçilik arasındaki bağlantıya, oyunun sahnelen
me tekniklerine ayırdığımız bu yerden sonra va
kanın bizzat kendisine geçmek istiyorum. Çün
kü milliyetçilik olgusunun iki boyutu var. Birisi 
sıradan faşizm biçiminde tezahür eden milliyet
çi duygu, diğeri ise milliyetçiliğin devlet tarafın
dan nasıl ihdas edildiği.

Ama bu noktada hemen şunu söylemem ge
rekiyor. Milliyetçilik her ne kadar Yusuf Akçu- 
ralara filan dayansa da sivilleşmesi, toplumda ta
ban tutması T ek Parti Dönemi ve o dönemin si
yasi iklimi ile bağlantılıdır. Ve Milliyetçi dernek
lerin kurulması da bizzat o dönemde Nazi Al
manya’sının yüksek mali himayelerinde ve dev
letin gözetmenliğinde olmuştur. Türk İrkçılığı
nın en önemli isimlerinden Nihal Atsız Naziler- 
den en çok nemalananlardan biridir. Bu konuda 
merak edenler Tek Parti dönemi dış politikası
nın belgelerini okuyabilirler. Nazilerin Türkiye 
sorumlusu olan Von Papen’in Soğuk Savaş Dö
nemi ABD’sinde olduğu gibi Rusya’yı kuşatacak 
bir yeşil hilal projesine nasıl yatırım yaptığını, 
Turan fikrinin nasıl canlandırıldığını, Milli Şef 
kavramının nasıl Duçe, Führer gibi sıfatlar ile ya
kın akrabalık içinde olduğunu ve bunun nasıl 
Başbuğa dönüştüğü de bu konuda araştırma ya
panların yabancısı değildir.

Kısaca Faşizm denen olgunun kökleri devlet 
yapılanması içinde yattığı gibi Milliyetçilik de 
hiçbir zaman bütünü ile milli olmadı.

Bundan sonra Milliyetçiliğin kolektif bilin
çaltına, onu oluşturan kimliksel yapılanmaya 
göz atabiliriz artık.

Milliyetçiliğin Kimliksel Kökleri

Milliyetçilik temelleri ne olursa olsun, dahası 
kendini kurucu irade olarak tecessüm ettirmiş 
de olsa ve bu anlamda Anayasal bir Yurttaşlık 
zemininde sivil-liberal bir ulusçuluk olarak or
taya da çıksa daima bir yüzü hep ırkçılığa dö
nüktür. Dolaysıyla en iyi huylu, selim milliyetçi
lik bile bünyesinde ırkçılık mikrobunu taşır. 
Tıpkı vücudun zayıf anında bünyeyi ele geçire
rek tesirlerini gösteren bir mikrop gibi yeter şart

oluştuğu anda hastalık gibi tüm etkileriyle orta
ya çıkar. Tam da bu nedenle-geçmişteki sömür
ge karşıtı mücadeleleri ateşleyen ulusal kurtuluş 
mücadeleleri, ya da zamanımızdaki İrak, Filis
tin, Lübnan’daki gibi etnisiteden değil, dinsel sa- 
iklerden beslenen ya da Latin Amerika’daki gibi 
anti emperyalist, anti-kapitalist direniş gibi mil
liyetçi olmaktan çok milli olanları dışında-hoş 
görülecek bir milliyetçilik yoktur. Milliyetçiliğin 
kökü itaat kültürü, büyüdüğü beslendiği rahim 
de paternalist yani ataerkil otoriteryanizmdir.

Modernliğin insanların reşit olacağı yönün
deki beklentisinin aksine modern insan varolu
şunu üstlenmeyi reddedince bu bir varlıksal 
boşluk, bir yarık oluşturdu. Modern insan So
rumlulukla özgürlüğü iç içe geçiren bir yetişkin 
tasavvuru yerine çocuksu bir özgürlüğün peşin
de koşmayı tercih etmiştir. Faşizmin özgürlüğü 
rahatlıkla ilga ederek mutlak itaati bu denli ko
lay ihdas edebilmesinin nedeni'de dindar insa
nın tersine erişkin bir özgürlüğü değil, muhay
yel ve çocuksu bir özgürlüğün yeğleniyor oluşu
dur. Eğer modern insan dindar insan gibi varo
luşun sorumluluğunu üstlenebilseydi, faşizm 
varolabilecek kimliksel zemin bulamayacaktı. 
Çünkü bu çocuksu sorumsuzluk hah aynı za
manda yarattığı varoluşsal boşluktan kaynakla
nan bağlanma ve sorumluluğu birilerine devre
derek yaşama duygusunu da getirmiştir. Bu bağ
lanma ve sorumluluğu birilerine devretme duru
mu da faşizme elverişli bir ortam sağladı. Çünkü 
laşizm ulusa, lidere ve devlete bağlılığı Tanrısal 
bir iman mertebesine çıkaran bir ideolojidir-as- 
lında ideoloji kavramının bizatihi kendisi ele 
alınmaya değer bir olgu ya onu da başka bir za
man ele alırız artık.

Yine modernliğin yarattığı kesinsizlik^mut
lak bir emin olamama hah kişileri, kişileri kesin 
bir inanca, emin olmaya, yönünü bulmaya dair 
hiçbir müphemliğe/belirsizliğe yer bırakmamaya 
ve bağlanmaya yöneltti. Pek çok olasılık arasın
dan doğru olanı bulan seziş ve basirete dayanan 
rasyonel davranan öznelerin doldurduğu varsa
yılan kamuoyu olgusu bu arzu ile çeliştiğinden, 
her zaman/zaten bağlanabilecekleri bir erke, bir 
başbuğa kendilerini aydınlığa çıkaracak öndere 
gereksinim duyduklarından rahatlıkla faşizan 
propagandalara açık ve elverişli bir alan bırakır-
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lar. İnsanlar pek çok olasılık arasından seçim ya
pan rasyonel özne varsayımına uymazlar çok
luk, tersine onlar için birbiri ile çelişen farklı fi
kirler zaten yönsüzlük içinde olan bireyler için 
daha kafa karıştırıcı gelecektir. Kişiden ciddi bir 
entelektüel çaba isteyen sol ve liberal öğretilerin 
tersine faşizmin sıradan insanlara, ya da Re- 
ich’in1 deyimi ile “küçük adama” basit anlaşıla
bilir, net mesajlar vermesi hayli cazip gelir.2

Faşizmi oluşturan, şekillendiren bir başka 
odak da hiyerarşidir. “Öteki” hiyerarşi pirami
dinde daima altta konumlanır. Böylece “biz”in 
içinde olanlar “öteki”ni aşağılayarak hiçleyerek 
kendini güçlü ve egemen hisseder. Faşizm tam 
da bu nedenle en büyük kitle tabanını en altta- 
kilerden elde eder.

Faşizmi mümkün kılan bir başka olgu ise ce
maat ve yer duygusu olarak mekan tasavvuru
nun değişimidir. Modern öncesinin cemaatleri 
gerçek cemaatlerdi, varlıklarını güçlerini sahici 
ve yüzyüze ilişkilerden alıyordu. Aynı şekilde 
yer mekan duygusunun kaynağı da içinde do
ğup büyünülen ve bilgisi kuşaktan kuşağa akta
rılan gerçek coğrafyaydı. Kapitalizm bunların 
her ikisini de köksüzleştirdi. Cemaatleri dağıta
rak yerine formel ilişkileri koydu. Mekanı dağı
tarak yerine gelip geçici mekanları (metropol gi
bi) koydu. Milliyetçilik kaybolan cemaat ve yer 
duygusunu kendi ideolojik, muhayyel millet ve 
vatanı ile doldurur. Yaşadığımız gerçek biz’in 
yerini hayali cemaat olarak millet alır. Gerçek 
cemaatin tersine millet bir soyutlamadır, çünkü 
ait olunan millet yüzyüze ilişkilerle inşaa edil
memiştir. Millet cami cemaatinde somutlanan 
ümmet de değildir. Çünkü millet hiç tanımadı
ğınız kişilere duyduğunuz sevgi ve bağlılıkla te
sisi edilir. Ama dağılgan yapısı dolaysıyla her an 
cemaati ayakta tutacak düşmanlara gereksinimi 
vardır. Lâkin milliyetçiliğin panzehiri safiyane 
solcuların sandığı gibi büyük insanlık ailesi te
melinde yapılanan enternasyonalizmde değildir. 
Milliyetçiliğin panzehiri sahici topluluk/cemaat- 
tir, sahici aidiyettir. Aynı şekilde milliyetçiliğin 
vatanı da soyuttur. Sahici coğrafyanın tersine va
tan siyasi olarak inşaa edilmiş, kodlanmış ve ku
rulmuş soyut bir toprak parçasıdır. Vatan denen 
yerin sınırlarını oluşturan unsurlar ünlü Kardak 
Krizinde olduğu gibi traji-komik olgulara yol

açabilecek denli rastlantısaldır. Onda kolektif 
belleğin muhayyilesi, anıları yoktur. O bir so
yutlamadır. Ama sonuçta bu bir kolektivite, bir 
ortaklıktır. Ve modem kendi insanın yalnızlığı
na sahte de olsa bir merhemdir.

Bu yüzden şu anda üzerinde konuşulan yeri
ne göre itelenen, yerine göre sırtı okşanan milli
yetçiliğin nasıl olup da bu denli yırtıcı bir hal al
dığı, nasıl faşizanlaştığınm cevabı Türkiye’nin 
modernleşme serüveninde gizlidir.

İşte eğer üzerinde bir şeyler söyleme zorun
luluğu duyacak denli önemli bir gelişme olmaz 
ise bundan sonra hem bu serüveni, hem de Da
nıştay saldırısı ardından mobilize olan ve en az 
Öğünler, Yasin Hayaller kadar kışkırtılmış, ama 
onlardan farklı olarak eğitimli kişilerin ve ka
dınların daha baskın olduğu Kemalist faşizmin 
kaynakçası orta sınıf gözü dönmüşlüğünü, 
Öğünler gibi kaybedenlerin yer aldığı kişileri de 
ele alacak ve bu anlamda derin devletin derin bi
linçaltını karıştırmayı amaçladığım yazı ile Türk 
Faşizmini ele alalım.

Seçkinlerin bizleri yatırmaya azmettiği “Kan 
Uykusu”ndan uyanmak için bu analizin şart ol
duğunu düşünüyorum. Ve en önemlisi de Müs
lümanların bu tuzaktan olabildiğince uzak dura
rak islami geleneğe yeniden hayat bulduracak 
bir çaba içinde olmaları gerektiğini düşünüyo
rum. Çünkü bu vahşi canavarın yegane ilacı on
da gizli. İnşallah onu da yani gelenek, muhafaza
karlık ve tasavvuf ekseninde Okşayan eli ve Ko
nukseverliğin Mırıltısını da ele alacağım. Tabi 
ondan önce Müslüman bir Anarşist tavrın kay
nak noktası olarak İktidar olgusunu ele almak 
gerekiyor.

Kısacası söz uzun zaman kısa, şimdi hayatı 
kucaklamak gerek.

Notlar:
1 Wahelm Reich Faşizmin kitle ruhu üzerine araştırma

ları olan liberter sosyalist Alman Psikanalist
2 Liberaller ve Sosyalistlerin tersine aslında insan top

lundan hızlı değişimler karşısında istikrara daha çok 
gereksinim duymaktalar, dahası sosyal gelişimimiz 
ile teknik gelişmişliğimiz arasında bir uçurum var. 
Hepimiz aslında büyük oranda modern öncesinde
yiz. Kant’n sözünü ettiği reşit insan hiçbir zaman ol
madı.
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AHMET CEMİL ERTUNÇ

İnönü Karşıtlığı ve Sebepleri

1942 yılından itibaren genç subaylar arasında 
başlayan İnönü karşıtlığının sebebi neydi? Cum
huriyet döneminde bir geleneğe dönüşmüş bu
lunan ve her türlü kişisel, sınıfsal girişime meş
ruluk aracı olarak kullanılan Kemalist söylem 
dikkate alınırsa, genç subayların İnönü iktidarı
na ilişkin sıkıntı ve şikâyetlerinin nedeni ‘Ata
türk dey Timlerinden verilen tavizler’ idi. Bunu sü
recin önemli aktörlerinden birisi olan Fahri Be
len: ‘En önemli sorun, çok partili rejime girdikten 
sonra Atatürkçü partinin, Atatürk devrimlerinden 
tavizler vermeye başlamasıdır. Politikacıların ku
laklarına küpe olması için söyleyebilirim ki, Ata
türk ilkelerinden tavizler vermeye yeltenen ve mu
kaddes dini istismar eden her iktidar, karşısında 
orduyu bulacaktır’ 1 şeklinde dile getirirken, yine 
sürecin önemli aktörlerinden Ahmet Yıldız da 
CHP’nin devrimlerden verdiği tavizlerden şikâ
yet ettikten sonra DP’yi destekleme nedenlerini 
de aynı konuyla ilişkilendirmektedir: ‘Celal Ba- 
yar’dan öncelikle laikliğe ve Atatürkçülüğe ilişkin 
güvenceler alındığını belirten haberler umutları
mızı çok kuvvetlendirmişti’ 2. Peki, bu dile getiri
len gerekçeler gerçek miydi? Tepkilerin asıl ne
deni gerçekten Atatürkçülükten sapmalar mıy
dı? Gerçek bunlardan hiç birisi değildi. Bu dile 
getirilen ideolojik gerekçeler sadece asıl gerek
çeyi gizleyen maskeden başka bir şey değildi ve

bunu yine bizzat söz konusu aktörlerin kendi 
ifadelerinden kolaylıkla tespit etmek mümkün 
olmaktadır.

Ordu içinde açığa çıkan İnönü iktidarı
na ilişkin sıkıntı ve şikâyetlerin gerçek nedenini 
tespit etmek için öncelikle şu soruyu dikkate al
mak gerekmektedir: ‘Sıkıntı ve şikâyet sahipleri 
neden üst rütbeliler değil de genç subaylardı?’ Bu 
sorunun cevabı İnönü iktidarına karşı ordu için
de oluşan muhalefetin gerçek nedenlerinden bi
risini tespit etmemize imkân sağlamaktadır. Bu
nun için dönemin terfi şartlarını dikkate almak 
gerekmektedir. Subayların terfilerini düzenle
yen 1943, 1945 ve 1947 tarihli kanunlarla genç 
subayların üst subaylığa (Binbaşı, Yarbay, Al
bay) terfi sürelerinde önemli değişikliklere gidil
mişti. Son kanunda, 1943 tarihli kanunda yüz
başılıktan terfi için 6 yıl olarak belirlenmiş görev 
süresi şartı 9 yıla çıkarılmıştı. Böylelikle astsu
baylar grubunda kalma süresi 3 yıl uzatılarak 15 
yıl 6 aylık bir süreye çıkarılmış oluyordu. 20 
Mart 1950 tarihinde çıkarılan 5611 sayılı ka
nunla da süre 6 ay daha uzatılarak toplam 16 yı
la çıkartılmıştı. Ayrıca, 1945 tarihli kanunla da 
emekliliği gelmiş generallerin Bakanlar Kurulu 
kararıyla çalışma sürelerinin uzatılması kabul 
edilmişti. Görüldüğü ve bizzat yaşandığı üzere, 
Hükümet, üstsubaylığa terfi süresini uzatmayı 
adeta değişmeyen bir politika olarak benimse
mişti. Çünkü İkinci Dünya Savaşı yıllarında or
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dunun subay ihtiyacını karşılamak için Harp 
Okulunda çift tedrisata geçilerek çok sayıda su
bay mezun edilmişti. Bunların hepsi üst rütbele
re çıkarılamazdı. Bunların üst rütbelere çıkması
nın orduda önemli yapısal değişikliklere neden 
olacağı düşünüldüğünden, terfi şartları süre 
uzatımıyla zorlaştırılmıştı. Bu ise genç subaylar 
arasında önemli bir huzursuzluk nedeniydi.

Ordudaki İnönü iktidarına ilişkin sıkıntı ve 
şikâyetlerin baskın nedeni ise İnönü iktidarı dö
neminde ordunun yönetimdeki ağırlığında ger
çekleşen değişimdir. Gerçekleşen değişimin ma
hiyetini ve oranını tespit edebilmek için, asker
lerin İnönü öncesi dönemdeki konum ve du
rumlarını dikkate almak gerekmektedir.

Milli Mücadele yıllarında sivil bürokrasi as
keri bürokrasinin otoritesi altına alınmış, sınır 
bölgelerinde ise tümen ve kolordu komutanları 
valilik görevlerini üstlenmişlerdi. Savaştan son
ra subay heyeti kendisine verilen görevi yerine 
getirip yeni duruma ayak uydurur ve bununla 
konumunu daha da güçlendirirken, sivil bürok
rasi zorlanmış ve bir güç elde edememişti. Mus
tafa Kemal, askeri bürokrasinin gücünü yakında 
bilen birisiydi. Askerle çatışmanın nelere neden 
olacağını tahmin etmesi zor değildi. Bu nedenle 
bazı girişimlerinde askeri bürokrasinin eğilimini 
tespit etmek zorunda kalmıştı. İzmir’deki, tama
men şahsına yönelik kişisel suikast hazırlığını 
bahane ederek sivil ve asker muhaliflerinden 
kurtulma girişiminde bulunurken, özellikle fiili 
veya potansiyel asker muhaliflerle ilgili girişimi
nin ne tür bir tepkiye neden olacağını bilmek is
temesi, askerden yana sıkıntısının bir gereği ol
muştur. Sorgulamalar devam ederken, Mustafa 
Kemal, Genelkurmay Başkanı Fevzi (Çakmak) 
Paşayı İzmir’e çağırmış ve paşaların tutuklanma
sının orduda ne tür tepkilere neden olduğunu 
öğrenmek istemişti. Görüşme sırasında, henüz 
sonuçlanmamış sorgulamanın o aşamasında, 
Mahkemenin başta Kazım Karabekir olmak üze
re bazı paşaları idam etmeyi düşündüğünü söy
leyerek Fevzi Çakmak’m tepkisini anlamaya ça
lışmıştır. Fevzi Paşa, idamla sonuçlanacak suçun 
delillerinin neler olduğunu sorar. Mustafa Ke
mal, Ziya Hurşit’in itiraflarının paşaları suçlu 
gösterdiğini söyler. Fevzi Paşa, Mustafa Ke
mal’in merak ettiği cevabı, yönelttiği bir soruyla

dolaylı şekilde verir: ‘Ziya Hurşit benim adımı 
verseydi, beni de idam edecek miydiniz?’. Mustafa 
Kemal, bu son derece anlamlı soru karşısında 
herhangi bir şey söylemez3. Anlar ki, ordu, paşa
ların yargılanmasından rahatsızlık duymaktadır. 
Üstelik mahkeme sırasında da subayların bazı 
tepkileriyle karşılaşılır. Bu da Fevzi Çakmak’m 
dolaylı dile getirdiği durumu açık hale getirir. 
Zira Karabekir’in kızının anlatımıyla Subaylar 
‘göstermelik mahkemeye’ açıkça tepki verirler: 
‘Mahkeme başlıyor, salon subaylarla dolu. Mahke
me başkanı Kel Ali subaylara oturun diyor, otur
muyorlar. Karabekir Paşa dönmüş, eliyle işaret et
miş, oturmuşlar. Mahkeme olurken de uçaklar 
uçabilecekleri en alçak seviyeden uçmuşlar, ‘Kara
bekir suçsuz, Karabekir suçsuz’ diye kâğıtlar at
mışlar’4. O günlerin asker şahitlerinden Tepede- 
lenlioğlu’na göre mahkemedeki fiili ve sözlü 
tepkiler nedeniyle Mustafa Kemal, Paşaları berat 
ettirmek zorunda kalır5.

Mustafa Kemal, yönetimde ordu faktörünün 
ağırlık ve etkisini yakından bildiği için İnönü ile 
ilgili girişimlerinde bile ordunun nabzını yokla
ma ihtiyacı hissetmişti. Zira askeri memnun et
menin iktidarı elde bulundurmanın önemli im
kânlarından birisi olduğunun farkındaydı. Bu 
nedenle orduyu karşısına almaktansa orduya ay
rıcalıklı bir yer tayin etmişti. Orduyu memnun 
edecek girişimlere özel bir önem vermiştir. Bu 
konuda İçişleri Bakanı Şükrü Kaya’nm özel ka
lem müdürü Nejat Soner’in anlattıkları önemli
dir. Soner’in anlattığına göre, Ordu müfettişleri 
Ankara’ya her gelişlerinde Mustafa Kemal tara
fından ziyareti takiben yemeğe alıkonulurlardı. 
Ayrıca, Mustafa Kemal’in Fevzi Çakmak’ı kendi 
makamına davetten çok, kendisi Çakmak’ı ziya
ret etmeyi tercih ederdi6.

Mustafa Kemal, ordunun desteği olmadan 
düşündüklerini uygulamaya koymasının müm
kün olmadığını yakinen bildiği için7, ordunun 
rejim ve yönetimdeki yerini çok işlevsel ve 
önemli bir konuma getirmişti. Öyle ki ülkedeki 
her türlü bayındırlık hizmetleri bile askerin izni
ne bağlanmıştı. Mustafa Kemal döneminde, sa
nayi tesislerinin, yolların, köprülerin yapımında 
Erkan-ı Harbiye-i Umumiye riyasetinin izninjn 
alınması zorunluydu. Bu konuyu açıklığa kavuş
turan önemli bir örnek olarak Cemal Madanoğ-
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lu’nun bir hatırası dikkat çekicidir. Cemal Ma- 
danoğlu, Diyarbakır Orduevi’nde Urfa Milletve
kili Behiç Bey ile iktisat vekili Celal Bey (Bayar) 
arasında geçen bir konuşmayla ilgili olarak şun
ları anlatmaktadır: Behiç Bey İktisat Vekilinden 
bölgesine bir fabrika ister. Bunun üzerine İktisat 
vekili Celal Bayar ‘Telefon burada emrinizde, şim
di Mareşali arayalım, bulalım. Siz konuşun. Mare
şal izin versin ben Diyarbakır’a da Urfa’ya da bi
rer fabrikanın temelini atayım. Gelecek yıl sonuna 
dek fabrikalar kurulmuş olur. Ama müsaadeyi alın 
bakalım, Mareşal izin vermiyor, engelliyor’8 der. 
Diğer bazı olaylar ise ordunun Mustafa Kemal 
dönemindeki ayrıcalıklı konumunu bütün ay
rıntılarıyla gözler önüne serer mahiyettedir: 
.1927 senesinde 2. Ordu Müfettişi Fahrettin (Al- 
tay) Paşa Muğla’ya gittiğinde vah tarafından kar
şılanmaz. Fahrettin Paşa buna çok kızar ama su
baylara valinin bu davranışına karşılık verme
melerini söyler. Muğla’dan ayrılmasıpdan kısa 
süre sonra gece yarısı yolu kesilen vah, iki subay 
tarafından (Üsteğmen Cemal Madaüoğlu ve 
Yüzbaşı Ruhi) dövülür. Vali, elinde-yüzünde 
darp izleri bulunduğu halde o gece İzmir’e gide
rek Fahrettin Paşa’dan özür diler. Bu olay üzeri
ne komutanı tarafından çağrılan iki subaya Fah
rettin Paşa’nm teşekkürleri iletilir9. Mustafa Ke
mal döneminde genç bir subay olan Amiral Afif

Büyüktuğrul, Milli Savunma Bakanı Saffet Arı- 
kan’m sadece Fevzi Çakmak’m değil, Fahrettin 
Altay Paşa’nm da gerisinde yürüdüğünü anlat
maktadır. Anlattığı hatıralar arasında bir tanesi 
ise ordunun yönetimdeki etkisini ortaya koyma
sı açısından hem çok önemli ve hem de oldukça 
ilginçtir: İzmit Valisi Ziya Tekelioğlu, Korgene
ral Muzaffer Ergüder’i Mustafa Kemal’e şikâyet 
eder. Şikâyetini ‘İzmit Valisi olduğum halde nö
betçi koymuş beni İzmit yollarından geçirmiyor’ 
şeklinde ifade eder. Ergüder’in bu şikâyete ceva
bı ‘İzmit’in her yolundan değil; İzmit-Yalova yolu
nu yaptır dedim, yaptırmayınca ben yaptırdım. 
Şimdi de ben onu o yoldan geçirmiyorum’ olur. Bu 
cevabı işiten dönemin başbakanı İsmet İnö
nü’nün tepkisi ‘Ben de komutan olsam öyle yapar
dım’ şeklinde olacaktır10.

Mustafa Kemal döneminde böylesine etkili ve 
yetkili konumda olan askerler, İnönü döneminde 
etki ve yetkilerinin hızla aşındığını görürler. İnö
nü, cumhurbaşkanı olur olmaz, ordunun yöne
timdeki ağırlığını azaltacak girişimlerde bulunur. 
Fabrika inşa bölgelerinin yerini tespitten, kolluk 
kuvvetlerini denetlemeye kadar uzanan ‘ve devle
tin bütün işlerini Genelkurmay vizitesine tabi kılan 
yönetim anlayışının’ 11 değiştirilmesi yönündeki 
girişimlerini peş peşe uygulamaya koyar. Bunun 
için hem yasal düzenlemelere gider ve hem de es
ki anlayışın temsilcisi üst rütbeli komutanlardan 
bazılarını emekliye sevk ettirir. Emekliliğe sevk 
edilenler arasında 21 yıl Genelkurmay Başkanlı
ğı yapmış bulunan Fevzi Çakmak da vardır. 1929 
yılından beri Genelkurmay İkinci Başkanlığı gö
revini sürdüren Korgeneral Asım Gündüz’ün ya
nı sıra 1. Ordu müfettişi Orgeneral Fahrettin Al
tay da emekli edilir. Ayrıca, eski yönetime yakın 
olan birçok üst rütbeli subay ‘sağlık durumları’ 
göz önünde bulundurularak emekliliğe sevk 
edilmeleri içip hastane baştabiplerine sevk edilir
ler. Bu durum ‘orduda bomba gibi patlayarak ka
rışıklıklara mey/dan vermiştir'12. Gerçekleştirilen 
tasfiye hareketi, üst komuta heyetinin gençleşti
rilmesi gerekçesiyle meşrulaştırılmaya çalışılmış
tır. Ancak yeni terfi ve atamalar bunun aksini or
taya koyar; Fevzi Çakmak’tan boşalan Genelkur
may Başkanlığı görevine getirilen Orgeneral Ka
zım Orbay ve onu takiben de yine aynı göreve 
1946’da getirilen Orgeneral Salih Omurtak ve
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Omurtak’ı takiben aynı göreve getirilen Orgene
ral Abdurrahman Nafiz Gürman Harp Oku
lunun sırasıyla 1904,1907 ve 1903 yılı mezunla
rıdırlar. Fevzi Çakmak yaş gerekçesiyle emekli 
edildiğinde 68 yaşındayken, Gürman göreve ge
tirildiğinde 67 yaşındadır.

25 Mayıs 1940 tarih ve 3832 sayılı Örfi İdare 
Kanunu, ordunun gelenekselleşmiş ayrıcalıklı 
konumuna vurulan en önemli darbelerden birisi 
olur. Bu kanunla, örfi idare komutanlıklarının 
genel güvenlik ve asayişe ilişkin olan ve polise 
de tanınan yetkileri kullanabilmesi için, bakan
lar kurulunun bir kararnameyle komutanlığa 
aktarılacak yetkileri belirlemesi şartı getirilir. 
Bakanlar Kurulunun 4 Aralık 1940 tarihli ve 
2/14780 sayılı kararnamesiyle de örfi idare ko
mutanlıkları, alacakları kararları doğrudan uy
gulamaya koymaktan alıkonulurlar. Örfi idare 
tarafından alman kararlar mahalli zabıta vasıta
sıyla uygulanabileceği hükme bağlanır. Böylelik
le, üstelik tüm dünyayı savaşın sardığı bir za
manda, ordunun hareket sahası daraltılmış ve 
ordunun savaştan faydalanarak bağımsız eylem
de bulunması büyük ölçüde engellenmiş olur. 
Fevzi Çakmak’m 12 Ocak 1944’de emekli edil
mesinden hemen sonra çıkarılan 4580 sayılı ‘Ge
nelkurmay Başkanlığının Vazife Selahiyetleri 
Hakkında Kanun’ ile de Genelkurmay Başkanlı
ğı, Başbakana bağlanır ve Başbakana karşı so
rumlu tutulur. Hâlbuki Genelkurmay Başkanlığı 
1944’e kadar özerk bir kurum olup Başbakan’a 
veya Milli Savunma Bakanına karşı bir yüküm
lülük taşımamaktaydı. Gerçekleştirilen düzenle
meyle, Genelkurmay Başkanlığının 3 Mart 1924 
tarihinde çıkarılan 429 sayılı kanunla tanınmış 
bulunan müstakil olma durumu, bakanlarla 
doğrudan ilişki kurma yetkisi, askeri bütçenin 
TBMM’ne Milli Savunma Bakanlığı tarafından 
getirilmesi uygulamaları kaldırılmış oluyordu. 
Ayrıca Şuray-ı Askeri Kanununun 3. maddesi
nin bazı hükümlerinin iptaliyle Ah Asker-i Şu- 
ra’nm oluşmasında Genelkurmay Başkanlığı’nm 
etkisi ortadan kaldırılır. 30 Mayıs 1949 tarihli ve 
5396 sayılı kanunla da Genelkurmay Başkanlığı 
Milli Savunma Bakanlığına bağlanır. Tüm bun
lar açıkça, sivil otoritenin askeri otoriteyi sınır
laması ve kontrolüne almasından başka bir şey 
olmayan uygulamalardı.

Tercih ve Destek

Özellikle genç subayların İnönü’ye ve CHP ikti
darına yönelik tepkilerinin gerçek nedenleri, 
mesleki konularla ve ordunun yönetimdeki ayrı
calıklı yerinin büyük oranda değiştirilmesiyle il
giliydi. Burada sorulması gereken soru CHP’ye 
karşı Demokrat Parti’nin tercih edilme nedeni
nin ne olduğudur. Askerler DP’yi desteklemiş
lerdir, çünkü başta Bayar olmak üzere DP yöne
ticileri askerin istek ve problemlerine ilgi göster
miş, çözüm için söz vermişlerdir. Bu konuda 
DP’li siyasetçi ve eski Başbakan Yardımcısı Sa- 
met Ağaoğlu’nun anlattıkları önemlidir. Ağaoğ- 
lu’nun açıkladığına göre, alt rütbedeki genç su
bayların bir kısmı ‘Demokrat iktidardan geniş bir 
tasfiye ile beraber ordunun yalnız savaş zamanla
rında değil, sulh zamanlarında da memleketi ida
resinde imtiyazlı bir yeri olmasını isterlerken’, 
yüksek rütbeli subaylar ise ‘ordunun o güne ka
dar kabul edilmiş imtiyazlı mevkiine dokunulma- 
ması gerektiği, çünkü subayların devlet teşkilatın
da memur sayılamayacakları inanandaydılar’13.

Anlaşıldığı kadarıyla genç subaylarla DP yö
neticileri arasında karşılıklı isteklerin gerçekleş
tirilmesi yönünde görüşmeler yapılmış ve sözler
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verilmiştir. Genç subaylardan ve örgüt liderle
rinden Celal Yıldırım’m ‘1950 seçimi öncesinde 
ordu adına Bayar’a teminat verdik’14 demesi bu
nun kanıtlarındandır. Yıldırım’ın bahsettiği te
minat, CHP’nin 1950 seçimlerinde de hile yapıp 
iktidarı devretmemesi durumunda yönetime fi
ilen müdahale edecekleriyle ilgilidir. Buna karşı
lık genç subayların isteklerinin gerçekleşmesini 
sağlamak amacıyla Korgeneral Fahri Belen’in ve 
Albay Seyfi Kurtbek’in DP kadrolarına kaydının 
yapılması kararı alınır. Bir diğer gizli örgüt men
subu Kenan Esengin de 1948 yılında Bayar ve 
Menderes’in bulunduğu bir grup DP yöneticisi 
ile görüşür ve aralarında bazı görüş alışverişle
rinde bulunurlar15. Bu tür görüşmeler sırasında 
‘Bayar 1950’de müdahale olursa yapacağınız ihti
lalde hen de emrinizde hir nefer olurum’16 diyerek 
askere sadakatini dile getirir. Askerin DP’ye des
teği ise, DP yönetimine iktidar teminatının ve
rilmesinden başka bir anlama gelmemektedir. 
Bu nedenle haklı olarak ‘DP’nin iktidara gelmesi, 
sivil ve asker bürokrasinin yenilgisi değil, bürok
rasinin sivil kanadının yenilgisi'17 olarak değer
lendirilmiştir.

14 Mayıs 1950 tarihindeki seçimde ve hemen 
sonrasında taraflar sözlerini tutarlar. Genç su
baylardan Sıtkı Ulay’m anlattığına göre, gizli ör
güt içinde bulunmamakla birlikte Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin neredeyse üçte ikisi DP’yi destek

ler ve bu subaylar bulundukları yerlerde, DP’ye 
oy vermelerine karşın yine CHP iktidarda kalır
sa bize ne yapar korkusunu silmek için halka 
güven duygusu aşağılamak için çaba gösterir
ler18. Seçim sonuçları belli olunca bazı general
lerin İnönü’ye giderek sonuçları iptal ettirmek 
önerisinde bulundukları haberleri işitilince de 
genç subaylar hemen harekete geçerler. 
TBMM’nin toplanacağı gün Ankara’daki 28. Tü- 
men’e bağlı bazı birlikleri eğitim yapıyormuş gi
bi gösterilip Meclis’e doğru yaklaştırarak duru
ma müdahil olduklarını gösterirler19. Ordudan 
DP’ye katılanlardan Korgeneral Fahri Belen ile 
gizli örgütten Albay Seyfi Kurtbek milletvekili 
olarak Meclis’e girerken, Belen aynı zamanda 
Bayındırlık Bakanı olarak hükümet kadrosu içe
risinde yer alır. DP 14 Mayıs’ta hükümet olur
ken, Celal Bayar ise TBMM’nin 22 Mayıs 1950 
günü yaptığı oturumda cumhurbaşkanı seçilir. 
Böylelikle Çankaya’nın nöbetçisi değiştirilmiş 
olur.

Notlar:
I Fahri Belen, Ordu ve Politika, s. 32
2,Ahmet Yıldız, ‘27 Mayıs Devrimi ve Askersel Darbeler’, 

s.26
3 Süleyman Külçe, Mareşal Fevzi Çakmak, Askeri ve Hususi

Hayatı, Ankara, 1953, s. 62
4 Uğur Mumcu, Kazım Karabekir Anlatıyor, Tekin Yayınevi,

İstanbul, 1990, s. 155
5 Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu, Ordu ve Politika, Bedir

İstanbul, 1967, s. 241
6 Nejat Soner, Atatürk Dönemi, 19 Altın Yılın Öyküsü (1919

1938), Milliyet Yay. İstanbul, 1975, s. 73,74
7 Mevlüt Bozdemir, Türk Ordusunun Tarihsel Kaynaklan,

AÜSBF yayınları, Ankara, 1982, s. 163
8 Cemal Madanoğlu, Anılar, s. 135.
9 Cemal Madanoğlu, Anılar, s. 61-66
10 Afif Büyüktuğrul, Büyük Atamız ve Türk Denizciliği, Tür

kiye İş Bankası Yayınları, Yer yeri yok, 1966, s. 142
I I  Hikmet Ûzdemir, Rejim ve Asker, s. 16,18
12 Fahri Belen, Ordu ve Politika, s. 28
13 Samet Ağaoğlu, Demokrat Partisi Doğuş ve Yükseliş Se- 

bepleri/Bir Soru, Baha Matbaası, İstanbul, 1972, s. 
217,218

14 Güneş, 2 Aralık 1986
15 Kemal Esengin, 27 Mayıs ve Ordudaki Kıyımlar, İstanbul,

1978, s. 10; Güneş, 2 Aralık 1986
16 Sıtkı Ulay, 27 Mayıs I960- Harbiye Silah Başına!, s. 13
17 Ümit Ûzdağ, Menderes Döneminde Ordu-Siyaşet İlişkileri

ve 27 Mayıs İhtilali, Boyut Kitapları, İstanbul, 1997, s. 
167

18 Sıtkı Ulay, 27 Mayıs 1960- Harbiye Silah Başmal, s. 14
19 Sıtkı Ulay, 27 Mayıs 1960- Harbiye Silah Başına!, s. 14,15

44 ÜMRAN MART ‘07



Irak İşgalinin 5. Yılı

BEŞİNCİ YILINDA IRAK İŞGALİ

Konuşanlar: Akif Emre, Ali Bulaç, Cevat Özkaya

Cevat Özkaya: Hoşgeldiniz. Bildiğiniz gibi 
Irak’ın işgalinin beşinci yılına giriyoruz. Ameri
ka’nın Irak’ı işgali 11 Eylül hadisesinden sonra 
başlayan bir sürecin sonucu gibi gözüküyor. 
Önce Afganistan, ardından Irak işgal edildi. 
Irak’ı işgal ederken bir takım gerekçeler öne sü
rüldü. Irak’ta kimyasal ve nükleer silahların var 
olduğu iddia edildi. Sonuçta herkes bu silahların 
olmadığını söyledi. Buna rağmen neden işgale 
devam ediliyor? Nedir gerçek sebep?

Ali Bulaç: Irak işgalini Afganistan’ın işgaliy
le hatta Lübnan ve Filistin’deki olaylarla bir ara
da ele almak gerekir. Çokça sözü edilen Büyük 
Ortadoğu Projesi 22 Arap, 4 tane de Arap olma
yan İslam ülkesinin (Türkiye, Afganistan, Pakis
tan ve İran) içinde yer aldığı 26 ülkeyi kapsayan 
büyük bir proje. Benim kanaatime göre bu pro
jenin tahakkuku için tespit edilmiş planlar de
vam ediyor. Her zaman dediğimiz gibi tek bo
yutlu bir plan yoktur. A’dan Z’ye kadar planlar 
yapılır. Birisinde sorun ortaya çıktığında iki baş
kan devreye girer. Ama her halükarda 26 ülkeyi 
içine alan çok geniş kapsamlı bir proje. Buna bir 
görüşe göre 1976’larda karar verilmişti. Bir gö
rüşe göre de 1990’larda karar verilmişti. Fakat 
bunu uygulayacak bir ekibi bekliyordu. Bush se
çilip de yönetimi Neocon’lar ele aldıktan sonra 
harekete geçtiler. Bu projenin üç hedefi vardı. 
Birincisi küresel hedef; İkincisi bölgesel hedef; 
üçüncüsü noktasal hedefler, Afganistan ve Irak

gibi. Küresel hedefi kısaca ifade etmek gerekirse; 
birincisi Avrupa Birliği, Bağımsız Devletler Top
luluğu, Çin ve Hindistan gibi muhtemel güçle
rin Amerika’ya karşı aktif hale gelmesi, rakip ol
ması Amerika’yı şimdiden harekete geçirdi. Bun
ların önlerini kesme stratejisi olarak yapıldı. Bu
nu iki şekilde yapabilir. Enerji kaynaklarını ve 
enerji nakil hatlarını kontrol altına almak; İkin
cisi bu stratejik bölgeyi kendi nüfuz alanı içine 
almak. Fakat bundan ibaret değil. Daha zahmet 
oluşturan, İslam dünyasında küresel sistemin 
kendisine karşı hem entelektüel hem de sosyal 
alanda gelişen ve giderek de politik renk almaya 
başlayan muhalefetin önceden hesaplanarak 
bastırılmak istenmesidir.

Burada son derece reel unsurlar var. Avrupa 
Birliği bölgesel entegrasyon olarak ortaya çıkı
yor. Bağımsız Devletler çerçevesinde Rusya ye
niden güçleniyor. Hatta Ortadoğu’ya inme ko
nusunda çok önemli adımlar atıldı. İslam Konfe
ransı örgütünde yer almak isteğini belirtti. Pa
kistan veto etmeseydi tam üye olacaktı. Şu anda 
gözlemci üye olarak katılıyor. Pakistan’ın muha
lefetinin asli sebebi İslam faktörü. 20 milyonluk 
Müslüman nüfusuyla Rusya iKÛ’ye girerse daha 
çok hak sahibi olacak. Bu da Pakistan’ı etkisiz 
duruma düşürür. Bütün gözlemciler şunu ifade 
ederler; bir on sene Çin Halk Cumhuriyeti bu 
büyüme sürecini devam edecek olursa meydan 
okuyacak duruma gelebilir. Benzer durum Hin
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distan hakkında da söylenebilir. Ama bütün 
kavga İslam Dünyası ve İslam toprakları üzerin
de cereyan ediyor.

İşgallerin Amacı İslam’m 
Küresel Güç Olmasını Engellemek

Özkaya: Zaten bahsedilen 22 ülke de İslam coğ
rafyası üzerinde.

Bulaç: Hindistan, Çin, Rusya ve Avrupa böl
gesel entegrasyonlara giderken kendiliğinden 26 
ülkenin paramparça olması garip bir durumdur. 
Bunları birleştirecek, bir ideal birliğidir. Bu 
Müslümanlıktır, İslam’dır. Çıkarlar da ortaktır. 
Coğrafya birbirinin devamıdır. Mağrip’ten yürü
yerek Çin Şeddine kadar gidebilirsin. Kaynakla
rına baktığın zaman bütün ülkelerin kaynakları 
bir şekilde diğerlerini tamamlayacak nitelikte
dir. İslam’ın bu küresel sistemin dışına itilmesi 
veya kenara itilmesi, buradaki siyasi rejimlerin 
devamlı baskı altında bulunması ister istemez 
Müslümanlarda ortak bir bilinç uyandırır. İs
lam’ın bölgesel bir güç olarak ortaya çıkması, 
küresel bir aktör ve rakip olması demek. Benim 
kanaatime göre bugün küresel modernliği ve ge
leneksel modernliği temsil eden Amerika ile Av
rupa’nın entelektüel kaynakları artık yeterli ol
maktan çıkmıştır. Ama İslam yepyeni bir para

digmadır, yükseliş halindedir. Sorun sadece kü
resel düzeyde petrol kuyularının ve İsrail’in gü
venliğini garanti altına almak değildir. Çünkü 
zaten petrolün akışı konusunda çok önemli bir 
problem yoktur.

Özkaya: Yani petrol Amerikan şirketleri ta
rafından dağıtılmayacaksa, ABD’nin orada olun
masının anlamı yok.

Bulaç: Zaten petrol üreticileri tam anlamıyla 
hâkim durumda mıdırlar? Hayır. Bu böyle olun
ca ‘Bu ülkeler kendi dinamikleri ile kendi hakla
rında kendileri karar vermeden önce müdahil 
olalım’ diye düşündüler; ‘Hem bu çevredeki po
tansiyel bölgesel güçleri kontrol altına alalım, 
hem bu bölgeye kendimiz şekil ve nizam vere
lim.’ Dolayısıyla bölgesel bir amaç devreye giri
yor. Nerede başlıyor? Irak ve Afganistan’da. Af
ganistan’a girerken gerekçe ne idi? Orada El Ka
ide var, Üsame bin Ladin ve adamları burada ko
runuyor. Aslında Taliban orada uluslararası hu
kuka son derece uygun bir dil kullandı ve gelin 
bunu beraber araştıralım. Tarafsız mahkemeler 
kurulsun, komisyonlar oluşturulsun. Ve hakika
ten böyle bir şey var mı yok mu karar verelim. 
Fakat bu bir bahane idi. Kimse Taliban’ı dinle
medi. Amaç Afganistan’a girmekti ve girdiler. 
Irak’a girerken de bahaneleri hazırdı. Kitle imha 
silahları ve Saddam’m terör örgütlerini eğittiği
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iddiası. Bunların da tamamen bahane olduğu an
laşıldı. Benim kanaatime göre Irak’a girmeleri
nin sebebi tüm bölgesel değişim projesinin nü
vesini Irak’ta gerçekleştirmekti. Plan Irak’ı üçe 
bölmekti; kuzeyde büyük Kürt Devleti, Orta 
Irak’ta Sünni Arap Devleti, güneyde de Şii Dev
leti kurarak, tarihi Filistin devletinde yaşayan 
3,5 milyon Filistinliyi bu orta bölgeye sürüp, 
Ürdün’ü de bu Orta Irak’la birleştirmek.

Özkaya: Burada şunu sormak istiyorum. 
Irak’ı rol model olarak mı seçtiler? Pilot bölge 
olarak seçip, Irak’ta uyguladıklarını diğer bölge
lerde de uygulayabileceklerini mi düşündüler?

Bulaç: Türkiye’ye de, İran’a da, Suriye’ye de, 
Suudi Arabistan’a da bunu uygulayacaklar. 
Irak’ta olup bitenlerin onların planladıkları şe
kilde gelişmesi halinde bu operasyon diğerlerine 
de sıçrayacaktır.

Özkaya: Burada Akif Bey’e geçelim. Ah 
Bey’in ifade ettiğine göre bu işgal sadece petrol 
için yapılmış bir işgal değil. Petrol elbette önem
li bir neden, ancak asıl olan değerlerini yitirmiş 
bir dünyanın, değer üretme potansiyeli olan bir 
coğrafyayı parçalamak istemesi. Zaten uluslara
rası belgelerde de Büyük Ortadoğu olarak seçi
len bölge için “entegre edilemeyen boşluk” tabiri 
kullanıldığından bahsediliyor. Bu konuda neler 
söyleyeceksiniz?

Akif Emre: Tüm bunlara ilaveten şu husu
sun iyi anlaşılması gerektiğini düşünüyorum: 
Küresel kapitalizmin geldiği aşama anlaşılma
dan işgalin gerekçesi ve hedefinin kavranması 
mümkün değildir. Kapitalizm yeni bir aşamaya 
gelmiştir. Yeni aşamaya kadar ulus devletlerin 
sırtına binerek, adeta siyasal birim olarak onu 
kullanarak kapitalizm yayıldı. Artık kapitalizm 
ulus devleti de aşmış, yeni stratejisinde Amerika’ 
dahil, küresel ölçüde etkiye kavuşarak yeni stra
tejiler belirlemiştir. Bu noktada ulus devlet kü
resel kapitalizm ilişkisi yeni bir boyut kazanmış
tır. Bu aşamada Amerikanın kendi stratejik çı
karları ve kaygıları ile küreselleşmenin getirdiği 
zorlamalar ırak işgalinde örtüşmüştür; bu ilişki 
biçimini iyi analiz etmek durumundayız. Geniş
lemenin askerî, kültürel ve ekonomik boyutları 
var. Burada medeniyetler çatışması ya da değer
ler çatışması devreye giriyor. Modernitenin ica
dıyla birlikte kapitalizmin damgasını vurduğu, 
şekillendirdiği batı uygarlığının ortaya çıkardığı

sosyokültürel ve ekonomik modelle özdeşleşen 
evrensel olduğunu iddia eden Batı’nın hayat tar
zına, sisteme karşı direnebilen kültür havzası, 
medeniyet havzası İslam dünyasıdır. Hala yeryü
zünde direnebilen, potansiyel güç olan merkezi 
ve alternatif değerler sistemi sunabilen jeokültü- 
rel kuşaktır İslam dünyası.

Özkaya: Bir parantez açmamız gerekirse, İs
lam dünyası bilinçli olarak eklemlenmemiş bir 
dünya değil, eklemlenememiş bir dünya. Yani 
eklemlenme kabiliyeti olmayan bir dünya diye 
bir fikir beyan edilir. Hakikaten İslam dünyasın
daki insanların eklemlenme kabiliyeti mi yok?

femreî İslam dünyası bilinçli olarak dünya 
sistemine karşı direnmektedir, eklenmeme ira
desini gösterebildiği oranda hayatiyetini sürdü
rebilmekte olduğunun bilincindedir. Bu nokta
da Edward Said’in doğu yaklaşımı, farklı bir or
yantalizm üretir. Bu konu ayrıca ele alınabilir.. 
İslam dünyasının da “demokrasi gibi çağdaş de
ğer ve kavramları” benimseme, üretme yeteneği 
olmadığını söyleyen oryantalistlere karşı çıka
rak, imkan tanındığında Ortadoğu’nun bu de
ğerlere adapte olabileceğini, bir erdem olarak 
sunar. İslam dünyasının değerleri itibariyle ek- 
lemlenememesi yeteneksizlikten kaynaklanmı
yor. Bu toplum, bu coğrafyadaki kültürel malze
me, insan malzemesi, kadim zamanlardan yer
yüzünün en önemli medeniyetlerini kurmuş bir 
hafızaya sahiptir. Ayrıca İslam medeniyetinin 
şekillendirdiği coğrafya, beyin yapısı ve hayat 
tarzı, dünya tasavvurları temel sorunlara cevap 
arayan insanlığa,farklı medeniyetlere alternatif 
olma imkanını elinde bulunduruyor. Çin, Hin
distan gibi Uzakdoğu’nun sistem önermeyen, 
dünya sistemine meydan okumaktan uzak mis
tik yapılarının alternatif olma şansı yok. Mesela 
Japonya alternatif midir? Japonya sadece “biz de 
teknoloji üretebiliriz” fikrini verir. Japon’ muci
zesi denen şeyin batı karşısında ürettiği bir de
ğerden söz edilemez. Ama İslam dünyası bir şey
leri gerçekleştirip, maddi hayata geçirdiği vakit, 
bu hayat tarzını, Batı’nın önerdiği insan tipini, 
toplum yapılarını, ekonomik yapılarını, toplum
sal ilişkileri, dünya tasavvurunu tümüyle farklı 
bir biçimde şekillendirecek; böyle dünya öneri
yor. Dolayısıyla burada uzun vadede ciddi an
lamda batı karşısında bir meydan okuyuş söz 
konusu. Ve batı bunun çok iyi farkında.
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Özkaya: Bugün Müslümanların hallerini dü
şündüğümüzde bu önerinin Müslümanlardan 
geleceği pek gözükmüyor ama galiba mevcut 
potansiyeli düşünerek önlem alıyorlar.

Emre: Bizim düştüğümüz önemli bir yanılgı 
var. Müslümanların haline bakıp, İslam medeni
yetinin öldüğünü zannediyoruz. İslam medeni
yeti değerleriyle, ilmi-entelektüel kaynaklarıyla 
hala diri olarak duruyor. Bu medeniyetin diri ol
duğunu gösteren dinamikler; değerleridir, kay
naklarıdır, teorik çerçevesidir, bütün bunlar ha
len mevcuttur. Sorun varsa bu medeniyeti yaşa
dığımız çağa uygulayacak, hayata geçirecek in
san malzemesinde aranmalıdır. Burada bir kırıl
ma var. Bunu zaten herkes görüyor. Bu medeni
yetin temel değerleriyle o toplum sağlıklı bir 
ilişki kurduğu vakit, dehşetli bir açılım olacak

tır. Sadece Ortadoğu için değil, dünya için de 
farklı bir gelecek vadetmektedir. Bu potansiyeli 
en az bizim kadar batıklar da farkında.. Bütün 
sorun bu sağlıklı ilişkinin kesilmesinde. Yani 
tıpkı kalbin damarlara kan pompalaması gibi; 
ana damarla kol arasındaki akışı sağlayacak hat
larda bağlantı sorunu var. İslam dünyası bilinç 
düzeyinde kalbiyle sağlıklı bir ilişki kurduğu an 
onu hayata geçirecek uzuvlar tüm canlılığı ile 
harekete geçebilecek demektir. Yani bağlantıyı 
kurduğumuz vakit felaha çıkılacak. Özetle me
deniyetimizin hayatî unsurları sağlam duruyor. 
İnsan unsurunun hareket kabiliyetinde sıkıntı 
var. Dolayısıyla İslam medeniyeti dediğimiz bir 
gerçeklik olarak, tarihsel tecrübeleriyle birlikte, 
kaynakları, tasavvurları, modelleri denenmiş, 
gerçekleştirilmiş. Bunun da pek çok tecrübesi 
ortaya konmuş ve her an da konulabilir dirilikte 
bir hazine olarak önümüzde. Yani mitolojik bir 
şey değildir. Nostaljik bir sayıklama değildir. 
Dünyaya alternatif değerler sunduğunu savun- 
makjmakronizm de değildir. Grek medeniyetiy
le şu an ki Yunanlıların ilişkisi türünden bir iliş
ki de değil. Sosyal anlamda bu coğrafyada hâkim 
olmuş bir medeniyetten bahsediyoruz. Dolayı
sıyla bu medeniyetin varisleri yaşadıkları haya
tın şartları ile medeniyetlerinin önerdiği değer
leri buluşturan o sentezi gerçekleştirdikleri va
kit, dünya ölçeğinde çok ciddi bir atılım gerçek
leşecektir.

| Şimdi burada belirtmemiz gereken bir başka 
husus da; küresel kapitalizmin önemli bir özelli
ği, eklemlenebilme yeteneğidir. Aslında eklem
lenebilme yeteneği kapitalizme özgüdür. Burada 
da yanılsama var. Kapitalizmin en büyük avan
tajı buradadır. Farklı kültürleri, hayat tarzların 
içselleştirerek kendine dönüştürmesini bilir ve 
böylece yeni hayat tarzlarına, coğrafyalara ek
lemlenerek genişlemesini bilir. Mesela Uzakdo
ğu kültürlerine eklemlenirken onun mistik un
surların alarak içselleştirirken zaten sistem 
önermeyen bu kültürleri kendi içinde eritir, dö
nüştürür. Eklemlenirken dönüştürebilir. Bu for- 
mülasyona uymayan tek coğrafya Ortadoğu, da
ha genel anlamda İslam dünyası... Hem kendisi 
eklemleniyor ama öbürünü de dönüştürüyor. 
Önemli olan orada üretim ve tüketim toplumu 
modelini, insan tipini oluşturabilmek. Burada 
değişik renkler, motifler katabilir bu süratle sü-
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Akif Emre. Alı BuJaç, Cevat özkaya I Irak İşgalinin 5. Yill

rekli genişleme imkanı buluyor... Burada bari
yer olarak İslam dünyasının geldiği dalga kırılı
yor. Zaten kapitalizm de artık küreselleşti. Küre
selleşme çok ciddi bir olgu. Bunun dinamikleri
ni çok iyi kavramamız gerekiyor. Yeni bir aşa
maya geldi. Ulus devletleri de aştı. Dolayısıyla 
ister istemez eklemlenme sorununu, İslam dün
yasındaki bariyeri kırmak zorunda. Burada ciddi 
engeller ortaya çıkıyor. İkincisi ‘değerler sistemi’ 
açısından bir çatışma var. Bu hususta şunu söy
lememiz gerekir; Büyük Ortadoğu Projesinin 
asıl odaklanmamız gereken yönü İslam toplum- 
larındaki zihin dönüşümüne yönelik olmasıdır. 
Bombalar, işgaller, çekilen acılar sonuçta bir gün 
sona erecektir. Evet acı veriyor, insanlar öldürü
lüyor, toplumlar paramparça oluyor, İslam coğ
rafyasında kan dökülüyor. Ama zihinsel dönü
şüm gerçekleştirilirse -ki iddiaları o- esas tahrip 
edici bombardıman budur.. Asıl yıkım da bu 
şeklide olacaktır. Parantez içi söyleyeyim; ben 
bu dönüşümü gerçekleştirebilecekleri kanaatin
de değilim.

Irak özeline hemen dönmek gerekirse; ortaya 
çıkan senaryo, adeta mayınlı bir alan, bubi tu
zakları konularak işgal sonrası süreç hazırlandı. 
İslam’ın bir araya gelme, umut vadetme, alterna
tif olma iddialarını kanla bastırarak, cebrle zi
hinleri dönüştürmeyi, İslam’ı umut olmaktan çı
kartılmayı hedefleyen bir proje gerçekleştirili
yor. Yani esas proje kültürel ve zihinsel bir dö
nüşümle alakalı.

Üçüncüsü Amerika’nın kendi iç dinamikleri
ni çok iyi kavramamız gerekir. Ali Bulaç Bey işa
ret etti, bu zaten konuşulmuş, planlanmış bir 
proje. Amerika gibi büyük bir devlet, 11 Eylül 
oldu diye bütün stratejilerini bir anda temelden 
değiştirmez. Bunun hazırlıklarının çok önceden 
yapıldığı biliniyor. Şu anda Bush’un ekibinde 1 
numaralı adamlarının hazırladıkları raporların
da (PNAC örneği) Amerika’nın yeni bir Pearl 
Elarbor’a ihtiyacı var diye apaçık yazdılar. 11 Ey
lül bu hazırlanmış stratejinin işaret fişeği oldu. 
Sonuçta Amerika bir tüketim ve refah toplumu. 
Bu refah toplumunda Amerikalı bir birey Irak’ın 
nerede olduğunu bile bilmeyebilir. Zaten hiç 
umurunda değildir. Aldığı McDonald 2.5 do- 
lar’dan 3 dolara veya 4 dolara çıktı mı bunun he
sabını yapıyor.

İkinci Dünya Savaşında vizyonları şu idi,

İslam medeniyeti değerleriyle( ilmi-entelektüel k a r  
naklarıyla hala diri olarak duruyor. Bu medeniyetin 
diri olduğunu gösteren dinamikler; değerleridir,
kaynaklarıdır, teorik çerçevesidir, bütün bunlar ha
len mevcuttur. Sorun varsa bu medeniyeti yaşadığı
mız çağa uygulayacak, hayata geçirerek insan mal
zemesinde aranmalıdır. Burada bir kınlına var. Bu 
medeniyetin temel değerleriyle o toplum s a ğ 'ık lı  b ıı 
ilişki kurduğu vakit, dehşetli bir açılım olacaktır.

A.BD, dünya nüfusunun %6’sını oluşturmalarına 
karşın, dünya kaynaklarının ise %50’sini tüket
me dengesini ellerinde tutuyorlardı. İşte temel 
sorun bu stratejik refah dengesini koruyabil
mek. Bugün tek başına ABD’nin hakim oldu- 
ğu/tükettiği kaynak oranı %40’a indi. Bu strate
jik  belgelere geçmiş ifadelerdir. Dolayısıyla bu 
çıkar ilişkisinin işgal politikalarıyla yakından 
ilişkisi olan çok somut gerçeklik olarak karşı
mızda. Bunu görmeden de pek çok durumu 
açıklamak mümkün olmayacak demektir..

İngiltere’de de gördük. Sivil anlamda işgale 
karşı en büyük gösteriler Londra’da yapıldı. 
1.5-2 milyon insan yürüdü. Ama İngiliz halkı 
Amerikanın en büyük destekçisi olan Blair’e tek
rar oy vererek suç ortaklığı yaptılar. Neden? 
Pastadan pay alarak yani İşgalin nimetlerinden
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faydalandıklarını gördüler. İngilizler bunu gün
lük hayatlarına yansıdığını gördü. İşin bu boyu
tu var.

Bulaç: Yürüyüşten sonra bir konuşma yapıl
dı: ‘Beyler yürüdünüz güzel, savaş karşıtı olmak 
güzel de unutmayın ki refahınızda bu savaşın bir 
payı var.’

ABD Irak’ta Bilerek Kaos Ortamı Oluşturdu

Özkaya: Belki bu konuyla direkt alakalı değil 
ama 3000 tabut gitti Amerika’ya. Eğer bu sayı 
5000 olursa çeker giderler diye bir şey yok yani. 
79.0Q0 insan ölmüş Vietnam’da; 3-5 bin insanla 
vazgeçilmez. Planlanmış, programlanmış bir ey
lem.

Bulaç: Ölenler de iktidar yakınlarından, seç
kinlerden, varsıllardan değiller. Parasız, alt ke
simden insanlar.

Emre: Evet, petrol Amerika’ya akıyor, iyi ta
mam da, Çin’in petrole çok ciddi ihtiyacı var, 
Avrupa Birliği’nin ihtiyacı var. Burada biraz ba
ğımsız gibi duran Rusya’yı bir kenara koyarsak, 
ABD’nin potansiyel rakipleriyle önümüzdeki 
on-on beş yıl sonra pazarlığa oturduğunda, şim
diden askeri olarak pozisyonun güçlendirmek 
istiyor Amerika.

Irak’ta yaşanan bu kargaşanın da bilinçli ola
rak çıkarıldığını düşünüyorum. Askeri varlığın 
sürekli kılınabilmesi ve meşrulaştırılması için 
orada kaotik ortamın sürmesi gerekiyor. Çünkü 
2002’den beri sürece baktığımızda böyle mayın
lı alanlar devamlı korunmuş. Çıkar hesapları uğ
runa İraklıyı feda ediyorlar.

Özkaya: Irak’ta mezhep ayrılığı hep oldu. 
Tarihin belli zamanlarında çatışmalar da oldu. 
Ama bugün gelinen noktada o mezhep farklılığı 
özellikle tetiklenip kaosa sürükleniyor. Hem 
mezhep ayrılığını, hem de etnik ayrılığı beraber 
kullanıyorlar. Irak bölüneceği var sayıldığı za
man kuzeyi Kürt bölgesi deniyor. Orta Sünni 
bölgesi. Aşağısı Şii bölgesi. Burada etnik yapı da 
kurcalanıyor. Kürtler Sünnidir genel anlamıyla, 
ama orada ‘Sünni bölge’ demiyor, ‘Kürt bölgesi’ 
diyor, etnisite olarak ayırıyor. Öbür taraf da 
mezhebi olarak taksim ediliyor. Ben Ali Bey’e 
sormak istiyorum, neden böyle bir kaosu tetik- 
lemek istiyorlar?

Bulaç: Başta belirtmiştiniz, bu coğrafyaya

“entegre edilemeyen boşluk” demiştiniz. Akif 
Bey’in ifadeleri de son derece doğru. Onun kal
dığı yerden devam edeyim. Irak’ta da teknik bir 
tabir koymuşlar: yaratıcı kaos. Bir kaos ortaya 
çıkarıyor Irak’ta, o kaostan yeni bir şey çıkara
cak. Bir defa bu bölgeye yeni bir şekil verilecek
se, biz geçen yüzyıldan bu yana biliyoruz ki dı
şarıdan gelen her güç kendi modelini ve politik 
görüşünü bu bölgeye empoze ediyor. Yani Ingi- 
lizlerin hâkim olduğu yerlerde monarşiler var
dır, Fransızların hâkim olduğu yerlerde askerî 
dikta cumhuriyetleri kuruldu. Şimdi de ABD dü
zenleyici, birlikleri aktör, kaos meydana getiri
yor. Kendi politik kültürüne uygun biçimde ya
pacak. Federasyonlar kuracak. Yapıyı yeniden 
coğrafya olarak dizayn ediyor. Tabii burada ih
mal ettiği konu şu bizim coğrafyamızda etnik 
gruplar, dini mezhepler ve diğer büyük dinler 
(İslam, Hıristiyanlık ve Yahudilik), bunların alt 
inanç grupları var. Şiilik, Sünnilik gibi.. Onların 
daha alt grupları var: Şafii, Hanbeli, Maliki gibi 
veya tasavvuf tarikatları Nakşi, Kadiri gibi. Ya da 
nispeten heretik sayılabilen Dürzilikten, Nusay- 
riliğe kadar, gulat diyebileceğimiz gruplar var. 
Bir de etnik gruplar var; Kürt, Türk, Arap gibi. 
Bunlar bizim bölgemizde iç içe ve yan yana yaşı
yorlar. Sırt sırtadırlar. Ortadoğu’nun neresine gi
dersen git bunu görürsün. Ya yoğunluk biraz 
fazladır, ya da çeşitlilik biraz farklılaşır. Aşağı 
yukarı ana havzalarda böyledir. Türk, Kürt, 
Arap, Sünni, Nasturi köyleri yan yanadır. Büyük 
kentlerde ise Şii kenti, Sünni kenti veya Arap 
kenti gibi kentler yoktur. Bizim bölgemizin ikin
ci büyük özelliği büyük devletlerle ve impara
torluklarla yönetilmişlerdir. Büyük bir şemsiye 
vardır. Bu şemsiye bütün mezhepleri, etnik 
grupları, kavimleri kendi şemsiyesi altında top
lamıştır. Bu demek değildir ki, insanlar hep gül
lük gülistanlık yaşamışlardır. Tarih boyuna ırk 
savaşı yoktur, mezhep savaşı yoktur, belirli sa
vaşlar vardır; hanedanlar, beyler birbirleriyle ça
tışmışlardır. İktidarlar hanedanların isimlerine 
atfedilerek kurulmuşlardır: Osmanlı İmparator-! 
luğu, Safevi Devleti gibi.. Bu kimseyi rahatsız et
mez. Etnisiteyi işaret etmediği için o diğerlerini 
rahatsız etmez. ‘Ben Osmanoğulları hanedanının 
olduğu bir devlette yaşıyorum’ dersin. Ama ra
kip hanedanlar çıkar kavga eder, orada isyanlar 
olur, bastırılır, bastırılmaz, yeni devletler kuru-!
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lur; fakat bugün modern ulus devletlerin ve fe
derasyonların özellikle çıkarttığı sorunlar tarih
te yaşanmamıştır. Amerika kendi kültürünü ge
tiriyor ve bir fil gibi olaya dalıyor. Her şeyin çok 
hassas bir şekilde dizayn edildiği bu bölge züca- 
ciyedeki kristal gibi son derece hassastır. Belli 
bir düzen, estetik ve adalet içinde yerleştirilmiş
tir. ABD filin zücaciye dükkânına dalması gibi 
dalıyor ve her şeyi alt üst ediyor. Bu modelin 

( tutması mümkün değildir.
Şimdi Irak’ta bugünkü kaosa geldiğimiz za

man, mezhep savaşından bahsedilir. Bu çok 
önemli bir sorun. Tarih boyunca burada hiç 
mezhep savaşı olmadı da neden şimdi olmakta? 
Şiiler, Sünniler birbirlerini öldürmekte. Buna 
kelimenin tam anlamıyla veya Batı’daki gördü
ğümüz örnekleriyle mezhep savaşı demek 
mümkün değildir. Burada üç önemli örnek var, 
bunları göz önünde bulundurmamız gerekir: 
Bir tanesi yabancı istihbarat birimlerinin provo- 
katif faaliyetleri. Son derece önemli! Çünkü gi
diyor, Sünnilerin camiine bomba atıyor ve di
yor, ‘Şiiler orayı bombaladı’. Yahut ta Şiilerin bir 
türbesini bombalıyor, ‘Sünniler bombaladı’ di
yor. Her iki tarafı da tetikleyecek uygun bir ze
min oluşturuluyor. Bir diğer husus da radikal, 
laik, Arap milliyetçileri, Saddam’ın Baas ordusu 
bu işte birinci derecede rol oynamakta. Onlar 
da şu mesajı veriyorlar; burada bizim dışımızda 
kimse kamu otoritesini oluşturamaz. Kurması
na da izin vermeyeceğiz. Ya biz oluruz, yahut ta 
kimse olmayacak. Kelimenin gerçek anlamıyla 
terör de yapıyor bunlar. Yani halktan bir grup 
belediyede işe girecek, oraya saldırıyor. Bunla
rın normları yok; ne dinî kaygıları var, ne de İs
lâmî kaygıları. Üçüncüsü, çok daha önemli bir 
faktör var ki bu hususta daha da yoğunlaşma
mız gerekir. Bu çatışmalarda rol oynayan ke
simler lümpendir. Kaba, eğitimsiz, hiçbir eğitim 
almamış, şehrin varoşlarında büyümüş işsiz 
güçsüz, umudu yok, değerlerini yitirmiş; ki bü
tün İslam dünyasında bu kesimler artmakta, 
hatta Türkiye’de de sayıları çoğalmakta. İste bu 
insanların bu işte oynadığı rol var. Bundan do
layı ne Sünni ne Şii ulema söz geçiremiyor. Her 
gün bir araya geliyor bunlar. Üç gün önce Yusuf 
Karadavi ile Rafsancani El Cezire’de üç saat sü
ren çok olağanüstü bir program yaptılar. Sünni 
alimler, Iran’dakiler, Mısır’dakiler, Lübnan’da-

kiler Suudi Arabistan’dakiler bir araya geliyor, 
söz geçiremiyorlar.

Küresel Güçler Etnisite ve Mezhepler 
Üzerinden Savaşıyor

Emre: Bu işin bilinen anlamda mezhep savaşı ol
madığını, -ısrarla öyle anlamlandırılmak isten
mesine rağmen- altını çizmeliyiz. Şiilikte bir di
ni otorite, mercii var, onların sözleri bile eylem
leri engel olma konusunda bağlayıcı olamıyor. 
Özellikle mezhep savaşı olduğuna inanmamız 
isteniyor. Bunun isminin böyle konulması husu
sunda bilinçli bir tercih olduğunu düşünüyo
rum. Salt Amerikan yönetiminin bölgeye miyop
luğundan kaynaklanan, beceriksizliği indirgen
miş bir sonuç olduğunu düşünmüyorum. Evet, 
Bir Ingilizler kadar bölgeye tarihsel yakınlıkları 
yok ama beceriksizliğinden kaynaklandığını 
zannetmiyorum. Burada farklı düşünüyorum. 
Kaotik ortam bilinçli olarak oluşturuldu. Söz ge- 
limi, Irak anayasasının hazırlanış ve referandu
ma götürülüş sürecine bakalım. Çok açık biçim
de anayasal bir çatışma zemini bilinçli olarak ha
zırlandı adeta, anayasanın yazılım aşamasında 
boşlukta bırakılan en az 50 maddelik boşluk var. 
Irak yeni hükümete devredildi gibi, ama bir ta
rafta anayasal uzlaşmanın olmadığı, parlamento
da parmak hesabıyla ülkenin geleceğinin belirle
neceği, sekter çatışmaları körükleyecek adımlar 
atıldı. Federasyon, özel bölge yönetimleri top
lumsal uzlaşmadan çok parçalamaya yönelik da
ha doğrusu çatışmayı kışkırtan bir yapı gösteri
yor. Bu çatışmalarda tarafların aidiyetleri Şii ola
bilir, Sünni olabilir hatta karışık olabilir. Bunun 
ismi mezhebi kaygı değil, bilakis o coğrafya ve 
siyaset üzerindeki iktidar ve güç çekişmesinin 
tahrik edilmesi söz konusu. Burada yeni dünya 
düzeni dizayn edildi. Her büyük savaştan sonra 
dünya güçleri yeni düzen kurarlar. 19. yy.’da da 
böyle oldu, Avrupa sistemi de böyle oldu, sö
mürge sistemi de böyle kuruldu. Birinci dünya 
savaşı sonrası yani Osmanlının bölgeden çekil
mesinden sonra azınlıklar üzerinde hassas bir 
denge kuran Ingiliz koloni siyasetinin yerin 
Amerikan tarzı denge/sizlik alıyor..ikinci Dünya 
Savaşından sonra, soğuk savaştan sonra hala 
böyle bir düzen kurulmadı. Dolayısıyla tek güç 
merkezi olan Amerika ile potansiyel rakipleri 
arasında alttan alta mücadele devam ediyor.
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V
Hatta Irak’ta direnişçi Şii, Sünni gibi görünen 
unsurların içerisinde muhtemelen Amerika ile 
doğrudan hesaplaşamayan, askeri olarak karşısı
na çıkmayı göze alamayan güçler de var. Sadece 
provokasyon değil. Rusya Amerika’ya şu anda 
açıktan kafa tutamaz. Irak’ta Rusya Amerika ile 
savaşıyor, Çin de savaşıyor. Savaş o coğrafya 
üzerinde yapılıyor. Satranç tahtası burası, insan 
malzemesi, Müslüman, Şii, Sünni; ama bunlar 
üzerinden Amerika ile hesaplaşıyorlar.

Özkaya: Burada bir şey söylemek istiyorum. 
Bu klasik anlamda bir mezhep savaşı değil. Bazı 
televizyonları dinleyen insanlar, “1400 yılın in
tikamını aldık. Safeviler tekrar iktidara geliyor.” 
gibi söylemler üzerinde bunun bir mezhep sava
şı olduğuna ilişkin argüman ortaya koyuyorlar. 
Bunu nasıl yorumlayacağız?

Bulaç: Kurulmak istenen bir dil var. Bu dilin 
herhangi bir gerçekliği yok. Mezhep savaşı şu de
mektir: Bir mezhebin ortaya çıkıp o toplumsal 
ilişkilerin tümünü kendine göre düzenlemek iste
mesi, diğerlerine hayat hakkı tanımamasıdır. Böy
le bir şey ne Müslümanların dinlerinde var ne de 
geleneğinde var. Öyle bir şey tarihte olmamıştır. 
Bugün olması için de bir sebep yoktur. Bugün 
olan nedir? Irak’ta taşlar yavaş yavaş oynadı. Bu
rada aşağı yukarı herkes reel politika içinde oynu
yor. Şimdi mesela aktörlere bakalım. Kürtler di
yorlar ki kendi perspektiflerine göre; ‘Tarih bizim 
önümüze büyük bir fırsat koydu. Biz Irak’ta bü
yük bir grubuz. 25 milyon civarında nüfusumuz 
var. Fakat devletimiz olmadı. Amerika ve İsrail 
burada bize devlet kurdurmak istiyor. (İsrail bu

rada çok önemli bir aktör. Hatta şu 
anda Türkiye’nin sınırını füzelerle ve 
ağır silahlarla donatmış. Donatanların 
içerisinde birinci derece rol oynayan 
İsrail’dir.) Biz bu tarihi fırsatı değer
lendirelim.’ Şimdi bunların haklı ol
duğu nokta nedir? 35 senelik Baas dö
neminde görmedikleri zulüm kalma
dı. Sonra kısmî haklar elde ettiler. Fa
kat bunun cevabı bu değildir.

Emre: Burada bizim de düştüğü
müz bir yanılgı var. Baas rejiminde 
Kürtler zulüm gördü sanki Sünniler 
zulüm görmedi. Baas rejimi sosyalist, 
radikal Arap milliyetçisi idi. Arap 
milliyetçileri içinde Batı’ya ideolojik 
anlamda en yakın bir rejimdi. Dolayı

sıyla o rejimden Müslümanlık zulüm gördü; bü
tün etnik gruplar baskıya uğradı. Kimler zulüm 
görmedi ki? Kökeni Sünni olan ama dini hiçbir 
kaygısı olmayan, İslam! dünya görüşü olmayan, 
bir elit kadro oluşturdu. Seçkinler kadrosu oluş
turdu. Onların despotizmi vardı.

Bulaç: Sünnilere geldiğimiz zaman, Akif 
Bey’in de dediği gibi, itikada ve mezhebe göre ku
rulmuş bir devlet yoktu. Arap milliyetçisi, laik ve 
askerî bir diktatörlük vardı. Fakat bu diktatörlü
ğün malzemesi, adına Sünni denilen Tikrit ailesi
dir. Bu da 150 bin kişilik bir aile. Zaten bütün 
Oradoğu’daki rejimlere baktığımız zaman böyle 
aileler üzerine kurarlar. Orada da Tikrit ailesi var. 
Ama onların Sünnilikle uzaktan yakından alakası 
yok. Kaç tane Sünni hapse atıldı, yurtlarından sü
rüldü. Tırnak içindeki bu ‘Sünniler’ ve Baasçılar 
bir daha eski avantajlarını elde edemeyeceklerini 
bilmeleri gerekir. Bu bitti. Ne yapmaları gerekir? 
Eğer yeniden Irak kurulacaksa, Şiilerle, Sünniler - 
le, Kürtlerle ve Türkmenlerle paylaşmaları gere
kir. Herkes nüfusuna göre, belki de etkinliğine 
göre nüfuz sahibi olmalı. Tikrit ailesi bir problem 
olarak devam ediyorlar. Fakat bu direnişin arka
sında başka bir unsur var. O da şudur: Eğer Tik
rit ailesi savaşı bütünüyle kaybedecek olurlarsa 
bu 150 bin kişilik aileden ve bütün bağlantıların
dan da hesap sorulacak. Çünkü bunlar 35 sene 
içerisinde çok büyük hukuk ihlalleri yaptılar. İn
san öldürdüler, sürgüne gönderildi, hapse atıldı, 
yolsuzluklar yapıldı ve herkes onlardan hesap so
racak. Dolayısıyla Baasçıların ve Tikrit ailesinin 
verdiği savaş ölüm-kalım savaşıdır.
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Özkaya: Şunu mu diyorsunuz; 
mevcut yönetim ve Amerikalılar 
devr-i sabık yaratmayacaklarını söy
lerlerse bu savaş biraz kesilir.

Bulaç: Evet takip ettiğim kadarıy
la böyle olur. Bu korku son derece 
hakim bir korku Basçılarda. Kaybe
decekleri bir şeyleri kalmamış halde
ler. Üçüncüsü, Şiilere gelirsek; Şiiler 
son derece reel politik içinde davra
nıyorlar. ‘Bir defa taşlar yerinden oy
nadı. Baas yıkıldı. Bundan sonra ne 
anayasal monarşiye döneriz, ne de 
askeri diktatörlüğe döneriz. Her ha
lükarda iyi-kötü bir demokrasi olur.
Bu %60’ı elinde bulunduran Şiilere 
yarar getirir. O zaman Amerikalıları 
idare edip bir an önce buradan ayrılmalarını sağ
layalım.’ Şiilerin bazı kırmızı çizgileri var. Bun
lar: 1-Eski rejime dönülemez. 2-İran vurulduğu 
anda Amerika’ya karşı tavır alacaklar. 3-Anayasa 
Island hükümlere aykırı olmayacak. Bu uç mad
de önemlidir. Dolayısıyla şu anda Amerika eğer 
İran’ı vurmayı planlamışsa hem Sistani grubu, 
hem Abdülaziz Hekim grubu, hem de Muktada 
es-Sadr grubu Amerika’nın karşısında olacaktır. 
En etkili güce sahip grup Sistani’dir. Aynı za
manda mercii taklittir. Ve İran’daki ayetullahlar- 
dan çok daha etkilidir, ilmi otoritesi bütün Şii 
dünyası içerisinde çok etkindir. Sonra Abdülaziz 
Hekim grubu gelir. Zaten bu grup Iran Devrim 
Konseyi’nde bulunmuş, 25 yıl İran’da kalmıştır. 
Muktada es-Sadr grubu da zaten her fırsatta 
Amerika’ya öfkesini dile getiriyor.

Özkaya: Onların ailesinin yok edilmesi hase
biyle bir kan davası var Baas yönetimiyle...

Bulaç: Onların hakikaten bütün aileleri Baas 
rejimi tarafından şehit edildi. Yani çok büyük 
bir acıları var. Şimdi burada yapılması gereken 
şey nedir? Kürtlerin etnik temelde kuzeyde bir 
devlet kurmalarının uzun vadede onların aleyhi
ne olacaklarını bilmeleridir. Birincisi etnik te
melde bir devlet bu bölgede yaşayamaz. Türkiye 
Cumhuriyeti’nde yirmi yedi ayrı etnik gruptan 
bahsedilir. Anayasal vatandaşlık temelinde bir 
cumhuriyet kurulur. “Ne mutlu Türküm diye
ne” demek, ne mutlu Türk ırkmdanım demek 
değildir. Bunu her gün ifade ediyor olmalarına 
rağmen, bugün Türkiye’de bir sorun var. Saf

Kürt etnisitesine dayalı bir devlet kurmak her 
halükarda bir problem olacak. Bir başka önemli 
şey bu devlet ‘Arap olmayan bir İsrail’ tanımla
masını alarak şimdiden bir zan altına girmiştir. 
Yani bir meşruiyet sorunu vardır. Eskiden 
1979’dan önce Iran için bu tanımlama yapılıyor
du, şimdi Kürtler için kullanılıyor. Kürt gençle
rinde ve Kürt ulemasında içten içe bir meşruiyet 
krizi yaşanmaktadır. Onlar Kürt iktidar elitleri 
gibi, siyasileri gibi o kadar rahat değillerdir. Me
sela Bush’un yeni ilan ettiği planda 21.500 asker 
ilave edilmiş olacak ve 4000 peşmerge de Bağ
dat’da görev alacaktı. Türk basınında bu bir iki 
yerde yankı yaptı. Ama Arap basını bunu çok 
öne çıkardı. Kürdistan Müslüman Alimler Birli
ği bir fetva yayınladı. Oraya gidip Müslümanlara 
karşı savaşmak haramdır.Ve birçok peşmerge 
geri geldi. Bunlar kendi aralarında da çatıştılar. 
Orada hem Müslüman Kürt uleması hem de 
Kürt gençleri bir meşruiyet krizi geçirmektedir. 
Sonuçta Amerika’nın İsrail’in bölgedeki tetikçisi 
gibi oluyorsun. Diğer bir nokta Amerika burada 
kalıcı değildir, günün birinde mutlaka gider. 
Kim burada binlerce senedir yaşıyorsa, ki bura
da yaşayanlar Araplardır, Kürtlerdir, Türklerdir, 
Farslardır, Keldanilerdir, Nasurilerdir, vs... On
lar yaşayacaklardır yine. Bütün bunlara rağmen 
bölgenin ve bölgenin tarihi tecrübesine, siyasi ve 
etnik yapısına, coğrafyasına aykırı bir siyasi olu
şum burada yaşayamaz ve tepki toplar. Nitekim 
Talebani’nin oğlu koruma istemiştir. Amerika 
çekilecekse bizim güvenliğimizi sağlayarak çe-
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kümelidir demiştir. Şimdi burada sorun nedir? 
İdeal politikle- reel politiği uyumlu hale getir
mek lazım. Bölgenin gerçeklerini göz önünde 
tutmak gerekir. Türkiye’nin de böyle davranma
sı gerekir. “Siz aşiret liderisiniz, ben sizi tanımı
yorum” gibi bir dil son derece oryantalist bir dil 
ve vaziyeti kavrayamamaktan ileri geliyor. Tür
kiye başından beri Türkmen’ler üzerinden poli
tika yürütüyor. Halbuki Türkiye’de bölgede bir 
istikrar istiyorsa aslında bütün etnik grupların 
hamisi olarak hareket edebilirdi. İkinci olarak j 
Türkiye Türkmenler hakkında yanlış bilgiye sa
hip. Türkmenlerin %70’i Şii, ve şu an Sistani ve 
diğer Şii gruplarla kaderlerini birleştirmiş dü
rümdalar. O zaman burada bir basiretsizlik var. 
Yani bir İslam tarihi tecrübesinden baktığın za
man, bir Osmanlı tarih tecrübesinden baktığın 
zaman ortada çözülmeyecek bir sorun yok.

Özkaya: CIA’nın eski başkanlarmdan biri, 
‘son yüzyıl içinde üç dünya savaşı oldu ve üçü
nü de biz kazandık’ diyor; ‘Birinci ve İkinci Dün
ya Savaşları ile soğuk savaş. Şimdi ise bir dör
düncüsü başlıyor.’ İslam’la olan savaşı kastedi
yor ve: ‘Ne kadar süreceğini bilemiyorum ama 
bu savaşı da biz kazanacağız.’ diye ekliyordu. 
Olaya bu açıdan baktığımızda ve Avrupa’da, Af
rika’da, Uzak Doğu’da kurulan ekonomik, siyasi 
bu kadar çok birliğe rağmen burası sürekli ato
mize edilen bir bölge haline geldi. Bu atomizas- 
yonla bu hedef arasında bir bağlantı var mı?

Değer Krizi Yaşayan Batı, 
Askeri-Ekcmosnik Savaşı Tercih Etti

Emre: Öncelikle şunu söylemek lazım. “Biz ka
zandık” derken kastedilen şey sadece Amerika

değildir, bizden kasıt batı ve batı medeniyetidir. 
Konuşmamızın başında bahsettiğimiz yere dö
nersek, ortada bir ‘değerler savaşı’ var. Aslında 
bu batının içine düştüğü krizi gösteriyor. Sadece 
ekonomik bir kiriz değil bu, değerler krizi. Ame
rika’nın, Avrupa’nın kendi içerisinde geliştirdi
ği, tutarlı olmaya çalıştığı, evrensel olduğunu da 
iddia ne kadar değer varsa (eşitlik, demokrasi, 
insan hakları, paylaşım..) hemen hemen hepsi 
Ortadoğu’ya uygulanmayan, geçerliliği olmayan 
değerlerdir. Bu değerlerin evrenselliği bir yana 
kendi içlerinde bile tutarlı değiller. Çok ciddi bir 
ahlaki problem var, modernizmin içine düştüğü 
çok ciddi bir kriz var. Bu kriz ekonomik, askeri 
şekillerde tezahür etse de temelde değerler site
minde bir kriz var. Amerika sadece savaşları 
kendi sınırları dışında taşıyarak emniyette kal
mak istemiyor. Aynı zamanda siyasi ve kültürel 
kaosları da, medeniyet krizlerini de bu bölgelere 
taşımak istiyor. Avrupa da bunu yapmak istiyor. 
İslam dünyasında değerler anlamında bir kriz 
yok. Krizi olan evrensel değerleri olduğunu id
dia eden batıdır. Batı dünyası son yüzyılda kuru
cu bir filozof yetiştirmemiştir. Bunların yerini 
stratejistler ve danışmanlar almıştık Bu bile tek 
başına modernitenin ve batının tıkandığını işa
ret eden birer gösterge olarak alınabilir. Yani iki 
medeniyetin savaşında askeri anlamda bir ka
zanç var gibi görünse de, değerler açısından, me
deniyetler çatışması açısından baktığımızda za
ten şuanda kaybetmiş olan batı medeniyeti. 
Hangi taraftan bakılırsa bakılsın sonucu belirle
yecek olan askeri kriterler değildir. Kaldı ki İs
lam dünyası hala söz söylemiş değildir İslam 
medeniyetinin kendini ifade etmeye,gerçekleş
tirme imkan ve fırsat bulmadan bastırılmak is
tenmesidir bu acelecilik zaten

Özkaya: Batı Askeri savaşı kazandığı zaman 
bu medeniyet krizini aşabilecek bir şey üretebi
lecek mi? Böyle bir düşüncesi mi var?

Emre: Olaya şöyle bakalım. Bu dönem, Ame
rika’nın en güçlü göründüğü dönem, bu aynı za
manda zaaflarınm/en büyük şekilde açığa çıktığı 
bir dönem. Bundan 10- 13 sene önce Amerika 
oturduğu yerden dünyayı idare eden, uluslar 
arası sistemi dizayn eden bir devletken, bugün 
Amerika Ortadoğu’ya gelip askeri olarak müda
hale etmek zorunda kalmıştır. Bu klasik sömür
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geciliğe geri dönüşün işaretidir. Klasik sömürge
cilik ise o dönemde kaldı, bu günün taleplerine 
cevap verecek türden değil. Sürdürülebilir olma
makla birlikte Amerika işgal etmeden bugünü 
kurtaramaz. Dolayısıyla askeri-iktisadi olarak 
bunu kurtaracağından o kadar emin değil. Güç
lü olduğunu iddia eden Amerika silah kullan
mak zorunda kalıyor ve muhatap olmak isteme
dikleri adamlarla oturup işbirliği yapmak, onla
rın üzerinden strateji belirlemek zorunda. Peki 
neden İslam Dünyası? Stratejik açıdan da, eko
nomik açıdan da dünya hakimiyetine oynayacak 
bütün güçlerin önce burayı ele geçirmesi gereki
yor. Bütün dünya hakimiyet teorilerinin hemen 
hemen hepsi eski dönemde de şimdi de İslam 
dünyası üzerinden yapılmıştır. Bu bölge kadim 
anlamda da medeniyetlerin, insanlığın beşiği ol
muş bir alan. Dolayısıyla değerler savaşı burada 
olmak zorunda. Batı tümüyle birleşerek Osman
lI’yı siyasi olarak ortadan kaldırdıktan sonra za
ferini ilan etti. 1920’lerde batının İslam’a, Orta
doğu’ya bakışıyla şimdiki bakışı tamamen farklı. 
İslam medeniyeti tarihe gömüldü, defteri dürül
dü diye bakıyorlardı. Ama şimdi çok paradoksal 
bir durumla karşı karşıyayız. Bizim çok zayıf gö
ründüğümüz, Amerika’nın çok güçlü göründü
ğü günümüzde Amerika aslında gücünün en za
yıf halini yaşıyor. Batı topyekün bu krizi yaşıyor. 
Bu krizi burada hesaplaşarak aşmak zorunda. İs
ter orta vadedeki hesaplaşma olsun ister nihai 
anlamda uzun vadeli hesaplaşma olsun belirleyi
ci hesaplaşma bu topraklarda yapılacak. Sibirya 
da sadece askeri tatbikat yaparsın. Dünya haki
miyeti sadece askeri-ekonomik bir hakimiyet 
değil. Dünya hakimiyeti savaşı aynı zamanda bir 
medeniyet savaşıdır. İnsanlığa, topluma, hayata, 
evrene bakışta, yüklediğin anlamla alakalıdır. Bu 
hesaplaşma ve savaşta İslam dünyasıyla batı ara
sında olacaktır.

Özkaya: Yavaş yavaş toparlayalım isterseniz. 
Ne olacak Irak’ta bundan sonra? Bahsettiğiniz 
anlamda savaş sadece fiziki olarak planlanma
mış ama aynı zamanda bir zihniyet dönüşümü 
de hedefleniyorsa, bu zihniyet dönüşümüne kar
şı bölge insanları ve Müslümanlar olarak nasıl 
bir tavır geliştirmemiz lazım?

Bulaç: Bundan sonra savaş bir eksen üzerin
de devam edecektir. Bu bölge yeniden şekillene

cek, taşlar yeniden döşenecek. Bu inisiyatifi kim 
eline alacak, bu taşları Anglo Saksonlar ve Ame
rikalılar mı döşeyecek yoksa biz mi döşeyeceğiz? 
Buna devletlerin, ülkelerin, mezheplerin karar 
vermesi lazım. Ya elele verip taşları yeniden dö
şeyeceğiz veya bu kaos hepimizi yutacak. Ame
rika Birleşik Devletleri büyük bir güç olduğun
dan yanlışı da büyük oluyor. Amerika kaçınıl
maz bir biçimde bu bölgeye geldi. Ekonomik 
açıdan baktığımız zaman 38 trilyon olan dünya 
gayri safi milli hasılasının 13 trilyonu Ameri
ka’ya ait. Her üç Amerikalıdan bir tanesi doğru- 

r dan veya dolaylı olarak savunma sanayi ile iliş
kilidir. Amerikan Ekonomisinin %17’si sanayi
den, %3’ü tarımdan, geri kalan %80’i hizmet 
sektöründen gelir. Hizmet demek kültür demek
tir. Amerika kültür üretiyor ve dışarıya satıyor 
ve bundan da %80 para kazanıyor. Siz bu kültü
re karşı alternatif bir kültür ürettiğiniz ve bunu 
hayata geçirdiğiniz zaman onun %80’lik gelirini 
kısmış olursunuz. O halde bu kültürel değerle
rin vermiş olduğu medeniyetler savaşının böyle 
bir ekonomik tarafı var.

Özkaya: Bush, 11 Eylül saldırıları olduğu za
man “onlar bizim en önemli binalarımızı yıktı
lar, finans dünyamızın kalbine saldırdılar” de
medi. “Onlar bizim hayat tarzımıza hücum edi
yorlar” dedi. Bu söylediğinizi teyit eder bir şey o 
zaman.

Bulaç: Benzer bir cümleyi Reagan da söylen
mişti. Amerika’nın ve Avrupa’nın temsil ettiği 
modernliğin kendisi bir krizin içine girdi. İnsa
nın kendisiyle, tabiatla, insanla, Allah’la olan 
ilişkisinde bir kriz yaşıyor. Şu anda Batı seküler- 
liği/modernliği nihilizmden başka hiçbir şey
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üretmiyor. Bunu bütün dünyaya empoze ediyor 
ve bu şekilde ayakta kalıyor. Afganistan ve 
Irak’ta bir milyon sivil hayatını kaybetti. Acaba 
Amerika kazandı mı? Şuan herkes birbirine gir
miş durumda, Müslümanlar, Kürtler, Araplar 
birbirine girmiş durumda, tam bir kaos durumu. 
Peki bir şey kazanıldı mı? Hayır kazanılmadı. 
Hem Irak’ta hem de Lübnan’da gördüğümüz 
şekliyle nizami ordu ve konvansiyonel silah dev
ri bitti. Sivil savaş stratejileri ortaya çıktı. Ve bu
nu en iyi şekilde Hizbullah ve Irak’taki direniş
çiler uyguluyor.

Özkaya: Bu biraz da refah toplumunun öl
mekten korkan insanlarıyla da bağlantılı.

Bulaç: Ve savaş sürdükçe durum bir şekilde^ 
inisiyatifi elinde bulundurduğunu iddia eden 
Amerika’nın aleyhine dönüyor. Beşeriyetin 
%76’sı Amerika’yı dünyanın barışı ve istikrarı 
için bir tehdit olarak görüyor. Amerikalılar tu
rist olarak rahat bir şekilde gezemiyorlar, açık , 
hedef haline geldiler. Latin Amerika’da insanlar ' 
Nasrallah tişörtleri giyip geziyorlar. Oradan ge
len arkadaşlar Şili’de, Bolivya’da, Brezilya’da, Ar
jantin’de cami üstüne cami açıldığını söylüyor
lar. Bu bizim öngöremediğimiz bir şeydi. Bir di
ğer nokta güvenlik özgürlüğün yerin aldı. Artık 
insanlar güvenlik adına özgürlüklerinden feda
karlık edecekler. _j

Kanaatime göre ulus devlet ciddi bir sarsıntı 
geçiriyor. Akif in de başta dediği gibi Küreselleş
me geliyor yöresel değerlerin içini boşaltıyor, 
folklorik, nostaljik bir unsur haline getiriyor ve 
onu kullanıyor. Türkiye’de Beş yıldızlı otellerin 
girişinde semah ayinleri yapılıyor. Eğer bu bölge
nin ülkeleri Suriye, İran, Türkiye ve diğer bütün 
milli devletler, milli yapılarını değiştirmeden bu 
krizin içinden çıkmak istiyorlarsa bölgesel bir 
entegrasyonla bir araya gelmelidirler. İkincisi de 
kendi değerlerimize, tarihte bize büyük medeni
yetler kurduran değerlere dönmemiz icab eder. 
Bizim entellektüel kaynaklarımız dipdiri dur
maktadır. Ve tarihi tecrübemiz son derece önem
lidir. Akif in dediği gibi beşeri malzemeyi bul-] 
mak gerekir. Dünya’da ülkeler arasında, sımflarj 
arasında inanılmaz bir eşitsizlik var. İstanbul’da 
insanların %70’i gecekondularda yaşıyor, suç 
oranları ciddi bir şekilde artıyor. Ve ortada nihi
lizmden başka bir şey yok, insanlara yol gösteren

kimse yok. Bu ancak Müslümanlıkla olabilir. 
Hristiyanlık kendi tarihini tekrar ediyor. Yahudi
liğin böyle bir iddiası yok zaten, o ırkın dinidir. 
Budizm ve Brahmanizm bunlar ölmüş kültürler
dir ve bıraktılar zaten. İnsanın tekrar kendisiyle, 
ötekiyle, tabiatla barışması, Allah’la barışması ge
rekir. Bu hayat böyle devam edemez. Gerçekten 
Müslümanların yeniden İslam’a dönmesi gerekir. 
Türkiye’de bu kadar ağır medya baskısına rağ
men ki devlet de bunun arkasında yine de insan
lar inançlarını, varlıklarını koruyor. İyi bir şey 
gördüklerinde hemen onun etrafında toparlanıp 
yardım ediyorlar. Büyük Ortadoğu Projesi sade
ce siyasi haritaları ve rejimleri değiştirmek üzere 
planmış bir proje değil, aynı zamanda zihniyetle
ri değiştirme projesidir. Onun için sivil toplum, 
kadın hareketleri, insan hakları bunlarda ajan 
kavramlar olarak kullanılıyor. Eğer biz bunların 
içersinde yer alacaksak bunları oturup yeniden 
tanımlamamız gerekir.

Emre: Projenin en tehlikeli yanı bu bence. 
Öyle bir numara yapacağım ki sizlere diyor, cep
hede benimle değil birbirinize düşeceksiniz di
yor. Nitekim mezhep savaşı tanımlamasından 
tutunda, modern İslam, ılımlı İslam, laik İslam 
gibi tanımlamalarla İslam dünyasında Müslü
manların kendi medeniyetlerine olan güveni 
sarsmaya, o medeniyet bilinçlerinde bir gedik 
açmaya yönelik uzun vadeli bir proje bu. İnsan
ların batı eliyle ontolojik bir krize sürüklendiği 
bir ortam da -Müslüman olduğum için söylemi
yorum- İslam’ın muhteşem bir alternatif sundu
ğu bizzat aklı selim sahibi olan batılı düşünürler 
bile itiraf ediliyor. Feminizm, sivil toplum, insan 
hakları bütün bunların tarihsel geçmişlerine ba
kın, batıda nereye gelip tıkandığına bakın, bun
ların, felsefi temellerine inmeden sorgulamadan 
kopya etmeye çalışıyoruz. Bu topraklarda sanki 
daha önce insana ait bir şey üretmemiş, kadına, 
insana, kadm-erkek ilişkilisine, tabiata, varoluşa 
ilişkin ne kadar kadim problem varsa buna yö
nelik hiçbir şey üretmemiş gibi temel meselele
rimizi bile batının tıkandığı noktalardan adapte 
etmeye çalışıyoruz. Burada Müslümanların 
önünde bir alan açılıyor gibi fakat Müslümanla
rın uzun vadedeki alternatif olma imkanlarını 
elinden alıyor. Maksat Ortodoğu’nun daha insa
nileştirilmesi, demokratikleştirilmesi değil, bu
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medeniyetin kendi değerleriyle kendi problemi
ni çözebilme yeteneğini ve özgüvenini yok etme 
projesidir. Özgüvenini yitirmiş her toplum sö- 
mürgeleştirilmeye müsaittir. Taoist veya Budist 
bir takım değerlerle oynamaya hiç ihtiyacı yok. 
Hatta bunları materyalist batı toplumuna mistik 
bir takviye olarak kendi içine eklemleyebilir bi
le. Nitekim öyle yapılıyor.

Özkaya: Peter Berger diyor ki: “Bu çağın 
ürettiği problemlere cevap verme potansiyeline 
sahip tek din maalesef İslam’dır”. Ama tam da 
bunu bir imkan olarak ortaya sunduğunuz za
manda, Müslümanlar bundan kaçarak bir takım 
şeyleri yeşile boyayarak zevahiri kurtarmaya ça
lışıyor.

Emre: Tam burada Müslüman aydınlara/ en
telektüellere görev düşüyor. Bunların topluma 
öncülük yapıp, toplumla var olan ilişkisini bir 
medeniyet tasavvuruna dönüştürüp yeni bir mo
del oluşturmaya yönelik bir öncülük yapmak ye
rine; küreselleşmenin, liberalleşmenin, ‘dünya 
değerleri’ne eklenmenin efsunlu söylemine ka
pılarak bir anda kendi iddialarından vazgeçiyor. 
Şimdi alternatif olmak aynı zamanda entelektü
el anlamda da siyasi anlamda da muhalif olmayı 
zorunlu kılıyor. Kürsel muhalif hareketlere rağ
men Müslümanlar muhalif bir duruş ve dil geliş
tirmeleri gerekmektedir., kapitalizmin önerdiği 
hayat tarzına muhalefet etmeden, felsefi temelle
rini sorgulamadan hegemonyaya muhalefet et
mek muhalif olmaya yetmiyor. . Müslümanların 
önündeki en büyük tuzaklardan biri bu. Hem fi
ziki anlamda zorlayarak yapıyorlar bir yönüyle 
de medya desteğiyle, siyasi propagandayla, siya
si güçle bu özgüveni sarsmaya çalışıyorlar. Bü
yük Ortadoğu Projesi çerçevesinde yapılmak is
tenende budur. Bunu ne kadar planladılar, siste
matik hale getirdiler bilmiyoruz ama toplum 
mühendisliği açısından ilerlemiş dürümdalar ve 
bölge insanını bizden daha iyi tanıyorlar. Payla
şımda eşitsizliğin giderilmesi, kadının durumu
nun iyileştirilmesi, demokratikleşme ve eğitim; 
bunlar ilk açıklanan maddelerdi.

Özkaya: Gorbaçov’un söylediği bir söz bası
na yansımıştı. Helsinki Nihai Belgesini kabul et
tikten sonra insan hakları söyleminin ve örgütle
rinin Sovyetlere yayılmasıyla, biz davayı o zaman 
kaybettik diyordu. Yani kendi içinde tutarlı bir

söylem var insan hakları kavramında. Bu tutarlı 
söylemi karşılayacak başka bir şey üretemediği
miz için çok fazla insanda bu söylem de makes 
buldu ve bu bizim sonumuz oldu diyor. Kolay 
kullanılabilir, cazip bir özelliği var bu kavramın.

Emre: Eğer bir kavram/kurum küresel olarak 
bu kadar yaygmlaşabiliyorsa bunun siyasi bir ar
ka planı mutlaka vardır.

Bulaç: İnsan hakları, kadın ve sivil toplum. 
Bütün işsiz aydınların iş bulduğu, geçindiği 
alanlar. Çünkü batıdan inanılmaz fonlar pompa
lıyorlar bu alanlara.

Emre: Fakat küreselleşmeden bahsedenlerin 
küreselleşme sürecini anlamadıkları ortada. Ba
tıda sivil toplumun ortaya yükselişiyle, ulus dev
letin sınırlarının tartışılır hale gelmesi arasında 
bir eş zamanlılık var. Bu tesadüfü bir durum de
ğil. O projeye uygun kavram ve kurum piyasaya 
sürüyor. Ulus devlet sınırlarının küreselleşme 
için aşındırılması gerekiyordu. Bu aşındırma işi 
de sivil topluma havale edildi.

Özkaya: Son olarak sizin söyleyeceğiniz bir 
şey var mı?

Bulaç: Son olarak şunu demek istiyorum. 
Sufilerin dediği gibi kahırdan lütuf doğar. Evet, 
çok acılı bir süreçten geçiyoruz. Ama İnşallah 
bunun sonucunda hayırlı bir şey çıkar. Bizim 
gayretimize bağlı tabi ki bu. Bilmemiz gerek şu
dur. Hiçbir milli devlet, hiçbir etnik grup, hiçbir 
mezhep tek başına bulunduğumuz bu kaostan 
kazançlı çıkamaz. Hepsinin iş birliği yapması ge
rekli; adilane ve kardeşçe bir araya gelip bu ka
osta inisiyatif alıp kendileri bunu kosmosa çe
virmesi gerekir. Bu küreselleşmeye yine küresel 
bir dille karşı koyabiliriz. Bu da sadece ümmetin 
dilidir. Başka bir dil alternatifimiz de yoktur.

Emre: Ben bölge dışından yapılan bütün mü
dahalelerin geçici olduğunu düşünüyorum. Ta
rih boyunca bu böyle olmuştur. Moğollardan iti
baren baktığımızda bütün sarsmalara, zarar ver
melere rağmen kalıcı bir düzen kuramamışlardır. 
De facto haricinde İngiltere ve Fransa’nın istilası 
da kalıcı değildi. Bunun da geçici olduğunu bili
yoruz. Esas olanın batı medeniyetiyle ciddi bir 
hesaplaşma içinde olduğumuzu bilmemiz- far
kında olmamız lazım. Fikri anlamda, entellekfü- 
el anlamda, sosyal ve kültürel anlamda bu hesap
laşmaya ve yüzleşmeye hazırlıklı olmamız lazım.
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MUSTAFA ÖZCAN

• şgalin bilançosunu çıkarmak gerçekten zor. 
İşgal Irak’ı bir enkaz yığınına çevirdi. Yarı 
resmi araştırma kuramlarının verilerine gö

re, işgalden bu yana yaklaşık 650 bin insan ha
yatını kaybetti. Tutuklularla birlikte bu sayı bir 
milyonu aşıyor. Bu yine de iyimser bir rakam. 
Zira kimi Iraklı araştırma kurumlan Irak’ta ölü 
sayısının bir milyonu aştığını ileri sürüyor. Ka
yıpları 1 milyon olarak belirlersek, buna göre iş
galden bu yana 24 İraklıdan birisi hayatını kay
betti. Daha önceki 650 bin verisini esas alacak 
olursak, bu taktirde her 40 İraklıdan birisi işgal
den beri hayatını kaybetti. Kayıplarla birlikte 
hapistekileri de aynı kategoride hesaplarsak bu 
taktirde, her 24 İraklıdan birisi işgalden beri ya 
kabre ya da hapse girdi. BM verilerine göre, iş
galden bu yana 2 milyon kişi ülkeyi terk etti, 1 
buçuk milyon kişi de iç göçe maraz kaldı. Mez
hebi çatışmalar nedeniyle Sünniler Sünni bölge
lerine, Şiiler de Şii bölgelerine göç ettiler. Her iki 
taraftan da daha güvenli olan Kürt bölgesine ya
ni Kuzey Irak’a göç edenler de var. Dışarıya gö
çenlerin büyük bir kısmı Ürdün, Yemen, Suriye 
ve Türkiye gibi ülkelere dağıldılar. İşgalin insa
ni yüzü böyle.

Savaştan önce yapılan çoğu kehanet ve öngö
rü tuttu. Bunlardan biri, Ürdün Kralı Abdullah 
H’nin sözleri: ‘Amerikan müdahalesi ve işgalle 
birlikte Pandora’nm kutusu açılacak ve bütün

şerler saçılacaktır.’ Ondan sonra bu sözleri Pro- 
di ve Abdullah Gül gibi siyasetçiler de tekrarla
dılar. Yine aynı doğrultuda Amr Musa da, İşgal
le birlikte cehennemin kapıları açılacak’ demişti. 
Bu sözler dikkate alınmadı. Oysa perşembenin 
gelişi çarşambadan belliydi.

Savaşın ilk günlerinde Sünni kesimlerde di
renişin başlamasıyla birlikte Vietnam tartışması 
da başlamıştı. Ama kimse Irak’ın yeni bir Viet
nam olacağını kolay kolay kabullenemedi. Zira 
VietnamlIların Çin gibi lojistik destek sağlayan 
arkaları olduğunu ama Irak’ta durumun böyle 
olmadığını söylüyorlardı. Şartlar farklı olunca 
sonuçlar da farklı olacaktı. En azından beklenti 
buydu. Keza coğrafi yapı da birbirine benzemi
yordu. Vietnam, bitki örtüsü nedeniyle gerilla 
savaşma müsait bir coğrafya idi ama Irak açık bir 
bölgeydi ve gizlenme ve şehir ya da gerilla sava
şı yapmaya müsait değildi. Neoconlar Vietnam- 
Irak benzetmesini şiddetle reddediyorlardı. Hat
ta halen bugün bile Türkiye’de herşeye rağmen 
işlerin ABD açısından yolunda gittiğine ve petrol 
bölgelerine sahip olduğuna ve ölenlerin Ameri
kan kuvvetleri açısından devede kulak kaldığına 
inananlar var. Bunlar aynı zamanda Amerikalıla
rın hata yapmayacağına inananlardır. Bilebildi
ğim kadarıyla Mahir Kaynak gibiler işlerin hala 
tıkırında gittiğini savunuyorlar.

Oysa Irak işgali sonucunda jeopolitik iklim
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sadece bölgede değil dünyada da 
değişti. Irak bataklığı veya dipsiz 
kuyusu olmasaydı belki de Putin 
Soğuk Savaş dönemini hatırlatan 
Şubat 2007’deki çıkışını yapama
yacaktı. 199l ’de Irak’ta başlayan 
tek kutupluluk Putin’in de söyle
diği ve birçok Amerikalı analizci
nin de paylaştığı gibi yine Irak’ta 
2003 sonrası işgal sürecinde ka
panıyor ve tarihe karışıyordu. 11 
Eylül ve sonrasında Afganistan ve 
Irak’m işgali topyekün bir şekilde 
dünyanın manzarasını ve seyrini 
değiştirdi. Soğuk Savaş dönemi
nin mağlubu SSCB iken Soğuk 
Savaş sonrası dönemin mağlubu 
veya mağlubiyet adayı ABD ola
rak karşımıza çıkmaktadır. Irak’ta başlayan zafer 
Irak’ta bitiyor. ABD, Irak dipsiz kuyusunda bü
tün imparatorluğuna veda etme riskiyle karşı 
karşıya.

Kalmak mı Zor Gitmek mi Zor?

Direnişin yükselmesinden sonra Amerikan akil
leri Bush yönetimine çıkış yolunu (way of exit) 
göstermeye çalıştılar. Sözgelimi, bunlar arasında 
bulunan Özal dönemi Amerikan Büyükelçisi 
Abramowitz’in işgalin birinci yıldönümünde Ti
me dergisinde yazmış olduğu makalenin muhte
vası hala bugün için de geçerli. Buna göre, 
ABD’nin iki seçeneği var. ikisi de birbirinden 
kötü. Ayetullah Humeyni’nin 8 yıllık savaştan 
sonra zehir içerek bu sayfayı kapatması gibi Ab- 
ramowitz de Bush yönetiminden zehir içerek 
Irak sayfasını kapatmasını istiyordu. Ona göre, 
ABD en feç 2005 içinde planla bir şekilde 
Irak’tan çekilmeliydi. Aksi taktirde, gecikme, iş 
işten geçtitten sonra postmortem bir çekilme 
olabilirdi. Çekilme ne kadar erken ve planlı 
olursa ABD uluslararası heybetini o nisbette mu
hafaza edebilirdi. Aksi taktirde yıpranma savaşı 
sonrasında çekilmek mecburiyetinde kalırsa bu 
hesapsız ve plansız bir çekilme olur ve ABD’nin 
küresel liderliğinin mahvederdi. Ancak Bush dar 
kadrosuyla ve dar anlayışıyla bu akil seslere ku
lak asmadı. Ama bu sesler kısılmak yerine gide

rek tonunu artırıyor. Son olarak bu kervana 
New York Times’dan Nicholas Kristof (13 Şubat 
2007 tarihli yazısı) ve Wazhington Post’tan Da
vid Ignatius (8 Şubat 2007) da katıldı. Aynı min
valde Bush’un Irak’dan çok hızlı bir şekilde çe
kilmesini talep ediyorlar. Onlara göre, Irak ba
taklığından çıkmanın başka bir yolu bulunmu
yor. İşgaldeki ısrar, yasama kanadında Demok
rat ağırlığın artması nedeniyle Bush yönetimi 
üzerinde daha yıpratıcı baskılara neden oluyor. 
Bunun bir uzantısı olarak Rice, HAMAS karşı
sında ve Haremişerif konularında daha yumuşak 
bir uslubu benimserken Cheney, Bush’la birlik
te bildiklerinden şaşmıyor. Keza Rice’ın Che- 
ney’in aksine İran konusunda diplomatik süre
cin dışına çıkılmaması taraftarı olduğu söyleni
yor. Pentagon’daki askerler de Bush politikaları
na mümanaat ediyorlar. Sözgelimi birçok gene
ral İran’a vurmanın çılgınlık olacağını söylüyor
lar. Keza Pentagon kon'utanları İran’ın taktik 
nükleer silahlarla vuru İm sı ve dövülmesi tezini 
baştan veto etmişlerdi. Ve )u gelişmeler doğrul
tusunda son Mohikan ve) Neocon olarak anı
lan Cheney’in dış politikada karar alma meka
nizmasından dışlandığı da söyleniyor. Bununla 
birlikte, Cheney yine de Bush gibi ‘tek kalsam da 
bildiğim yoldan yürüyeceğim’ anlayışını seslen
diriyor. Ve son olarak Bush gibi ordu ve yasama 
ile sorunlar yaşayan Blair baskılara fazla dayana
madı ve kısmi manevra da olsa teslim bayrağını
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çekti. Danimarka, Litvanya ile birlikte İngiltere 
de Irak’tan çekilme takvimini belirledi. Dani
marka Ağustos ayma kadar Irak’tan çekileceğini 
açıkladı.

Blair ise sofistike bir takvim belirledi ve ihti
mallere ve şartlara göre çekileceğini duyurdu. 
Böylece ABD’nin arkasında kayıtsız şartsız kala 
kala Howard’m Avustralyası kaldı.

Mevcut şartlar muvacehesinde Hayreddin 
Hasib gibi kimi Arap düşünürler de ABD’nin bir 
yıl içinde tasını tarağını toplayıp Irak’tan çekile
bileceğini hesaplıyorlar. Zira Hillary kazanması 
halinde Irak’tan çekileceğini şimdiden ilan etti. 
Bununla da kalmadı Bush’dan yakın bir gelecek
te Irak’tan çekilmesini istedi. Bütün bunlar Bush 
yönetimine rağmen ABD’nin Irak’tâki varlığının 
kalıcı olmadığını ve günlerinin sayılı olduğunu 
gösteriyor. Bununla birlikte, ABD’nin bölgeyi 
terketmesi sorunsuz olmayacak. Başta ABD ol
mak üzere bölge içinde bir çok krizi beraberin
de getirecek. ABD çekildikten sonra kendisini 
yeniden tanımlamak zorunda kalacak. Ve çekil
mesi imajını yaralayacak ve gücünü gölgeleye
cek. Küresel oyunculuk vasfına darbe vuracak. 
Bölgede ise ABD’nin işgaliyle birlikte başlayan 
nufuz rekabeti anlaşma olmazsa bölgesel çatış
maya dönüşebilecek ve Şii-Sünni gerilimini tır
mandırabilecektir. Böylece, ABD’nin çekildiği 
zeminde artçı depremler şeklinde artçı savaşlar 
çıkabilecektir. Bu savaşlar da bölgesel yeni bö
lünmelere sahne olabileceği gibi bazı yerlerde de 
bütünleşmeleri beraberinde getirebilecek. Bölge
de yeni bir iç düzen kuruluncaya kadar acılar ve 
sıkıntılar dinmeyecek.

Baker-Lee Hamilton Raporu

Aslında, Bush yönetiminin iştiyakla beklediği 
ama uygulamakta hiç benimser davranmadığı 
Baker-Lee Hamilton Raporu ABD için Irak’tan 
gerçek bir çıkış stratejisiydi. Yol haritasıydı. Bu
nunla birlikte bu çıkış stratejisi Bush yönetimi
nin yanlış politikadaki inadını kıramadı ve aşa
madı. İnada kurban gitti. Baker -Hamilton To
parlarında, Irak’ta kaybolan dengeyi yeniden ya
kalamanın stratejisini izliyorlardı. Bunun için 
Suriye ve İran’la görüşülmesini ve buna paralel 
olarak Sünnilerin rolünün artırılmasını ve Ker

kük’te Kürtlerin tek yanlı olarak lapmaya çalış
tıkları referandumun ertelenmebini tavsiye edi
yordu. Bu tavsiyelerin tamamı kulak ardı edildi. 
Bush yönetimi asker çekmek bir tarafa asker ar
tırma girişiminde bulundu. Iran ve Suriye ile gö
rüşmeyi elinin tersiyle iterken Kerkük’teki refe
randumu sonuna kadar desteklediğini açıkladı. 
Buna mu Kabil İran’ı kuşatmak için Rice Kör- 
fez’de b+2 formülünü hayata geçirmeye çalıştı. 
‘Baker-Hamilton Raporu’nun Kuzey Irak’a Etki
leri’ başlıklı yazısında raporla alakalı olarak Ser
hat ERKMEN 19 Aralık 2006 tarihli yazısında 
şunları kaydediyor 8 aylık bir çalışmann ürü
nü olarak 6 Aralık 200ö’da açıklanan ve ABD’nin 
Irak’ta karşı karşıya olduğu krizi aşmak için çö
züm yolları arayan Baker-Hamilton Raporu, tüm 
dünyada ilgiyle karşılandı. Bazı ülkeler raporu 
memnuniyetle karşıladı. Fakat, raporun temel 
iki önerisi olan ABD’nin Irak’tan askerlerini çek
mesi ve Irak sorununun bölgesel bir düzeyde ele 
alınması birçok Orta Doğu ülkesini rahatsız etti. 
Rapora Irak’taki gruplardan da farklı tepkiler 
geldi. Şii ve Sünni Araplar raporun beklentileri
ni karşılamadığını dile getirdi. Fakat, Kuzey 
Iraklı Kürt gruplar diğer tüm gruplardan daha 
şiddetli bir tepki gösterdi. Aslında, Iraklı Kürt 
gruplar rapora henüz yayınlanmadan önce tepki 
göstermeye başladılar. Rapor yayınlandıktan 
sonra da Iraklı Kürt grupların liderlerinden Me
sut Barzani rapora kesinlikle karşı çıktığını ilan 
etti. Dahası, Irak Devlet Başkanı ve Kuzey Iraklı 
bir Kürt lider olan Celal Talabani raporu reddet
tiğini açıkladı. Bu noktada akla gelen soru şu
dur: Irak’m işgalinden bu yana ABD ile işbirliği 
yapmış Iraklı Kürt gruplar en yakın müttefikleri 
olarak gördükleri ABD’den gelen bu rapora niçin 
bu kadar tepkiyle yaklaşmıştır? Bu noktada veri
lebilecek en kısa cevap, raporun Iraklı Kürt 
grupların Irak’taki hedeflerinin yanlış ve destek
lenmemesi gereken hedefler olduğunu savun
masıdır. Hatırlanabileceği gibi, Iraklı Kürt grup
lar, savaş sonrası Irak’ta iki temel politika yürüt
mektedir: ilk aşamada Saddam Hüseyin döne
minde elde edilen de facto özerkliğin korunma
sı ve ikinci aşamada Kerkük’ün kontrol altına 
alınarak bağımsız bir devlet kurulması. Raporda 
ise, üç önemli tavsiye ve bunların uzantıları olan 
yaklaşımlar Kürt grupların politikalarının tama
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men tersini savunmaktadır. Öncelikle, raporda 
Irak’m üçe bölünmesi suretiyle istikrarın sağla
nabileceği görüşü reddedilmiştir. Bu nedenle 
Irak’m parçalanmasına karşı çıkılmaktadır.

Bunun yanı sıra, raporun 2. maddesinde Ker
kük konusunda “karşılıklı olarak kabul edilebi
lir uzlaşma” önerilmektedir. Bu öneri, işgalin 
başından beri Kerkük’ü tek başına kontrol et
mek isteyen Kürt grupları rahatsız etmektedir. 
Ayrıca, raporun 30. maddesindeki Kerkük’te 
2007 sonuna kadar yapılması planlanan referan
dumun ertelenmesi ve sorununun uluslararası 
platformda çözülmesi tavsiyesi Kürt grupların 
çıkarlarıyla uyuşmamakta. Tüm bunlara ek ola
rak, raporun 28. maddesinde Irak petrollerinin 
merkezî hükümet tarafından kontrol edilmesi 
gerekliliği belirtilmiştir. Bu durum, bağımsız 
devlet arayışında olan Kuzey Iraklı grupların en 
önemli ekonomik ve stratejik avantajını yitirme
si anlamına gelir. Görüldüğü gibi, Baker-Hamil- 
ton Raporu, Irak’m toprak bütünlüğünün ko
runması, doğal kaynakların kontrolünün mer
kezî hükümete verilmesi ve Kerkük konusunda 
adil bir çözümün önerilmesi gibi meselelerin ele 
almışında büyük bir önem taşıyor. Raporun bu 
konulardaki tavsiyeleri, Iraklı Kürt grupların iş
galin başından bu yana uyguladığı politikaların 
tersini öneriyor. Bu nedenle, ABD’nin Irak için
deki en iyi ilişki kurduğu grup olmasına rağmen 
Kuzey Iraklı gruplar, ABD’nin yeni açılımlarına 
büyük tepki gösteriyor...” Rapora en yoğun tep
ki İsrail ile Kürtlerden geldi. En yumuşak hatta 
müspet tepki ise Iran ve Suriye ve hatta Suudi 
Arabistan gibi ülkelerin tepkisiydi.

Manevra mı Yenilgi mi?

Blair’in çekilme planı genel çekilme beklentileri
ni artırdı. Ama kimilerine göre bu içeride sıkışıp 
kalan Blair’in bir manevrasından başka bir şey 
değil. Ama yine de çekilmenin iki ucu da açık. 
Bir taraftan yenilgi diğer taraftan da manevra. Bu 
hususta Ingiltere’de yayınlanan The Indepen
dent gazetesi yazarlarından Patrick Cockburn 
yazısına “Basra’dan Çekilme” başlığını attı. 
Cockburn Irak’taki Ingiliz birliklerinin çekilme 
takvimiyle ilgili yazısında şu ifadelere yer verdi: 
“Bu durum, yenilginin kabulüdür. Irak, kimse

nin güvende olmadığı, dünyanın en kanlı savaş 
alanlarından biri haline geliyor. Tony Blair, bu 
gerçeği görmezden gelircesine, 22 Şubat 2007 
günü İngiltere’nin Irak’taki güçlerini korkusuz
ca azaltabileceğini, çünkü Irak hükümeti’nin ör
gütlenmesinin güçlendiğini söyledi. Fakat 
Irak’ta iç savaş aslında daha kötüye gidiyor. Ül
kenin pek çok yerinde gıda sıkıntısı yaşanıyor. 
Nüfusun dörtte biri hükümetin karneyle dağıttı
ğı gıdaya ulaşamıyor, açlıktan kırılıyor. Bir çok 
Iraklı içme suyunu aşırı kirli Dicle ve Fırat ne
hirlerinden elde ettiğinden hasta. Ama Blair’in 
yaptığı açıklamanın bir tek yerinde bile, 2 mil
yon kişinin terk ettiği, I buçuk milyon kişinin iç 
göçe maruz kaldığı Irak’ı bataklığa çevirmiş ol
malarından ötürü, bir pişmanlık belirtisi yoktu.”

İngilizlerin Çekilmesine 4 Farklı Tepki

Irak El Kaidesi, Ingiltere’nin Irak’tan asker çek
me kararı üzerine Flaçlı koalisyonunun dağılma
ya başladığı yorumu yaptı. Rice kararı önemse
mez göründü. Cheney ise farklı konuştu. Mer
kezi Washington’da bulunan ve internet mesaj
larını denetleyen SİTE Enstitüsünün ‘Island’ mi
litanların kullandığı bir internet sitesinde tespit 
etitği bir mesaja göre, kendisini “Irak İslam Dev
leti” olarak tanımlayan El Kaide bağlantılı dire
nişçi grup, Ingiltere’nin kararının “Haçlılar ko
alisyonunun dağılmasının başlangıcı” olduğunu 
ileri sürdü. Grup ayrıca, zamanın kritik olduğu
nu belirterek direnişçilerden koalisyon güçlerin
ce kullanılan yollara barikatlar kurmalarını iste
di. Grup, yakın zamanda birçok Amerikan heli
kopterinin düşürülmesinin sorumluluğunu üst
lenmişti. ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Ri
ce, Ingiltere’nin Irak’tan kısmen asker çekme ka
rarının, ABD’nin Irak planına uygunluk içinde 
olduğunu söyledi. Rice, yaptığı açıklamada, In- 
gilizlerin, durum elverdiği sürece güvenlik so
rumluluğunun İraklılara transfer edilmesine yö
nelik Irak planının gerekliliğini yerine getirdiği
ni belirtti. ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney, 
Amerikan halkının Irak’tan çekilmeyi destekle
meyeceğini söyledi. Irak Devlet Başkanı Celal 
Talabani’nin, Ingiltere’nin ülkedeki askerlerini 
kısmen çekme kararını olumlu karşıladığı bildi
rildi.
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AHMET EMİN DAĞ

I rak’ta sorun, son haftalarda özellikle çözümün 
kaçınılmaz bir gereği imişçesine dillendirilen 
“İran’ın önünün kesilmesiyle hallolabilecek” 

türden bir siyasi nüfuz sorunu olmaktan çoktan 
çıktı. Irak artık, sadece ülke içi dinamiklerin mü
cadele verdiği bir alan olmadığı gibi tek başına 
İraklıları ilgilendiren bir konu da değil. “Şii ekse
ni” söylemi ile oluşturulmuş olan medya operasyo
nu, tam karşısında Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır 
ve Türkiye gibi bölge ülkelerinin başını çektiği 
“Sünni ekseni” oluşturmakta gecikmedi.

Şimdilerde, Müslümanlar arasında yaşanacak 
bir “medeniyet içi” çatışma senaryosundan medet 
uman Batıklar, “medeniyetler arası çatışma” pers
pektifinin kendilerine önemli bir çıkar sağlamadı
ğını çok iyi görüyorlar. Bu yönüyle, Irak’la birlikte 
İslam dünyası içinde ciddi bir çatlak oluşturmayı 
başarmış olmaları, tüm geleceğimizi tehdit eden 
bir musibet olarak daha kötü bir kangrenin haber
cisi gibi.

Bölgede Iran aleyhine oluşan hava birçok bölge 
ülkesinin haklı korkularını yansıtırken, Irak’ta 
başlayan Şii nüfuzu Sünni tepkileri besliyor da ola
bilir. Ancak bölgesel hesaplar açısından daha dik
katli okunduğunda yaşanan sürecin küresel çapta 
kurulan tuzaklardan bağımsız düşünülmemesi ge
rektiği ortada. Zira soruna sadece Şii-Sünni gerili
mi teşhisi koyarak yaklaşmak, bizi bu küresel he
sapları anlamaktan uzaklaştırıyor. Soruna “Iran ve 
diğerleri” açısından bakmak da çözüme hizmet et
mekten çok uzak.

Bu yüzden; Irak’ta zaten yolunda gitmeyen işler 
daha da kötüleşirken Amerika’nın İran’a yönelik

olası saldırı tehditleri ve körfez bölgesine yığınağı
nı nasıl yorumlamak gerektiği sorusu, sadece 
Irak’ın değil tüm bölgenin geleceğini ilgilendiren 
hayati bir unsur. İran’ı savunmak eskiden anlaşıl
dığı şekliyle artık “İslam’ı savunmak’Ta eş anlamlı 
olmadığı gibi, bölgedeki Arap ülkelerinin her hare
ketini bir şekilde Amerikan İslam’ının operasyonu 
olarak görmek de çoktan demode olmuş bir yakla
şım. Eski klişe yaklaşımlarla Irak sonrası durumu 
yorumlamaya çalışmak, sürüklendiğimiz gergin 
süreci pekiştirme dışında bir rol oynamıyor. Geliş
melere bakılırsa Amerika’daki yeni muhafazakar 
kadrolar, İran’a yönelik olası hava operasyonları 
için bahane bulmanın ötesinde, Ortadoğu’yu bir 
daha kendi ayakları üzerinde duramayacak biçim
de parçalama yolunda nihai darbeye hazırlanıyor
lar.

Irak’ta yaşananlara küresel, bölgesel ve Irak ye
reli düzlemlerinde bakılacak olursa farklı sonuçlar 
alınabileceği gibi, durulan yerin Sünni yada Şii tez
lere yakınlığına göre de farklı yorumlar olacaktır. 
O sebeple büyük bir enformasyon kirlenmesi ile 
karşı karşıya bulunan beyinlerimizin Irak’ta yaşa
nanlar özelinden yola çıkarak bir takım genelleme
ler yapması ne derece riskli ise, savaş ağaları, siya
si gruplar, işgal güçleri ve bölge ülkelerinin tüm bu 
çatışmalar içindeki çirkin rollerini göz önünde bu
lundurmadan salt “mezhebi” açıdan yorumlar ge
tirmeye çalışmak bir o kadar risklidir. Bu yönüyle, 
Irak’tan gelen haberleri okurken,’ çok dikkatli bir 
süzgeçten geçirmek gerekiyor. Propaganda ile ger
çeği ayırt etmek çoğu zaman imkansız hale geliyor.

Irak’ta dökülen masum kanlarını “kutsal müca-
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delenin bir parçası” 
olarak görmek, genel 
tabloya gözlerimizi 
kapattığımızda kimi
lerine makul gelebi
lir. Aynı şekilde,
Lübnan’da yada Fi
listin’de rakip grup
ları birbirine karşı 
kışkırtan aynı bölge
sel aktörlerin, genel 
hesapları yerel ak- 
törlerce “cihad”ın 
bir parçası olarak da 
zannedilebilir. Ama 
şu bir gerçek ki,
Amerikan ve İngiliz 
çetelerini Ortado
ğu’nun başına bela edenler yine bölgenin kendi ak
törleri. Batıkların “böl, parçala, yut” siyasetlerinin 
komuta edildiği yerler yine bölgenin bizzat kendi 
ülkeleri.

İran’ın nüfuzundan dem vurup Şiilerin işbirlik
çi pozisyonunu haklı olarak eleştirenler, işgalci 
Amerikan güçlerinin Sünni Katar ve Kuveyt yöne
timlerinin himayesinde Irak’ı işgal ettiği gerçeğini 
aynı şekilde dillendirip olayın bir Şii yada Sünnilik 
sorunu olmaktan öte, “grupsal çıkarları önceleme”, 
“kafire güvendiği kadar birbirine güvenmeme” so
runu olduğunu gündeme getirmeli. Dolayısıyla 
olay, Amerika ile mücadele edip etmeme, bu müca
dele zemininde bir ittifak kurup kuramama soru
nudur. Bunun ötesinde Irak’ta Amerika ile mücade
le ediyor görünen herkesin aslında başka odaklara 
hizmet ediyor olmadığının garantisi de yok.

Irak’ta mevcut çıkmaz durum, İraklıların kendi 
arasında yaşanan bir gerilimin çok ötesinde, bölge 
ülkelerinin Batıklarla kurduğu çirkin çıkar birliği
nin bir yansıması. Irak’taki gruplar ise -öyle yada 
böyle- bu çıkar hesaplarında giderek artan oranda 
edilgenleşerek figüran olma rolüne evriliyor.

Bu çıkar birliğinde Iran yönetimi, Rusya ve 
Çin’den medet umarken, Arap ülkeleri ise Ameri
ka ve diğer Batılı ülkelere yaslanıyor. Nitelik ola
rak birbirinden farklı olmayan bu “çıkar şaşkınlı
ğı” İslam dünyasındaki çatlağı büyütürken, yerel 
hegemonların gerekçelerini sağlamlaştırmak için 
“mezhebi-dini” bir renge boyanıyor. Yani Suudi 
Arabistan’ın Amerika ile işbirliği ne kadar çirkin 
bir politika ise, İran’ın Rusya ve Çin ile yaptığı

farklı bir şey değil.
Birinci Dünya Savaşı sırasında, Osmanlı impa

ratorluğu Almanya ile ittifak yaparken, Arap ülke
leri de İngilizlerle müttefik idi. Savaş, aslında Al
manya ve İngiltere’nin emperyalist savaşıydı ama 
Türkler ve Araplar karşı cephelerde birbirlerine 
karşı “cihad” ediyordu. Birçok cephede Müslü- 
manlar birbirlerine karşı farkında olarak yada ol
mayarak savaştı ve yüz binlercesinin kanı heder ol
du. Sonuçta imparatorluk dağıldı yerine, her biri 
emperyalistlerin oyuncağı olan 20’den fazla devlet 
kuruldu.

Bugün Irak’ta yaşadıklarımız geçmiştekinden 
farklı değil. İraklılar için birbirlerini katletme; kut
sal mücadelelerinin bir parçası olarak görülüp 
“Nasibi ve Rafızileri” yok etme amaçlı lanse edile
bilir. Ama Şii ve Sünni grupların bugün Irak’ta ver
dikleri mücadelenin salt siyasal bir mevzi savaşı ol
duğunu görerek, üzerinde iğreti olarak duran kut
sallık örtüsünü sıyırmamız gerekiyor.

Irak’taki gruplar; cahil, taassup sahibi, evrensel 
düşünmekten uzak, kendi çıkarlarını ümmet çıka
rı olarak lanse etmede gösterdikleri beceriyi arala
rında uzlaşmada gösteremeyen basiretsiz insanlar 
olmaya razı görünüyorlar. Kendi haklılıklarının 
propagandası için iki taraf da yalan yanlış bir sürü 
bilgi ile çevre ülkeleri harekete geçirirken, Ameri
kan işgal güçleri işini görmeye devam ediyor.

Unutmayalım ortada bir işgal var ve her şey bu 
işgalle birlikte başladı. Onlar giderse İraklıların 
kendi aralarında bir uzlaşma bulmaları daha kolay 
olacak.
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ASIM ÖZ

“Özgür bir basının rolü, sadece bilgi sağlamak değil 
fakat aynı zamanda idrak ve en önemlisi 

genel çerçeveye ulaşma yolunu sağlayarak 
halkın gözü ve kulağı olmaktır. ” 

Jon Stewart

D ünyanın yaşayan en önemli bilge aydın
larından John Berger Alplerin yamacın
daki küçük köy evinden gezegenimizde 

yaşanan olaylarla ilgili bir yandan değerli kitap
lar kaleme alınırken bir yandan da dünya mese
leleri üzerine söz söylüyor. Berger, insanlığı fe
lakete sürükleyen tüm politikalara tepkisini gös
termekten ve mazlumlara destek çıkmaktan çe
kinmiyor. Son olarak İsrail devletinin saldırgan 
politikalarına karşı entelektüel dünyayı boykot 
görevine çağırıyordu. Berger, 11 Eylül sonrasın
da ABD’nin İsrail politikalarına daha fazla des
teklediğinin altını özellikle çiziyordu. Bu yazıda 
daha çok Berger’in görüntünün ideolojik doğası
nın tahakkümünü çözümleyen çalışmalarından 
hareketle Irak işgali sürecinde işletilen medyatik 
düzenden söz etmek istiyorum. Görme konuş
madan önce gelmiştir. Çocuk konuşmaya başla
madan önce bakıp tanımayı öğrenir. Bu nedenle 
insanlık tarihinin önemli değişme parametrele
rinden olan görsel düzenin çok yaygın olması 
insani bir temel gerçeklikten kaynaklanmakta
dır.

Ne var ki bu durum günümüzü tasvir etme
de, anlamda sözcüklerden faydalanarak pekişti
riliyor. Düşündüklerimiz ya da inandıklarımız 
nesneleri görüşümüzü etkiler.

Görsellikle ilgili bütün yazılarında her gö
rüntünün arkasında bir ideoloji olduğunu vur

gulayan Berger, günümüzde TV, internet ve ya
zılı medya vasıtasıyla önümüze gelen, bize sunu
lan umut yıkıcı sipariş görüntülerin arkasında 
yatan ideolojiyi de mesele edinerek Irak’tan ge
len görüntüleri ikiye ayırıyordu: “insanların ha
berdar olmadığı bir şeylerin kanıtı niteliğinde 
olan örneğin Ebu Garip’teki işkence fotoğrafları 
gibi fotoğraflar var. Ancak genel olarak şiddet 
görüntülerinden bahsedecek olursak bu görün
tüler televizyonda çok az sözle birlikte sunulu
yor. Bu durumda görüntüler tırnak içinde ‘şok 
edici’, ‘sansasyonel’ görüntüler haline geliyor. Bu 
durumda ortadaki acının ve şiddetin normalleşti
rilmesi tehlikesi doğuyor. Dediğim gibi bu sade
ce görüntülerle değil aynı zamanda sesin kulla
nımıyla gerçekleştiriliyor.”

Küresel medyanın penceresinden yansıtılan 
türlü türlü görsel ve yazınsal imgeye bakıldığın
da işgalin bir başka düzlemde nasıl meşru kılın
dığını görmek imkanına ulaşabiliriz. Irak’ın 
2003 yılında ABD ve şürekasınca işgal edilme
sinden bu yana sermaye medyasının Irakla ilgili 
sansasyonel bilgileri, işgale çanak tutan yorum
ları /görüntüleri sürekli yayımlayarak korku ik
liminin yaratılmasına katkı yaptığını üstelik bu
nu ödev duygusu ile yerine getirdiğini söylemek 
abartılı bir tutum sayılmamalıdır. Irak söz konu
su olduğunda medyanın görsel tutumu; medya
tik çıkarların ABD ve Ingiltere hükümetlerinin
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çıkarlarıyla birlikte hareket ettiğini 
ve propaganda aygıtının felsefesine 
ve pratiğine sürekli malzeme taşıdı
ğını görebiliriz. Irakla ilgili haberler 
genel içeriğiyle enformasyon kontro
lüne dayanır. Enformasyon hakimi
yetinin elinde bulunduran güçler en
formasyonu ikiye ayırırlar: dost ve 
düşman enformasyon. Birinci türdeki 
umut yıkıcı görsellikler imgeler ha
berler daha çok yayılırken ikinci tür
deki haberler görüntüler ya tama
men yok edilir yada yayılması engel
lenir. Dolayısıyla medyadaki görsel
lik imgeleri Berger’in işaret ettiği gibi 
bir ideolojik enstrüman olarak Irak işgali esna
sında sıklıkla kullanılmıştır. Ana haber bültenle
rinde, gazetelerde genel olarak hep olumsuz, kö
tücül haberler ağırlıklı bir yer tutmuştur, insan
lar ölen ABD’li yada diğer işgalcilerle ilgili itina
lı bir dille hazırlanan haberlerle yüz yüze bıra
kılmış, buna karşın Irakla ilgili haberle terör sal
dırıları vb kötücül bir sunumla verilmiş ama ay
nı zamanda “bütün yaşananların nihai sorumlu
su Irak halkının kendisidir” gibi bir görüntü 
oluşturulmuştur.

işgalin iyisi olmaz; bu her halükârda bağım
sızlığın, birilerinin yaşama hakkının yok edilme
sidir. Tabii birileri özgürlüğünü yitirirken son
suz özgürlük operasyonu bir başka grubun öz
gürlüğünü verebilecektir. Bir işgalin ideolojiler 
ve milliyetçilikle yıkanıp yunulmaya çalışıldığı, 
karanlık bir çaba da buralarda bir yerlerde baş
lar. O nedenle ‘işgal’ durumunun her şeyden ön
ce ve sonra mutlaka bir ‘zorbalık’ içerdiğini gör
mek ve tecavüze asla anlayış gösterilemeyeceği
ni akılda tutmak gerekir.

Zorbalar kendi kahramanlık hikâyelerini ve 
ne kadar haklı olduklarını başkalarına dayattığı 
zaman, yalan olduğu besbelli koca bir hikâyeyi 
tüm dünya yutmaya başladığı, ya da en azından 
suskunluğu seçtiği zaman, birileri de sesini yük
seltmeye başlar. Peki bu kadar şiddetli bir proje, 
dünya halklarının neden tepkisini çekmiyor? 
Bu, masum soru, aslında çok canavarca bir ger
çeğe işaret ediyor. Medyanın ve kapsadığı tüm 
haberleşme ağının toplumsal sorumluluklarını 
tamamen bir yana bırakmalarından, halkın, ka

munun haberleşme kanalı olduklarını unutup 
parçası oldukları sermaye gruplarının ve iyi an
laştıkları iktidarların perspektifini kabul etmele
rinden kaynaklanıyor. Bu gerçek, az önce kul
landığım net ifadelerle bile yeterince çarpıcı gö
zükmüyor, bilakis klişe, sıkıcı ve hiç de ikna et
meyen kimi laflar gibi geliyor kulağa. Çünkü, 
medyanın değersizleştirme, yineleye yineleye 
anlamsızlaştırıp yok etme fonksiyonu tarafından 
epritilmiş gerçeklerin başında kendi işlevsizliği 
geliyor. İşte bu durum, Irak işgalini mümkün kı
lan en önemli araçlardan biri oldu. Medyanın 
zaafı, güçlüler için iyi bir silah gibi kullanıldı.

Hatırlanacağı gibi Irak Savaşı’nın iki ana ar
gümanı vardı, ‘Saddam rejiminin uluslararası İs- 
îami terör ağıyla bağlantısı olduğu, onları destek
lediği ve elinde kitle imha silahlan bulunduğu’. 
Hiçbir zaman kanıtlanamayan bu iddiaları Ame
rikan ve İngiliz yönetimleri ha bire dile getirdi, 
dünyanın etkili ana medyası da bu haberleri ya
yımladı durdu. Sonra her şey olup bittikten, Irak 
koca bir enkaza dönüştükten, ABD askerleri ül
keye ve petrol kuyularına el koyduktan sonra bu 
iddialar hızla yalana dönüştü. Anlaşıldı ki söyle
nenler doğru değilmiş. İşte o zaman dünyayı sa
dece hükümetlerin değil, gazete ve televizyonla
rın da kandırdığı ortaya döküldü. Medya, top- 
lumlarm doğru kararlar alabilmesi için ihtiyaç 
duyduğu doğru bilginin peşinde koşmamış, ga
zeteciliğin temel prensiplerinden biri olan şüp
heyi kolayca bir kenara bırakıp kendilerini yak
laşan savaşın muktedirleri tarafından kontrol 
edilen ılık sulara bırakıvermişti.
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işgalcilerin Siperlerindeki 
“iliştirilmiş” Gazeteciler

İşin daha vahimi, özellikle işgal sırasında medya 
üzerinde baskının artırılması sonucu zaten fark
lı bir habercilik için olanak kalmamıştı. Kamera
lar sadece işgalcilerin siperlerinden olan biteni 
görüyor, bunun dışında bir bakış açısının olma
ması adeta kimseyi rahatsız etmiyordu. Sonuçta 
bütün dünya düzmece, yönlendirilmiş haberler 
okudu durdu.

“Medya o kadar uysallaşmıştı ki” diyordu So
ul Landau, “Ordunun gazetecileri askeri birim
lere iliştirme emrini bile kabul etmişti”. Glasgow 
Üniversitesi’nden David Miller, medyanın ‘ko
alisyon ülkelerinin halklarına karşı da’ suç işledi
ğini anlattı. Çünkü medya, Irak ‘tehdidini’, işga
lin koşullarını yanlış bildirmiş, muhalefetin 
marjinalleştirilip görmezden gelinmesine, korku 
ikliminin yaratılmasına katkıda bulunmuştu. 
Çünkü ‘enformasyon kontrolü’ işlemine teslim ol
muştu. Miller, bu ‘enformasyon kontrolü’ felse
fesinin medyayı ‘kullanılacak’ ya da ‘nötralize 
edilecek’ biçimde ikiye ayırdığını anlatıyor. Yani 
medyayı tamamen sizin belirlediğiniz ve istedi
ğiniz haberleri yaymaya zorluyorsunuz. Bunu

yapanları, işlerini kolaylaştırarak, onlara daha 
çok ‘hazır haber’ servis ederek, onlar için çalışma 
koşullarını iyileştirerek ödüllendirirken, diğer
lerini ucu ölüme kadar varabilen yöntemlerle 
cezalandırıyorsunuz.

Amerikalılar, her alanda olduğu gibi basınla 
ilişkilerde de yılların geleneklerini, uluslararası 
anlaşmaları ve her tür evrensel değeri umursa
madan gazetecileri sindirmekte, silahlarını on
lara çevirmekte, kaldıkları otellerin bombalan
masına, öldürülmelerine göz yummaktaydı. 
Gazeteci Mete Çubukçu, 17 Mart 2003’te, yani 
bombardımanın başlamasından iki üç gün önce 
Bağdat’a doğru yol alırken yüzlerce gazetecinin 
aksi istikâmete doğru aktığını hatırlıyor. Çün
kü Amerikan yönetimi tüm gazetecilerin ülke
yi terk etmesini istemişti. Çünkü Amerikan yö
netimi “Bir süre sonra cehenneme çevrilecek 
Bağdat’ta neler olup bittiğinin bilinmesini iste
miyordu”. Şöyle devam ediyor Mete Çubukçu: 
“Bu yüzden savaşın ilk günlerinde işgal kuvvet
leri ilerlerken nelerin yaşandığını bilemediği
miz gibi, Felluce’de yaşanan katliam, Irak hal
kının çektiği acılar, bir ülke ve uygarlığın yıkı
lışı da haber olamamıştır.” Mete Çubukçu, 
Irak’ta gazeteci istemeyen işgalci güçlerin şu 
anda mevcut gazetecilerin tümünü, sıkı bir 
kontrol ve yönlendirmeyle ‘iliştirilmiş’ gazete
ciye dönüştürdüğünü de anlatıyor. Irak Savaşı 
ile birlikte iletişim literatürüne giren bu ‘ilişti
rilmiş gazetecilik’ acıdır ki Donald Ramsfeld ve 
Pentagon kurmaylarının icadı. Onlar için bir 
halkla ilişkiler başarısı olan bu ‘usûl’ biz gaze
teciler için tartışa tartışa bitiremeyeceğimiz bir 
‘mesele’.

Savaş öncesinde ve savaş sırasında her tür 
muhalif sesin ‘marjinalleştirilmesi, küçümsen
mesi’ sadece medya devlerinin kontrolünde olan 
Amerikan gazete ve televizyonlarında yaşanma
dı; pekâlâ biliyoruz ki Türkiye’deki durum da 
buydu. Tüm dünyada iletişim neredeyse kayıtsız 
şartsız uzun bir süredir ‘ana akım medya’nm 
elinde. Bu medya da ‘ulusal çıkarlar’ gibi her ya
na çekilebilecek savlara sarılıp, hükümetlerle 
uyum içerisinde savaşı meşrulaştırdı. Amerikan 
televizyonlarından yayınlan haberlerin yüzde al
mış dördü savaş yanlısıydı. Neredeyse hiç kimse 
hükümetlerin yaptığı açıklamaları, iliştirilmiş
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gazetecilerin gösterdiği savaş oyunlarını sorgu
lamadı. Sorgulamak istemedi. Haber rekabeti ve 
pragmatizm, dünya medya tarihinin en karanlık 
sayfalarından birinin yazılmasını sağladı. Blogla- 
rın patlaması, internet gazeteciliğinin tekrar 
gündeme gelmesi, farklı yerel medya ağlarının 
oluşturulmaya çalışılması ve El Cezire gibi böl
gesel medya kanallarının kurulup ilgi görmesi 
bu travmanın sonucu ortaya çıkan ‘alternatif 
arayışları’ aslında.

İrak işgali başlamadan önce aylarca ABD ve 
İngiltere’nin ana akım medyasında sürekli olarak 
frak’m yarattığı tehdit düşüncesi çok fazla tekrar
lanmış ve büyütülmüştür, bu süreçte özellikle 
üzerinde durulan iddialar şunlardır: frak’ta kitle 
imha silahları bulunmaktadır, frak’m tehdit oluş
turduğu 11 Eylül de anlaşılmıştır, bu tehdide 
karşı yapılabilecek tek şey askeri müdahaledir. 
Irak’ta Mart 2003 tarihinde, yani Amerikan bom
bardımanının başlamasından bir kaç gün önce 
Bağdat’taki yüzlerce gazeteci ülkeyi terk etmiştir. 
Bu gazetecilerin çoğu savaşla ilgili haber yapma
ya gelmişti oysa. Amerikanın büyük saldırıdan 
önce “Tüm yardım kuruluşu çalışanlarının, yaban
cıların ve gazetecilerin ülkeyi terk etmesini isteme
si” üzerine gazeteciler ya kendi inisiyatifiyle ya 
da bağlı bulundukları kuramların direktifleri 
doğrultusunda Irak’ ı terk ediyorlardı. Amerikan 
yönetimi bir süre sonra cehenneme çevireceği 
Bağdat’ ta neler olup bittiğinin görünmesini iste
miyordu. Çok sayıda gazeteci çok sayıda haber 
demekti.

Dolayısıyla ABD’nin ‘insani müdahalesi’, ‘iyi 
niyetli savaşı’ gölgelenebilirdi. Ardından işgal yö
netimi kendi gazetecilerini istihdam etti. Gazete
cilik tarihinde bir dönüm noktasını oluşturan 
embededleri yani iliştirilmiş gazetecileri oluştur
du. Medyadaki piyadeleri içinde barındıran bu 
kurum hala çalışmaktadır, bu yüzden savaşın ya
şandığı ilk günlerde, işgal güçleri ilerlerken nele
rin yaşandığını bilmediğimiz gibi, Felluce’ de ya
şanan katliam başta olmak üzere Irak halkının 
yaşadıkları, bir ülke ve uygarlığın yıkılışı da 
medyada gereğince yer bulamamıştır. John Ber- 
ger’in deyimiyle “suçlar unutulmamalı, kayıtlan 
mutlaka tutulmalıdır. Oysa suçlular, kayıtları yok 
etmeye silmeye çalışırlar. Hem masumlan hem de 
hafızalan katlederler.” Irak 2003’ten sonra tam

anlamıyla bir yıkım içindedir. Saddam’m idamın
dan sonra da değişen bir şey olmamıştır. Işgal’in 
yol açtığı karmaşa, kargaşa ile baş başa kalan Irak 
halkı yeni bir güne ölüm korkusuyla başlamak 
durumunda kalmıştır. Gazetecilerde Irak’ta ölen 
insanları saymanın ve ABD ana akım medyasımn 
görüntülerini sözle desteklemenin ötesinde fazla 
bir şey yapabilmiş değildir. Irak işgali aradan ge
çen zaman içerisinde görüntü bombardımanı ile 
sıradanlaşmıştır. Irak’ta gazeteci istenmiyordu. 
Berger’in deyimiyle “görüntü istenmiyordu". Daha 
savaşın ilk zamanlarında Filistin oteline ateş 
açan Amerikan askerlerini ya da Ebu Garip ha
pishanesinin önünde bir kameramanı öldürenle
rin gerekçesi kameraları roketatar zannetmele
riydi.Irak’m sistematik olarak yıkıma uğratılma
sı, altyapısının ve üst yapısının yerle bir edilme
sinin ardından Irak halkı rakip gruplara bölün
müş, neredeyse kabilesel bir durum ortaya çık
mıştır.

Medya açısından bakıldığında kirli savaşı 
göstermek kadar Iraktaki umudun direnişini de 
göstermek sorumluluk sahiplerinin ertelenemez 
görevi olmalıdır. Az sayıda olsa da bunu hakkıy
la yapanlar var. Ana akım Türk medyası, Irak sa
vaşı konusunda okur ve izleyicilerini bilgilen
dirmek değil, yönlendirmek için yayın yapar bir 
durumda. Yeni küresel tiranlığa karşı yükselen 
muhalefetin direnişinin görüntü düzleminde de 
savaşı kazanabilmesi gerekiyor. Dünya kamu
oyunun vicdanında mahkum edilen Irak işgali
nin, trajedisinin, istilasının görüntüsel ideoloji
sine de HAYIR diyebilecek bilgilenme biçimini 
oluşturabilmeliyiz.

* Yazının oluşum sürecinde temel referans çerçevesini
Irak Dünya Mahkemesi Nihai İstanbul Oturumu (23
27 Haziran 2005) adlı çalışma oluşturmaktadır.
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el-Cezire’den Alıntı

Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf El-Karadavi ve İran İslam Cumhuriyeti Düzenin Yararını Teşhis 
Kurumu Başkanı ve eski cumhurbaşkanı Ali Ekber Rafsancani, El-Cezire televizyonunda yayınlanan özel 
programda bir araya geldi. El-Karadavi’nin Katar’ın başkenti Doha’dan ve Haşimi Rafsancani’nin de Tah- 
ran’dan katıldığı programda, iki din alimi İslam ümmetinin içinde bulunduğu durumu, çıkış yollarını ve 
Sünni-Şii ilişkilerini konuştu. Biz bu konuşmanın özetini sunuyoımz.

R afsancani, programın başındaki konuş
masında, “Allah’ın ipine sımsıkı sarılın ve 
ayrılmayın” ayetini okuyarak El-Cezire 

kanalına ve Yusuf El-Karadavi’ye teşekkürlerini 
sundu. Müslüman Alimler Birliği’nin İslam üm
metinin birliği için önemli çalışmaları olduğunu 
söyleyen Rafsancani, İslam’ın gelişmesi için en 
önemli ilkelerden birinin de vahdet/birlik oldu
ğunu belirtti. “İslam devrimini gerçekleştirdik
ten sonra safları yaklaştırmak ve İslam ümmeti
nin tüm evlatlarını bir araya getirmek için çok 
çalıştık” diyen Rafsancani, bunun Ayetullah Bu- 
rucerdi ve Muhammed Abduh’un yolu olduğu
nu, onların Daru’t-Takrib’i kurduklarını, kendi
lerinin de devrimden sonra İslam birliğini orta
ya attıklarını ve bu yolda epey mesafe kat ettik
lerini söyledi.

‘Düşman fitneden medet umuyor’
Amerika’nın Büyük Ortadoğu Projesi’nin ba

şarısız olduğunu ve Irak işgaliyle hedeflediğinin 
gerçekleşmediğini, bu nedenle Amerikalıların 
İslam ümmeti arasına ayrılık sokarak hedefleri
ne ulaşabileceklerini düşündüklerini belirten 
Rafsancani, Filistin’de direnişin seçimlerden ba

şarıyla çıkmasının, düşmanın Lübnan’daki ve 
dünyadaki tüm direniş hareketleri karşısındaki 
yenilgisinin onu Müslümanlar arasına fitne sok
maya yönelttiğini söyledi.

Müslümanların birbirleriyle çekişmesinin 
Kur’an’da açıkça yasaklandığını söyleyen Raf
sancani, Irak’taki, Afganistan’daki ve diğer böl
gelerdeki sorunların birlik ve bütünlük içinde 
çözülebileceğini ve bu konuda İslam alimlerine 
büyük görevler düştüğünü dile getirdi.

Sünni-Şii ihtilafı adına ortaya atılanların şey
tanca tahrikler olduğunu öne süren Rafsancani, 
“Biz İran halkı olarak Müslümanların birliğine 
inanıyoruz ve eminim ki Sünni alimler de bizim 
bu görüşümüze katılıyorlar” dedi.

‘Açık konuşmalı, gerçeklerle yüzleşmeliyiz’
Yusuf El-Karadavi ise Rafsancani’den sonra 

yaptığı konuşmada Müslüman Alimler Birli
ği’nin isteğini geri çevirmeyerek bu programı ya
yınlayan El-Cezire’ye ve sekiz yıl önceki Iran ge
zisi sırasında kendisiyle görüşen Rafsancani’ye 
teşekkür etti. “Rafsancani’nin Tahran’a giden 
Müslüman Alimler Birliği heyetinin ittifak ettiği 
sekiz nokta hakkında konuşmasını isterdim” di-
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yen Yusuf El-Karadavi, bunların 
açıkça konuşulması gerektiğini, asıl 
yaraya parmak basılmadığı ve ger
çekle yüzleşilmediği için mezhepler 
arası yakınlaşma konferanslarının 
toplanıp dağıldığını ve pratikte hiç
bir şey üretmediğini söyledi.

‘Her iki tarafta da tekfirciler var’
İki tarafın da şikayetçi olduğu konu
lara değinen Yusuf El-Karadavi, “Biz 
İslam’ın toplayıcı unsur olmasını is
tiyoruz. Sünniler arasında Şiileri 
tekfir edenler varsa, Şiiler arasında 
da Sünnileri tekfir edenler var. Hat
ta Sünnilerinkinden daha şiddetli ve 
daha kötü. “Biz Sünnilerle ne ilahta, 
ne peygamberde, ne de imamda beraberiz” di
yenler var” şeklinde konuştu.

“Tekfiri reddediyoruz. Elepimizin Allah’tan 
başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun 
elçisi olduğuna şehadet etmemiz yeter. Elepimi
zin tek bir kıbleye yönelerek namaz kılması ye
ter” diyen Yusuf El- Karadavi, ikinci olarak da 
Sünni-Şii anlaşmazlığıyla ilgili konuların halkın 
geneli arasında konuşulmaması gerektiğini, bu 
gibi konuların ilim adamları ve uzmanlar tara
fından tarafsız bir şekilde ele alınması gerektiği
ni ifade etti. Aynı zamanda İslam dünyası olarak 
tarihte yaşanan olaylara takılmamak gerektiğini, 
bu yaşananlardan dolayı birbirimizi suçlamak 
yerine ders alarak fitneye son verecek bir çaba
nın içinde bulunmamız gerektiğini söyledi.

‘Sahabeye sövülürken kardeş olamayız’
Ehli Beyti sevmeyen tek bir Sünninin dahi ol

madığını söyleyen Yusuf El-Karadavi, Ehli Sün- 
net’ten kim EIz. Fatıma’nm kocası ve Peygambe
rin amcasının oğlu EIz. Ali’yi, EIz. Elasan ve EIz. 
Elüseyin’i sevmeyebilir. Fakat sahabiler konu
sunda sorun Şii kardeşlerimizde var. Yaklaşık se
kiz yıl önce Tahran’da ve katıldığım tüm mez
hepler arası yakınlaşma toplantılarında da bunu 
söyledim. Bu nokta çok hassas ve önemli “Ben 
Ebu Bekir (Allah ondan razı olsun), Ömer (Allah 
ondan razı olsun), Ayşe (Allah ondan razı olsun) 
derken ve sen de (Allah onlara lanet etsin) der
ken ben nasıl elimi senin eline koyarak seninle

kardeş olduğumu söyleyebilirim? Bu nedenle bu 
konuda anlaşmalıyız. Onlar sahabelerdir. Onlar 
Rasulullah (s.)’in öğrencileri ve O’nun terbiyesi
nin ürünleridir. Onlara sövdüğümüz zaman on
ların hocalarını onlara iyi eğitim ve terbiye ver
memekle suçlamış oluruz. Vallahi O onlara en iyi 
eğitimi vermiştir. Onlar dünyanın şahit olduğu 
en üstün nesildi. Bir çok surede Kuran onlara şa
hitlik etmiştir. Bütün sahabelere; İslam’a önce gi
renlere ve daha sonra girenlere, hatta onlardan 
sonra gelip güzelce onların yoluna uyanlara da 
Allah altından ırmaklar akan cennetler vaat et
miştir. Onlar Kur’an’ı bize naklettiler, sünneti 
korudular, ülkeleri fethettiler ve İslam’ı yaydılar. 
Mısır’a İslam’ı kim getirdi? İran’a İslam’ı kim ge
tirdi? Ateşe ibadet etmekten kurtarıp Allah’a iba
det etmelerini sağladı. Rasulullah sallallahu aley
hi ve sellem’in sahabilerine yönelik her türlü kü
çük düşürücü sözden vazgeçilmeli.”

‘Irak’ın bölünmesine karşıyız’
Daha sonra Irak’ta yaşananlara değinen Kara

davi, Irak’ın bölünmesine kesin olarak karşı ol
duklarını, İslam düşmanlarının Müslüman ülke
leri parçalamak istediklerini, Müslümanlar ola
rak bunun karşısında durup Irak’ın ve Irak hal
kının bütünlüğünü koruma haricindeki bütün 
tezleri reddetmemiz gerektiğini söyledi. Irak 
konusuna değinen Rafsancani ise tehlikenin en 
büyüğünün İsrail ve Siyonizm olduğunu, bir bu
çuk milyar nufusa sahip 60 İslam ülkesinin bir-
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Irak İşgalinin 5, Yılı \ Kardavi ve Rafsancani

lik olup Allah’ın kendilerine bahşettiği enerji 
gücüyle kendisini savunması gerektiğini söyledi.

‘Takiyye ve Şiiliği yayma anlaşmazlığı’
Program esnasında gündeme gelen Takiyye 

ve Şiiliği yayma konusunda itirazlarım belirten 
Yusuf El Karadavi takiyyenin Kur’an’da kafirlere 
karşı ve istisnai olarak kullanıldığım, Şiilerin uy
guladığı şekliyle yaygm bir kullanımın olmadı
ğım söyledi. Rafsancanfnin Şiiliği yaymayı salih 
ameli ve hayrı yaymak olarak tanımlamasına da 
itiraz eden El-Karadavi, Şiiliği yayma konusun
da yapılan itirazlarda kastedilenin bu olmadığı
nı, kastedilenin kişinin mezhebini değiştirmesi 
olduğunu ve bunun da fitneye yol açtığım, Mı
sır, Sudan, Fas, Cezayir ve Tunus gibi tamamı 
Sünni olan bir ülkeye gidip Şiiliği yaymaya çalış
manın hiçbir kazanç sağlamayacağım sadece fit
ne ve zarara yol açacağım söyledi.

‘D ire n iş , I r a k  h a lk ın ın  m e şru  h a k k ıd ır ’

Irak’taki direnişe değinen Yusuf El-Karada
vi Filistin halkı, Afganistan halkı ve toprakları 
işgal edilen herhangi bir halk gibi Irak halkı
nın da işgale direnme hakkı olduğunu, bunun 
İslam’ın hükmü olduğunu, toprakları işgal edi
len bir ülkenin halkına cihadın farzı ayn oldu
ğunu ve çevresindekilere de onlara yardım et
menin farzı ayn olduğunu söyledi. Irak’taki 
asıl sorunun her gün yüzlerce kişinin ölmesine 
neden olan katliamlar olduğunu belirten El- 
Karadavi, Sûnnilerden bu tür eylemler yapan
lar varsa bunları da kınadıklarını ifade etti. 
“İran’ın bugün Irak’ta olanlar üzerinde büyük 
bir gücünün ve nüfuzunun olduğunu, isterse 
insanlara ‘Elinizi çekin!’ diyerek Irak’taki mez
hepler arasındaki fitneyi bitirebileceğim” söy
ledi.

SİZİ BİZE KIRDIRMAK İSTİYORLAR
ABDURRAHMAN DİLİPAK

kak, 20.yüzyılın başından bu yana petrolü ve jeostratejik konumu nedeniyle Batı’nın hedef 
ülkelerinden biridir. Sınırlan suni alarak çizilen İrak, hem etnik hem de mezhebi temelde fi- 
ii olarak, bölünüyor. Saddam, bu Mi bölünmeyi hızlandırmak için asıldı. Bu süreçte sos
yolojik bir gerçeklik olan mezhebi anlayışların, Allah’ın birer âyeti olan etnik farklılıkların 
ABD'nin Ortadoğu'ya yönelik sömürgeci politikaları için tırmandırıldığını görüyoruz. Yani 
ABD, mezhep çatışmasını ve etnik çatışmayı bölgeye yayma çabasında. ABD'nin bu 
amaçlarım güdümüne giren basiretsizlikler, ümmeti oluşturan unsurlar arasında
ki; kardeşlik bilincim aşındırıyor.

Konuyla ilgili olarak gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak’ın görüşlerini 
aldık

1. İrak’ta olup bitenler gerçekten bir “mezhep 
savaşı" olarak nitelendirilebilir mi?

-Hayır.. Ama mezhepler üzerinde yoğun b ir  tahrik  
o lduğu açık. Ve tarafların: bu: konuda yeteri b ilg iye  sa
h ip  olm adıkları, ön yargılı, geçm işten gelen b ir takım  
düşm anlıkların mezhebi taassuplarla da desteklendiği 
de d İt gerçek..

ABD’nin: sadece Erak'ta değ il, tüm  İslam  coğrafya
sında mezhep temelinde b ir  çatışma çıkartmak iç in  var

gücü ile çalıştığı da çok açık. Bu saldırılarda b ir takım 
fanatik cahil k iş ile r ku llanılıyor o lab ilir, ancak bazı sa l
dırıların ner ik i tarata yöne lik olarak CIA, MOSSAD ve 
MI5 tarafından düzenlenm iş olabileceğini düşünüyo
rum..

Daha önce de Türkiye’de benzer olaylar yaşadık. 
B in le ri b iz im  kanlarım ız ve gözyaşlarımız üzerinden 
kendilerine iktidar ve servet üretmek istiyor.. Dünkü 
sağ-sol çatışmalarının yerin i bu gün Ş ii-S ünn i çatış-
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‘Saldırıya uğrarsa İran’ın yanındayız’
Sunucunun İran’ın bir Amerikan saldırısıyla 

karşı karşıya olduğunu ve bazı Sünni ülkelerin 
İran’a destek vermediklerini hatırlatması üzeri
ne Yusuf El-Karadavi, “Ben Arap ülkeleri ve di
ğer ülkelerin rejimlerinin avukatı değilim. Beni 
ilgilendiren yöneticiler değil Müslüman halklar. 
İran ile Irak konusunda, Şiilerle sahabe ve Şiili
ği yayma konusunda görüş ayrılığımız olabilir. 
İran’a Amerika’dan veya herhangi bir devletten 
saldırı olursa karşısında dururuz. Ne İran’a ne 
de başka bir İslam ülkesine saldırıya izin verme
yiz. Daha da ötesi hiç bir ülkeye saldırıya izin 
vermeyiz. Çünkü biz saldırganlığa karşıyız. Do
ha’daki konferansta ilan ettim. İran’a bir saldırı 
olursa İran’ın yanında yer alacağız ve saldırıya 
karşı duracağız. Biz haktan yanayız. İran ne yap
tı ki saldırıyı hak edecek? Nükleer enerji elde et
mek isteği mi? Bu onun hakkıdır ve buna kim

engel olabilir? Bizim tavrımız açık ve net” şek
linde konuştu.

‘Sünni ve Şiiler büyük imtihandan geçiyor’
Ümmet anlayışının milliyetçilikten, küçük 

çıkarlardan üstün olması gerektiğini belirten El 
Karadavi, bir buçuk milyar mensubu olan İslam 
ümmetinin birlik olduğunda, beşeri ve maddi 
kaynaklarından istifade ettiğinde hak ettiği yeri 
alacağını, geri kalmışlık zindanından ilerleme 
meydanına çıkacağını dile getirdi. Yusuf El-Ka
radavi son olarak sadece konuşmanın yetmeye
ceğini, yapılan bunca konuşmadan, diyalogdan 
sonra tüm Müslümanlar olarak pratikte bir şey
ler yapılması gerektiğini söyledi. Sünni-Şii ilişki
lerinin büyük bir imtihandan geçtiğini, bu sı
navdan başarılı çıkılmasını temenni ettiklerini 
söyleyerek konuşmasını bitirdi.

maları a lab ilir.. Maraş, Çorum ve Sivas, Başbağlar 
o laylarının nasıl ve kim ler tarafından tezgahlandığını 
da b ilm iyo r değiliz.

2. Olayların “mezhep savaşı” olarak lanse edil
mesinin, ABD ve İsrail’in bölgeye yönelik politikalarıy
la herhangi bir ilgisi var mı?

-Ş il-S ünn i çatışması, sadece Irak ve İran’da değil, 
Suriye ve Lübnan’da, Türkiye'de, Afganistan’da, Pakis
tan'da, Sudan’da, Körfez Ülkeleri ve Suudi Arabistan'da 
da cidd i b ir hesaplaşmaya sebep o lab ilir.. M üşlüm an- 
lar arasında kardeşlik duygularını yok etmek ve güven
s iz lik  ortamı oluşturm ak için ABD’nin bu konuda gele
cekte yeni tahriklere kalkışacağını düşünüyorum..

Bölgede etnik ve mezhebi hareketleri kışkırtarak, 
bizi bize kırdırmaya çalışacaklar.

M ehdilik le  ilg ili de b ir takım polem ikler, hatta 
Am erikano b ir mehdinin zuhuru gibi b ir takım kom plo
ların üretilebileceğini de akıldan uzat tutmamak gerek.

3. Mezhepçilik, kavmiyetçilik gibi sapmalar ve 
Irak’ta olup bitenler karşısında nasıl bir tavır ve tutum 
içerisinde olmak gerekir?

-Ö ncelikle, olayları yakından izlemek gerek. Medya

ve STK’lar kanalı ile, toplumsal aktörlerin bu tartışm a
nın önüne geçmek için, “ Biz M üslüm anız/  M üslüm an
lar kardeştir” şiarını rehber edinmeleri gerekir. Bu ça
tışma zuhurunda herkesin kendi cemaatını önce çatış
madan uzak tutmaya çaba göstermesi gerekir..

Dinde tartışmadan vazgeçmemiz gerekir.. Herkesin 
mezhebi kendine a it olmalıdır..

Bu tür tahrikler konusunda bölgedeki M üslüm an 
grupların, kendi iktidarları üzerinde pozitif b ir baskı uy
gulaması gerek..

Öncelikle ABD’nin İraktaki işgalin in  sona e rd ir il
mesi, işgal kuvvetleri ve onların yerli işb irlikç ile rine  
karşı, 'fasıkların haberleri’ konusunda toplum un b ilin ç 
lendirilm esi acil ve önem li b ir görevdir..

Örgütlü Müslüman grupların, ihtim al ve risk ana
lizleri yaparak, gelişm eler karşısında anında karar vere
bilen ve sürece müdahale etme kabiliyetine sahip b ir 
kriz yönetim ine, duyarlılığa sahip olması gerek,.

M üslüm anlara ait medya ve STK’ların b ir bölge 
ajansı oluşturarak gelişmeleri buradan takip etm eleri
nin sağlanması da önem lid ir diye düşünüyorum.. Bu 
anlamda cidd i b ir stratejik plan, muhtemel gelişm ele
re karşı kontr-po litika la r oluşturulm ası da zorunludur.
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KAREEM M. KEMAL
Türkçesi: Hüseyin Şanlı

A merika Savunma Departmanı ‘Quadrennial 
Savunma Raporu’ her dört yılda bir kong
re tarafından denetleniyor, aynı zamanda 

ABD’nin güvenliği için oluşacak tehditlerle nasıl 
başa çıkacağının genel hatlarını da taşıyan, 
önemli bir doküman niteliği taşıyor. Çok ilginç
tir ki, doküman şu kelimelerle başlıyor; Ameri
ka uzun sürecek bir savaşa angaje olmuş bir mi- 
lettir. ABD’nin sadece Avrupa, Ortadoğu ve As
ya’yı değil, tüm dünyayı yönetebilecek güçte 
olacağı görüşüyle devam ediyor.

Bu görüş, ulus devletlere karşı yürütülen 
konvensiyonel savaş tekniklerine ilişkin Penta- 
gon’un geleneksel duruşundaki bariz değişikliğe 
dikat çekiyor. Terörist bağlantılar, nükleer, kim
yasal ve biyolojik silah tehditleri, Rusya, Hindis
tan ve Çin gibi potansiyel karşıt güçlerin yükse
lişlerine karşı, savunma konusu üzerinde yo
ğunlaşıyor. Aynı zamanda bu görüş, ABD özel 
operasyon güçlerinin gizli operasyonlarının ya
yılmasının da altını çiziyor. Bilindiği gibi bu 
operasyonlar, anyı anda onlarca ülkede ve siyasi 
olarak hassas çevrelerde uygulanabiliyor, yaban
cı askeri ve güvenlik güçleriyle uzun ve sıkıntılı 
ilişkiler dönemi için asker ve silahı hazır tutabi
liyor.

Buna ek olarak, ABD savunma bakanı Do
nald Rumsfeld, 42. Münih Güvenlik Politikası 
Konferansı’ndaki bir konuşmasında, ülkesinin 
savunma politikasını yaklaşmakta olan yıllara 
dair siyasi ve askeri ajandasını da düzenleyerek

açıkladı. Rumsfeld konferansta Avrupa’ya karşı 
uzlaştırıcı bir tavır takındı, terörizme ve silah 
üretimine karşı birlik konusunda ısrarlı tavsiye
lerde bulundu.

Bununla birlikte daha tartışmalı olan ise, 
ABD’nin İran hakkında, ‘terörizme en yoğun bir 
şekilde destek veren şer ekseninin başı’ yakıştır
malarını ve ülkesinin Irak’a düzenlediği işgali 
inkar ederek, ‘bunun terörizm için bir kataliza- 
tör olduğu’ savunmasıydı.

Rumsfeld teröristleri Irak’ı bir eğitim ve si
lahlanma operasyon üssü olarak kullandıkları 
gerekçesiyle suçladı. Oysa bu eğitim ve operas
yonlar, halifeliğin kurulmasını amaçlayan islami 
entriklar, Rumsfeld’in kendi öngörülerinin bir 
parçasıydı.

Münih Güvenlik Politika Konferansı Davos 
merkezli Dünya Ekonomi Forumuna dayalı bir 
güvenlik eşitliğini temsil etmekte ve Uluslara
rası Güvenlik Komitesi temsilcilerinin Trans
atlantik ilişkileri üzerine Avrupa merkezli ol
duğu kadar, global güvenlik düzeyinde de gö
rüş alış-verişi yaptıkları bir yıllık buluşma yeri
dir. Konferanstan önce Rumsfeld’in katılıp ka
tılmayacağıyla ilgili şüpheler bulunmaktaydı. 
Çünkü, New York temelli Anayasal Haklar 
Merkezi, Kasım 2005’te Alman Federal davacı
larla birlikte, içlerinde Rumsfeld’in de bulun
duğu Amerikalı bazı devlet adamlarını savaş 
suçlusu ve işkencelerin sorumlusu olarak yar
gılanmıştı.
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ABD Stratejik Yol Haritasının Çözülümü

Amerika’nın yeni stratejik duruşu ve Rums- 
feld’in son açıklamaları gösteriyor ki, Amerika 
askeri hareket alanını genişletme arayışı içinde
dir ve Washington’daki karar alıcılar, Ameri
ka’nın tek kutuplu uluslararsı amerikan hakimi
yetinin doruk noktasına ulaştığının farkına var
mışlardır. Buradan itibaren hu karar alıcılar kü
resel savaşta terörizme karşı diğer müttefiklerle 
birlikte hareket etme çabası içine girmektedir
ler.

Gerçek şu ki, Donald Rumsfeld, konferans 
esnasında şakayla karışık olarak Irak savaşı ko
nusunda muhalif olan Avrupa Ulusları’na karşı 
yaptığı daha önceki ‘Eski Avrupa’ yakıştırmasını 
‘Eski Rumsfeld’in bir göstergesi olarak sunmuş
tur. Rumsfeld’in Trans-atlantik ilişkilerinin ve 
Nato ittifakının güçlendirilmesini umud etmesi, 
Rumsfeld’in kendi sözleriyle ‘Bir ulus aşırıya gi
denleri tek başına çökertemez’ ifadesini Was
hington yönetiminin ne denli farkettiğini göster
mektedir.

Irak işgalini takip eden yıllarda, uluslararası 
politika gözlemcileri bir çok farklı olayda Ame
rika ve Avrupa’nın görüş ve duruşlarının nasıl 
da yek vücut halde bir araya geldiklerine şahit
lik etmişlerdir.

Aslında ABD ve Avrupa, İran’ın nükleer si
lah zenginleştirme planına en çok ses getiren, 
eleştiriler yapan iki taraftır ve son zamanda 
İran’ın BM Güvenlik Konseyi gündemine alınıp, 
yaptırımlar uygulanmasını istemişlerdir. Ayrıca 
ABD ve Avrupa, Ortadoğu’daki demokrasi çağ
rılarına kulak vermeyen Hamas’ın Filistin se
çimlerindeki zaferini kayda değer bir düşman
lıkla karşılamışlardır. Aynı zamanda Suriye- 
Lühnan Krizi, ABD ve Fransa’nın aşama aşama, 
Suriye’yi izole ettikleri, Hizbullah’ı silahsızlaş- 
tırdıkları ve Lübnan’ın iç politikasını kendi çı
karları doğrultusunda istikrarsızlaştırdıkları bir 
buluşma yeriydi.

ABD’nin Avrupa ile, Müslüman Dünyası’na 
karşı kendi hegemonik dizaynı içinde daha ya
kın bir işbirliği kurma çabalarıyla ve Avru
pa’nın bunu yapmaya hazır görünmesiyle bir
likte Batı, büyük bir hızla yükselişe geçebilirdi. 
Zira, çoğu arasında hakim görüş olan, bunun

bir medeniyetler çatışması olduğu ve islam-fo- 
bili bir Batı’nm öncülüğünü ettiği anti-islami 
bir haçlı zihniyeti idi. Guantanamo’daki ABD 
sorgucuları tarafından yapılan, içinde Kuran’a 
da hakaretler barındıran çirkin görüntüler ve 
Avrupa Birliği’nin müslümanları öfkelendiren 
karikatür tartışmasında gülünç bir şekilde Da
nimarka ile dayanışma mesajları vermesi, bir 
çok müslümanın gözünde olduğu ve bazı batılı 
grupların da düşündüğü gibi, medeniyetler ça
tışmasının batı tarafından körüklenmesinin bir 
kanıtıdır.

Rumsfeld Münih Konferansı esnasında Avru
pa ve Amerika’yı sadece ortak stratejik çıkarları 
olan partnerler olarak tanımlamamış, aynı za
manda bu dostluğu, “uygarlaşmış dünya” ve “ta
rihlerini, ortak değerlerini paylaşan, adaleti kü
resel ekstremist İslam imparatorluğu kurmayı 
hedefleyen güçlerin ilan ettiği, savaşla yüzleşir
ken demokrasi içinde ebediyyen yaşatacak bir 
topluluk” diye nitelemişti.

Rumsfeld’in tuhaf fikirli oluşu, çatışmak du
rumlardaki ben merkezli tasvirleri Batı karşıtı 
eleştirilere mahal vermiyor. Aslında Münih 
Konferansı’ndaki konuşmasında ne farklı islami 
hareketler arasındaki amaçları ayırt eden bir ça
ba görüyoruz, ne Irak’taki hatalı Aerikan politi-
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kalarınm onayını, ne de müslümanların tekrar 
tekrar dile getirdikleri yasal şikayetlerinin Batı 
tarafından oluşturulduğunun itirafını görüyo
ruz. Müslümanlar durmadan, batıdan bir özgür
lük mesajının gelmesi için umutsuzca çaba gös
teriyormuş gibi tasvir edilmektedir. Rumsfeld’in 
kendini tatmin eden klişeleşmiş ifadeleri sürekli 
tekrarlamasına rağmen, çatışma Müslüman 
Dünyası’ndadır.

Rumsfeld, son derece hayasız bir şekilde Ba- 
tı’nın küresel saldırısının kurbanları olan müs
lümanları, sınırların silinip yerine küresel İslam 
imparatorluğunun kurulduğu bir haritayı di
zayn etmek ve dağıtmakla suçluyor. Çoğu Arap 
ya da Müslüman devletin sınırlarının, sömürge
cilik dönemindeki emperial güçler ve Ortado
ğu’daki farklı etnik farklılıkları kullanan mevcut

ABD dalavereleri tarafından çizildiği gerçeği 
saklanmaktadır.

Amerika milli egemenlik konsepti adına ne 
kalmışsa bunun tasfiyesi için de stratejik duruş 
hedeflerini ilan etti. Bulabildiği en iyi bahaneler
le gizli operasyon ve askeri müdahelelerini ya
salaştırmanın yollarını arıyor. Tüm bunlar bek
lenen medeniyetler çatışması ihtimalini artırma
ya katkı sağlıyor. Amerika’nın askeri anlamda 
belli çatışma bölgeleriyle sınırlı kalmayıp tüm 
dünyayı yönetmeye kalkması, terör karşıtı ey
lemlerinin başarısızlığı gösteren yayılmacı men- 
talitenin bir göstergesidir. Yayımlanan Savunma 
Raporu ve Rumsfeld’in yorumlarına bakılırsa, 
stratejik yetersizlik alanlarının teşhisini ve ülke
nin şu anda yüzleştiği ve muhtemelen ileride de 
yüzleşeceği tehdiler ışığında, Amerika’nın uzun

Imadeddin Ahmad
Türkçesi: Sare Şanlı

Genetik olarak Başkan George Bush’un oğlu olan George 
W. Bush, gerek ideolojik açıdan bakıldığında, gerekse tar
zı açısından atası Ronald Reagan'la daha fazla benzerlik 
gösteriyor. Öyle ki kampanyaları sırasında bir "Reaga- 
nesk” (Reaganesque) ifadesi Bush’un etrafında dolanıp 
durdu. New York Times, Muhafazakar Miras Kurumu Baş
kanı Edwin J. Feulner’ın yeni hükümetle ilg ili görüşlerini 
şöyle alıntıladı: "Reagan yönetiminden daha Reagancı.”

Bu konuda benim görüşlerimi sorarsanız... Öncelikle 
Bush’un bir bardak biraya(gelin bunu Müslüman basma 
uyarlayıp bir fincan kahve diyelim) tav olma modasına tu
tulmuş insanları cezbetme yeteneği tartışma götürmez. Ki
şisel eleştiri yapmaktan olabildiğince kaçınması Reagan'la 
benzerlik teşkil ediyor, gerçi bu konuda Reagan’ın eline su 
dökemez ya! Reagan’ın ılımlı oluşu, alçakgönüllülüğünü 
kendine güveniyle kombine edişinden geliyor. Rakiplerinin 
genç ve tecrübesiz oluşlarını onlara karşı bir silah olarak 
kullanmayışını kim unutabilir? Bir diğer kıyaslama da, 
Bush’un Saturday Night Live(canlı) seçim özel programın
da kelimeleri kasten yanlış seçerek, Reagan’a göre daha 
kaba görünmesi. Diğer eksikliği de, Bush’un Reagan’ı mu
halif basından koruyan o teflon örtüyü elde edememesi.

Burada daha önemli nokta, Bush'un Reagan’ın ideolo
jik  muhafazakarlığını benimseyip benimsemediği sorusu

dur. Gerek muhafaza-, 
kar politikaları izleme
si, gerek politikanın 
önemsiz detaylarında 
boğulan muhafazakar 
siyasilerle sürdürdüğü 
yakın ilişkilere bakılır
sa Bush bu işi Re- 
agan’dan daha iyi kıvır
mışa benziyor.

Açıkçası e leştir
menlerin Bush’un mu
hafazakarlığını olağa
nüstü bulmalarını anla
makta zorlanıyorum. Zaten her zaman muhafazakar sayıl
maz mıydı?

Gelelim eğitim konusunu birincil sorun olarak ele al
masına. Bu durum onu liberal yapmaz. Eğitim sorunuyla 
ilg ili planları çoğu muhafazakarın arayıp da bulamadığı 
cinsten.

Uzmanlar Bush’un Muhafzakar Güney Eyaleti Hüküme
tin i daha kozmopolit atmosferi olan Beyaz Saray için bırak
tıktan sonra değişebileceğini öne sürüyorlar. Reagan ise, 
ofisinde Enerji ve Eğitim Departmanını kaldırma çabasın
dan vazgeçişiyle kendini ispatlamış ve adından söz ettir
mişti.

Açıkçası, Bush’un muhafazakarlığının Reagan’ınkinden 
daha ekstrem olduğunu düşünmüyorum. Reagan kampan
ya sırasındaki vaatlerinden kolayca vazgeçti, çünkü hiçbir
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süreli stratejik ifadelerinin revizyonunu içeren, 
çekici ama donanımlı bir projeye ihtiyaç duyul
maktadır.

Diğer yandan Bush yönetimi Afganistan ve 
İrak savaşlarına 120 milyar dolar (ki bu rakam 
geçen yılın askeri harcamalarını %20 artırıyor) 
harcamayı planlıyor. Bu da her iki ülkede birlik
lerin sayısının azaltılması planlarına rağmen 
toplamda 440 milyar dolara mal oluyor. Yani 
tüm masrafları Amerikan hükümetinin karşıla
yacağı yönünde artan şüpheler bulunmakta. 
Eleştirmenler sırf Irak’taki çatışmaların tek ba
şına Kore savaşma, yani bugünün parasıyla 330 
milyar dolara yaklaştığını öne sürüyor. Tabi, 
‘Teröre karşı savaş’ın maliyeti ise çok daha bü
yük, neredeyse 13 Vietnam Savaş’ının maliyeti
ne, yani yarım trilyon dolara eşit. Böylesi bir

stratejik doktrinin uygulanabilirliğinden şüphe 
edile dursun, bu yeni plan Müslüman Dünyası 
için son derece önemli bir sonuç. Kontrolsüz 
büyüme ve hesaplamaya doğru giden limitsiz, 
sınırsız ve sonsuz bir global çatışmayı da gerek
li kılacaktır.

Amerika’nın kendini stratejik ve askeri açı
dan Irak’ta zor durumda bırakması, sonu gelme
yen Iran-Amerika savaşını erteleyebilir. ABD, as
keri gücünü Avupa ve diğer Batı yanlısı mütte
fiklerle global anlamda birleşmeye çağıran, savaş 
sırasında ve mahalinde bile limit koymayan bir 
ülke. Genişletilmiş savunma raporu kurumsal- 
laşsa da, tüm Müslüman Dünyası daha çok ke
hanet ve kıyamet ölçülerinde bu çatışma içeri
sinde Batı karşıtı bir pozisyon alacaktır.

International Relations Analyst’den

vaadi yerine getiremedi. Oysa Bush’un vaatleri Reagan’a 
kıvasla daha az efor isteyen cinsten. İkincisi, ülke şu an 
muhafazakar bir atmosfer içinde. Reagan özü/kişiliğinden 
çok tarzı/stili sayesinde kazanmışken aynı durumu Bush 
için söylemek çok zor. Burada belki en önemli nokta; Ju
nior Bush babasının kendi oy bölgesindekilere verdiği va
atleri tutmamasından büyük dersler çıkarmış olması. Bir 
nevi seçmenlerinin dudaklarını okudu diyelim.

Gelelim aralarındaki temel farka: Bush muhafazakar 
stratejistler ve think tank ekibiyle yakın ilişkilerin i sürdü
rüyor. Bu yakınlık, haftalık toplantılarına hükümetin en az 
bir temsilcisinin katıldığı “Amerikalılar için Vergi Refor
mu” kurumu Başkanı Grover Norquist tarafından şöyle 
özetleniyor: “Bu hükümette ne biz varız, ne onlar. Onlar 
biziz, biz de onlar.”

Bush’un bu hevesli muhafazakarlığı Müslümanlar için 
hem avantaj hem dezavantaj teşkil edebilir. Vergi kesinti
leri ve deregülasyondan bazı ekonomik çıkarlar sağlana
bileceği gibi, Bush’un ırk ve etnik konulara duyarlı olma
yan Hıristiyan Siyonistlerle yakınlığı ve siv il özgürlüklere 
kayıtsız kalan yeni Adalet Bakanı problem yaratabilir. Ör
neğin secret evidence (gizli delil) sorununa, Bush’u aday
lığı sırasında destekleyen Müslümanlar henüz son vere
bilm iştir. Yargısız dört yıl hapse mahkum edilen, serbest 
bırakılmasının ardından tekrar hapse atılması için yoğun 
çaba gösterilen Cezayirli parlamenter Enver Haddam da
vasında Aschroft Adalet Departmanı bu haksız durumu or
tadan kaldıracağına süreci daha çabuk işleterek adaleti 
küçültücü bir durum sergilemiştir.

Reagan’ın mirası tartışıla dursun, bir şey tartışma gö
türmez: Reagan Müslümanların dostu değildi. Eğer bu 
dönem Reaganesk Bush dönemiyse, Müslümanların ka
buğunu kırması gerek, çünkü gerçekten zor bir durumda
yız.

Minaret of Freedom Institute'den

'  Secret Evidence (Gizli Delil) Yasası öteden beri var. Bu ya
sa sayesinde yönetim, fikirlerini tehlikeli bulduğu kimseleri 
somut bir gerekçe göstermeden -sadece 'devlet güvenliğine 
yönelik bir tehdit söz konusu’ diyerek- hapse tıkabiliyor. 
(Mezkur yasanın en ünlü kurbanı, Cezayir islami Selamet 
Cephesi eski ABD Temsilcisi Enver Haddam’dır. Washing- 
ton’da Amerikalı yetkililerin izniyle büro açan ve bir süre 
serbestçe faaliyet gösteren Haddam, suçunun ne olduğu 
açıklanmadan tutuklanmış, iki sene hapis yatmış ve yine 
hiçbir açıklama yapılmadan serbest bırakılmıştı.)
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AHMED YÜKSEL ÖZEMRE

Hocalarının hayrülhalefi, azîz talebem 
Prof.Dr. Teoman Duralı’ya, 60. yaş günü için, muhabbetlerimle.

1. Kur’ân-ı Kerîm Nefs ve Rûh kavramlarının 
eşanlamlı olmadıklarını ve olamayacaklarını 
apaçık bir şekilde ortaya koymuştur. Buna rağ
men bu fark, çoğu kez, avam tarafından da oku
muş zümre tarafından da idrâk edilemeyebil- 
mektedir. Bu iki kavramın yalnızca Arapça’da 
değil, diğer dillerde de eşanlamlı olmadığının en 
güzel kanıtı bu kavramlara verilen isimlerin 
farklılığıdır:

B i l N e fs 'in  k a r ş ıl ığ ı R û l ı 'u n  k a r ş ıl ığ ı

I Kadîm Yunanca'da psuhe (v|/uxıi) nous, pneuma 
(vodç, çvetipâ)

2. Lâtince'de anima spiritus
3. Almanca'da die Seele der Geist
4. Arapça’da en-nefs er-rûh
5. Farsça'da nefs rû h
6, Felemenkçe’de de ziel de geest
7. Fransızca'da l'ânıe l'esprit
8. İngilizce'de the soul the spirit
9. İspanyolca l'alnıa el espîritu
10. İtalyanca’da l'anima lo spirito
11. Osman lıca'da nefs rûh
12. Rusça'da duşa (ityuıa) dull (flyx)
13. Türkçe'de can t in 1

Kadîm Yunanca’da psuhe (nefs) ve logon (bi
lim) kelimelerinden türetilmiş olan Psikoloji’nin 
delâlet ettiği etimolojik anlama riâyet edilirse 
bunun, aslında, “Nefsbilim” diye tercüme edil
mesi gerekir. Nitekim bu ilim dalı Cumhûri-

yet’in ilânına kadar medreselerimizde ve Dârül- 
fünûrîda, arapça kalıba uygun olarak, “Ilmü-n 
Nefs” diye okutulagelmiştir. 1933 yılında yapıl
mış olan Üniversite Reformu’ndan sonra ismi, 
m aalesef kalıcı bir kavram kargaşası ihdas ede
cek şekilde, “Rûhbilim”e dönüştürülmüştür. Ve, 
buradan yola çıkılarak da: “rûh hastalıkları”, 
“rûh hastalıkları hekimi” ve “rûh hastalıkları 
hastahânesi” gibi terimler türetilmiş ve bunlar, 
maalesef, umûmun artık kabûl etmiş olduğu 
standartlar olarak günümüze kadar gelmiştir. 

r ~  Bu durumda, avâmın diline pelesenk-olmuş 
olan: ruhu hile duymamak, ruhunu şâd etmek, ru
hunda güneş açmak, rûh çöküntüsü, rûh hâleti, ru
hun derinlikleri, rûh karmaşası, rûh sağlığı, rûh 
çağırmak, rûh göçü (reenkamasyon), rûh ötesi, 
rûh hastası, rûh hekimi, ruhuna işlemek, rûhunu 
karartmak, rûhunu okşamak, rûhunu okumak, rûh 
bahş (rûh bağışlayan), rûh efzâ (rûha canlılık ve
ren), rûhfersâ (rûhu yıpratan), rûh nüvâz (rûhu 
okşayan), rûh perver (rûhu besleyen) ve benzerle
ri gibi deyimler, ancak “rûh” yerine “nefs” 
ikâme edildiği zaman gerçeği yansıtabilecek bir 
anlam kazanan “galat-ı meşhûrlar”dır, yâni meş- 
hûr yanlışlardır.

Terminolojide Cumhuriyet döneminde vuku 
bulan bu ânî değişiklik, sanki, Kur’ân-ı Ke- 
rîm’deki: “Ve sana Rûh’dan sormaktalar. De ki:
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Rûh Rabb’imin emrindendir. Ve size de ilimden pek 
az verilmiştir” (XVII/85) âyetine karşı bir çeşit 
meydan okuma gibidir. Rûh hakkında insanlara 
pek az bilgi verilmiş olduğunu telkin ve te’yid 
eden bir husus da Kur’ân-ı Kerîm’de “nefs” ya da 
onun çoğulu olan “enfüs” kelimesinin 268 kere 
yer almış olmasına karşılık “rûh” kelimesinin 
“rûhü-1 kuds” (4 kere) ve “rûhü-1 emin (1 kere) 
terkibleriyle birlikte yalnızca 20 kere yer almış

î olmasıdır.,
işin ilginç yanı: “rûh” kelimesinin gramer 

açısından çoğulu olan “ervâh” kelimesinin Ku- 
rân-ı Kerîm’de hiç bulunmamasıdır. Denilebilir 
ki Allah indinde yalnızca “Rûh” vardır, “ervâh” 
yoktur. Ervâh insanların ihdas etmiş olduğu he-

| şerî bir izâfettir.
Cenâb-ı Hakk VII. A’râf sûresinin 172 âyetin

de bile: “Ve iz ehaze rabbüke min benî âdeme min 
zuhârihim zürriyyetehüm ve eşhedehüm alâ enfu- 
sihim elestü bi rabbiküm kâlu belâ şehidnâ... “, 
yâni: “Ve Rabb’in Âdemoğulları’mn sulhundan 
soylarını çıkardığı zaman onların nefslerini şâhid 
tutarak: ‘Ben sizin Rabb’iniz değil miyim?’ demiş
ti de onlar da ‘Evet, şahidiz’ demişlerdi.. ” buyur
maktadır. Halk arasında bu hâdise “Elest Mecli
si” ya da “Rûhlar Meclisi” diye yayılmıştır ki biz
zat âyetin lafzı bunu yalanlamakta ve söz konu
su mecliste rûhların değil nefslerin bulunduğu
nu beyân etmektedir.

Dikkat edilmesi gereken önemli iki ipucu 
Kur’ân-ı Kerîm’de XXXIII. Ahzâb sûresinin: “Biz 
Emânet’i göklere, Arz’a ve dağlara arzettik. Onlar 
bunu yüklenmekden kaçındılar. Ve bunu insan 
yüklendi...” mealindeki 72. âyeti ile XXXVIII. 
Sâd sûresinin: “Rabb’in meleklere demişti ki: Ben 
çamurdan bir beşer yaratacağım. Onu şekillendi
rip içine Rûh’umdan üfürdüğümde sizler de ona 
secde edenlerden olun!” şeklindeki 71. ve 72. 
âyetlerinde bulunmaktadır.

Cenâb-ı Hakk’m insandan başka herhangi bir 
mahlûka daha Rûh’undan üfürmüş olduğuna 
dair hiçbir bilgi yoktur2. Ayrıca dikkat edilmesi 
gereken bir husûs da şudur ki Cenâb-ı Hakk, be
şere Rûh’undan üfürür ûfürmez bütün melekle
rin beşere secde etmelerini yâni beşere tevdi 
edilmiş olan bu İlâhî Emânet’e karşı, tıpkı 
Allah’a gösterilmekte olan üstün saygı gibi, bir 
saygi göstermelerini emretmektedir.

Bu emânetin Rûhullâh (Allah’ın Rûhu) oldu
ğu anlaşılmaktadır, işte, insanı Eşreju-l Mahlû- 
hat, yâni yaratılmışların en şereflisi ve Allah’ın 
Arz’daki Halîfesi kılan3 da bu emânettir. Hiç. 
kuşkusuz böyle bir ilâh! Emânet’i yüklenmiş ol
manın idrâkini her ân zinde tutabilmek insana 
büyük sorumluluklar yüklemektedir.

Her insan potansiyel olarak, yâni bilkuvve: 1) 
bu şerefe sâhiptir, ve 2) Allah’ın Arz’daki potan
siyel (bilkuvve) Halîfesi’dir. Ama bunu potansi
yel olmakdan reel olmaya, yâni bilkuvve olmak- 
dan bilfiil olmaya dönüştürmek ise herkesin kâ
rı değildir.

Şu hâlde, bizdeki Rûh aslında Rûhullâh oldu
ğuna ve o da hiçbir şeyin tesiri altında kalmayan 
Cevher-iAslî olduğuna göre Rûh’un: 1) üzerine 
hiçbir şey etki edemez, ve 2) günahlarımızdan 
da sevaplarımızdan da O sorumlu tutulamaz!

Cenâb-ı Hakk insana: 1) beden, 2) nefs, ve 3) 
Rûh’u lütfetmiştir, insan öldüğünde topraktan 
olan beden toprağa dönmekte; insanı Eşrefû-1 
Mahlûkat ve bilkuvve Hakk’ın Arz’daki halîfesi 
kılan o İlâhî Emânet, yâni Rûhullâh da Bakara 
sûresinin: “De ki: Hiç şüphe yok ki bizler Allah’a 
aidiz ve bizler O’na rücû edeceğiz” şeklindeki 
(II/156)4 âyeti gereğince Sâhibi’ne rücû’ etmek
tedir.

Nefs ise Dünyâ hayatında işlediği sevapların 
ve günâhların bilânçosuna göre hakkında işlem 
yapılmak için Rûz-i Cezâ’yı beklemek üzere, rü
ya gördüğümüz zaman da nefsimizin ziyâret et
mekte olduğu, Berzah Âlemi’ne rücû’ etmekte
dir.

Bu son husus Kur’ân’da XXXIX. Zümer sûre
sinin 42. âyetinde açıklanmaktadır: “Allah alır o 
nefsleri öldükleri zaman, ölmeyenleri de uyuduk
ları zaman; sonra haklarında ölüm hükmü verdik
lerini alıkoy ar da diğerlerini adı konmuş [vakti 
belirlenmiş] bir ecele kadar salıverir. Hiç kuşku
suz bunda tefekkür edecek topluluk için âyetler 
vardır”.

Bu âyet, Allah’ın vaz ettiği “ibret alınacak ku- 
rallar”a [âyetlere] göre, demek ki:

1. Bir insanın nefsini: A) ölümü vuku buldu
ğu zaman da, 2) uykuda iken de kabzedenin 
Allah olduğunu, ve

2. Uykuda kabzedilmiş olan nefsin, kendisine 
neler yaşatılmışsa yaşatılmış olarak, daha sonra
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mev’ûd eceli vuku buluncaya kadar eski hâlini 
sürdürmek üzere salıverilmekte olduğunu 

açıklamaktadır.
Bu âyetin yalnızca çevirisinin bile, Nefs ve 

Rûh kavramlarını biribirine karıştırarak, ne ka
dar hatalı yapılabildiğine misâl olmak üzere aşa
ğıdaki türkçe çevirilere bir göz atmak yeterlidir: 

Âyetin arapça okunuşu: Allahü yeteveffel 
enfüse hiyne mevtihâ velletî lem temutfi menâmi- 
h â fe  yümsikülletî kadâ aleyhe-l mevte ve yürsilü- 
l uhrâ ilâ ecelin müsemmâ innefi zâlike le âyâtin 
li kavmiy yetefekkerûn.

Diyânet’in çevirisi: Allah, (ölen) insanların 
ruhlarını öldüklerinde, ölmeyerdeninkini de uyku
larında alır. Ölümüne hükmettiklerinin ruhlarım 
tutar, diğerlerini belli bir süreye (ömürlerinin so
nuna) kadar bırakır. Şüphesiz bunda düşünen bir 
toplum için elbette ibretler vardır.

Diyanet Vakfı: Allah, ölenin ölüm zamanı ge
lince, ölmeyenin de uykusunda iken canlarını alır 
da ölümüne hükmettiği canı alır, ötekini muayyen 
bir vakte kadar bırakır. Şüphe yok ki, bunda iyi 
düşünecek bir kavim için ibretler vardır.

Elmalılı Hamdi Yazır (Orijinal metin):
Allah alır o canlan öldükleri zaman, ölmiyenleri 
de uyuduklarında, sonra üzerlerine ölüm hükmü 
verdiklerini akkor da diğerlerini salıverir bir mü
semmâ ecele kadar, şübhesiz ki bunda düşünecek 
bir kavm için âyetler var.

Hasan Basri Çantay: Allah (ölenin) ölümü 
zamanında, ölmeyenin de uykusunda rûhlannı 
alır. Bu sûretle hakkında ölümü hükmettiği (ruhu) 
tutar, diğerini muayyen bir vakte (eceli gelinceye) 
kadar salıverir. Şüphe yok ki bunda iyi düşünecek 
bir kavim için ibretler vardır.

Ömer Nasûhi Bilmen: Allah, nefisleri öldük
leri zaman ve ölmeyenleri de uykularında öldürü- 
verir. Artık üzerine ölüm ile hükmettiğini tutuverir 
ve diğerini de tâyin edilmiş vakte kadar salıverir. 
Şüphe yok ki, bunda elbette alâmetler vardır, dü- 
şünücüler olan bir kavim için.

Prof.Dr. Süleyman Ateş: Allah, ölmekte olan 
canlan alır, ölmeyenleri de uykularında (bedenle
rinden alıp kendilerinden geçirir); sonra ölümüne 
hükmettiğini yanında tutar, ötekilerini de belli bir 
süreye kadar salıverir. Şüphesiz bunda düşünen 
bir toplum için ibretler vardır.

Prof.Dr. Yaşar Nuri Öztürk: Allah, canlan, 
ölümleri sırasında alır, ölmeyenleri de uykuları sı
rasında. Sonra, haklarında ölüm hükmü verdikle
rini alıkoyar; ötekileri, belirlenen bir süreye kadar 
salıverir. Bunda, iyice düşünen bir toplum için el
bette ibretler vardır.

Prof.Dr. Suat Yıldırım: Ama (gerçek koruyu
cu) Allah, insanların rûhlannı ölümleri sırasında, 
ölmeyenlerin rûhlannı ise uykuları sırasında 
alır.Hakkında ölüm hükmü verdiği rûhu tutar, 
vermediği rûhu ise belirli bir süreye kadar salıve
rir. Muhakkak ki bunda, düşünen kimseler için 
alacak ibretler vardır.

Ali Bulaç: Allah, ölecekleri zaman canlannı 
alır; ölmeyeni de uykusunda (bir tür ölüme so
kar). Böylece, kendisi hakkında ölüm kararı veril
miş olanı (n ruhunu) tutar, öbürüsünü ise adı ko
nulmuş bir ecele kadar salıverir. Şüphesiz bunda, 
düşünebilen bir kavim için gerçekten âyetler var
dır.

Muhammed Esed: Bütün insanların,^ (bede
nen) öldüklerinde canlarını alan ve henüz ölme
miş olanları da uyku hâlinde (ölü gibi yapan) 
Allah’tır; (yalnız O’dur bu güce sâhip olan): O,
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böylece ölümlerine hükmettiklerini (hayattan) ko
parır, diğerlerini de (kendisinin koyduğu) bir 
mühlet için salıverir. (Bütün) bunlarda gerçekten 
düşünenler için mesajlar vardır!

Fizilalil Kuran dan çeviri (Seyyid Ku- 
tub’dan Abdullah Aydın çevirisi): Allah, ölecek
lerin ölümleri anında, ölmeyeceklerin de uykuları 
esnasında ruhlarını alır. Sonra ölümlerine hük
mettiği kimselerinkini tutar; diğerlerini bir süreye 
kadar salıverir. Doğrusu bunda, düşünen bir top
lum için ibretler vardır.

Abdülbâkıy Gölpınarlı: Allah, ölüm zama
nında, ölenin ruhunu alır, ölmeyecek kişinin de 
uyuduğu zaman; ölümün mukadder olanın ruhu
nu, gerçekten de geri vermez, öbürünün rûhunuy- 
sa yollar muayyen ve mukadder bir zamanadek; 
şüphe yok ki bunda, düşünen topluluğa bir delil 
var.

Yusuf Ab (İngilizce): It is Allah that takes the 
souls (of men) at death; and those that die not (he 
takes) during their sleep: those on whom He has 
passed the decree of death, He keeps back (from re
turning to life), but the rest He sends (to their bo
dies) fo r  a term appointed. Verily in this are Signs 
fo r  those who reflect.

Marmaduke Pickthall (İngilizce): Allah re- 
ceiveth (men’s) souls at the time of their death, and 
that (soul) which dieth not (yet) in its sleep. He 
keepeth that (soul) or which He hath ordained de
ath and dismisseth the rest till an appointed term. 
Lo! herein verily are portents fo r  people who take 
thought.

Denise Masson (Fransızca): Dieu accueille 
les antes au moment de leur mort; il reçoit aussi 
celles qui dorment, sans etre mortes. 11 retient cel- 
les des hommes dont il a decrete la mort. II renvo- 
ie les autres jusqu’d un terme irrevocablement fixe. 
II y a vraiment Id des Signes pour un peuple qui 
reflechit.

Jacques Berque (Fransızca): Dieu recouvre 
les antes au moments de leurs morts, et celles qui 
ne sont pas mortes, durant leur sommeil; 11 retient 
celles dont il a decide la mort, et renvoie les autres 
jusqu’d un teime fixe. En quoi resident des signes 
pour un peuple capable de reflechir.

Kasimirski (Fransızca): C’est Dieu qui reçoit 
les antes lorsque le moment de la mort est venu. II 
saisit par le sommeil, image de la mort, ceux qui ne

sont pas encore destines d mourir. II s’empare sans 
retour de l’âme dont il a decide la mort, renvoie les 
autres et leur permet d’y rester jusqu’au temps 
marque. Certes, i ly  a dans ceci des signes pour ce
ux qui reflechissent.

Prof.Dr. Müh a mined Hamîdullâh (Fran
sızca): Allah reçoit les antes au moment de leur 
mort ainsi que celles qui ne meurent pas au cours 
de leur sommeil. Il retient celles d qui II a decrete 
la mort, tandis qu’Il renvoie les autres jusqu’d un 
terme fixe. Il y a certainement Id des preuves pour 
des gens qui reflechissent.

Bir Heyet (Almanca): Allah nimmt die Seelen 
(der Menschen) hin zur Zeit ihres Absterbens und 
(auch) derer, die nicht gestorben sind, wahrend ih
res Schlafs. Dann halt Er die zuriick, uber die Er 
den Tod verhangt hat, und schickt die andere (wi- 
eder) bis zu einer bestimmten Frist. Hierin sind 
sicherlich Zeichenfür Leute, die nachdenken.

Bir Heyet (İtalyanca): Allah accoglie le anime 
al momento della morte e durante il sonno. Tratti- 
ene poi quella di cui ha deciso la morte e rinvia 
I’altrafino ad un termine stabilito . In veritd in cid 
vi sono segni per coloro che riflettono.

Görüldüğü gibi Diyânet’in, Flasan Basri Çan- 
tay’m, Suat Yıldırım’ın, Ali Bula ç’ın, Abdülbâkıy 
Gölpınarlı’nın Kur’ân çevirileri ile Seyyid Ku- 
tup’dan yapılanda: 1) Vahyin lâfzına i’tibâr edil
memiş, ve 2) Nefs ile Ruh eşanlamlı tutulmuş
tur. “Vahyin lâfzına i’tibâr etmemek” ve “bu lâf
zı anlamı değişecek şekilde eğip bükmek” ne ya
zık ki Kur’ân’ı Türkçe’ye çevirmeye soyunanla
rın çoğunda müşâhede edilmekte olan, kendi 
vehimlerine bağlı bir eğilimdir. Yabancıların 
Kur’ân çevirileri, en azından çeviri nâmûsuna 
daha titizlikle uymaları açısından, zaman zaman, 
türkçe çevirilerden daha güvenilir gözükmekte-

U ir-
Batılılar, genellikle, Kur’ân’ın çevirisine sâde

ce “çevrilmesi gereken bir metin” ilkesiyle ve 
peşin hükümsüz yaklaşmaktadırlar. Bunun için 
de “kelimesi kelimesine” ve kelimelerin sözlük 
anlamına sâdık kalarak bir tercüme yapmayı he
deflemekte; metinlerinde “kelimesi kelimesine” 
ve kelimelerin sözlük anlamına sâdık kalarak 
yapılmış olan bu tercümeden ötürü fehm ,ve 
temyiz edemeyecekleri muğlaklıklar varsa onla
rın meâlini de, ya da meali zannettikleri açıkla
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malarım da, dipnotlarında takdim etmektedir
ler.

Bizde ise, genellikle, “kelimesi kelimesine” 
ve kelimelerin sözlük anlamına sâdık kalarak bir 
çeviri yapmak yerine kelimelerin de âyetlerin de 
anlamlarını tâdil ve hattâ bâzen iyiden iyiye de
forme eden bir çeviri yapmak âdeti hüküm sür
mektedir. Üstelik bu çeviri ve meâllerin bir bö
lümü: 1) Türkçe açısından da, 2) dilbilgisi açı
sından da, 3) cümle yapısı açısından da, 4) us- 
lûb açısından da sakattır5. Bu sakatlık dolayısıy
la anlam da bâzen iyice muğlâk kalmaktadır. Ay
rıca bu mütercimlerin gayretlerinde bir takım 
kısıtlayıcı peşin hükümler ve hattâ sübjektif fi
kir yürütmeler de egemen olmaktadır. Bundan 
başka, bizim Kur’ân mütercimlerinin, ne kadar 
iyi Arapça bilirlerse bilsinler, genellikle kendile
rine güveni olmayan kimseler gibi çoğunun, her 
bir âyeti kendilerinden önce tercüme etmiş 
olanların bu işi nasıl yapmış olduğunu merak 
edip de onların tercümelerine de göz atmış ve 
bundan ötürü de seleflerinin etkisinde kalmış, 
(etkisinde kalmak ne demek) seleflerinin hatâla
rını da tekrar etmiş oldukları açıkça müşâhede 
olunmaktadır.

2. Türkçe Kur’ân çevirilerinde Resul ve Nebi 
kavramlarının da nasıl biribirlerine karıştırıldı
ğına bir misâl olarak da (XIX/54) âyetini göz 
önüne alalım. Kelimesi kelimesine çevrildiğin
de: “Kitap’da îsmâü’i de an! Gerçekten de o, vaadi
ne sâdıktı; ve resuldü, nebiydi'6 cümlesine, bir
kaç misâl verelim:

Âyetin arapça okunuşu: “Vezkür fi-l kitabi 
ismdiyle; innehû kâne sâdıkal va’di ve kâne rasû- 
len nebiyyâ”

Diyânet çevirisi: “Kitap’ta İsmail’i de an. Şüp
hesiz o, sözünde duran bir kimse idi. Bir resul, bir 
nebi idi”

Elmalılı (Orijinal): “Kitabda İsmail’i de an, 
çünkü o cidden va’dinde sâdık idi, ve bir Resul, bir 
Peygamber idi”

Fizilalil Kuran’dan çeviri: “Bu Kitapta İsma
il hakkında anlattıklarımızı da hatırla. O sözünün 
eri idi ve tarafımızdan gönderilmiş bir peygam
berdi”

Abdülbâkıy Gölpınarlı: “Kitap’da İsmail’i de 
an! Şüphe yok ki o, vaadinde gerçekti; ve insanla
ra gönderilmiş bir peygamberdi”7

Prof.Dr. Süleyman Ateş: “Kitâb’da Ismâil’i 
de an! Çünkü o, sözünde duran, elçi bir peygam
berdi'8

İbn Kesir’den çeviri: “Kitap’da Ismâil’i de an! 
O, vaadine sâdık idi ve katımızdan gönderilmiş 
bir peygamber idi ’9

Hasan Basri Çantay: “Kitap’da İsmail’i de 
yâd et! Çünkü o, vaadinde sâdıktı, resul bir pey
gamberdi ’10

Ebu-1 Al’â Mevdûdî’den çeviri: “Kitap’da İs
mail’i de zikret! Çünkü o, vaadinde doğruydu ve 
gönderilmiş (Resul) bir peygamberdi”11

Edip Yüksel: “Kitapta İsmail’i an! O sözünde 
duran biriydi. Aynı zamanda peygamber olan el
çiydi”12.

Prof.Dr. Hüseyin Atay: “Kitap’ta İsmail’i de 
an! Çünkü o, sözünde doğru bir kimseydi ve gön
derilmiş bir peygamberdi13.

Resûl ve Neb! kelimelerinin, yukarıdaki 
(XIX/54) âyetinde olduğu gibi aynı bir âyet için
de birlikte tezekkür edilmelerine karşılık herbi- 
rinin münferiden zikredildikleri âyetler de var
dır. Cenâb-ı Hakk’ın bu kelimeler arasında böy- 
lesine bir ayırım gözetmesinin elbette derin bir 
hikmeti ve derin bir anlamı vardır. Buna en iyi 
misâl (11/253) ile (XVII/55) âyetleridir:

(11/253) âyetinin arapça okunuşu: “Tilke-r 
rusülü faddalnâ ba’dahüm alâ ba’dın, minhüm 
men kellemallahe ve rafea ba’dahüm deracâtin, ve 
âteynâ iysebne meryemel beyyinâti ve eyyednâhü 
bi rûhil kudsi, ve lev şâallahü makatetelellezîne 
mim ba’dihim mim badi mâ câethümül beyyinâtü 
ve lâkinihtelefu fe  minhüm men âmene ve minhüm 
men kefere, ve lev şâallahü maktetelû ve lekin- 
nâllâhe yefalü  mâ yürîd.”

Türkçesi: “İşte Resuller! Biz onların bazısını 
bazısına [fazl açısından] üstün kılmışızdır. Allah, 
onlardan bazısıyla konuşmuştur. Bâzılarını da de
recelerle yüceltmiştir. Biz, Meryem oğlu İsa’ya 
açık âyetler verdik ve onu Ruhulkuds ile güçlendir
dik. Eğer Allah dileseydi, onların ardından gelen
ler, açık-seçik mesajlar kendilerine ulaştıktan son
ra birbirlerini öldürmezlerdi. Ancak ihtilâfa düştü
ler de içlerinden bazısı îman etti, bazısı küfre sap
tı. Eğer Allah dileseydi birikirlerini öldürmezlerdi. 
Ne var ki, Allah dilediğini yapar.

(XVH/55) âyetinin arapça okunuşu: “Ve 
rabbüke a ’lemü bi menfi-s semâvâti ve-l ar d; ve le-
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Türkçe Kut an Çevirileri

kadfaddalnâ ba’den nebiyytne alâ ba’din; ve âtey- 
na dâvûde zebûra. ”

Türkçesi: “Ve Rabbin göklerde ve yerde olan
ları hakkıyla bilendir. Andolsun ki, Nebilerin ba
zısını bazısına [fazl açısından] üstün kıldık; ve 
Davud’a da Zebûr’u verdik." ■

Cenâb-ı Hakk’ın Peygamber Hazret-i İsmail 
ile ilgili bu (XIX/54) âyetinde onun: 1) hem re
sul, ve 2) hem de nebî olduğunu tefhim etmesi
nin, anlayabilelim ya da anlayamayalım, elbette 
İlâhî bir hikmeti vardır. Bir kere lügat anlamıy
la resul ve nebî kelimelerinin eşanlamlı (müte
radif, sinonim) olmadıklarına dikkat etmek ge
rekir. Üstelik Cenâb-ı Hakk elbetteki vahyinde 
hangi kelimeleri kullanacağını bizim mütercim 
ve müfessirlerimizden daha iyi bilir.

RSL kökünden “resûl”: gönderilmiş olan, 
NBE kökünden “nebî”: haber getiren demektir. 
Türkçe’de kullanmakta olduğumuz “peygam
ber” kelimesi Farsça’da “peygam”: haber ile 
“ber”: getiren, götüren kelimelerinin terkibi olup 
Arapça’daki “nebî” kelimesinin tam karşılığıdır. 
Bundan ötürü “resûl”ün karşılığı değildir. Eğer 
kimilerinin “resûl” kelimesine de “peygamber” 
anlamı vermeleri hoş görülecek olursa (XIX/54) 
âyetim, garip bir biçimde: “... Gerçekten de o, 
vaadine sâdıktı; ve peygamber oldu, peygamber 

f oldu” şeklinde çevirmek gerekirdi.
Bu husûslar göz önünde tutulduğunda, 

Abdülbâkıy Gölpmarh’nm bu iki farklı kelime
den “resûl” kelimesini ortadan kaldırarak yap
mış olduğu çevirinin hiç de isâbetli sayılamaya
cağı anlaşılmaktadır.

Diğerlerinin tercümelerine bakıldığında 
da, hepsinin de çeviriyi kelimesi kelimesine de
ğil kendi yorumlarını katarak “meâl”e dönüştür
müş oldukları gözlenmektedir. Her meal, tercü
menin gerçek medlûlünden uzaklaştığı sürece, 
vehimle mâlûldür. Hele Ibni Kesir’den yapılan 
çeviride âyetin ifâdesi de medlûlü de, sanki pey
gamber başka yerden de gönderilirmiş gibi, 
“Peygamberin Allah’ın katından gönderilmiş ol
duğu” ilâve edilmekle iyice bozulmuş bulun
maktadır.

Mi’râc neş’esini yaşamış da Cenâb-ı Hakk’m 
huzûruna kabûl edildikten sonra kendilerine 
Cenâb-ı Hakk tarafından Yakıyn (yâni Gayb 
hakkında şeksiz, şüphesiz, içine hayâl ve vehim

karışmamış, kesin ve mutlak Bilgi) lütfedilmiş 
olan sûfîler tekrar bu Dünyâ’nın idrâkine irsal 
edildiklerini bildirmekte yâni “resûl” oldukları
nı îmâ etmektedirler. Buna göre, “resûl” kelime
si Cenâb-ı Hakk’m huzûruna çıkıp Mi’râc’ı yaşa
yarak “velî” rütbesini kazanıp da bu Dünyâ’ya 
yeniden gönderilen herkese uygulanacak bir te
rim olarak karşımıza çıkmakta, ve “velî” ile

fnlamlı olmaktadır.
Bu durum muvacehesinde (XIX/54) âye

tinde Hazret-i İsmail’in ahvâlini vasf eden: 
ve resûl oldu, nebî oldu” cümlesi Hazret-i İsma
il’e önce Velayet ve daha sonra da Nübüvvet ve
rilmiş olduğuna işâret etmektedir. Bilindiği gibi 
Hazret-i Muhammed’e ise önce Nübüvvet veril
miştir. Velâyet sâhibi olması ise daha sonra 
Mi’râc’ım yaptığında vuku bulmuştur. Buna gö
re her nebî eninde sonunda zarûrî olarak resûl 
olmaktadır ama her resûlün nebî olmadığı aşi
kârdır. Her işin doğrusunu, hakîkatım ancak 
Cenâb-ı Hakk-bilir!

Kur’ân’da (XIX/54) âyetine benzeyen bir ifâ
de de gene aynı sûrenin 51. âyetinde Hazret-i
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Mûsâ için de geçmekte ve yukarıda sözü edilen 
mütercimler tercümelerinde gene (XIX/54) âye
ti için kullanmış oldukları ifâdelere benzeyen 
farklı ifâdeler kullanmaktadırlar.

3. Ne garibdir ki Kur’ân-ı Kerîm’i tercüme 
edenlerin çoğunluğu “Yakıyn” kelimesini 
“mevt” yâni “ölüm” şeklinde anlamaktadırlar. 
Türkçe Kur’ân çevirilerinin çoğunda (XV/99) ve 
(.LXXIV/47) âyetlerinde “Yakıyn” kelimesinin 
hep “mevt” ya da “ölüm” kelimeleriyle çevrilmiş 
olduğunu görüyoruz. Hâlbuki Kur’ân-ı Kerîm’in 
metninde “Yakıyn” kelimesi i  2 ve “mevt” keli
mesi de 89 kere yer almaktadır. Çevirenlerin bu 
iki kelimenin de Allah’ın Hikmeti ve İlmi tahtın
da Kur’ân’da yerli yerinde kullanılmış oldukları
na inanmayıp da Allah’ın mezkûr (XV/99) ve 
(LXXIV/47) âyetlerindeki ifâdesinin yetersiz 
kalmış ve aslında bu âyetlerde Allah’ın “mevt” 
kelimesini kullanması gerekirken nasılsa, âdetâ 
hâşâ zuhul eseri olarak(!), “Yakıyn” kelimesini 
kullanmış olduğunu keşfederek bu hatâyı hiç 
değilse çevirilerinde düzeltmek(!?) istemelerin
de de azını bir vehim rol oynamakta; ve hattâ 
kendilerini Cenâb-ı Hakk’dan daha bilgili, daha 
hikmet sâhibi ve daha âdil gibi görmüş ya da 
göstermiş olmalarından ötürü, ayrıca, bir şirk-i 
hafi kokusu sezilmektedir.

Diyanet çevirisi: “Sana ölüm gelinceye kadar 
Rabb’ine ibâdet et!”

Piyrnct Vakfı: “Ve sana Yakıyn (ölüm) ge
linceye kadar Rabb’ine ibâdet et!”

Elmalılı Hamdi Yazır [Orijinal metin]: “Ve 
Rabbına kulluk yap tâ sana o Yakıyn gelene ka
dar”

Elmalık Hamdi Yazır [Sadeleştirilmiş (!) 
metin 1[: “Ve sana ölüm gelinceye kadar 
Rabb’ine kulluk et!”

Elmalık Hamdi Yazır [Sadeleştirilmiş metin
2]: “Ve sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibâdet 
et!”14

Ömer Nasûki Bilmen: “Ve sana ölüm gelin
ceye değin Rabb’ine ibâdet et!”

Prof.Dr. Süleyman Ateş: “Ve Rabb’ine kulluk 
et ki sana Yakıyn gelsin (kesin bilgiye eresin)!’’

Prof.Dr. Yaşar Nuri Öztürk: “Sana şaşmaz 
ve kesin bilgi gelinceye kadar Rabb’ine ibâdet et!"

Prof.Dr. Suat Yıldırım: “Sana ölüm gelip ça- 
tıncaya kadar da Rabb’ine ibâdet et!”

Ali Bulaç: “Ve Yakıyn sana gelinceye kadar 
Rabbine ibâdet et!"

Mukammed Esed: “Ve ölüm sana erişinceye 
kadar Rabb’ine kulluk et!”

Tefkimü-1 Kuran: “Ve Yakıyn sana gelinceye 
kadar Rabb’ine ibâdet et!”

Fizilakl Kuran: “Ve sana Yakıyn gelinceye 
kadar Rabb’ine ibâdet et!"

Abdülbâkıy Gölpınarlı: “Ve ölüm gelip ça- 
tmcaya dek Rabb’ine ibâdet et!”

Hasan Güler13: “Ve Yakıyn sana gelene (ibâ
det eden ve ibâdet edilen ayrımı ortadan kalkana) 
kadar, Rabb’ine ibâdet et!"

Şimdi, tekrar (XV/99) âyetine dönelim. Bu 
âyetinin arapçası: “Va’bud Rabbeke hattâ ye’tiye- 
ke-l yakıyn"dir. Burada âyetin mânâsının tam 
anlaşılabilmesi için Türkçe’de de kullanmakta 
olduğumuz “hattâ” kelimesi çok önemlidir. 
“Hattâ”, Arapça’da: 1) “...ceye kadar” (Aim. bis, 
Fr. jusqu’d ce que, İng. until, İt. finche) ; 2) “öyle 
ki”; 3) “bundan başka”, “fazla olarak”, “dahî”, 
“bile”, “üstelik de” anlamlarını hâizdir. Ama 
“hattâ” kelimesi Türkçe’de 1. ve 2. şıklardaki de
ğil yalnızca 3. şıkdaki anlamlara sâhiptir. Buna 
göre bu âyeti:

A) Sana Yakıyn verilinceye kadar Rabb’ine 
kulluk et! veyâ

B) Kulluk et Rabb’ine öyle ki sana Yakıyn ve
rilsin! veyâ

C) Sana Yakıyn verilse bile Rabb’ine kulluk 
et,!

şeklinde anlamak mümkündür.
Oysa (XV/99) âyetinin pekçok çeviride “Sana 

ölüm gelinceye kadar Rabb’ine kulluk et!” diye yer 
alan bu bozulmuş ifâdesini kelimesi kelimesine 
Arapça’ya çevirecek olursanız: “Va’bud Rabbeke 
hattâ câeke-l mevt” diye Kur’ân metninden çok 
farklı bir metin ortaya çıkmakta, Vahy’in metni 
de iyiden iyiye bozulmuş olmaktadır. Bana kalır
sa bu durum düpedüz bir: çeviri, fehâmet, iz’an, 
idrâk, temyiz ve edeb yoksunluğunu yansıtmak
tadır.

Yâni Cenâb-ı Hakk Kur’ân-ı Kerîm’de hangi 
kelimeyi, hangi âyette ve hangi mânâda kullan
mayı bilmiyor da (XV/99) âyetinin aslını değişti
rip bozarak tercüme eden bu mütercimler mi 
Allah’ın (hâşâ sümme hâşâ) bu zuhûlünü, hatâ-
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smı düzeltmeğe kalkışıyorlar? Ve bu konuda 
kendilerini görevli ve yetkili olarak vehmediyor
lar? Bu kabil azîm vehimler idrâki ve temyizi 
uyutup insanı, görüldüğü gibi, yalnızca Hazret-i 
Peygamber hakkında değil Cenâb-ı Hakk hak
kında da, örtük bir biçimde, suizanna sürükle
yebiliyor.

Burada, “Sana Yakıyn verilinceye kadar 
Rabb’ine kulluk et!” versiyonu sanki Yakıyn ve
rildikten sonra kulluk etmek yokmuş gibi bir so
nucu ilham edebildiğinden dolayı İslâm’ın rûhu- 
na uygun görünmemektedir.

“Kulluk et Rabb’ine öyle ki sana Yakıyn veril
sin!" versiyonu ise Yakıyn’m insana verilmesi 
şartım kulluk etmeğe bağlamaktadır. Bu hiç 
kuşkusuz gerekli bir şarttır ama yeterli bir şart 
değildir. Allah’a hâlisâne kulluk etmekte olanla
rın çoğunluğu hâlâ vehim ve hayâlden, şüphe ve 
kuruntudan kurtulabilmiş değildir ki bunlara 
kulluklarından ötürü Yakıyn (yâni Gayb hak
kında şeksiz, şüphesiz, içine hayâl ve vehim ka
rışmamış, kesin ve mutlak Bilgi) verilmiş oldu
ğuna hükmedebilelim.

Bunlara karşılık “Sana Yakıyn verilse bile 
Rabb’ine kulluk et!” ya da “Kulluk et Rabb’ine, sa
na Yakıyn verilse bile!" şeklindeki tercüme Ce- 
nâb-ı Hakk’m, zımnen yâni örtük bir biçimde: 
“Ey kulum! Sana Hikmet’im veKudret’imle Yakıyn 
lütfetmiş olsam dahî sen sakın Şerîat’imden ayrıl
ma! Kulluğunu, tıpkı Peygamber’inin de yapmış 
olduğu gibi, her dâim izhâr etmekle benim bu lût- 
fumu, başkalanna fitne olmayacak şekilde, set- 
ret!" îkâzmı içermekte olduğundan bu, en isâ- 
betli çeviri gibi görünmektedir.

Hicr sûresinin bu 99. âyetini “Sana ölüm ge
linceye kadar Rabb’ine kulluk et!" diye çevirmiş 
olanların bâzıları bu tercümelerinin sıhhatini: 
“Bir insanın kulluğu öldüğü vakit sona erer. Bu 
bağlamda, yakân’in mevt’e yâni ölüm’e delâlet et
mesi zarûrîdir. Ve bunun için de Sana ölüm ge
linceye kadar Rabb’ine kulluk et! tercümesi isâ- 
betli ve doğrudur” diyerek savunmaktadırlar.

Aslında bu inanç da azîm bir vehimden baş
ka bir şey değildir. Hazret-i Peygamber’den müs- 
lümanlara gelmiş olan havâdislere binâen, 
ölümden sonra Münkir ve Nekir melekleri bizi 
sorgulamaya gelip de: “Ey filân oğlu filân! Sen ki
min kulusun? Kimin ümmetindensinl" diye sual

ettiklerinde, înşâallah, “Ben Dünyâ hayâtında gü
nahkâr olmuş olsam bile, Rabb’im olan Cenâb-ı 
Hakk’ın kulu, ve onun peygamberi olan Hazret-i 
Muhammed’in ümmetindenim” demeyecek miyiz? 
Bu ikrâr, Âhiret Âlemi’nde dahî: 1) kulluğumu
zun idrâkinde olacağımızın, ve 2) bu kulluğun 
sürmekte olacağının delîli değil midir?

Kezâ Rûz-i Cezâ’da Cenâb-ı Hakk bize 
Vech’ini izhâr edip de “Ben sizin Rabb’inizim" 
dediğinde O’nun sözünü tasdîk edip “Evet Sen 
bizim Rabb’imizsin” demeyecek miyiz? Binâena
leyh, bizim kulluğumuz aslâ ve kat’â ölümle son 
bulmaz. Bizlere Yakıyn verilmiş olsa bile, yâni 
Mi’râc’ımızı yapıp da Allah’ın Velîsi olsak bile 
gene de kulluğumuzdan ebediyyete kadar so
rumlu kılınmışızdır; yâni Velâyet mertebesinin 
kendisine lütfedilmiş olması bir kimsenin Şerî- 
at’a uymaması için bir sebep ve bahâne teşkil 
edemez!

4. Kısaca özetlemek gerekirse, Cumhuriyet 
döneminde yayınlanmış olan Kur’ân çevirileri 
göz ardı edilmesi mümkün olmayan, Kur’ân’m 
içeriğini deforme eden bir takım hatâlarla mâlûl- 
dürler. Bunların başında, bu makâlede yalnızca 
üç misâlini takdim etmiş olduğumuz kavram 
kargaşası gelmektedir. Bu çevirilerin bir kıs
mında bâriz tiirkçe sentaks hatâları görülmek
tedir. Bâzılarmda bâzı âyetler (meselâ Elmalı- 
lı’nm XXI/5’in çevirisinde yaptığı gibi) sanki 
Arapça’dan Arapça’ya çevrilmiş gibidir. Diğer 
bâzılarmda ise sözlüklerde bulunmayan, kimi 
zaman (Elmalılı’da XXV/47’nin çevirisindeki 
geygi gibi, Besim Atalay’m çevirisinin tümü gibi) 
farklı lehçelerde kullanılan kelimeler, kimi za
man (Yaşar Nuri Öztürk’ün çevirisinde kullan
dığı öz benlik gibi16) tanımlanmamış yeni kav
ramlar yer almış bulunmaktadır.

Bu arada, başta Hamîdullâh’m Fransızca çe
virisinden Türkçe’ye çevrileni olmak üzere İn
gilizce’den ve Almanca çevirilerden Türkçe’ye 
aktarılmış olanların Kur’ân’m orijinal mesajını 
hayli deforme ettikleri üzücü bir olgudur. Son 
yıllarda “Kur’ân’ı bir yılda Türkçe’ye çevirmiş” 
olmakla övünen bir yüksek bürokratın cür’eti 
ise bu işin bâzen ne kadar yüzeysel yapılabil
mekte olduğuna da iyi bir misâl teşkil etmekte
dir11.
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Notlar:
1 Rûh’un eski Türkçe’deki karşılığı: “Tın”, Türk Dil

Kurumu Türkçe’sindeki karşılığı ise: “Tin”dir.
2 Târih boyunca bâzı yazarların hayvanların ve bitkile

rin de sanki rühları varmış gibi “rûh-i hayvânî” ve 
“rûh-i nebâtî”den söz etmiş olmaları, yalnızca, hayâl 
ve vehimlerinin telkin ve etmiş olduğu terimlerdir. 
Ontolojik temeli bulunmayan bu terimler bu zevatın 
bir sürü spekülâsyonuna temel teşkil etmiştir. Rûh 
insanoğluna hastır ve Allah’a aittir. Cinlerin, hay
vanların ve bitkilerin yalnızca nefsleri vardır. Rûz-i 
Cezâ’da da sorumlu tutulacak olan Rûh değil 
Nefs’dir: “Amaç, Allah’ın her nefsin kazandığının kar
şılığını vermesidir. Şüphesiz Allah, hesabı çabuk gören
dir." (XIV/51).

3 Bk. (11/30) ve (XXXVIII/26)
4 Parantez içindeki romen rakkamı sûre sırasını ve nor

mal rakkam ya da rakkamlar da o sûreden alıntı ya
pılmış olan âyetlerin numaralarını göstermektedir.

5 Bu sakatlıklara Arapça’da bir otorite sayılan bir zât 
için yalnızca üç misâlcik vermiş olmak üzere, Kur’ân 
tefsiri ve çevirisi pek revaç bulmuş olan merhûm El- 
malılı Hamdi Yazır’m Dücâne Cündioğlu tarafından 
yayına hazırlanmış ve Islâmoğlu Yayıncılık A.Ş. tara
fından yayınlanmış fakat üzerinde yayın târihi yazılı 
olmayan Kur’ân-ı Kerim ve İzahlı Meâli’ndt, sırasıy
la, (XVII/80), (XXI/5) ve (XXV/47) âyetlerine mer
hûm tarafından uygun görülmüş olan türkçe mu
âdillerimi!?) gösterebiliriz:

1 . “Ve de ki: Rabb’im beni sı dk gir dirimi girdir ve sı dk çıka
rışı çıkar ve benim için ledünnünden bir sultân-ı naşir 
kıl!”; [Türkçesi: “Ve de ki: Rabb’im beni hakkaniyete 
uygun bir girişle girdir ve hakkaniyete uygun bir çıka
rışla çıkart; ve bana Senden yardımcı bir güç ver!’’]

2 . “Dediler: Edgâsu ahlâm, yok onu uydurdu, yok o bir şâ
ir! Yoksa bize evvelkilerin gönderildikleri gibi bir âyet 
getirsin!”; [Türkçesi: “Hayır, bunlar karmakarışık rü
yalar; hayır, uyduruyor; hayır o bir şâir; haydi baka
lım, bir öncekilere verilmiş olduğu gibi o da bize bir 
mucize göstersin!” dediler.]

3 i1” Odur O ki size geceyi bir geygi yaptı, uykuyu bir tatil 
de gündüzü bir nüşûr kıldı”. [Türkçesi: “Odur sîzlere 
geceyi bir örtü, uykuyu bir dinlenme ve gündüzü de di
rilik kılan”]

Şurası muhakkak ki Arapça bilmek ve hattâ iyi bilmek 
doğru dürüst bir tercüme yapmak için asla yeterli 
değildir: 1) Türkçe’ye ve 2) Türkçe Dilbilgisi’ne de 
hâkim, ve de 3) anlaşılabilir bir uslûb sahibi olmak 
lâzımdır.

6 Ya da: “. .. Gerçekten de o, vaadine sâdıktı; ve resûl ol
du, nebi oldu”

7 Abdülbâkıy Gölpmarlı: Kur’ân - 1  Kerîm ve Meali, İn
kılâp Kitabeyi. [“İnsanlar” da nereden çıktı? Kur’ân 
metninde böyle bir lâfız yok! Kaldı ki Cenâb-ı Pey

gamber yalnızca insanlara değil cinlere de Kur’ân’ı 
tebliğ etmiştir: “Ey cin ve insan topluluğu! içinizden 
sîzlere âyetlerimi anlatan ve bugününüzün gelip çata
cağı konusunda sîzleri uyaran resûller gelmedi mi?” 
(VI/130)]

8 Süleyman Ateş: Kur’ân-ı Kerîm Tefsiri, Milliyet Ga
zetesi.

9 İbn Kesir: Hadislerle Kur’ân-ı Kerîm Tefsiri (Tercü
mesi: Bekir Karlığa, Bedrettin Çetin er). [Sanki pey
gamberler Cenâb-ı Hakk’dan başka bir makam tara
fından da gönderilirlermiş gibi, “Katımızdan” da 
nereden çıktı?]

10 Hasan Basri Çantay: Kuriân-ı Hakim ve Meâl-i Ke
rim, Risâle Yay.

11 Ebu’l Al’â Mevdûdî: Tefhimu’l Kur’an -  Kur’an în  
Anlamı ve Tefsiri, (Tercüme: Muhammed Han Ka
yam, Yusuf Karaca, Nazife Şişman, İsmail Bosnalı, 
Ali Ünal, Hamdi Aktaş), İnsan Yay.

12 Edip Yüksel, Mesaj -  Kuran Çevirisi Ozan Yayıncı
lık, Gözden geçirilmiş 3. baskı, İstanbul 2003.

13 Hüseyin Atay, Kur’an -  Türkçe Çeviri, Yurt Bilim
sel Araştırmaları ve Yayıncılık, İstanbul 1998.

14 Elmalılı’nm metnini sadeleştirdiklerini vehmedenle- 
rin bu metni nasıl tahrif etmiş olduklarına bu son 
iki misâl yeter de artar bile!

15 Bu çeviri henüz kitap hâlinde yayınlanmamış olup 
tümü www.ahmedhulusi.org web sitesinde bu
lunmaktadır.

16 Yaşar Nuri Öztürk, çevirisinde, nefs karşılığı olarak: 
1) 62 kere öz benlik, 2) 79 kere benlik, ve 3) 35 kere 
de can kelimelerini kullanmakta ama aynı bir arapça 
kelimeye karşılık neden üç farklı türkçe kelime kul
lanmakta olduğunu ve bu farklılıkla neyi vurgula
mak istediğini açıklamamaktadır. [Bk. Hasenat 2.1 
bilgisayar programı]

17 1) Prof.Dr. Yaşar Nuri Öztürk’ün, Prof.Dr. Suat Yıl- 
dırım’m, Ali Bulaç’m, Eski Diyânet İşleri Başkanı 
Mehmet Nuri Yılmaz'm Türkçe Kur’ân çevirileri 
hakkında iyi bir tenkid icm Bk. Dücâne Cündioğlu, 
Kur’an Çevirilerinin Dünyası, Kaknüs Yayınları, 2. 
basım, 2005, Üsküdar. 2) Prof.Dr. Hayreddin Kara
man, Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı, Prof.Dr. İbrahim Kâ
fi Dönmez ve Prof.Dr. Sadrettin Gümüş’ün Diyânet 
İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanmış olan Kur’an 
Yolu -Türkçe Meâl ve Tefsir başlıklı 5 cildlik çalış
malarıyla ilgili olarak, Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Hadis Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. 
Mehmet Hayri Kırbaşoğlu tarafından kaleme alınmış 
olan A4 ebadında 50 küsur sayfalık ayrıntılı bir ten
kid yazısı, yer yer sübjektifliğe kaçmasına rağmen, 
elden ele bir fotokopi hâlinde dolaşmakta olan ay
dınlatıcı bir tedkîk ve tenkid eseridir. Yayınlanmış 
olup olmadığını tesbit edemedim.

84 ÜMRAN MART ’07

http://www.ahmedhulusi.org


Namazla Diriliş: 
Altı Ayda 80 Program

Ahmet Bulut

Namaz Gönüllüleri 2.Büyük istişare toplantısını 
Ensar vakfının ev sahipliğinde yaklaşık 200 kişinin 
katıldığı bir toplantıyla yaptı. Toplantıya başta İs
tanbul il müftüsü Mustafa Çağırıcı olmak üzere bir
çok ilim adamı, mütefekkir, yazar, sanatçı katıldı. 
Dergimizin sahibi Abdullah Yıldız, Namaz Gö
nüllüleri Platformu adına bu zamana kadar yapılan 
çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yıldız, özetle şun
ları söyledi:

“Ummet-i Muhammed için vesîle-i rahmet, 
vesîle-i nusret ve vesîle-i vahdet olan namazın 
tüm müminlerce gereği gibi huşû içinde kılınması
nı sağlamak ve namazı bir hayat tarzı haline getir
mek için yola çıkan Namaz Gönüllülerinin Na
mazla Diriliş Seferberliği altı ayını doldurdu, el
hamdülillah.

İslâm’ın “olmazsa olmazı” olan namazın vazge
çilmezliğini ve belirleyiciliğini anlatmayı misyon 
edinen Namaz Gönüllüleri Platformu, bu konuda 
hasbelkader kitap yazan hocalarımızın bir yıl önce 
bir araya gelmeleriyle oluştu. Altı ay önce -19 
Ağustos 2006- mübarek Miraç gecesi arifesinde de, 
100 kadar aydınımızın katkı ve destekleri ile ül
ke çapında Namazla Diriliş Seferberliği’ni başlat

tı. Bu çalışma, “sefer-i birlik” kelimesinin ifa
de ettiği manada “namaz davası”na gö

nül veren herkesin, ucundan tutup, 
taşın altına elini koyması gereken 

ortak bir faaliyet.”
Yıldız sözlerini şöyle tamamla

dı.
“Niyetimizi ve teslimiyetimizi 

en güzel ifade eden bir âyetle biti
relim: En’am sûresi, 162.ayet:

“De ki: Benim namazım, iba
detlerim, hayatım ve ölümüm 

Alemlerin Rabbi olan Allah için
dir!”

Daha sonra programa katılanlardan bazı
ları şöyle açıklamalarda bulundu.

Suat Yıldırım, sabah namazlarına katılımın 
önemine vurgu yaparken, Muzaffer Doğan, aydın
larımızın camiye devam etmemesinin gençler üze
rindeki olumsuz etkisine dikkat çekti. Cemal Uş
şak, imamlarımızın tebessümünün iletişim açısın
dan çok önemli olduğunu anlattı. Ramazan Kayan,

Mescid-i Aksa ve Irak’ta bombalanan camileri 
unutmamamız gerekir derken, Abdurrahman Dili- 
pak ise, bu platformda yer almasının kendi üzerin
deki etkilerini paylaştı.

A lam az  G ö n ü llü le r i a ltı a y lık  z a m a n  z a r fın d a  ç o k  
gü zel fa a l iy e t le r  o r ta y a  k o y d u la r . 5 0 0  bin  c iv ar ın d a  
Namazla Diriliş k itapçığ ın ı dağıttı. 8 0  fa r k l ı  m e k â n 
d a  s a lo n  p ro g ra m la r ıy la  y a k la ş ık  yüz b in  c iv a r ın d a  iz
ley ici ile bu lu ştu . Hanımların Dünyasında Namaz 
a d ıy la  h a n ım la ra  ö z e l  p ro g ra m la r  d ü z en len d i. U lu sa l 
ve y er e l b ir ç o k  T V  v e  R a d y o  p ro g ra m la rı ile m ily o n la r 
c a  in sa n ım ız a  n a m a z  bilinci v er ilm ey e  ç a lış ıld ı. G ö z y a 
şı O rg a n iz a sy o n u n u n , Seccadem isim li p ro g ra m ıy la  
50 bin  k iş iy e n a m a z  an latıld ı.

N a m a z  G ö n ü llü le r in in  ça lışm a la r ı tü m  y u rt ç a p ın 
d a  d ev a m  e d e r k e n ,  b u  a r a d a  y u rt d ış ın d a  d a  m o d e llen -  
di. A lm a n y a ’d a  o lu ştu ru lan  N a m a z  G ö n ü llü le r i P la t
fo r m u  d a  fa a l iy e t e  başlad ı. O ra d a k i Mü s lü m a n la ra  
N a m a z la  D iriliş k itapçığ ın ı ba s tıra ra k  dağ ıttılar.

N a m a z  G ö n ü llü le r in in  sö z cü sü  v e  d erg im izin  ed i
törü  A b d u lla h  Y ıldız H o c a  b u  ça lışm a la r ı A v r u p a ’y a  
taşıd ı. B ir k a ç  m erk ez d e  b in lerce  k iş iy e h em  n a m a z ı  
h em  d e  N a m a z  G ö n ü llü le r in in  ça lışm a ların ı an lattı.

Namaz Gönüllüleri, farklı alanlardaki çalışma
larıyla birlikte Namazla Diriliş Programlarını tüm 
il ve ilçelerimize taşımaya devam edecek.
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Önceki sayımızda, Hayreddin Karaman hocamızın ço
cukluk ve gençlik yıllarını, ilme intisap sürecini ve Konya 
İmam-Hatip Lisesinde okuduğu yıllarda hangi âlimlerden 
yararlandığını kendi ağzından dinleyip sizlerle paylaşmış
tık. Hocamızın ilim serüveni anlatmakla bitecek gibi değil 
maşallah. O yazımızda da belirttiğimiz gibi, “Bir Varmış Bir 
Yokmuş” adını verdiği hatıratının yedi yüz sayfasını kaleme 
almış ama hâlâ bitirememiş. Biz, belki de bin sayfaya bile 
sığmayacak hayat tecrübesinden bazı ibretli kesitleri sizler
le paylaşmaya devam edeceğiz, inşaallah.

Hayreddin Karaman hoca, “geçmişten geleceğe” sohbe
timizin ikinci bölümüne, bir önceki ay kaldığı yerden de
vam etti. AKV salonunda gerçekleştirdiğimiz sohbeti, be
nim özellikle merakımı mucip olan, Hocamızın o yılların 
zor şartlarında kadim medrese müfredatının izini sürerek 
bu geleneği yeniden canlandırma çabasıyla sürdürüyoruz. 
Hayreddin hocamıza Osmanlı Medrese, Dârülfünûn ve Ez- 
her İlahiyat müfredatı ile ders kitaplarını araya-taraya bula
rak hepsini tek tek okuma ve okutma sürecine nasıl girdi
ğini sorarak başlıyoruz, sohbetimizin ikinci faslına...

ABDULLAH YILDIZ

Konya Parkında Bir Garip Münzevi:
Kayserili Çerkez Müderris

Hocamız, “ayaklı medrese” nitelemesini hak edecek ilim 
yolculuğunun henüz emekleme devrinde iken, Konya’da 
bir parkta, tek başına oturan münzevî bir zât ile tanışır. Bu 
safhayı, hocamızın kendi ağzından dinleyeceğiz. Ama, Hay
reddin Hoca, her konuyu anlatırken yaptığı gibi, bu mese
lenin de muhatapları tarafından tam anlaşılması için, bazı 
mütemmim izahatta bulunuyor. Öncelikle o yıllarda âlim
lerin ve hocaların ne zorluklar yaşadığını tasvir ediyor. Ön
ceki bölümde sözünü ettiğimiz San Kadının İhsan Efendi 
ve Kayserili Çerkez Müderris ile tanışma faslını anlatma
dan evvel, o yıllarda evlerde Arapça ve dinî kitap bulundur
manın ne kadar tehlikeli bir iş olduğunu; bu sebeple pek 
çok insanın bu tür kitapları ya imha ettiğini ya da çok fark
lı yöntemlerle sakladığını anlatıyor. Bu minvalde, bir Orta 
Asya seyahatinde Semerkant’ta dinlediği dramatik bir hadi
seyi naklediyor:

“1990’larda Sovyetler dağılıp da Türkî Cumhuriyetler 
bağımsızlığını kazandığında Özbekistan’a bir seyahat yap
tık; Bekir Topaloğlu ile birlikte Ebu Mansur el-Maturi- 
di ’nin türbesini ziyaret ettik. Bu büyük zâttan tevarüs eden
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kitaplar mutlaka olmalı diye düşünerek sorup 
soruşturduk. Bu konuyu ancak Semerkant’ın en 
büyük camiinin imamının bilebileceğini söyledi
ler. Gittik, camide namaz kıldık, imamla tanış
tık; doğrusu bize çok alaka gösterdi, izzetü ik
ramda bulundu. Genç olmasına rağmen saçı-sa- 
kalı erken ağarmış bir hoca. Kitap meselesini 
dinlerken saçlarının neden erken ağardığını an
lamış olduk. Maturidi’den kalan kitapların akı
betini anlatırken; bize, komünizmin hakim ol
duğu dönemde dini kitapların yasaklandığını, 
Müslümanların da bu kitapları saklamak için 
akla-hayale gelmedik usuller geliştirerek kitap
ları korumaya çalıştıklarını aktardı. Kimileri 
toprağa gömmüş, kimi gizli kapılarla girilen 
mahzenlere saklamış, kimi de baştan başa kitap
la dolu olan duvarların önüne bir duvar daha 
örüp boyayarak kitapları iki duvar arasına sakla
mış. Tabi, bir süre sonra bu şartlar geçer diye 
düşünmüşler ama bu yasaklar yıllarca sürünce, 
kitaplar da duvarlar arasında unutulup kalmış. 
Şimdi, inşaat veya tadilat dolayısıyla bu duvarlar 
yıkıldıkça kitaplar ortaya çıkıyormuş...”

Hayreddin Hoca, Konya’da tanıştığı ve ilim
lerinden istifade ettiği Sarı Kadının İhsan Efendi 
ve diğer zevatın bizde de bu tür yollarla sakla
nan kitapları, ölen hocaların mirasçılarından 
derleyip toparladıklarını anlatıyor. Hatta, daha 
Çorum’da iken Arapça öğrenmeye başladığında 
bir tek Emsile kitabı bulmak için günlerce ara
dıklarını, oysa zamanında Çorum’da üç tane 
medrese bulunduğunu söylüyor.

İşte, hocamız Konya’da iken ve tam da med
rese tahsili görmüş hoca, medrese ilimlerine da
ir kitaplar ararken, bir parkta yaşlı, sakallı bir 
zât dikkatlerini celbeder. Hocayı dinleyelim:

“Ali Osman Koçkuzu ile beraber oturuyoruz 
parkta; dikkatimizi çeken bu garip adamı göz
lemlemeye başladık. Birazdan kalktı adamcağız, 
Konya’nın meşhur Yusuf Ağa Kütüphanesi var, 
oraya girdi. Biz de girdik. Baktık, Kadı İyad’ın 
Şifa-i Şerif inin el yazma nüshasını istedi görev
liden ve oturup okudu. Ertesi gün yine takip et
tik; aynı kütüphaneye geldi, bu sefer bir başka 
Arapça el yazma kitap aldı ve okudu. Sonra ta
nıştık bu adamcağızla; Kayserili, Çerkez, Ezher 
mezürü, çok asabi bir zât... Adını sormaya bile 
cesaret edemedik. Ama yine o parkta, bir müsa
it ânını yakalayıp epey sohbet ettik. Nihayet bi
ze açıldı ve Ezher’de ne gibi dersler gördükleri
ni, hangi kitapları okuduklarını sorup öğren
dik...”

Kayserili Çerkez Zât’tan Ezher müfredatını, 
Sarı Kadının İhsan Efendi gibi zevattan Osmanlı 
Medrese ve Dârülfünün müfredatını öğrenip bu
ralarda okutulan kitapları tek tek toplayarak 
okuyan Hayreddin Karaman, “ayaklı medrese” 
olma yolunda hayli mesafe kateder. Üstelik, 
Konya İHL’de okumakta olduğu sırada, Lise l ’de 
iken ama 22 yaşında evlenmiştir; çatısı, bacası 
dökük, kerpiçten yapılmış, tuvaleti bahçede 
olan iki odalı bir evde oturmakta, hem imamlık 
yapmakla, hem okuluna devam etmekte, hem de 
ilim yolculuğunu sürdürmektedir.
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Geçmişten Geleceğe Ko(nu)şanlar I Hayreddin Kararman

Böylesine çileli ama çok verimli geçen Konya 
yılları, İHL mezuniyetiyle biter ve Karaman Ho
ca, yeni açılan Yüksek İslam Enstitüsü’nde tah
siline devam etmek üzere İstanbul’a gelir...

İstanbul Yüksek İslam’ın 
“Hayreddin Ağabey”i

Demokrat Parti iktidarının sonlarına doğru, par
ti içindeki muhalif seslere rağmen İstanbul’da 
bir Yüksek İslam Enstitüsü açılmıştır. Yüksek İs
lam’a yer bulunamadığı için, ilk olarak Fatih

İHL’nin üst katından 
iki sınıf bu okula ay

rılmıştır. İşte Hay
reddin Karaman

orada başlar Yüksek tahsiline. Ama, taşradan 
geldiği için, yönetmelik gereği yatılı okumak zo
rundadır. Mecburen, hanımını, çocuklarını Ço- 
rum’a bırakıp yatılı hayatın zorluklarına sıla 
hasretini de ekler. Ama bütün bu zorluklar Hay
reddin Hocamızı ilim yolculuğundan alıkoymaz.

Zorluk sadece bunlarla kalmaz... 27 Mayıs 
1960 Darbesi sonrasında Yüksek İslâm, yeni hü
kümet tarafından mercek altına alınır. Fındık
lı’daki bir ilkokulun -Namık Kemal llkokulu- 
çatı katma taşman Yüksek İslâm’a yeni öğret
menler, yeni ‘görevliler’ gönderilir. Bunlar öğ
rencileri tahrik ederek olay çıkarmak isterler. 
Böyle bir ‘görevliden’ söz ediyor Hayreddin Ho
ca: “Bir sabah arkadaşlar telaşla bana geldiler. 
Yaşça büyüğüz ya, ‘Abi’ dediler, ‘mescidin halıla
rı yok! ’ Hemen ardından bir grup arkadaş daha 
geldi, ‘halılar şu katta’. Meğer -ismi lazım değil- 
yeni yöneticilerden biri, mescitteki halıları aldır- 
tıp Atatürk köşesinin önüne serdirmiş. Hani ço
cuklar geri alsın da olay çıksın diye. Durumu an
layınca dedim ki, ‘Hiç telaş etmeyin, halılar za
ten eskimişti; yarın inşaallah mescidi yepyeni 
halılarla göreceksiniz. Gelin şimdi Allah rızası 
için şu betonun üstünde bir namaz kılalım.’ Böy-

lece olayı önledik. Gerçekten, ertesi gün Unka- 
panı esnafından yepyeni halılar geldi ve mescide 
serildi.”

Aynı görevli, bütün arkadaşların nüfus bilgi
lerini öğrenmek için ilgili Nüfus Müdürlükleri
ne resmi yazılar gönderir. Yüksek İslâm’da yatılı 
okuyan öğrencilerin çoğu yaşça hayli büyük ve 
bir kısmı da evli olduğu için, yönetmeliğe aykırı 
bir konumdadırlar. Bu durumları belgelenirse, 
hem yurttan hem de okuldan atılmaları, hatta 
devlete olan borçlarını ödemeleri sözkonusu- 
dur. Nihayet, Hayreddin Karaman dahil 30 öğ
rencinin okuldan atılmalarını talep ettiği bir üst 
yazı ile dosyayı Ankara’ya gönderir. O sıralar 
Din Eğitimi Genel Müdürlüğünde bulunan Ke
mal Edip Kürkçüoğlu -ki çok muhterem bir zât 
olup Türkiye radyolarında ilk kez dini program 
sunmuştur- dosyayı görür ve ‘bu çocukları okul
dan atmanın doğru olmayacağını’ söylerse de 
söz dinletemez. Sonunda alır dosyaları ve, ‘İşte 
ben bunları yırtıyorum, siz de hakkımda istedi
ğinizi yapın’ der. Mesele orada kapanır. Hayred
din Hoca, sonradan merhum Kemal Edip 
Bey’den öğrenir bunları.

Bu tür olaylar üzerine Hayreddin Hoca, yurt
tan ayrılıp bir görev almanın hem tahsil hayatı 
açısından hem de çocuklarını İstanbul’a getir
mesi bakımından yararlı olacağını düşünür. Ta
til vesilesiyle memleketi Çorum’a giderken An
kara’ya uğrayıp Diyanet’ten görev almaya karar 
verir. Zira, Yüksek İslâm’da Dinler Tarihi dersle
rine gelen ve kendisini çok seven emekli paşa 
Sadettin Evrin Diyanet İşleri Başkan Yardımcı
lığına getirilmiştir. Yeri gelmişken Hayrettin Ho
ca bu zâtı tanıtmadan geçmiyor. Bu zâtın Müsbet 
Maneviyât Etüdleri isimli bir eserini Konya’da 
iken okumuş hocamız. İstanbul Yüksek İslâm’a 
gelince, Mukayeseli Dinler Tarihi hocası olarak 
karşısında görmüş onu. Kendi anlatımına göre, 
‘gündüzlerini paşa, gecelerini tasavvuf öğrencisi’ 
olarak geçirmiş olan bu zât, bir gün Demokrat 
Parti Milli Eğitim Bakanı Atıf Benderlioğlu 
okulu teftişe gelip de Sadettin Hoca’nın dersine 
girince o, çalışkan öğrencisi Hayreddin Kara- 
man’ı ayağa kaldırır ve Sokrat’m ahlak anlayışını 
sorar. Karaman öyle güzel anlatır ki, Bakan da 
Evrin Paşa da bu durumdan çok memnun kalır, 
mest olurlar adeta... 27 Mayıs Darbesi sonrasın-
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da Ömer Nasuhi Bilmen biraz dayatma ile Di
yanet İşleri Başkanı, Evrin de tam yetkili Başkan 
Yardımcısı olur. Hayreddin Karaman Ankara’ya 
uğrar ve Hocasının himmetiyle İstanbul Kadı
köy’e gezici vaiz olur. Ailesini Çorum’dan alıp 
gelir Kadıköy’e ama, sınırlı maaşla ancak 2.bod
rum katta, soba bacası olmayan bir ev tutabilir, 
kışın iki kez zehirlenme tehlikesi geçirirler.

İlim Yolculuğunda Sınır Tanımayan Alim

Hayreddin Karaman hocamız, Yüksek İslâm’da 
okuduğu yıllarda, hem okul hocalarından hem 
de İstanbul’da kendilerinden istifade edebileceği 
ne kadar şahsiyet varsa hepsiyle tanışır ve bir bi
çimde onlardan feyz alır. Geleneksel Medrese 
ilimleri listesinde yer alan derslerin kalan kısmı
nı da İstanbul’da tamamlar. Yüksek İslam’da ho
calık yapan Mahmut Celaleddin Ökten, Ömer 
Nasuhi Bilmen, Ahmet Davudoğlu, Bekir Sa
dak, Ali Özek gibi hocalardan, Yaman Dede ola
rak bilinen Abdulkadir Keçeoğlu’ndan ders 
alır. Bu meşhur hocalardan söz edince, Farsça 
derslerine gelen Yaman Dede hakkında bilgi ver
meden geçemiyor Hayreddin Hoca: Asıl adı Di- 
amendi imiş. Kayserili bir gayri müslim. Os
manlInın son yıllarında öğrenci iken, Farsça 
dersinö gelen bir Mevlevi dedesi sayesinde Mev- 
lana’yı tanır ve Mesnevi’sine meftun olur, iki fa
külte bitiren Diamendi bu arada ihtida eder ve 
Abdulkadir adını alır. Ailesi bunu öğrenince ce
ketini alıp gitmek zorunda kalan Abdulkadir 
Bey yeni bir hayata başlar, bir Müslüman hanım
la evlenir ve lslami ilimlerde ilerleyerek kendisi
ni yetiştirir; çok güzel şiirler yazar. Mesela, meş
hur bir ilahinin sözleri ona yani Yaman Dede’ye 
aittir:

“Perişan bir niyaz inler hayatın müntehasın-

Akifin dostlarından Hafız Yusuf Bey diye bili
nen Yusuf Cemil Efendi’den de özel olarak 
Farsça dersi alır. Dâire-i Umûru Askeriye’den 
mütekait olan bu zât Abdullah Mahir İz hoca
nın da arkadaşı olup Arapça, Farsça ve Türkçe’yi 
edebiyatıyla birlikte çok iyi bilen ender hocalar
dandır. Aynı zâttan Mütenebbi Divam’nı okuyan 
ve 2-3 yıl derslerine devam eden Hayreddin Ho
ca, böylece ondan ileri Arapça’yı öğrenir. Mer
hum Esad Coşan Hocaefendi de Yusuf Cemil 
hocadan bir süre ders alanlar arasındadır.

Yüksek İslam’daki dersleri ve hocaları ile ye
tinmeyen Hay
reddin Kara
man Hoca, za
man zaman 
da başka

fakültelere misafir olarak gidip otorite hocalar
dan ders dinler. Bunlardan biri Farsça şiirler ya
zacak kadar çok iyi Farsça bilen Prof.Ali Nihat 
Tarlan, bir diğeri büyük âlim Muhammed Ha- 
midullah Hoca, bir başkası tarih profesörü Fuat 
Sezgin’dir. Keza, Prof.Ali Fuat Başgil, üstad 
Necip Fazd, Nurettin Topçu gibi şahsiyetlerin 
derslerini, konferanslarını hiç kaçırmadan takip 
eder. Sahafların, özellikle Hacı Muzaffer 
Ozak’ın sıkı müdavimlerinden olan Hayreddin 
Hoca, aynı zamanda ilim yolculuğunda gerekli 
kitapları da buralardan temin eder.

Türkiye’yi ve İslâm 
Âlemini Kurtarmak Eğitimden Geçer

dan,
Cemâlinle ferehnâk et, ki yandım yâ Rasûlal- 

lah.”
Abdulkadir Hoca’nın Farsça derslerinde Mes- 

nevî’den şiirler okurken sık sık ağladığını, hâli 
ve kâh ile kendilerini etkilediğini söylüyor Hay
reddin Hoca. Şiir yazma konusunda ilham kay
naklarından birinin de O olduğunu belirtiyor ve 
Yaman Dede’ye gani gani rahmet diliyor.

Hayreddin Karaman Hoca, merhum Mehmet

Yüksek Islâm gençliğinin hem yaş olarak hem 
de ilim olarak ağabeyi konumunda olan, arka
daşlarının büyük bölümüne aynı zamanda hoca
lık yapan Hayreddin Karaman Hoca, son sınıfa 
geldiğinde, bir grup arkadaşıyla birlikte, bunca 
ilim tahsil edip kendilerini yetiştirmenin asıl 
amacı doğrultusunda müzakereler yapmaya baş
lar. “Öyle bir heyecan ve idealizme sahiptik ki, 
Yüksek İslâm’ı bitirenler olarak, Allah’ın izni ile
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hem Türkiye’yi hem de Islâm dünyasını kurtara
cağımızı düşünüyorduk.” diyor ve ekliyor hoca
mız: “Tabi ‘kurtarmak’tan ne anlıyoruz, o ayrı 
bir konu. Ama heyecanımız ve niyetimiz halis. 
Aynı heyecana sahip arkadaşlarla bir araya gel
dik; ardarda toplantılar yaparak bir fikri kurtu
luş hareketi başlatmaya karar verdik...” Ardın
dan Islâm dünyasındaki tüm hareket adamlarını 
incelemeye başlar Hayreddin Hoca: Muhammed 
Abduh, Seyyid Kutub, Mevdudi gibi meşhur si
maların fikirlerinin yanında Türkiye’deki İslâmî 
çalışmaları ve mesela Konya’daki ‘Islah-ı Medâ- 
ris’ (medreseleri tekrar ıslah/ihyâ) hareketini -ki 
merhum Hacı Veyiszade bu harekete mensuptu 
ve meşhur 150’liklerden Konya mebusu Zeynel 
Abidin Efendi bunların öncülerindendi- hepsini 
araştırır. Bütün bu fikir ve hareket adamlarını 
gerektiğinde savunan, onların çalışmalarından 
yararlanarak yeni bir metod geliştiren hocamız, 
kuru bir ‘mukallit’ olma kolaycılığını değil içti
hat kapısını aralama zorluğunu tercih eder; bu 
kucaklayıcılığı sebebiyle “mezhepsizlik”le suç
lanır ama pes etmez... (Bugün gelinen noktada 
ise, fıkhî meselelerde son sözü söyleyen otori- 
te’dir İslam Hukuku Profesörü Hayreddin Kara
man.)

Halkın, Islâm’la gerçek anlamda buluşması
nı, bir başka ifadeyle “İslâmlaşmasını” temel 
amaç edinen bu çalışma, ona göre, gizli-saklı de
ğil aşikâr ve herkese açık olmalıdır. Yeni nesille
rin İslâm’la buluşması eğitimden geçtiğine ve bu 
eğitimin en önemli kurumu da İmam-Hatip 
okulları olduğuna göre, bu okullara çok önem 
verilmelidir. Yeni nesillerin İslâmî dönüşümü 
esas olduğu için, kurulan yayınevi ve dergiye de 
“Nesil” adı verilir. Hayreddin Hocamız, İslâmî 
eğitim ve dönüşüm faaliyetlerinin, asla ara veri

lemeyecek uzun soluklu, kesintisiz ve sürekli 
bir çaba olduğunu hatta bir yaşam biçimi oldu
ğunu vurguluyor.

İşte bu mülahazalarla Hayreddin Hoca ve 
“çete”si, Imam-Hatip okullarındaki eğitimin çok 
kaliteli ve seviyeli olması için kolları sıvarlar. 
Yüksek Islâm’ı bitirip de Fatih/Çarşamba Imam- 
Hatip okulunda öğretmenliğe başlayan Hayred
din Karaman ve Bekir Topaloğlu hocalarımız, 
öncelikle Arapça, Fıkıh, Hadis, Kelam gibi mes
lek derslerinin çok yetersiz ve ders kitaplarının 
da düzensiz ve dağınık olduğunu görerek hızla 
bu derslerin kitaplarını yazmaya koyulurlar. 
Arapça Satf-Nahiv, Arapça Metinler, Arapça- 
Türkçe Yeni Kamus, Fıkıh, Fıkıh Usûlü, Fladis, 
Hadis Usûlü gibi kitapları iki yıl süren imam- 
hatip öğretmenliği döneminde yazarak bitirirler. 
Hayreddin Karaman Hocamız, bu sıkı çalışma 
sonunda hafif sürmenaj geçirerek tedavi olmak 
zorunda kalır. Bizim kuşak dahil, yaklaşık 20 yıl 
boyunca bu kitaplar iHL’lerde ders kitabı olarak 
okunmuş ve hocalarımıza dua edilmiştir.

Daha sonra Marmara Ilahiyat’ta hocalık, Fı
kıh ve Islâm Hukuku başta olmak üzere çeşitli 
konularda yazılan çok sayıda kitap, yetiştirilen 
binlerce öğrenci ve sürüp giden ilim serüveni... 
Temel Islâmi ihtisas kurumlan ve Araştırma ku
ramlarının oluşturulmasında da onun büyük 
emeği var. Mesela Haseki Eğitim Merkezi’nin 
kurulmasını zamanın Diyanet İşleri Başkanı 
Tayyar Altıkulaç’la beraber planlar Hayreddin 
Hoca. Böylece ilahiyat mezunlarının klasik med
rese ilimlerindeki eksiklerinin tamamlanması 
hedeflenir. Meslek içi eğitim kursu şeklinde dü
zenlenen bu ihtisas eğitimi, bugün birçok vila
yette faal halde olup çok büyük hizmet görüyor.

* * *

Yaş haddi dolayısıyla iki sene daha kalabile
cek iken, 28 Şubat sürecinde başörtüsü yasağı
nın ilahiyat fakültelerinde de uygulamaya kon
ması üzerine Marmara İlahiyat Fakültesindeki 
görevinden istifa eden Hayreddin Karaman Ho
ca, bu çıkışı ile ülke çapında büyük bir yankı 
uyandırmıştır. Malum süreçte hem gazetede ya
zı yazmaması, hem de başörtü yasağı lehine gö
rüş bildirmesi istenen hocamız, dik duruşu ile 
milyonların gönüllerinde hak ettiği yerini almış
tır.
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Kerim Buladı

Ş ehitlik, İslam dinine ait bir 
kavramdır. Allah rızası 
için din, vatan ve kutsal 

değerler uğruna ölenlere şehit 
denilmiştir. Şehitlik bir mü'min 
için dünya hayatında elde edile
bilecek en şerefli ve yüksek bir 
makamdır. "Çanakkale Geçil
mez DestanTm yazdıran ve ha
yatlarının baharında şehitlik 
mertebesine ulaşan şehitlerimi
zin ardından tam 92 yıl geçti. 
Çanakkale'de şehitlik mertebe
sine erenler ve gazilik şerefine 
nail olanlar, denilebilir ki, o gün
kü ve kendilerinden sonra gele
cek bütün Müslümanların hatta 
bütün insanlığın onurunu koru
muşlardır. İslâm dini ve vatanın 
müdafaası için en kıymetli var
lıklarını veren bu seçkin ve kah
raman insanlara minnet borcu
muz vardır.

Son devir edebiyat ve fikir 
erbabının başında gelen Peyami 
Sefa (1899-1961) şöyle der: "Ta
rihsiz ve geleneksiz millet yok
tur. Tarihini kaybeden millet, ha
fızasını ve şuurunu kaybetmiştir. 
Geleneklerini tepen bir millet, 
kazanılmış itiyadlarını, memle
ketini kaybetmiş, hayat karşısın
da şaşkın ve beceriksiz, kendini 
refleksler ve hayvanî içgüdülere 
terk etmiş bir millettir. Bir mil
let, yalnız hayatta bulunan in
sanlardan değil, ölülerden ve do
ğacak çocuklardan da mürek
keptir. Bir milleti yok etmek is
terseniz, askeri istilaya lüzum 
yoktur. Ona tarihini unutturmak, 
dilini bozmak, dininden soğut
mak ve dolayısıyla manevî de
ğerlerini, ahlâkını soysuzlaştır
mak kâfidir.1

Hem geçmişimizi, hem hali 
hazırı, hem de geleceğimizi de
ğerlendirmek zorundayız. Şayet 
geçmişin bir değeri, bir ibret yö
nü ve ders çıkarılma gibi ufkumu
zu açıcı bir anlamı olmasaydı, 
Kur'ân-ı Kerim, Peygamberlerin 
mücadelelerini ele almazdı. Fira
vun, Nemrut, Karun, Haman gibi 
zulümle, haksızlıkla özdeşleşmiş 
kimseleri insanlığa aktarmazdı. 
Calût ve Tâlut kıssasına yer ver
mezdi. İbrahim aleyhisselâmın 
bir ümmet gücü ve imanı ile put
perest babasına ve kavmine kar
şı sürdürdüğü direnişi ele almaz
dı. Âd ve Hûd kavminin taşkınlık
larını, Sebe' halkının nankörlükle
rini, Bağ-Bahçe sahiplerinin ni
metlere karşı minnetsizliklerini, 
şükürsüzlüklerini konu edinmez
di. Firavun'un İsrailoğullarına 
karşı yaptığı katliamı ve etnik te
mizliğe yer vermezdi. Peygam
ber Efendimize karşı müşriklerin 
sözlü ve fiili saldırı ve tavırların
dan bahsetmezdi. Bedir savaşını, 
Uhut savaşını, Hendek savaşını, 
Huneyn savaşını bugün yaşanır
mışçasına gözler önüne sermez-

di. Bu misalleri daha da çoğalt
mak mümkündür. Bütün bunların 
gayesini Kur'ân, "Andolsun onla
rın (geçmiş peygam berlerin ve 
üm m etlerin in) kıssalarında akıl 
sahipleri için pek çok ib re tle r  
vardır...."2 cümlesi ile özetlemiş
tir. O halde tarih ve tarihin satır 
aralarını incelemekte zaruret 
vardır. Tarihteki olayları irdele
mek, ders çıkarmak, onların arka 
planlarını okumak, yaşanılan çağ 
ve gelecek adına vazgeçilemez 
bir ilkedir. Çanakkale'yi ve orada 
şehit olan mü'minleri, gazileri bu 
çerçevede anmak, anlamak, an
latmak, nesillerimize aktarmak 
ve belletmek, milletimizin sela
meti için son derece önemlidir.

Peygamber Efendimiz'in biz
zat komuta ettiği Uhud Savaşı İs
lâm Tarihihnin en önemli dönüm 
noktalarından biridir. Bu savaşın 
sonrasında Peygamber Efendi
mizin uygulaması Çanakkale'nin 
neden unutulmaması ve unuttu- 
rulmaması gerektiğine gayet 
önemli bir açıklama getirmekte
dir.

Müslümanlar, Uhut savaşında
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70 şehit verdiler. Hz. Peygam
berimizin mübarek yüzü yara
landı ve dişleri kırıldı. Sevgili am
cası Hz. Hazma şehit edildi. Hz. 
Peygamberimiz burada şehit 
olanların ve Uhud'un hatırasını 
hiç unutmamıştır. Tebük seferin
den dönerken Medine'ye yakla
şınca "işte Medine ve işte Uhud! 
Uhud bizi seven bir dağdır. Biz de 
onu severiz" 3 buyurarak Uhud'u 
ve orada şehit olanları unutmadı
ğını göstermiştir.

Uhud savaşı sonrası Rasûl-i 
Ekrem, Medine'ye döndüğü za
man şehrin matem ve ızdırap 
içinde olduğunu gördü. Her ev
den bir kadın feryadı yükseliyor
du. Rasûl-i Ekrem, amcası Hz. 
Hazma için kimsenin ağlamadı
ğını görünce "Yiğ it Hamza'nın  
peşinden gözyaşı dökecek  
kimse yok mu?" demişti. Hz. 
Peygamber'in bu sözleri En- 
sar'da derin tesir bırakmış, 
eşleri ile birlikte Hz. Peygam- 
ber’i ziyarete gelerek Hz. 
Hazma için taziyede bulun
muşlardır. Hz. Peygamber, 
onların ziyaret ve taziyelerin
den memnun olmuş, ölüler 
için feryada müsaade etmedi
ğini söylemiştir.4

Çanakkale savaşını, şehitliği
ni, zaferini ve şehitleri de bu çer
çeve de düşünmek ve hatırlamak 
gerekir. Onların hatırasını diri 
tutmak ve nesilleri onların ruhu 
ile yetiştirmek hepimizin vazife
sidir.

Çanakkale muharebesi bir 
mıntıka savaşı, bir şehir müdafa- 
sı değildir. Bütün bir vatanı ve İs
lâm ümmetini savunma hareketi
dir. Tarihçilerin ortak görüşüne 
göre, şayet Çanakkale geçilsey- 
di, bütün Anadolu işgal edilmiş 
olacaktı. Hatta bundan değil sa
dece İslâm âlemi bütün dünya et

kilenecekti. Bu mübarek şehitleri 
ve gazileri, millet, ülke, ırk farkı 
gözetmeden bütün Müslümanla
rın yad etmesi bir görevdir.

Çanakkale harbi çeşitli ulus
lara karşı yapılmıştır. Çanakkale 
zaferi, cihanşümûl bir davanın 
taçlanmasıdır. Çünkü orada Hı
ristiyan ittifakının Müslümanlara 
karşı yaptığı muharebe, sadece 
bir toprak parçasını ele geçirme 
davası değildir. İslam'ı yok etmek 
ve Müslümanları boğma hareke
tidir. Milli şairimiz Mehmet Akif, 
bu savaşı şöyle tasvir eder.

Çanakkale Anadolu'nun geçiş 
kapısıdır. Çanakkale'nin önemin
den dolayıdır ki, hemen hemen 
orada şehit vermeyen şehrimiz, 
ilimiz, ilçemiz, köyümüz yoktur.

nguldak, Mısır, Yemen, Varna, 
Vidin, Tebriz, Trablusgarp, Trab
zon, Tunus, Tekirdağ, Tiflis, Şam- 
ı Şerif, Selânik, Sinop, Sivas, Er
zincan, Diyarbakır, Bilecik, Bitlis, 
Bolu, Gerede, Samsun, Ordu, Ün
ye, Musul, Mardin, Malatya, Kon
ya, Kudüs, Kerkük, Beyrut, Ada
na, Azerbaycan, Afganistan, 
Yanya ve nice yerlerden gelen 
kahraman insanlar, Kelime-i Tev- 
hid uğruna cihada koşmuşlar, 
Anadolu'nun işgal edilmemesi 
için canlarını feda etmişlerdir.

Onların, Allah'ın kelimesini 
yüceltmek için canlarını ortaya

koyduğunu ve Çanakkale'de ya
pılan ölüm kalım savaşının en 
başta İslâm'ı yüceltmek, vatan 
ve milleti korumak için yapıldığı
nı şu tarihî gerçekler ortaya koy
maktadır.

Onlar kahramanca savaştılar, 
şehit oldular, canlarını verdiler, 
dini mübîni İslâm'ı mudafa e tti
ler. Görevlerini yaptılar. Tarihte 
eşi görülmemiş destan yazdılar. 
Bize bu vatanı, kutsal değerleri 
ve mekanları emanet ettiler. On
ları minnetle anmak boynumuzun 
borcudur. Onları unutmamak, 
unutturmamak da yine hem İslâ
mî hem de milli vazifemizdir. 
Canlarını feda ederek bu vatanı 
bize emanet eden bütün şehitle
rimize, gazilerimize Allah'tan 

rahmet dileriz. Şairimiz ne 
güzel ifade etmiştir:

Uykusuz geçti gecemiz, 
Buyurmuş da en yücemiz.
"Allah Allah" son hecemiz: 
Ah...almma bir şey vurdu!... 
ileride bizimkiler,
Sızan kanımı kim siler?
Şehide, yurt, rahmet diler, 
Yoksa ruh nasıl uyurdu?.. 
(Coşkun Ertanpınar)6

Notlar:
1 Peyamî Sefa'dan Seçmeler, Hazır

layanlar, Faruk Timurtaş-Ergün 
Göze, İstanbul, 1976, s. 168,197.

2 Yûsuf, 12/111.
3 Buharî, Meğâzî, 28, Müslim, Hac,

503.
4 Bakınız, Mevlânâ Şiblî, Asr-ı Sa

adet, trc. Ömer Rıza Doğrul, İs
tanbul, 1,1977, I, 268.

5 Mehmet Akif, Safahat, İstanbul, 
1977,425

6 Vakkasoğlu, Vehbi, Bir Destandır
Çanakkale, İstanbul, 2003, s. 371.
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Çanakkale Destanı

ÇANAKKALE SAVAŞI 
VE EDEBİYATIMIZ

Mustafa Miı/asoğlu

M art 1915-Ocak 1916 ara
sında, on ay kadar süren 
Çanakkale Savaşı, aslın

da I. Dünya Harbi'nin bir bölgede 
yapılan muharebesi durumunda 
olmasına rağmen, dünyadaki so
nuçları ve oluş şekli açısından 
çok önemli. O yüzden, tarihin ilk 
büyük Doğu-Batı çatışması olan 
Truva Savaşı ile karşılaştırılmış- 
tır. İkisinin de dünya tarihi açısın
dan önemi büyük, iki ayrı dünya 
ilk kez karşı karşıya gelmiş gibi 
telâkki edilir. Yalnız aralarında 
çok önemli bir fark var: İlkinin 
destanı Anadolu asıllı Homeros 
tarafından İlyada ve Odisea adla
rıyla kitaplaşmış, ardından da Es
ki Yunan, Roma ve Rönesans 
sonrası Batı Edebiyatı'na kay
naklık etmesine rağmen, İkincisi
nin destanı hâlâ yazılmamıştır. İl
kinin destanlarında canlandırılan 
mitolojik kültür Antik Çağ'ın dini 
inancı olmuş, bu inançla şiirler 
söyleyen şairlere karşı Sokrates 
yeni bir tavır oluşturmuştur. Bu 
bakımdan Truva Savaşı'nın yol 
açtığı edebî ve felsefî gelişmeler, 
dünya çapındadır ve Çanakkale 
Savaşı edebiyatı ile karşılaştırıla
mayacak kadar zengindir.

Hâlbuki sonuçları bakımından 
Çanakkale Savaşı'nın Truva Sa- 
vaşı'ndan daha önemli olduğu 
söylenebilir. Çünkü bu savaştan 
sonra Birinci Dünya Savaşı'nın 
seyri değişmiş; Rusya dünya ta
rihini etkileyecek kadar büyük bir 
ihtilâle sahne olmuş, Doğu - Batı 
bloklaşmaları yaşanmış ve insan
lık tarihi kadar eski olan mater
yalist düşüncenin son sözü söy
lenmiştir. Bu sıradan bir savaş 
değildir; 600 yıldan fazla üç kıta
da egemenlik sürdürmüş olan 
OsmanlI'nın tarihten silinirken bi
le bulunduğu coğrafyada ne ka
dar etkili olduğunu gösterir. 

Çanakkale, gönüllü askerlerin

oluşturduğu etten kulelerle sa
vunulur, bu milletin imanı, iradesi 
ve kararlılığı her türlü mantığı ve 
hesabı yanıltır. OsmanlI'nın ka
zandığı bu büyük zaferle İstiklâl 
Savaşı'nın ruhu ortaya çıkar, 
Cumhuriyet'in de temelleri de 
atılmaya başlanır; cihat şuuru
nun bir araya getirdiği millet 
kendi kaderine sahip çıkar.

Bizde Çanakkale Savaşı'nın 
destanı, her yerde bulunabilecek 
kadar yaygın kitaplarla anlatılmı
yor. Herkesin beğenisini kazan
mış monografilerle tarihi, turistik 
rehberlerin, sevilen hikâye ve ro
manların henüz yazılıp yayınlan
maması, elbette Türk fikir ve sa
nat adamlarının ihmali. Hâlbuki 
bu savaşa katılıp da işgalci konu
muna gelerek mağlup olan ya
bancıların çok sayıda hikâyesi, 
hatıratı, romanı yayınlanmış ve 
filmi yapılmıştır. Bunlar Türk
çe'ye çevrilmiş ve ilgililer bunlar
dan da gereken dersi almamıştır. 
Aslında biz Son Büyük Haçlı Se
feri sayılabilecek bu savaşı doğru 
değerlendiremezsek, geleceğimi
zi de yönlendiremeyiz.

Çanakkale Âbideleri

Böyle büyük savaşların iki türlü

âbidesi olur; biri mimarî, diğeri 
de edebî ve fikrî...

İlkinin ortaya çıkışı kolay sa
nılır; hatta her şeyi ekonomik im
kâna bağlı görenler için çok kolay 
görülür. Hâlbuki bir işin ruhu kav- 
ranılamadan onunla ilgili yapıla
cak tüm binalarla âbide görünüş
lü taş ve beton yığınları gerçek
ten anlamsızdır. Bu bakımdan 
Çanakkale Âbideleri'nin de onun 
tarihine çok uygun düşen bir olu
şum süreci vardır. Çünkü Birinci 
Dünya Savaşı'nın ilk yıllarında 
yaşanan bu olağanüstü cephe sa
vaşının sonuçları ancak İkinci 
Dünya Savaşı'nın son günlerinde 
gerçekten anlaşılabilmiş ve bun
dan sonra bir proje yarışması dü- 
zenlenebilmiştir.

1944 yılında yapılan proje ya
rışmasıyla başlayan Çanakkale 
Âbidesi'nin yapımının 2004 yılı 
belediye seçimlerine yakın gün
lerde tamamlanması yeterince 
yankı uyandırmadı. 60 yılda an
cak bitirilebilen âbidelerden çok 
daha az masrafla ortaya çıkabile
cek destan yazımının gerçekleş- 
tirilememesinin çok önemli bir 
sebebi var: Doğu-Batı çatışması
nın bu son savaşına nasıl bakıla
cağı yönünde resmî bir tavrın or
taya çıkmaması ve bir medeniyet
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değiştirme sürecine giren Türk 
toplumu sözcülerinin bu savaşa 
nasıl bakılması gerektiğine karar 
verememesi. O yüzden de on ay
lık bir savaşın sebepleri ve so
nuçlarıyla fotoğrafı çekilemiyor. 
Kaldı ki resmî söylem ve ideolojik 
tavır dışında Homeros gibi bir ta
nıklık bile yeterli olabilir.

Halbuki 1944 yılında yapılan 
proje yarışması da bir seçim at
mosferinde ortaya çıkmıştı ve o 
yüzden de 1960 İhtilâli'nden son
ra üniversite gençliğinin sahip 
çıktığı bir kampanya ile ilk büyük 
âbide gerçekleştirilebilmişti. Tur
gut Özal'ın ilâve ettiği yeni âbi
deler de bu savaşın mimarî ba
kımdan ifadesinde yeni bir mer
haleydi. Hepsi ancak 2004 yılın
da tamamlanabildi.

Bu âbidelerle Anıtkabir'i karşı 
karşıya getirmeye teşebbüs et
mek gafletine düşenler de görül
dü, ama halkın sağduyusu ile ba
zı yöneticilerin basiretli suskun
luğuyla başarısız oldular.

10 yıl süren Truva Savaşı için 
mimarî âbide binlerce yıl sonra 
yapılabildiği düşünülürse, 10 ay 
süren Çanakkale Savaşı'nın âbi
delerinin 60 yılda bitirilebilmesi 
sevindirici. Fakat henüz Çanak
kale Destanı yazılamadı. Bunun 
öncülüğünü yapacak sanatçıları
mızla kültür adamlarımız yanın
da, devlet ile sivil toplum örgüt

lerine de büyük iş düşüyor. Tele
vizyon belgeselleriyle amatör çe
kimler dışında bir Çanakkale Sa
vaşı filmini bile yapamayan top
lum olarak, önce bunun edebiya
tını ve belgesellere kaynak ola
cak dokümanları ortaya koymalı
yız.

Çanakkale Savaşı Edebiyatı

Sultan Reşad döneminde yapılan 
bu savaş için padişahın tertiple
diği bir şiir yarışması olduğunu 
biliyoruz. Padişahın yazdığı gazel 
ile bu gazeli taştir eden Yahya 
Kemal'in şiiri dışında, bu savaşa 
ait en önemli şiirin Mehmet 
Âkif'e ait olduğunu biliyoruz: 
Âsim adlı eserinin bir bölümü 
olan Çanakkale Şehitleri... Âkif 
bu şiiri Necid Çölleri'nde görevli 
olarak bulunduğu günlerde ya
zar. Onun şehitlere hitabı olan şu 
mısralar unutulmaz:

"Sana dar gelmeyecek mak- 
beri kimler kazsın;

Gömelim gel seni tarihe de
sem sığmazsın!"

Aynı günlerde Muhammed İk
bal hitabesinde, "âlimin mürek
kebinden üstün"olduğunu söyle
diği şehitlerin kanı için İslâm 
dünyasını yardıma çağırır. Elin
den gelen bu çağrıya uyar...

Bu zaferin ardından birbiri

peşine mağlubiyetler yaşayan 
OsmanlIlar I. Dünya Savaşı'nı 
kaybeder ve İstiklâl Savaşı "m il
letin iradesi ve kararlılığı” ile 
başlar.

1912 yılında başlayan Balkan 
Savaşı'ndan Milli Mücadele'nin 
sonu olan 1922 yılındaki Başku
mandanlık Meydan Muharebe- 
si'ne kadar 10 yıl savaşan bu mil
letin destanı parça parça yazılı
yor, yazılmalı. Çünkü OsmanlI'nın 
küllerinden Cumhuriyet kuruldu. 
Bu devletin kökleri ve temel de
ğerleri bin yıllık Türk tarihinde ol
duğu kadar, son on yıllık savaşta 
da aranmalı...

Eğer çağdaş bir toplum ola
rak dünyada hak ettiğimiz yeri 
alacaksak, bunu tarihî ve kültürel 
değerlerine sahip çıkan bir top
lum olarak gerçekleştirebilece
ğiz. Bugün Çanakkale Savaşı'yla 
her türlü direnişin ve millî kimli
ğin tezahürlerini ortaya koyan bu 
toplum bilinmedikçe, bunun söz
cülüğü de yapılamaz. Bunu orta
ya koyacak bir kütüphane gere
kir.

Bu kütüphanenin bugüne ka
dar yazılan metinleri şiir, hikâye 
ve roman açısından gözden geçi
rildiğinde çok da zengin bir külli
yat oluşturmadığı görülür. Sultan 
Reşad'ın gazeli ile onu taştir 
eden Yahya Kemal, Mehmet Âkif, 
İ. Alâeddin Gövsa, Necmeddin 
Halil, Orhan Şaik Gökyay, Ali Ek
rem Bolayır gibi şairlerle Ömer 
Seyfeddin'in Çanakkale'den Son
ra adlı hikâyesi savaştan hemen 
sonra yazılmıştır. Mustafa Necati 
Sepetçioğlu'nun Çanakkale üçle
mesi ile Mehmed Niyazi'nin Ça
nakkale Mahşeri adlı romanından 
sonra, bu savaşın ruhuna zıt bir 
roman ortaya çıkabildi: Buket 
Uzuner imzalı Gelibolu / Uzun 
Beyaz Bulut...

Bunlardan başka, bu savaşla 
ilgili az da olsa monografiler de 
yayınlandı. Onlar üzerinde de 
durmak gerekir: Ergun Göze'nin 
Kuğunun Son Ötüşü / Çanakkale 
Destanı ve Çanakkale'de Kuman
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danlar Savaşı, Ekrem Şama'nın 
Şu Boğaz Harbi ve Hilelerle Ça
nakkale, Vehbi Vakkasoğlu'nun 
Bir Destandır Çanakkale... Erol 
Mütercimler ile genç araştırma
cıların Gelibolu adlı kitapları da 
üzerinde durulmaya değer bir 
dikkatler topluluğu olarak ortaya 
çıktı.

Tercüme eserler de sayıca bu 
kadar tutar.

Bunların Çanakkale gibi dün
ya çapında bir büyük savaşı anla
tamayacağı ortadadır.

Çanakkale Zaferi'nin 90. yı
lından beri daha farklı kutlandığı
nı görüyoruz. Belki böylece 2015 
yılında, Çanakkale Savaşı’nın 
100. yıldönümünde büyük bir kü
tüphane oluşturabiliriz. Bunun 
için turizmle de ilgili olan bölge
nin tarihiyle destanının yazılma
sında Kültür ve Turizm Bakanlığı 
kadar her bölgedeki belediye 
başkanlarının görevli olduğuna 
inanıyoruz.

Devlet ve TRT ile ilgili bakan
lıkların her türlü mazereti bıraka
rak, ciddi projelerle, öz kaynak 
ve sponsor bütçeleri seferber et
meleri gerekir. Devletin devamlı
lığını esas alan programlarla ve 
filmlerle büyük bir kütüphane 
oluşturma çabasına girilmelidir 
kanaatindeyiz.

Çanakkale İle İlgili Yeni
Yayınlar ve Yeni Yapım lar

Bugünlerde elime geçen bazı ki
taplarda bu özellikler bulunduğu 
için üzerinde durmak istiyorum. 
Özellikle Çanakkale Zaferi'nin 
90. yıldönümünden sonra özel 
yayınevleriyle vakıf ve belediye
lerin yayınladıkları kitapların bu 
savaşın ruhunu ortaya koyması 
bakımından çok önemli bir fonk
siyonu olduğunu düşünüyorum. 
Bunlar biraz da maşeri vicdanın 
sesi olarak gençlerimizin o bölge 
yolunda seyahatlere çıkmasına 
sebep oldu. Bir belediye başkanı 
dostumun söylediğine göre, her 
ay Çanakkale iline yapılan toplu

gezilere katılan gençlerin topla
mı, il nüfusunun iki katına ulaş
maktadır.

Nurullah Genç'in Çanakkale 
Destanı adlı bir denemesi yayın
landı, ama henüz değerlendiril
medi. Bu türden destan deneme
lerinin büyük yarışmalarla ve 
reklâmlarla geniş kitlelere duyu
rulması gerekir.

Bağcılar Belediyesi için Talha 
Uğurluel’ in hazırladığı Çanakkale 
ve Gezi Rehberi, böyle bir amaca 
hizmet için hazırlanmıştır. "Var
lık ve Yokluk Savaşımız" üst baş
lığı ile sunulan kitabın ilk 30 say
fası Çanakkale Savışı'm öncesi 
ve sonrasıyla anlatır. 80 sf. orta 
boy resimli kitabın amacı, o böl
geyi gezecek insanlara tarih ve 
coğrafya bilgisi vermektir. Bunu 
gençlere yönelik bir hizmet ola
rak gerçekleştiren Bağcılar Bele
diyesini kutlarken, böylesine 
önemli bir kültür hizmetini büyük 
şehir ve semt belediyelerinin be
nimsemesi gerektiğini ifade et
mek isterim.

Bu arada, tarihçi Halil Ersin 
Avcinın yayına hazırladığı Ça
nakkale Ruhu adlı kitaptan da 
söz etmek istiyorum. Savaşa Gi
den Yol başlığıyla konuya giriş 
yapılan kitapta önce deniz ve ka
ra savaşları, sonra da "Çanakka
le ruhunu içinde taşıyanlar ve 
gerçek savaş sahneleri" anlatılı
yor. Bunun ilk bölümünde Ruşen 
Eşref Ünaydın'ın Mustafa Ke
mal'le ve öteki Çanakkale gazile
riyle yaptığı mülakatlar yer alı
yor, sonra da yazarın kendisi ta
rafından yapılmış söyleşi türün
den görüşmelerle portrelere yer 
verilmiş... Kitabın içinde bol mik
tarda haritalarla sonda da Ça
nakkale Savaşı ile ilgili haritalar 
yer alıyor. Bir bakıma hem tarih, 
hem coğrafya ve hem de savaşa 
katılanların ifadesiyle Çanakkale 
Ruhu anlatılmış oluyor. Bu kitap
ta pek çok önemli hatıraya yer 
veriliyor, ama benim ilk kez rast
ladığım bir bölümün adı şudur: 
"Kendi Cenaze Namazını Kıl

mak''... Savaşta mutlak ölüme 
yol açacak hücumu bekleyen as
kerler, boş geçen bu bekleme sı
rasında, komutanlarının emriyle 
kendi cenaze namazlarını kılıyor
lar. Metropol .yayını olan kitabı 
herkese tavsiye ediyorum...

TRT'de yayınlanan Kınalı Ku
zular üzerinde de durmak istiyo
rum. Her bölümde seyircisinin 
yüreğini eline alan can yakıcı sa
mimiyetiyle Kınalı Kuzular'ın ba
şarı için çok gerekli olan sinema 
dilini yakaladığını ifade etmeliyiz. 
Bu dille ve yeterli imkânı veren 
bir bütçe ile gerçek bir Çanakka
le Savaşı'nın çekilebileceğine 
inanıyorum.

Tolga Örnek'in beş holdingin 
sponsorluğunda yaptığı Gelibolu 
filminin Anzakların bakış açısıyla 
verilmeye çalışıldığını, filmin ru
hu ile sinema dilinin ele aldığı ko
nuya ne kadar zıt olduğunu bu 
toplum çok tartıştı. Mel Gib- 
son'un 15 yıl önce genç bir Anzak 
oyuncu olarak rol aldığı sinema 
filminin bile Gelibolu'dan daha 
gerçekçi olduğu ifade edilirse, 
TRT'ye Kınalı Kuzular'ı yapan 
Ahmet Yenilmez ve arkadaşları
nın ne kadar başarılı olduğu anla
şılabilir sanıyorum.

Ahmet Yenilmez'in Kınalı Ku
zular dizisinde Mehmet Âkif ve 
hayat hikâyesini canlandırdığı 
bölüm üzerinde durmak ve imkân 
sahiplerinin dikkatini çekmek is
tiyorum. Bu ekip yalnız Çanakka
le Savaşı'nı değil, Mehmet Akif'in 
temsil ettiği cihat ruhuyla dünya 
karşısında milletimizin istiklâlini 
de güzel anlattılar.

Böyle bir filmle Çanakkale Sa- 
vaşı'nın ruhu içeride ve dışarıda 
iyi anlatılamadığı sürece, ne is
tiklâl Savaşı ve M. Âkif şuuru, ne 
de Türkiye Cumhuriyet'nin bu 
millet için ifade ettiği mana anla
şılamaz. Çünkü bu savaşta ölen 
250 bin Türk genci, istiklâl Sava- 
şı'nda ölü sayısının beş binle sı
nırlı kalmasını sağlamış ve Os
manlI'nın küllerinden yeni bir 
devlet kurmuştur.
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Çanakkale Destanı

ÇANAKKALE, SENEGAL 
VE ÜMMET BİLİNCİ

Abdullah Yıldız

Ç anakkale'ye yüklenen İti
laf donanmasını bir Batılı 
gazeteci (E.A.Barlette, 

Sunday Times) şöyle tanımlıyor
du: "Bir tek amaç için, belki de 
Hıristiyanlık âleminin Türklere 
karşı yapabileceği son haçlı sefe
ri için” bir araya gelen son Haçlı
lar. Bu amaçla Çanakkale'ye sal
dıran Düvel-i Muazzama, karşıla
rında "muvahhid" bir ümmet bul
du. İki haftada İstanbul'u ele geçi
rip yağmalama hayali kuran Haçlı
lara karşı sadece Adana'dan, Ma
latya'dan, Samsun'dan, Diyarba

kır'dan değil; Batum'dan, Şam'
dan, Kudüs'ten, Ohri'den, Ker
kük'ten, Bağdat ve Batum'dan ge
len binlerce Üm m et-i Muhammed 
orada tevhîd uğruna can verdi. 
Orada can verenlerden biri de be
nim dedem, Adanalı Koca Meh- 
medidi. Geçen yılki Çanakkale ge
zimde Kanlı Sırt mevkiindeki si
perlerin içinde dolaşırken, dede
min ve dedelerimizin o topraklara, 
otlara, çimenlere karışmış müba
rek kan ve ter kokularını solumuş
tum hasretle. Kim bilir kaç kahra
man yakınım toprağa düşmüştü

Adana Bayırı'nda.
Savaşta, sığınak yapacak ke

reste, engel yapacak dikenli tel, 
giyecek elbise ve ayakkabı, yiye
cek tayın bulmakta güçlük çeken 
OsmanlI askerleri, ezandan, 
Kur'ân'dan, kelim e-i tevhidden, 
rükû ve secdeden güç alarak şe- 
hadete koştular. Bazı askeri bir
likler (mesela 57.Alay), cemaat 
halinde namaz kıldıktan sonra, 
toptan şehadet şerbeti içtiler. 
Kimileri de kendi cenaze nama
zlarını kıldıktan sonra şehadete 
koştular. Birçok subay ve askerin 
şehid olurken yaptıkları dua şuy
du:

"Ey Rabbim, beni müslüman 
olarak öldür ve beni salih insan
ların arasına kat"

Ordu imamları, şehadet bilin
cini diri tutmakla kalmadılar, biz
zat savaştılar, bazen de komuta
yı devraldılar. Savaşın tanıkların
dan Hans Kannengeiser diyor ki: 
"OsmanlI askerleri çok dindardı 
ve hayatını daha güzel bir haya
tın basamağı olarak görürdü. Her 
büyük çarpışmadan evvel ordu 
imamı bir konuşma yapardı... 

imamlar harika insanlardı, as
kerlerin üzerinde etkileri çok 
güçlüydü. Hiç subay kalmasa 
bile, imamlar komutayı alarak 
bir tümeni bile idare edebilir
lerdi." İşte bunlara binaen 
Churchill, “Biz Çanakkale'de 
Türk askeri ile değil Tanrı ile 
savaştık ve hali ile yenildik" 
der.

Ezan Duyup Fransız Toplarını 
İmha Eden Senegalliler

Çanakkale Savaşı'nda, Fransız 
ve İngilizler tarafından "Hali- 
fe'yi kurtarma" bahanesiyle
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kandırılarak getirilmiş çok sayıda 
siyahî Müslüman vardı. Savaşın 
devam ettiği sırada bir sabah 
vakti ezan sesini duyan Senegal- 
li askerler 'Biz Müslümanlarla sa
vaşmayız' deyip İngiliz ve Fran- 
sızlara ait topları imha ettiler ve 
OsmanlI safına geçtiler.

18 Mart 1915 Çanakkale Deniz 
Zaferi'nin ardından denizyoluyla 
Çanakkale'yi geçemeyeceklerini 
anlayan müttefikler Seddülba- 
hir'den başlayarak karaya çıkar
ma yapmak istediler. Bu esnada 
ingilizler ve Fransızlar, sömürge 
ülkelerinden birçok Müslüman 
askeri, "Padişahı kurtarmaya gi
diyoruz" şeklinde kandırarak Ça
nakkale'ye getirdiler. Kara sa
vaşlarının şiddetlendiği zaman
larda Seddülbahir denilen yerde 
ezan sesini duyan Senegal asker
leri ve çok sayıda siyahi Müslü
man, kendilerinin de Müslüman 
olduklarını ve Müslüman kardeş
lerine karşı savaşmayacaklarını 
belirten pusulaları taşlara bağla
yıp OsmanlI siperlerine attılar. 
Ardından İngilizlere ve Fransızla- 
ra ait topları imha ettiler ve Os
manlI saflarına geçtiler. Bu olay
dan sonra Fransızlar birçok Se- 
negalli Müslüman askeri şehid 
edip, kalan kısmını da, istihbarat 
bilgilerini OsmanlI tarafına sız
dırmasınlar diye Gökçeada'ya sü
rülüp, bir süre sonra da onları 
kurşuna dizdiler...

Ben bu öyküyü duymuş ve 
okumuştum. Ancak, geçen yıl Ça
nakkale'yi ikinci ziyaretimde, Se- 
negalli Müslümanlar tarafından 
namluları imha edilen o dev top
ların kalıntılarını sorup soruştur
dum ve nihayet ayçiçeği tarlala
rından geçerek çalılıklar arasında 
onları buldum.

Namlusu ta kökünden kırılmış 
1856 Nantes yapımı bu Fransız 
topu, "akleden kalplere", "göre

bilen gözlere" ve "işitebilen ku
laklara" çok şeyler anlatan bir ib
ret nişanesi olarak karşımda du
ruyordu. Bir an Senegalli kardeş
lerimin o ezan sesini işittikleri ân 
canlandı gözlerimde. O ara, ya
kındaki köy camiinden okunan 
ezan sesleri çınladı kulaklarımda. 
Her dinleyişte kendisine rahmet 
dileyip duâ ettiğimiz Bilâl-i Habe
şî ile aynı renge sahip Senegalli 
kardeşlerim, nasıl Ezan-ı Muham
medi ile sarsılıp o heyecanla ton
larca ağırlıktaki o topu imha etti
lerse, aynı heyecanla haykırmak 
geldi içimden:

-Dinleyin ey sağır kulaklar! 
Biz siyahıyla beyazıyla, Türk'ü, 
Kürd'ü, Çerkez'i ve Arab'ıyla, 
Şiî'si ve Sünni'si ile “kardeş"iz, 
"M illet-i islâm "ız, "Ü m m et-i V a 
h id e n iz ; kısaca yürekleri aynı 
imanla, aynı heyecanla, aynı duy
gu ile çarpan bir tek “ üm m et"iz  
biz...

Evet, bu duygularla mıdır bil
mem, o Fransız topu çok sevimli 
hatta mukaddes göründü bana... 
Sevip okşadım o kırık namlusu
nu... Zira ümmet bilincimizi res
mediyordu resmen...

Çanakkale'yi gezen her Os
manlI ahfadı görmeli o kırık nam
lulu Fransız topunu. Morto koyu
nu yukarıdan seyreden Yahya 
Çavuş şehitliğinden yaklaşık bir 
kilometre içerlerde bulabilirsiniz 
onu. Lütfen rehberlerinize, ora
lardaki görevlilere sorun, bulun 
ve dokunun ona...

Değilse Çanakkale geziniz na
tamam olur...

İnanıyorum ki, Çanakkale'de 
saklı olan o "ü m m et b ilinc i"n i, 
o Çanakkale'yi "geçilmez" ya
pan, Nusret-i İlâhî'ye vesile 
olan “ kardeşlik  b ilinc i"n i d ir ilt
tiğim iz an Allah'ın rahmet ve 
bereketi çağıl çağıl yağacak 
üzerimize.
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Ömer Naci Yılmaz

NEDEN ÇANAKKALE?
Müttefik orduları başkomutanı General Jean Hamilton, bu sorunun 

cevabını hatıralarında şöyle vermektedir:
"Çağımızın, ekonomik zaferinin birinci şartı; İstanbul'u Türklerin 

elinden almaktır. Her ne pahasına olursa olsun alacağız. Ümit ediyorum ki; 
geleceğin harp okulu öğrencileri büyük bir imparatorluğu, harakiri yapmaya 

mecbur bırakmak için, neden bu kıraç ve beş para etmez kayalıkların 
eteklerinde sıkıştığımızı değerlendireceklerdir.

Bu kayalıklar; OsmanlI Sultanının kara kalbine hançerin saplanacağı en ideal yerdir. 
Yalnız, hançer henüz elini deldi ve yarasından yeni yeni kan akmaya başladı, 

her gün ölümden kurtulmak için çırpınıyor. Bir metre ilerleyemesek dahi,
Halifenin canı alınıncaya kadar kanı bu kaba akıtılacaktır.

ÇANAKKALE'NİN A Z BİLİNEN ÖTEKİ YÜ ZÜ
Evet insan ruhunu yenmek mümkün olmuyor, dünyada herhangi bir ordunun 
bu şekilde ayakta kalması mümkün değildir. Sadece bu gün 1800 şarapnel 
attık, aylardır savaş gemilerimiz mevzilerini gece gündüz bombalıyor, son 

derece hırpalanmış Türkleri Allahlarından ayırmak için başka ne yapılabilirdi ki,
diyordu General Hamilton.

Eli silah tutabilecek gençler, askerlik şubelerine, harbiye nezaretine 
müracaat ederek gönüllü yazılıyorlardı. Darülfünun ve medreselerin sınıfları 
gün geçtikçe seyrekleşiyordu, İstanbul' a girecek işgal ordusunun Cadde-i 

Kebir'de (Beyoğlu caddesinde)yapacağı resmigeçidi yakından görebilmek için, 
cadde üzerindeki evlerin pencerelerdi kiralanmıştı şeklinde yazıyordu, İstanbul gazeteleri.

Şu cümleler ise; OsmanlI orduları komutanı Alman, Liman Von Sanders'e 
aittir. "Bir asker için mutluluk denen bir şey varsa, o da Türklerle omuz omuza 

savaşmaktır, diyebilirim. Fakir insanlardı, buğday kırığından yapılmış çorba en önemli yemekle
riydi, sağlıksız su içerlerde, çamurdan barınaklarda yatarlardı. Fakat en modern silah ve araçlar
la donanmış düşmanlarına karşı aslanlar gibi savaşırlardı. Bu insanların kalplerinde sadece ve sa

dece ulvi bir vatan sevgisi vardır"

SULTAN REŞAD'DAN ÇANAKKALE İÇİN
Müslümanlarâ\karşı iki kuvvetli düşman birlik olup Çanakkale'ye karadan 

ve denizden hücum etmişlerdi.
Şükür ki Allah'ın yardımı yetişip ordumuzun her bir neferi çelik 

bedenli bir kale kesiliverdiler.
Nihayet düşmanlar asker evlatlarımın azimleri önünde diz çöküp aciz 

kaldıklarını anladılar da.
İslam'ın kalbine hançer saplamaya gelmişlerken, itibar ve şereflerini 

ayakaltına atıp kaçtılar.
Ey Reşad! Var, şükür secdelerine kapanıp ellerini duaya kaldır ve şu 

yakarıyı tekrarla:''Allah, bu İslam yurduna daima emniyet versin!''*

* Mehmed Niyazi Özdemir, Çanakkale Mahşeri, 19.Bs. Ötüken Yayınları, İstanbul,2004
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| Edebiyat

D ünya edebiyatının en çok 
karakter yaratmış yazarı 
diye selâmlayabileceği

miz Balzac'ın aynı minvalde t i
yatrodaki muadili Shakespe- 
are'dir. Buna karşın Balzac'ın bu 
'tanrısal' yaratı zenginliğinden 
farklı olarak Shakespeare'in öyle 
bir karakteri vardır ki, kendisin
den sonra gelen birçok sanat, 
edebiyat, tiyatro ve sinema ka
rakterine zemin teşkil etmiştir. 
Özellikle çağdaş edebiyat ve t i
yatro karakterlerinin ölümsüzle
rinden birçoğunda onun ‘ayak iz
lerini' görmek olasıdır: Hamlet!

Danimarka'nın geleceğinin bi
rincil garantisi Prens Hamlet, 
Dostoyevski'nin Raskolnikof'un- 
dan tutun da, Joyce'un Mr. Blo- 
om'una, Melville'in Kaptan 
Ahab'ından Wilde'in Dorian 
Gray'ına kadar birçok karaktere 
modellik etmiştir. Dahası "çağ
daş edebiyatı Hamlet'e düşülmüş 
dipnotlardan ibaret" görmek, hiç 
de abartı sayılmaz.

Kendinden sonrasını bunca 
belirleyen bu ufuk açıcı karakte
rin temel nitelikleri nelerdir?

Hamlet: Bir Tereddüt Abidesi

Hamlet deyince akla, Peyami Sa- 
fa'nın ifadesiyle “ bir tereddüdün 
romanı" gelse yeri... Annesinden, 
ölmüş bile olsa babasından, (Bir 
hayalet kılığında görüşür kendi
siyle çünkü.) amcasından, sevgi
lisinden, çevresindekilerden: kı
saca herkesten ama en çok da 
kendisinden 'emin' değildir Ham
let. O yüzden de karar verilmesi 
gereken neredeyse her konu, 
onun için bir tereddüt kumkuma
sıdır.

Bir insan nasıl olur da herkes

HAMLET FREUD’UN 
HASTASI OLSAYDI

Hasanali Yıldırım

ten, her şeyden ve üstelik kendi
sinden bile kuşkuya düşebilir? 
Olağan bir ruh hastalığı mıdır bu, 
yoksa olağandışı bir ruh özelliği 
mi? Bu soruya eter-tutar bir ce
vap verebilmek için Hamlet'e hız
lıca bir göz atmakta yarar var: 

Prens Hamlet, yakın bir tarih
te ölen babasının hayaletiyle ko
nuşur ve işin aslını öğrenmeye, 
sonra da suçluları cezalandırma
ya and içer. Meğer amcası, tahta 
geçmek ve kraliçeyle evlenmek 
için kardeşini öldürtmüştür. Ger
çeğin yakıcı yüzüne yakınlaştığı 
andan başlayarak, kendisinin de 
öldürülmemesi için, kurtuluşu, 
herkesin inanacağı bir oranda 
deliliğin koruyucu kisvesine bü
rünmekte bulur. Durumdan kuş
kulanan amca-katil-kral, anne ile 
oğulun konuşmalarını dinlemek 
için birini görevlendirir. Perdenin 
arkasına saklanmış casusu fark 
eden Hamlet, onu öldürmekten 
ve ardından da annesini fena hâl
de haşlamaktan çekinmez.

Rol ve Gerçeğin Yer Değişimi

Hamlet iyice gerçeğin kıskacında

kıvranmaya başlar. Kendisinin 
bildiği ama kimselere bildireme- 
diği (kanıtlayamadığı) gerçeğin 
baskısı altında iyice farklılaşır. 
Dışarıdan bakıldığında, zaman 
zaman deli taklidi mi yaptığı, 
yoksa gerçekten delirmeye mi 
başladığı sorgulanabilir bir bi
çimde davranmaktadır artık.

Öte yandan, evlilik hülyaları
na daldığı adamın davranışlarına 
anlam veremeyen sevgilisi delirir 
bu arada. Çünkü amca-katil-kra- 
lın tuttuğu ve Hamlet'in öldürdü
ğü casus, babasıdır. Bunun üzeri
ne sevgilisinin kardeşiyle düello
ya girişir ve bu sırada zehirli kı
lıçla yaralanır. Yine de ölmeden 
önce hayatını adadığı gayeyi ger
çekleştirir: Amcasını öldürür. Bu 
sırada annesi de, Hamlet için ha
zırlanmış zehirli içkiyi içmiştir.

işin ilginç yanı şurada: Gerçe
ğin peşinde ölümüne koşan Ham
let, aslında gerçekçi bir kişilikten 
çok, hayalperest bir karaktere 
sahiptir. Gerçeğin acıtıcı yüzü 
yerine, hayalin ısıtıcı yönünü se
çen bir mizaçtadır. Üstelik geliş
melerin doğurduğu kaçınılmaz 
gidişatın kendisine biçtiği rolün
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yükü altında ezilen biridir. Dinle
yicilerini kıskandıracak bir man
tık düzeyindeki akıl yürütmeleri
ne karşın, mantığından çok, içgü
düleriyle hareket etmeyi yeğler. 
Bu açıdan bakıldığında, gerçeği 
ölümüne arayan biri gibi düşünen 
ama 'gerçek'ten ölesiye kaçan 
biri gibi hareket eden bir insan
dır. Bu çeşit hareketlerinin arka
sındaki etmeni de, gerçekle yüz
leştiğinde atması zorunlu adım
ları atmaktansa gerçeğin ıstırabı 
altında kıvranmayı yeğleyen tra
jik mizacında görebiliriz.

Çağın Ruhunun Erken Habercisi

Apaçık gerçek karşısında bile 
yaşadığı katmanlı tereddütleri
ni, her şeyin zıddını hesaba ka
tan kuşkuculuğunu, hızlı karar
lar vermesi gerektiği durumlar
daki tavırsızlığını, zevk tutkusu 
ve iktidar hırsıyla bir tuzaklar 
yumağına dönüşen saraydan du
yumsadığı ölüm korkusunu; bü

tün bu olum
s u z l u k l a r a  
karşın asla 
peşini bırak
madığı ger
çeği bulma 
arzusunu ve 
adaleti yeri
ne getirme 
duygusunu  
hesaba kattı- 
ğ ı m ı z d a , 
bunlara bir 
de kimlik so
rununu (Çün
kü hem ba
b a s ı n ı n  
1 k i m ' I i ğ i n i 
sorgulamak
tadır, hem de 
b a b a s ı n ı n  
ö lümünden  
sonra amca

sının koynuna girebilen annesi
nin soyundan gelmesini.) ekler
sek, bir aşamadan sonra çevre
sini ölümüne 'kurutan' Hamlet 
karakterini elde etmiş oluruz: 
çağdaş bir mizacı.

Hayatı, hayatın içinde olup bi
tenleri anlamaya çalışan ama bu 
arada bir ölünün üzerinden ölü
mün kendisini kavrama derdine 
düşen çağdaş bir Hamlet.

Çağımıza bu oranda yakışan, 
yakışmak ne kelime, düpedüz 
'çağımızın ruhu'nu temsil eden 
Hamlet'i, günümüzün bir Dani
marka prensi veya asilzadesi 
varsaysak ve kendisini Freud'un 
'emin' ellerine teslim etsek aca
ba sonuç ne olurdu?

'Oidipus Kompleksi' Kompleksi

Herhalde ilkin belirgin bir olgu
dan hareket ederek işe başlardı 
Freud. Saf saf, babasının hayale
tiyle konuştuğunu Freud'a söyle
diğinde, Hamlet'i hayal görmekle 
itham etmez miydi? Bu hayali

sorguladığında da, büyük olasılık
la "evrensel bir mahiyet taşıdığı
nı"1 söylediği Oidipus Kompleksi 
çıkacaktı karşısına.

Hayal görme ile suçluluk duy
gusunu birleştirdiğinde ise (Çün
kü Freud'a göre suçluluk duygu
su, çocuklukta yaşanmış durum
ların bilinçdışına itilmesiyle olu
şur.) birçok insan davranışını 
açıklamakta bir sihirli değnek gi
bi sarıldığı Oidipus Kompleksi ta
nısını pekiştirecekti.

Aslında Oidipus Kompleksi, 
Hamlet için pek de yerinde bir ta 
nı sayılmasa gerek çünkü söz ko
nusu rakip, baba değil üvey baba. 
Üstelik AvrupalIlarda üveylik ku- 
rumunun bizdeki kadar güçlü bir 
kabul görmediğini de hesaba ka
tarsak, Freud'un bu en ünlü for- 
mülasyonundan şüphe etmesini 
beklemek hakkına sahip olmamız 
gerekirdi.

Ensest Takıntısı

Buna karşın Freud "Psikanalizin 
bize gösterdiğine göre, küçük 
oğlan çocuğunun cinsel seçimi
nin yöneldiği ilk obje incest ka
rakterlidir, iğrençtir, çünkü bu 
objeyi onun annesi, ya da kızkar- 
deşi temsil eder. Yine psikanaliz 
bize, oğlan çocuğunun, büyümesi 
sırasında, incest'in çekiciliğinden 
kurtulmak için izlediği yolu da 
göstermektedir. İmdi, biz, bir 
nevrozluda daima psişik çocuklu
ğa ait büyük miktarda kalıntılara 
rastlarız; çünkü o, ya psiko-sek- 
süel çocukluk şartlarını aşacak 
gücü bir türlü gösterememiş, ya 
da o hâle geri dönmüştür (geliş
menin duraklaması ya da gerile
me). Bu nedenle, libidomun in
cest karakterli saplantıları (fixa
tions) onun bilinçdışı psişik haya
tında yeniden, ya da hâlâ başrolü 
oynar. Bu yüzden, ana-babaya
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karşı incest tavrında, nevrozun 
merkezi kompleks'ini görmek 
eğilimindeyiz."2 demektedir.

Olaya bu çerçevede bakaca
ğını düşündüğümüz Freud'un 
Hamlet'i bir nevrotik olarak gör
memesi olanaksızlaşır: "Fakat 
[Freud] Hamlet'i farklı bir biçim
de ele almış ve bu kompleksi [Oi- 
dipus Kompleksi] Shakespeare'in 
bilinçdışına maletmiş, Hamlet'in 
karakterinin ve duraksamalarının 
gerçek yaşamdaki gibi olduğunu 
göstermiştir. Hamlet'in (Leartes, 
Rosencrantz ve Guildenstern ol
gularında eyleme hazır oluşunun 
tersine) duraksamasını, vicdan 
azabını (suçluluk), Ophelia'ya 
karşı soğukluğunu, cinsellikten 
tiksinmesini ve son perdedeki yı
kıcılığını açıklamada Oidipus kav
ramını kullanmıştır."3

Sevgi ve N efre t Bir Arada

Acaba Hamlet babasının ölümü
nü bir dönemler içten içe istemiş 
ve bu olay başkalarının eliyle 
gerçekleştirildiğinde, gerçeğin 
acıtıcılığına dayanamayarak bu 
isteği tersine dönüşmüş olabilir 
mi? Freud'a sorarsanız bu her 
erkek çocuğunun yazgısıdır: Oidi
pus Kompleksi! "Anne baba ile 
çocuklar ve buna bağlı olarak 
kardeşler arasında gözlemlenen 
söz konusu ilişkilerin doğurduğu 
duygular, yalnız olumlu ve sevi 
[aşk] yüklü değil, aynı zamanda 
olumsuz ve düşmanca bir nitelik 
taşıyabilir. (...) Ayrıca ruhsal ya
şamın başka alanlarında da bun
ların aynı güçlü etkilenmeyi gös
terdiğine tanıklık etmek bizi şa
şırtmaz. Babasını öldürüp öz an
nesini kendine eş yapan Kral Ödi- 
pus efsanesi, ilerde yasaksevi 
(Inzest) duvarıyla geride tutulan 
çocuksal-cinsel isteğin henüz 
fazla bir değişikliğe uğramamış

kılıkta bir dışavurumudur. Ham
let oyunu da yine bu yasaksevi 
kompleksi temeline dayanır; ne 
var ki, bu oyunda adı geçen 
kompleks daha bir ustalıkla mas
kelenmiştir."4

Bir hekim olarak Freud'un, 
Hamlet'in deli rolüne soyunduğu
nu gözden kaçıracağını sanmıyo
rum. Peki ama Hamlet, bizim an
ladığımız ve makul karşıladığımız 
gibi, babasının öldürülmesinden 
sonra sıranın kendisine gelece
ğinden korktuğu için mi bu numa
raya başvurmuştur, yoksa bu se
çimin arkasında başka kimi psişik 
etmenler mi aramak gerekir? 
"Her nevrozun temelinde kötüye 
kullanım konusu yapılmış sevi 
yaşamından bir parçanın saklı 
yattığına inancımızın, psikanali- 
tik tedavi sürecindeki bu olayla 
sarsılmaz biçimde pekiştirilmiş 
olması gerekir sanırım. (...) Psi- 
kanalitik tutkunluk bütün vaka
larda benim anlatmaya çalıştığım 
gibi açık seçik ve keskin çizgiler
le açığa vurmaz kendini. Peki 
ama niçin? Çok geçmeden bunun 
nedenini anlarız. Hastadaki tu t
kunluk o tam anlamıyla cinsel ve 
düşmanca taraflarını ne kadar dı
şa vurmak isterse, hastanın için
de bu dışavurumlara karşı o ölçü
de bir direniş kendini belli 
eder."5

Ölümün Kucağında

Freud'un Hamlet'e yönelik var
saydığımız psikanalitik yaklaşı
mının arka planını kavrayabilmek 
için, Freud'un ruhsal yapı hakkın- 
daki sözlerini anımsamak gere
kir. Freud'a göre ruhsal yapı (to- 1 
pik) üç kademeden oluşur: bilinç- 
dışı, yani örtülü ruhi dürtüler; bi
linç ve ahlâk kurallarının bütü
nünden oluşan toplumsal model. 
Freud'un ifadesiyle bu üç topik,

o, ben ve üstben'dir. Hamlet'te 
gördüğümüz tereddütün arkasın
da da bu üç topiğin çatışması ya- 

j tar.
Öteki karakterlerin arasında 

en çok Hamlet, gelişmeler karşı
sında hızlı ve yerinde tepkiler 
vermektense, yani gerektiği an
da gerekeni yapmaktansa, seçe
nekler arasında bocalar; karar 
verdiğinde bile zorunlu adımları 
atmakta zorlanır. Hatta bu karar
sızlığı bir yıkım abidesine dönü
şür: babasının katilini öldüreme- 
diği için, çevresindekileri ölüme 
sürükler. Fakat asıl düşmanla 

yüzleşmekten sürekli geri durur. 
\ Freud'a göre bu tavrın arkasında 

da bir çeşit uzlaşmacı yaklaşım 
aranabilir: "İlkel kavimleri, düş
manlarına karşı son derece zalim 
ve acımasız olarak nitelendiren
ler, bu kavimlerde, bir insanın, 
tabu adetlerinin bir bölümünü 
oluşturan bazı kurallara uyulma
dan öldürülemeyeceğini öğrenin
ce pek şaşıracaklardır. Bu kural
ları, gerektirdikleri işlere göre, 
kolayca dört gruba ayırabiliriz: 1. 
öldürülen düşmanla uzlaşma; 2. 
bazı sınırlamalar; 3. öldürme işin
den sonra yapılacak bazı istiğfar 
ve arınma eylemleri; 4. bazı sera- 
moni uygulamaları."6 Buradan 
hareketle Freud'un, Hamlet'in 
amcasına karşı tavrını ve onca 
gidip gelmelerle örülü tereddü
dünü bir punduna getirme bek
lentisi diye değerlendirebileceği
ni söylemek mümkün.

Öte yandan ölmüş baba, hem 
hayatını, hem iktidarını, hem de 
karısını yitirm iştir. Hamlet de! 
Baba, tamamen kendi iradesi dı
şında, 'kaderin bir cilvesi olarak' 
bu kayıpları yaşamışken Hamlet, 
kendi iradi davranışları sonrasın
da müstakbel karısını, gelecekte
ki iktidarını ve 'şimdi ve bura- 
da'ki yaşantısını yitirir.

MART '07 ÜMRAN 101



Öldürülen babanın kendisine 
görünen hayaleti tarafından üst
lenilen görev ilginçtir: dedektiflik 
ve intikam. Yalnızca yalanların 
konuşulduğu bir dünyada, gerçe
ğin, yalnızca gerçeğin izini sür
mek... Ama biteviye ve üstelik 
ölümüne. Bu açıdan "Hamlet'in 
dini (başka bir ifadeyle dünya gö
rüşü) nedir?” sorusuna bugün 
için verilecek en doğru karşılık 
gerçeğe taparlık olsa gerek. Son 
300 yıldır bilimde ve özellikle 
teknolojideki gelişmelerin arka
sında yatan etmen: yeryüzünün 
sırrı ne? Hamlet'in tam burada 
bir fazlalığı var: yeryüzünü de, 
gökyüzünü de kapsayan, görüne
ni de, görünmeyeni de içine alan 
hayatın anlamı nedir?

Ham let Freud'un 
Terapi Koltuğunda

Hamlet'in asıl derdi, babasının 
katilini bulmak değildir. Belki bu, 
başlangıçta kendisine yön veren 
ilk çıkış noktasıydı fakat Hamlet'i 
Hamlet yapan asıl sorusu/sorunu 
insanı anlamaktır, insanı anla
mak ise hayatı anlamanın cümle 
kapısıdır. Çünkü insan, ancak 
hemcinsini aşarak, nesnesiz bir 
biçimde ‘insan'ı kavradığında He- 
gel'in ifadesiyle 'metafizik ürper- 
ti'ye yakınlaşabilir. Metafizik bir 
dünya görüşü/hayat anlayışı ise 
klasik trajedinin vazgeçilmezi...

T  Bir karakter olarak Hamlet'in 
trajedisi ise üçyüz yıl sonra yaşa
mış başka bir trajiğin, Dosto- 
yevski'nin cümlelerini ifade et
meye yanaşmamasında aramak 
mümkün: "Eğer birisi bana, ger
çeğin İsa'da olmadığını kanıtla
maya kalkarsa İsa ile birlikte ol
mayı, gerçekle birlikte olmaya 
tercih ederim.”7

Hamlet Freud'un terapi koltu
ğuna uzanmış olsaydı, büyük bir

lastası Olsaydı

olasılıkla Freud'un çoğu hastası 
gibi iyileşemeyecekti. Freud'u ve 
öğretisini yudumsayan Zweig, 
örnek bir olayı ele alır ve sonra
sında, şöyle sormaktan kendini 
alamaz: "Psikanalizde yüzde kaç 
olgu böyle ideal bir iyileşme ile 
sona erer? Doğrusu tehlikeli bir 
soru! Çünkü bu orantının oldukça 
düşük olmasından korkarım.” 8 
Üstelik, edebiyat, tiyatro, sanat 
ve düşünce dünyasının tanıdığı 
en ünlü trajik kahramanı hâline 
de gelmeyecekti. Fakat Freud'un 
yönlendirmeleriyle, örneğin ko
kaine başlayacak veya en iyi ola
sılıkla terapi süreci sonrasında 
suçluluk duygusundan da, gerçe
ği araştırma takıntısından da, ha
yatın sırrının sorgulama ısrarın
dan da vazgecek; buna karşın 
çok daha sıkıntısız bir yaşantı sü
recekti. Kısaca sıradanlaşacaktı.

Freud Hamlet'i 'fazlalıkların
dan' arındırabilecekti belki. Fakat 
psikolojnin genelde fazlalık say
dığı bu tür niteliklere, -XX. yy'a 
gelinceye değin- tarih boyunca 
'insanlık' denirdi.
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M. SAID TÜRKOĞLU İLE 
SÖYLEŞİ

Konuşan: Mustafa Aldı

1. Çocuklar için yazm aya nasıl başladınız?

Çocukluk, biricik sığınağıdır insanın. Duyarlı bir 
yürek taşıyan her insan için bu böyledir.

Yürek duyarlı olursa ilerleyen yaş, çocukluk ül
kesini gözden düşürmüyor; hatta yaşanılan dünya
nın hır gürü çocukluk özlemini daha da gürbüzleşti
riyor.

Benim ilk gençlik yıllarımda çok sayıda yaşıt ar
kadaşım vardı; ama asıl keyifli ve gizemli arkadaş
lıklarım çocuklarla idi.

Çocuklar, varlık ülkemin baş konuğuydu.
Üniversitede edebiyat okurken çocuk yanım, 

çocuklaşan damarlarım hep kıpır kıpırdı. Özellikle 
1987-89 yılları arasında, üniversite üçüncü ve dör
düncü sınıfları okurken, fotoğraf makinemle, Kay
seri Mimar Sinan Parkı'na damlardım. Orada, yaşla
rı yedi ile on dört arasında değişen satıcı ve boyacı 
çocuklarla haşir neşir olurdum. Hepsi de doğulu 
olan bu çocukların hikâyelerinde kaybolur, onlar
dan biri olurdum.

Okul sıralarında olması gereken miniklerin bo
yalı ellerinde, eprimiş giysilerinde derin bir hüznün, 
yaman bir mahrumiyetin izini sürerdim.

Bu, sadece yaşam pratiğiyle kalmadı, bu buluş
malardan makineme kareler düşürür, sonra da ço
cukların o sancılı ezikliğinden koparabildiğim ce
vapları deftere kaydederdim. Lise yıllarında defte
rime yazdığım ve orada kalan birkaç çocuk şiirini
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^
saymazsak, çocuklarla 
ilgili ilk kalem tecrübe
lerim bu parkın bana ta
lim ettirdiği duyguların 
ürünüdür.

Çocuklardan kay
dettiğim notları dene
me ya da röportaj for- 
matında çektiğim fo
toğraflarla birlikte Za
man gazetesinin o za
manki aile-çevre sayfa
sına gönderirdim. Kimi 
zaman yarım sayfa çı
kardı.

Daha sonraları mes
lek hayatı, derken evli
lik ve Yusuf'umuz dün
yaya geldi. Çocuklara 
olan ilgim o zamanlar 
kendi evimizin bu nazlı 
çiçeğine yönelmiş oldu.
Bu defa Yusuf'un fotoğ
rafları eşliğinde çocuk
ça yazılar, şiirler... Bu 
uzun süre devam etti.
Yusuf büyüdükçe ço
cukluğunun her aşaması bana, 
çocukluk evreninden yeni mey
veler sundu.

Daha sonra çeşitli çocuk der
gilerinde yazılar yazdım. Ayrıca 
iki de çocuk kitabı.

Bir de Edebiyat dergisi Yitik 
Düşler1 in bir sayısını çocuklara 
ayırdım.

2. Yayım lanan çocuk k itap la
rınızda ağırlıklı olarak işlediğiniz 
tem a lar nelerdir?

Herkesin çocukluğu, kendisi
nin biricik hâzinesidir. Ben de ço
cuklara yönelik ne yazdıysam bir 
arkeolog hassasiyetiyle hafıza
mın kuytularına kadar uzanmaya 
çalıştım, çocukluğuma dair ne 
varsa, bulup üzerindeki tozu, 
toprağı özenle temizledim, sonra 
da onları yaşadığım zamanın 
zevkine göre dönüştürmeye ça
lıştım.

Kendi hayatından eserine 
ışıklar düşürmeyen yazar var mı
dır? Ben de çocukluğumun oyun

larını, zevklerini, korkularını, kay
gılarını, neşelerini, oyuncaklarını 
yaşandıkları zamanın mahzenle
rinden kurtararak kitap sayfala
rına taşımaya çalıştım.

Çocukluğumun tabiatla iç içe 
ve ırmak yörelerinde geçmesi 
bana çok şey kazandırdı ve yaz
dıklarımda kumaşın ana desenle
rini oluşturdu.

3. Çocuk edebiyatının son y ıl
larda bir çıkış yaptığı gözleniyor. 
Toplumsal sorunların çocukları 
da kuşattığı dönem lerde bu ede
b iya ta  bazen ka ld ıram ayacağ ı 
yükler yükleniyor. Örneğin Post
modern darbe sonrasında islami 
camiada da furyaya dönüşen bir 
çocuk yayıncılığı söz konusu. Ne 
dersiniz?

Bilinçaltı müktesebatını sağ
lam temele dayandırma endişesi
nin bir tezahürü olabilir bu du
rum. Aile reisi her mü'min aynı 
zamanda bir çobandır ve himaye
si altındakilerden sorumludur.

Aynı şekilde, herkes 
sosyal konumu gereği top
lum fertlerine karşı görev 
alanının sınırları içinde bir 
yükümlülük sahibidir. Ya
yıncıysanız yarının mirasçı
ları olan çocukların duygu 
ve düşünce dünyasının te
mellenmesinden sorumlu
sunuz.

Sözünü ettiğiniz post
modern usulsüzlükten son
ra, İslami camia aslında 
kendi iç gerçeğine, donanı
mına bakarak çocuklarının 
kendileri gibi yetiştirilme- 
mesi gerektiği sonucuna 
vardı, diye düşünüyorum.

Her şeyi kendi kaynak
larından, iç âleminden te
darik etme hakikati bir ya
na bırakılarak dışarıdan 
edinilen birtakım katı, mü- 
tehakkim yöntemler, aslın
da bizim mutedil inanç kim
liğimizi ciddi şekilde gölge
ledi. Böylece “Sevdiriniz, 

nefret ettirmeyiniz; kolaylaştırı
nız, zorlaştırmayınız." ölçüsünün 
oldukça uzaklarına düşen bir du
ruş tercih ettik. Bu da yaşayışı
mızla örnek olup hasletlerimize 
teveccühlerini sağlayabileceği
miz kesimi reaksiyoner bir katılı
ğa sürükledi.

Sanıyorum İslami kesim bü
yük ölçüde bunun farkına vardı, 
hiç olmazsa ‘çocuklarımız sahih 
inanç referanslarımızdan sağdu
yulu bir süreçle beslensinler de 
aklı başında bir hayat tuttursun
lar, yaşayışlarıyla örnek olsunlar' 
fikrine vardılar.

Yayın furyası mı diyelim, ya
yın patlaması mı? Ben İkincisin
den yanayım; çünkü 'furya' söz
cüğü olumsuz çağrışımlar getiri
yor. İslami kesim, meselenin cid
diyetini anladı, çekirdekten insan 
yetiştirmenin, hem de sağlam, 
sağduyulu ve ölçülü insan yetiş
tirmenin dünyadaki her şeyden 
daha önemli bir mesele olduğu
nun bilincine vardı, böylece işe 
temelden el attı.
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Bu hengâmede maddi kazancı 
ön planda tutan birtakım girişim
ler olmadı diyemeyiz; ama genel 
akışın, gelecek nesilleri ihya et
me sağduyusuna hizmet ettiğini 
söyleyebiliriz.

Toplumsal sorunlar her kesim 
gibi çocukları da kuşattığına gö
re, toplum topyekûn, çocuklarına 
sahip çıkmak zorundadır. Bu da 
basınla olur, yayınla olur, sohbet
le olur.

4 . Değer m erkezli çocuk ede
biyatım ızın gelişmesini sağlamak 
için neler yapılm alı?

Değer merkezli çocuk edebi
yatı, değerlerimizin güvencesi
dir. 'Değer'i merkeze almadan 
yürütülen her yayın faaliyeti, ya 
tahripkârdır ya da çıkarcıdır.

Çocuklara değerlerimizi akta
rırken edebiyatın gücünden fay
dalanmak kadar etkili bir yol var 
mıdır?

Kuru kuruya sözler gönül tel
lerini titretesi değil.

"Değer" merkezli çocuk ede
biyatının gelişmesini sağlamak 
için İslami bilincin ışıltılı edebiyat 
yetenekleriyle el ele vermesi ge
rekir. Hayatının her anında İslami 
bakış açısıyla hareket eden ehil 
kalemlerden çıkacak her eser, 
çocuk dünyasını renklendirip an- 
lamlandıracaktır.

Değerlerimiz edebi tatla ve
rilmeli ki çocuk kalbinde kalıcı 
güzellikler sağlam bir yer tutabil
sin.

Görüyoruz ki dünyada en kalı
cı çocuk kitapları, hem kurgu ve 
söyleyiş yönünden etkilidirler, 
hem de birtakım evrensel insani 
vasıfları nazara vermektedirler.

Söyleyiş güzelliğinden, este
tikten taviz vermemeli ki değer
lerimiz çocuk algısına göre ger
çekten 'değerli' addedilsin.

Altın madenini külçe olarak 
bırakmıyorlar, onu ince ve este
tik nakışlarla süslüyorlar ki nazlı 
gelinlerin parmağına yüzük, kud
retli kralların başına taç olabilsin.

5. Ç ocuklarım ız okum uyor, 
diye genel bir görüş var. Niçin 
okum uyorlar, çocukları yazılı kül
türden uzaklaştıran olum suzluk
lar nasıl olumlu hale getirilebilir?

Çocukları bir başına 'okuma' 
denilen o büyülü âleme yürüme
lerini beklemek insafsızlık olur.

Çocuklara okuma alışkanlığı 
kazandırılacaksa, önce anne-ba
ba oturup okumalı; öğretmen, ki
tabın büyülü dünyasından çocuk
lara parlak yıldızlar devşirecek 
okuma donanımına sahip olmalı. 
İnsan, yaşayışıyla samimiyetiyle 
Örnek olabilir.

Çocuğun eline kitap tutuştur
makla işin bittiğin sanıyoruz. Ço
cuğun eline bir müzik aleti tutuş
turup; al bunu kendi kendine çal, 
öğren, demiyoruz ama!

Aslında, kitap okumak da bir
çok beceri gibi kılavuzsuz olmu
yor.

Okuma alışkanlığı edinmenin, 
sözcükleri, cümleleri sökmenin 
ötesinde bir fedakârlık gerekti
ren yordamı vardır. Bebeklikten 
başlayarak yavrusuna maddi gı
daları vermede çok hassas dav
ranan anne, keşke onun kafa- 
ruh-gönül gıdası demek olan de
ğerleri sağlayan hassas bir oku
ma programı için de en az onun 
kadar duyarlı davransaydı.

İyi bir okuma sürecinin ilk 
mektebi; anne kucağıdır.

Tohumun, başını topraktan 
çıkardıktan sonra yönünü döne
ceği iklim önceden seçilip bu 
yönlendirme sağlam bir disipline 
bağlanmazsa adına 'okuma' deni
len insaniyet gıdası tedarik edile
mez.

Okuma yoluyla kendine bir is
tikamet edinmeyen çocuk veya 
genç, çağın her türlü kötü sürpri
ze açık meşgalesinde, 'nur topu 
gün'lerini tüketir durur.

Çocuklarımızı "kitap dostu" 
kılmak şüphesiz kolay değil; hele 
bu çağda! Ama biz büyükler ne 
yapıp edip bu sabır eşiğini aşma
ları için onlarla birlikte yürümeli-

yiz. Sabır eşiği aşıldıktan sonra 
çocuk, kitabı sevecektir. Çocuk 
kitabı sevdikten sonra artık ‘kah
pe rüzgâr ne yandan eserse es
sin!'

6 . Dünyanın m elek ordusu  
için yazılm ış en önemli beş kitap  
sizce hangisidir?

Doğrusu, etkilendiğim, tekrar 
tekrar okumak istediğim çocuk 
kitaplarım oldu; ama isim sıralar
sam, çocukların gönlündeki ki
taplarla olumsuz bir mukayeseye 
yol açmaktan korkarım.

Bir de rahmetli Zarifoğlu der
sem, M. Ruhi Şirin kırılabilir, hik
met sarayımızın mimarlarından 
bir ikisini anarsam diğerleri gö
nül koyabilir. Exupery dersem 
Andersen kıskanabilir. Bunun ye
rine, öteden beri, herhangi bir 
yayınevi tarafından gerçekleşti
rilmesini ümitle beklediğim haya
limdeki çocuk serisini sıralaya
yım:

Birincisi, çocuklar için çok kı
vamında bir üslupla yazılmış akı
cı bir peygamberler tarihi,

İkincisi, inancımızın öncüleri
ni, çocuk duyarlılığına göre, este
tik bir şekilde tablolaştıran bir di
zi kitap,

Üçüncüsü, minik gönüllerin 
ufkuna klavuz olabilecek tarzda 
menkıbeler toplamı.

Dördüncüsü, Mevlana, Yunus 
Emre, Şeyh Sadi, Attar, Beydaba 
gibi, hikmet ufkumuzu derinleşti
ren üstatların eskimez mesajla
rından bir seçki,

Beşincisi, dünyanın en güzel 
seslerini, renklerini, en anlamlı 
maceralarını bir araya getiren 
masallar zinciri,

Altıncısı, kafaya ve gönle aynı 
anda seslenen güzel hikâyeler 
serisi,

Yedincisi, şair ruhlu bir 
editörün kılavuzluğunda hazır
lanan en güzel çocuk şiirleri seç
kisi...
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Sözünde Durm ayan Tanpınar!

Huzursuzluğun romanı Hu- 
zur'un sonunda kendini asarak 
intihar eden Suat, bir de intihar 
mektubu bırakır. Ama bu mek
tup hakkında Mümtaz'ın zihnin
den geçirdiği bazı satırlar dışın
da ne yazdığını öğrenemeyiz. 
Tanpınar 24 Ocak 1950'de 

Cumhuriyet 
gazetesine 
verdiği mü
lakatta Su
at'ın kendi 
hikâyesini  
anlatacağı
nı belirtir. 
Bir başka 
söy l eş i de  
H u z u r ' u n 

devam edeceğini belirtir. Fakat 
daha evvel Huzur'un öbür kıs
mını neşredeceğim, yani Su
at'ın mektubunu, der ama Tan- 
pınar bu mektup metnini hiçbir 
zaman yayınlamaz. Acaba ne
den?

Büyük Atlas ne zaman?

İlk şiirleri 1971 yılında Diriliş 
dergisinde yayımlanan ama da
ha çok Muhammed Esed'in 
Kur'an Mesajı çevirisine katkı
ları ile tanıdığımız Cahit Koytak 
şiirlerini 1990 yılında yayımla

nan İlk Atlas'ta toplamıştı. O 
zamandan bugüne epey şiir 
yazdı/okudu Cahit Koytak, söy
lemedikleri de cabası. Hayat 
akıyor fakat Koytak "Orta A t
las" olmayı başaran Büyük A t
las'a göz kırpan şiirlerini okuyu
cusuyla ne zaman buluştura
cak? Buluşmak isteyenler za
ten buluşuyor denilebilir fakat 
hepsi kaldı dedirtmeden hepsini 
melek yoldaşlığıyla okumak is
teyenlerin Cahit Koytak'tan 
alacakları da unutulmamalı. Ta
bi Cahit Koytak; “ daha çok var, 
daha çok..." diyebilir. Biz de laf 
olsun diye cennetin yolunu so
ranlardan değiliz deriz. Ve uzar 
gider bu yazı...

İsmet Özel ölçülü olsa!

Murat Belge ile İsmet Özel'in 
tıynetleri pek uyuşmaz. Biri Eri
van'da Fatiha okurken, öteki 
başörtüsü düşmanı Sadun 
Aren'in önünde el pençe divan 
durur. Herneyse, ikisinin tartış
tıkları ama sonuca ulaşamadık
ları bir soru/n var. Ziya Gökalp, 
Durkheim okudu mu? İsmet 
Özel hayır diyor, Murat Belge 
milliyetçilik teorisinden mese
leye gelemiyor. En iyisi Gö- 
kalp'ın Felsefe Dersleri'ni oku
mak. Okuyunca İsmet Özel'in 
biraz daha ölçülü olması gerek
tiğini söylemek gerekiyor.

"Türkiye’nin Edebiyat 
Dergisi" olmak demek ne 

demek?

Yapı Kredi Yayınlarının aylık 
bülteni iken aradan geçen uzun 
zaman sonunda aylık bir edebi
yat dergisi olan 'Kitap-lık' Ara

lık ayında 100. sayısına ulaş
mıştı. Derginin editörü Murat 
Yalçın dergiyi şu şekilde özetli
yordu: "Kitap-lık, Türkiye'nin 
edebiyat dergisi olmaya çalışı
yor." Oldukça iddialı olmasına 
rağmen, içini doldurmak biraz 
zor bu cümlenin. Kitap-lık der
gisinin 100. sayısında yer ver
mediği isimlerden bazıları bu 
derginin Türkiye algısının sınır
larını da çiziyor: Sezai Karakoç, 
Nuri Pakdil, Cahit Zarifoğlu, 
Alaaddin Özdenören, Cihan Ak- 
taş, Cahit Koytak vb...

Bağdat’lı çocukların 
amcasına bir selam

“ Uzlaşmacı değiliz, çünkü yoz
laşmanın, yabancılaşmanın baş
ka bir biçi
midir, bugün 
için uzlaş
ma. Kaçma
dır, korkak
lıktır, kimlik
s iz lik tir uz
laşmacı l ık.
İnsanın sü
rekli alçaldı
ğı, sömürül- 
düğü bir çağda yaşıyoruz çün
kü. Oysa biz, insanı savunuyo
ruz, onu alçaltan, kimliksizleşti- 
ren, öldüren her dizgeye, her 
güce, her kuruluşa karşı. Bunun 
için en yetkin yöntem olarak da 
sanatı, edebiyatı seçtik. İnsan 
gerçeğini tarihsel, toplumsal, 
evrensel boyutlarıyla irdeleme
yi bu yöntemle yapıyoruz."

Hece dergisinde "Bağdat'lı 

Çocuk Konuşuyor" adlı içli şiiri
ni anımsayarak yukarıdaki dize
lerinden ötürü A rif A y' ı selam
lıyoruz.

arif ay
=>S Y A S  ŞİİRİ FRİ

106 ÜMRAN MART '07



Hikmet Demir

K ültür farklılığı basit bir bi
çimde formel farklılıklara 
indirgenemeyecek kadar 

önemlidir; aynı zamanda bireysel 
ve toplumsal hayatın derinlikle
rinde işleyerek gündelik hayatın 
reflekslerini belirlemeye devam 
eder. Hele çok farklı bir kültürün 
içinde doğup, yetişip daha sonra 
bir süre diğer kültürün içinde kal
mışsanız bu indirgenemezliği da
ha iyi fark edersiniz. İşte İngilte
re'de benim hissettiğim biraz da 
bu. Çevrenin olmayışı da buna 
eklenince işinizle ilgilenmekten 
başka paylaşacağınız şeylerin ol
maması insana yalnızlık duygusu 
veriyor. Yani herkes alıştığını arı
yor.

Oxford ve Cambridge

Yazıya böyle bir girişten sonra 
dünyanın en önemli eğitim ku- 
rumlarından olan Oxford ve 
Cambridge gözlemlerime geç
mek istiyorum. Sabahleyin er
kenden Londra'dan bir arkadaşın 
arabasıyla Oxford’a doğru hare
ket ediyoruz.

Doğrusu Oxford deyince ilk 
aklıma gelen şeylerden bir tanesi 
İbrahim Tatlıses’in meşhur hale 
gelen sözü: "Urfa 'da Oxford var
dı da biz mi okumadık." Oxford 
ve Cambridge birer üniversite 
şehri ve her ikisi de kelimenin 
tam anlamıyla geleneksel. Ox- 
ford'da önce bir bilim müzesini 
gezmekle işe başladık. Çok farklı 
taşlar, tarihi süreç içerisinde ya
şayıp yok olmuş hayvanlar ve si
lahlar gibi çeşitliliği bünyesinde 
barındıran bir müze. Burada 
farklı şehirlerde müzeleri gezme
ye önem veriyorum.

Şehrin merkezine üniversite
nin farklı bölümleri yayılmış du
rumda. Bunların çoğu tarihi bina

lar. Zaten onlar sizi hemen tarihe 
geri götürüyor ve gözünüzün 
önüne geleneksel dinsel kıyafet
leri ile din adamı filozoflar geli
yor. Her bir bölümün ya da fakül
tenin içinde "chapel" (küçük kili
seler) var. Şehrin merkezine çok 
yakın olan ve biraz da oval bir 
şehri andıran tiyatro binası ise 
gerçekten görülmeye değer. Ti
yatronun biraz ilerisindeki tarihi 
kilise ziyaretçilerin uğradıkları 
yerlerden. Burada isterseniz mi
nareye çıkar gibi dar merdiven
lerden yukarı çıkıyor ve Oxford'u

kuşbakışı seyredebiliyorsunuz. 
Oxford'un bir kütüphanesini ve 
yemekhanesini gördüğümü de 
söylemeliyim. Yemekhanenin 
özelliği Harry Potter filminin ba
zı sahnelerinin orada çekilmiş ol
ması. Bugün İngiltere'de ülke si
yasetine yön veren iktidardaki 
işçi partisinin lideri Tony Blair ile 
muhalefet partisi lideri David Ca
meron Oxford mezunu.

Bu arada Cambridge'de bü
yük bir kitap şirketinin süper in
dirim yaparak elindeki kitapların 
hepsini tanesi iki pounddan satı-

MART ‘07 ÜMRAN 107



şa çıkardığı mekâna gidiyoruz. 
Müthiş geniş bir yer. Buradan bi
raz kitap alıyoruz.

Kitap ve Kitapçılar

Söz tam da kitaplardan açılmış
ken buna dair de bir şeylerden 
bahsetmemiz gerekiyor. İngilte
re'de kitapçılar küçük şehirlerde 
bile büyük mekânlara sahipler. 
Genelde 3-4 katlı olan bu kitapçı
larda gazetelerden dergilere ve 
hatta cd'lere kadar her şey satılı
yor. Kitap reyonlarının hatırı sa
yılır bir bölümünü fiction roman
lar oluşturuyor. Doğrusu bana en 
ilginç gelen şeylerden biri bu ol
du. Batı ülkelerinin hepsinde 
böyle midir bilmiyorum ama bu
nun batı dünyası ve kültürüyle 
ilişkisi nedir? Doğrusu bunu dü
şünüyorum ama elimde henüz 
tatmin edici bir cevap yok. Tabii 
ki bazı yorumlar yapılabilir. Ama 
bunlarla ilgili daha derin bir bilgi
ye sahip olmak gerekir. İnsanlar 
her düzeyde gerçekten çok kitap 
okuyorlar. Trende, otobüste, ca- 
fede vs. Bunların çoğunluğunu da 
fiction tarzı romanlar oluşturu
yor anlayabildiğim kadarıyla.

Kitaplar çok pahalı. Hele bir 
de anında Türk lirasına çevirirse
niz kitapları fiatları karşısında

şoka girersiniz. Nihayetinde en 
ucuz olan fiction romanlar 7-8 
pounddan başlar, akademik ki
taplar ise genelde 13-15 pound
dan başlıyor. Yani bir kitap 15 po
und ise yaklaşık 45 YTL. Bu du
rumda ikinci el kitapçılar imdadı
nıza yetişir.

Charity Shop

Kitap konusu bizi charity shopla- 
ra doğru getirdi. Bunlar gerek şe
hir merkezlerinde gerekse kenar 
mahallelerde bulunan yardımlaş
ma amaçlı dükkânlardır. Bu dük
kânlarda satılanlar, orada yaşa
yan insanların getirip bağışladık
ları malzemelerden oluşur. Dola
yısıyla satılan malzemeler hep 
bağıştır. Orada çalışanlar ise gö
nüllü olarak ve nöbetleşe hizmet 
veriyorlar. Bu dükkânlardaki sa
tış elemanları haftanın belirli 
günlerinde orada çalışıyorlar. 
Dolayısıyla iki gün üst üste aynı 
elemanı göremeyebilirsiniz. Bu 
dükkânlarda erkek, kadın ve ço
cuklar için her türlü elbise, ayak
kabı, gömlek, palto, mont, kazak, 
bluz vb. bulunur. Ayrıca fincan, 
tabak gibi mutfak malzemeleri, 
hediyelik eşyalar, lambalar, ki
taplar, cd ve videolar, çocuk 
oyunları satılıyor. Gözlemleyebil

diğim kadarıyla sirkülasyon çok 
yoğun. Benim için en dikkat çeki
ci olan, bu dükkânlara getirilen 
elbiseler ikinci el olmasına rağ
men çok temiz ve ütülü. Görebil
diğim kadarıyla Charity shoplar- 
da çalışanlar genelde yaşlı insan
lar.

H ayattan  Em eklilik Yok

Türk televizyonlarında bir zaman 
çok sık çıkan bir çizgi film vardı. 
O çizgi filmde "değerli" isminde 
bir köpek ve onun sahibi yaşlı bir 
teyze vardı. Yaşlı teyze motosik
lete biner, araba yarışlarına katı
lır, tam bir genç gibi hareket 
ederdi. Ben İngiltere'de işte o 
teyzeleri gördüm. Nüfusunun 
oran olarak çoğunluğunu yaşlıla
rın oluşturduğunu düşündüğüm 
İngiltere'de, ihtiyarlar köşelerine 
çekilmiş değiller. Türkiye'dekin- 
den farklı olarak yaşlı insanların 
araba, bisiklet ve motor kullan
dıklarını; işte çalıştıklarını göre
bilirsiniz. En azından yukarıda da 
belirttiğim gibi yardımlaşma dük
kânlarında çalışıyorlar. Gündelik 
alışverişlerini yapıp işlerini görü
yorlar ve hayattan kopuk değil
ler. Bunun en azından psikolojik 
olarak çok önemli olduğunu dü
şünüyorum. Hayatın her safha
sında işe yaradığını ve bir yer 
doldurduğunu hissederek hayat
tan emekli olmamak.

Maalesef bizim ülkemizde bu 
bakımdan sorunlar var. Çoğu in
sanın erken yaşta emekliye ayrıl
ması bir yana, erken yaşta hayat
tan el etek çekme anlayışı çok 
yaygın. Tabii kültürel olarak da 
ülkemizdeki kolektif yaşam ve ai
le bağlarının neticesi olarak yaşlı 
insanların çalışmaları sebebiyle 
oğlu kınanıyor. Ancak bir not dü
şelim; burada özellikle ihtiyarlar 
çok yalnız. Bu da bireysel yaşa
mın bir neticesi olsa gerek.
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alıncı Memi Dede, Berga
malıdır. llnkapanı Araplar 
Com is karşısında !>lr dük

kânda nalıncılık yapar. Ölümün
den sonra da bu dükkân, nalıncı
lık işinden başka bir iş kullanıla
maz. Abdi Çelebi, hayatında eline 
keser almadığı halde bu dükkâna 
girince nasıl olduğunu anlayama
dan usta bir nalıncı oluvermiştir. 
O tarihte Urıkapanı'nda büyük bir 
yangın çıkar. Binalaı ahşap oldu
ğundan toptan yanar. Hatta be
nim evim de o yangında çok bü
yük zarar görmüştü. Ama Malına 
Dede'nin dükkânı tahtadan yapıl
mış olduğu halde, ortada sapa
sağlam kalmış, herkesi şaşkına 
çevirmişti. Üstelik yangın sıra
sında Nalıncı Hüseyin dükkânda 
çalışmaktaydı

-Her taraf yanıyor, kaç da ca
nını kurtar! Dediklerinde:

-Burası, bc-nim dedemin dük
kânıdır. Beraber yanarım, yine 
çıkmam, diyerek ateş içinde ka
lır. Gerçekten yangın biter ama 
bu dükkân yanmaz. Zamanla bu
ranın değeri artar. Küpeli denilen 
bir Yahudi, dükkân sahibine bir

N

Ertuğrul BayramoğliA

kaç akçe fazla vererek Hüseyin 
Çelebi’yi dükkândan attırır. Bir 
gün kepenkleri açarken dengesi

ni kaybeder, başı üzerine düşe
rek ölür. Yani o dükkânı nalıncılık 
haricinde kullanmak hiç kimseye 
nasip oirnaz.

Anlatılır ki: (vîemi Dede, öldü
ğü gece Sultan Üçüncü Murad'ın 
rüyasına girer ve şöyle seslenir:

-Cenazemi Fatih Camii'nde 
kılmaya hazırlan. Beni evimde 
toprağa ver. üzerime bir türbe, 
yanıma bir tekke ve bir çeşme 
yaptır. Dünyadan elli sene su iç
tim.

Memi Dede, gerçekten evinin 
olduğu yere gömülür. Gereken 
yapılır.

Seyahatnamemden Seçmeler 
(Evliya Çelebi)

Olayların çözümlenmesinde şahitlik önemlidir. Bazı 
insanlar zaafiyet gösterip yalancı şahitlik yapabil
mektedirler. Bu durum ise vakaların doğru çözüm
lenmesine mani olmaktadır. İşte bundan dolayı ada
lete son derece ehemmiyet veren Os
manlI, yalancı şahitliği önleyebilmek 
için bazı tedbirler almıştır.

Yalancı şehadeti tespit edilen şahıs 
kadının emri ile muhzırlar (adli polis) 
tarafından uyuz bir eşeğe bindirilmek
te, suçunu bağıran bir tellağın eşliğin
de, bulunduğu şehrin caddelerinde do
laştırılıp teşhir edildikten sonra serbest 
bırakılmaktaydı. Böyle bir şahıs, haya

tının sonuna kadar şahitlik etmek hakkını kaybet
mekteydi.

Şehadeti devlet güvenliğini ilgilendiren bir mev
zuda hapsedilmekte, padişahın şahsını ilgilendiren 

bir mevzuda ise, idam edilmekteydi.
Görüldüğü gibi yalana şahitliğin 

cezası oldukça ağırdı. Bu cezalar cay
dırıcı özelliği ile yalancı şahitlerin sa
yısını azaltmış, böylece verilen mah
keme kararları güvenli olmuştur.

Osrr.anlryı Cihan Devleti Yapan 

150 Sır, Ali Karaçam
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Nevzat Benaoğlu

B ir gazetede Avrupa Çökü
yor şeklinde bir başlık 
gördüm. AB Komisyonu

nun yaptırdığı araştırmaya göre 
Avrupa'da dine ilgi azalıyor, eş
cinsellik toplumda normal karşı
lanıyor, uyuşturucu, alkol, ırkçılık 
v.s. topluluk ülkelerinde yetkilile
ri endişelendirecek boyutlara 
ulaşmış diye devam ediyordu. Bu 
yazıyı okuduktan sonra insan, 
enkaz haline gelen bir topluluğun 
molozlarından halen medet 
uman ve bundan çıkış yolu ara
yanları düşünmeden edemiyor 
doğrusu.

Son yıllarda televizyon dizile
ri vasıtası ile batının çökmüş ve 
kokuşmuş yaşam tarzının empo
ze edildiği bir dönem yaşıyoruz. 
İşte bu dizilerden birisi de 4 bö
lümü yayınlanan ve çok tartışılan 
BİNBİR GECE dizisidir.

Bu dizideki karakterleri tanı
mak ve verilmek istenen asıl me
sajı iyi okumamız gerekmektedir.

ŞEHRAZAT(bin bir gece anla
mında): Dizinin en önemli kadın 
karakteridir. Türkiye'nin en iyi 
teknik üniversitesinden mimar 
olarak mezun olmuş, genç yaşına

rağmen büyük bir ödül almış, ze
ki, çalışkan, kendine güvenen 
masum ve herkesin ilgi odağı 
olan güzel bir kadındır. Kendisi 
gibi mimar olan ve ailesine rağ
men Şehrazat'la evlenen kocası
nın trafik kazasında ölmesi ile 
kanser olan çocuğu ile yalnız ka
lır. Çocuğun tedavisi için 150 bin 
dolar paraya ihtiyacı vardır. Ka- 
yınbabası deri işi yapan zengin 
bir iş adamıdır fakat yardım et
mez. Son çare yeni işe girdiği şir
ketin sahibinden borç ister. Pat
ronundan aldığı cevap ise bir ge
ce beraber olmanın karşılığı bu 
parayı verebileceğidir. Önce şid
detle ret eder, fakat daha sonra 
kabul eder ve çocuğu tedavi olur. 
Kadın aynı firmada herhangi bir 
şey yaşanmamış gibi çalışmaya 
devam eder.

ONUR: İnşaat şirketinin or
taklarından dizinin önemli karak
terlerinden biridir. Sert kapitaliz
min acımasız çalışma kuralların
dan taviz vermez. İçki ve kadın 
düşkünü, küçük yaşta babası 
metresinin evinde ölen, bundan 
dolayı babasından nefret eden ve 
paranın gücüne inanan biridir. İh

tiyaç için istenen bir parayı ver
menin karşılığında bir kadının if
fetinden namusundan fedakârlık 
yapmasını isteyen bir karakter
dir.

KAAN: Şehrazat'ın 5-6 yaşla
rındaki oğlu.

BURHAN BEY: İstanbul'da 
deri ticareti yapan Anadolulu bir 
iş adamıdır. Geleneklerine bağlı, 
ailesinin bir arada olmasını iste
yen, iki kız torununu çok seven, 
sözünü esirgemeyen sert mizaç
lı, ailesine rağmen Şehrazat'la 
evlenen, ölen oğlunu hiç af etme
yen ve bundan dolayı hasta toru
nunu kabul etmeyen birisidir.

NADİDE HANIM: Burhan be
yin eşi. Eşinin aksine yumuşak 
huylu, eşine son derece saygılı. 
Eşinin yasaklamasına rağmen to 
runu ile görüşen ve yardım eden 
birisidir. Kocasının ret etmesine 
rağmen Kaan’ın kendi torunları 
olduğunun inkâr edilmeyeceği 
gerçeğini kabul ettirmeye çalışır. 
Anadolu tabiriyle yuva ve evlat
lara sahip olmada anaç bir kadın
dır.

ALİ KEMAL: Burhan beyin kü
çük oğlu olan, karısının sözünden 
çıkmayan ve buna rağmen saygı 
görmeyen silik bir tiptir. Babası 
ve eşi tarafından devamlı azarla
nan karısının miras konusunda ki 
hırsından dolayı yeğenine ölmesi 
pahasına da olsa yardım edilme
mesini isteyen biridir.

FÜSUN: Fakir bir aileden ge
len Ali Kemal'in eşidir. Çok hırslı, 
kaprisli, iki kızı olan ve mirasın 
kendilerine kalması için bir erkek 
çocuk isteyen biridir. Şehrazat'ın 
oğlu her ne kadar kabul görmese 
de onu kıskanan ve kin güden de
de, hayatta olduğu halde mal ve 
miras konusun da hesaplar pe-
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şinde olan biridir. Bu özeliği bili
niyor ve bundan dolayı fazla iti
bar görmüyor ancak her şeye 
rağmen evin gelini ve torunları
nın anasıdır.

***

Bu dizinin 3 veya 4 bölümü dizi
nin vermek istediği mesajı ver
miş ve amacına ulaşmıştır. Bun
dan sonraki bölümler çok da 
önemli değil bizce.

Önce dizinin olumlu yanma 
bakalım. Burhan Bey ve Nadide 
Hanım bu dizinin en önemli ka
rakterleri ve bizim özlediğimiz 
aile modelinde ki edebi, âdâbı, 
eşlerin bir birilerine karşı göster
meleri gereken sevgi, saygı ve 
nezaketi en iyi şekilde gösteren 
bir çifttir. Gelinin hırsı ve ihtirası
nı bildikleri halde, hem onu fren
ler hem de aile içi huzurun sağ
lanması için gereken sabrı ve hoş 
görüyü gösterirler. Ölen oğluna 
olan küskünlüğüne rağmen ona 
olan özlem ve pişmanlığını itiraf 
eden bir baba söz konusudur.

Aynı çatı altında yaşayan kü
çük oğul Ali Kemal ve eşinin tu 
tumları ise tam tersine bencilce
dir.

Yüce Kitabımızın birçok ye
rinde bırakın akrabayı, zor du
rumda olan komşuya, yolda kal
mışa yardım edilmesi emredili
yor. Ancak kardeşinin oğlu ölü
mün pençesinde olduğu halde

buna duyarsız kalan bir amca ör
nekliği vardır karşımızda.

"Hayır hayır siz yetime ikram 
etmiyorsunuz "Kur'an fecr sûre
si 89/17

Yukarıda yazdıklarımız toplu
mlumuzda her zaman olan olum
suzluklardır. Ancak asıl kanımızı 
donduran ve bizi derinden etkile
yen mesaja gelelim. Bu dizinin bi
rinci bölümünden sonra, gazete 
ve televizyonlarda aynı anda 
başlıklar atıldı, magazin prog
ramlarında bir şey tartışılmaya 
başlandı: AHLAKSIZ TEKLİF.

Sokaktaki vatandaşa mikro
fon uzatılıyor ve malum prog
ramlarda tartışılıyor. Gazeteler 
başlıklar atıyor;

Sorulan soru şu, "sizce kadın 
hasta çocuğunu kurtarmak için 
bu ahlaksız teklifi kabul etmekte 
haklı mıdır." Maalesef medyada 
devamlı boy gösteren bir kısım 
insanın öncülüğü ile, evladının 
hayatını kurtarmak için “ biz de 
yapardık" denebiliyor.

Bu diziler insanı insan yapan 
değerlerden yoksun, her şeyi 
maddi menfaatler üzerinden inşa 
etmiş, hırsları akıllarının önüne 
geçmiş bir zihniyeti öne çıkar
maktadır. İffetsizliği ve hayâsızlı
ğı, sağlıkla ilgili bir konuyla ilişki- 
lendirip masum bir fedakârlık 
olarak gösterip insanların kafası 
karıştırılmaktadır.

"Onlar, ırzlarını korurlar" 
(Müminun 23/5)

Buna benzer dizilerin insanlar 
üzerinde yapacağı olumsuz etki
yi düşünmek zorundayız. Genç 
dimağlar üzerinde nasıl bir intiba 
bırakır diye iyi düşünmek ve ço
cuklarımızı dizilerden uzak tuta
rak, bu yapımların vermek istedi
ği mesajları çocuklarımıza iyi an
latmak zorundayız.

Sümeyye, ya inandığı değer
lerden vazgeçecek ya da işken
ceyle ölecek ti, O inancından vaz- 
geçmeyip ölümü tercih etti. Ve 
İslam’ın ilk kadın şehidi oldu.

Örneklerini çoğaltabileceği
miz daha nice olaylar var ki, bun
ları gençlerimize anlatmalı ya
şantımızla bunu görünür kılmalı
yız.

Şimdi, parayı kendine rab edi
nenlerin şımarıklığı, "Malı da pek 
çok seviyorsunuz" (Fecr sûresi 
89/20) ve kural tanımazlığı ile 
hayâsızlığın topluma meşru gös
terilmesi çabasındaki bu tür ya
pımlar ile kardeşliğin, yardımlaş
manın, fedakârlığın, onur ve iffe
tin kutsallığını ve insanca yaşa
manın ne olduğunu bize bildiren 
yüce dinimiz ve inandığı değerle
ri hayat tarzı kılan ümmettin ön
derlerini kıyaslamak mümkün mü 
sizce?

"Allah'ım çirkin ahlaktan, çir
kin davranışlardan ve çirkin ar.- 
zulardan sana sığınırım."

(Hadisi şer i f )
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 
"Arzın Merkezinde Buluşmalar" konferansının beşinci
si 17 Şubat 2007'de Cemal Reşit Rey Konser Salo- 
nu'nda yapıldı. Konferansta, Vatikan'ın otoritesini sor
gulayan Hans Küng, Felsefe ve İlahiyat Profesörü, 
Devlet Bakanı Mehmet Aydın ile Felsefe Profesörü Ke
nan Gürsoy bir araya gelerek "KÜRESEL AHLAK" ko
nusunu gündeme getirdiler.

Dünyanın artık bir çöküş zamanı yaşıyor olduğuna 
dair kaygılarını dile getiren Hans Küng, Irak Savaşı'nın 
bir yalan üzerine inşa edildiğini, bu olayın ahlâki ve si
yasal açıdan tam bir felaket olduğunu, bu konuda dinin 
suistimal edildiğini söyledi. İnsanlık mirasının bilincin
de olmamız gerektiğini, İnsan hayatına saygı ilkesini 
benimsememiz gerektiğini ve mutlaka köprülere ihti
yacımız olduğunu belirtti.

Siyasetin, ahlaki bir temele dayanması gerektiğini, 
Batı demokrasisinin bir kırılganlık sürecine girdiğini, 
zorlukların kültürlerden, medeniyetlerden değil, siya
setten kaynaklandığını ve artık dünyamızın dengesini 
yitirerek bir ıstırap içinde olduğunu ifade eden Meh
m et Aydın ise, inşa edilmesi gereken küresel ahlak'ın

ancak dinlerini ciddiye alan insanlar arasında bir diya
log gerçekleşebileceğini ifade etti.

Dinlerin savaşın öznesi değil, konusu bile olmama
sı gerektiğini savunan Kenan Gürsoy, insanların, bera
ber bir bütün halinde ortak problemlere sahip çıkması
nın şart olduğunu belirterek; kendinden hareketle or
taya konacak bir evrensellik "ötekini okuma evrensel
liği” olmalıdır, "ötekine empoze edilecek bir evrensel
lik" değil. Buyuran değil, dinleyen bir evrensellik, tek
lif eden değil, onun kendisine kazandırmak isteyeceği 
insanlık boyutundan haberdar bir evrensellik olmalıdır 
diyerek anlamlı konuşmasını noktaladı.

insan Hakları, Totalitarizm, Terörizm Kültürü üzerine 
araştırmaları olan ve halen Milli Gazete'de yazan Mesut 
Karaşahan, “ Batı'nın Soykırım Geleneği" üzerine Soh
bet Pınarı Seminerleri çerçevesinde Ertuğrul Bayra- 
moğlu'nun sorularıyla Araştırma ve Kültür Vakfı Mer
kez Binası Konferans Salonu'nda, alışıla gelmedik bir 
tarihin perde arkasını anlattı.

Karaşahan, Papalık'ın yaptığı bayağı davranışlar
dan, Roma'nın tarihte yaptığı zulümlere; Siyonizm'in 
Filistin'de katlettiği Müslümanlardan Amerika'nın Kızıl 
Derililerin soyunu kurutmasına, oradan bütün bu suçla
rın atası olan Antik Yunan'a kadar resmi söylemin dı
şında bir tarih okuması sundu. Katliamların, işkencele
rin, zulümlerin ise aslında cani bir zihnin dışa vurumu 
olduğu, Atinapolis'deki kölelere ve yabancılara (yani 
şehirli olmayanlar) takınılan tavrın Modern Zamanlar
daki akisleri olduğu programda ifşa edildi.

İSLAM VE MODERNLİĞİ YENİDEN DÜŞÜNMEK

Araştırma ve Kültür Vakfı yepyeni bir seminer başlı
ğı ile aslında uzun zamandır göz ardı edilen bir konu
yu gündeme taşıdı ve taşımaya devam edecek.

Batı Felsefesi, Modernizm ve Postmodernizm 
üzerine çalışmaları olan sosyolog Abdurrahman Ars
lan ile İslâm Felsefesi, Bilgi Felsefesi üzerine çalış
malarda bulunan aynı zamanda Chicago'da Fazlur 
Rahman'ın talebeliğini yapmış olan Prof. Dr. Alpars
lan Açıkgenç, “ İslam ve Modernliği Yeniden Düşün
mek" başlıklı, ufuk açıcı, aynı zamanda zevkli bir 
sohbette bir araya geldi.

Batı Dünyası'nın içinde bulunduğu bunalım, tü
kenme ve çöküş süreci, bu çöküşün felsefi temelleri
nin Aydınlanma'ya ve Pozitivizm'e kadar uzandığı, 
yanlış tasarlanan bir dünya algısının acı gerçeklerini 
21. Yüzyılda artık gözle görülebilir hale geldiği üzeri
ne Abdurrahman Arslan'ın söylediklerinin yanında; 
İslâmî yenilenmenin ve ihya hareketlerinin ancak 
Kur'an'ı dinamik bir şekilde ama taviz vermeden ya
şanır hale getirerek, sürekli değişen (Vahiy Aklı ile) 
“ Bilgi" ve “ Alim"lerle mümkün olabileceğini dile ge
tiren Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç göz dolduran bir 
içerikle, dinleyicileri memnun etti.
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izim  bunalımımız biraz da Avrupa'nın, 
biraz da Ortadoğu'nun bunalımı 
olm uştur. Avrupa, bizi bunalıma ittik ten  

sonra, kendisi de bunalmaya başlamış, bizim  
bunalımımızla Avrupa'nın bunalımı toplanarak  
Ortadoğu'nun üstüne yıkılm ıştır.

Nasıl oldu bu? Hiçbir bağnazlığa kapılm adan, 
haktanırlıkla irdelem eliyiz tarihsel olguları, ta r 
ihsel devinim leri. Tarihsel olguların, çok derin
lerde çalışan gizem li 'güç'leri vard ır, Osmanlı 
döneminden 1923 dönemine nasıl gelindiğini ird
elem ek zorundayız sürekli.
Hiçbir köklü çözüm e bizi götürm eyen, tersine, 
gözlerim izin 'doğru'yu görmesine engel olan 
'kahram anlık im geleri'ni bir yana kaldırm anın, 
gerçekleri konuşmanın, gerçekleri düşünmenin 
zam anı geldi.

Avrupa, niçin y ık tı Osmanlı Devletini? Osmanlı 
Devleti y ıktırılınca Avrupa'da neler oldu? 
Ortadoğu'da neler oldu? Düşünüyor m uyuz bun
ların üzerinde gereğince?
Tarihçi Toynbee, dünyanın denge ulusu olarak  
görür Osmanlı ulusunu. Osmanlı ulusunun ta r ih t
en atılm asıyla bir değişim başlam ıştır 
yeryüzünde. Dünya, hızla, bir bunalıma sürük
lenm iştir. Bizi bunaltan Avrupa, bunun ödülü 
olarak kendisi de başlam ıştır bunalm aya.

'S inekler' oyununda şöyle bir betim lem e var:
'Biraz iri et sinekleri bunlar. Keskin bir leş 
kokusu, onları şehre üşüştürdü. O zamandan 
beri büyüyüp duruyorlar. On beş yıl sonra boy
ları küçük kurbağalar kadar olacak'.
Sartre , bir başka şey için kullanıyor bu imgeyi.

Ama bunu, b ir bakıma, Türkiye'ye uyarlayabiliriz  
de. Bu kurbağalar, 'olum suzluk'a doğru daha 
büyük değişime uğrayarak büyümüşler, çok 
irileşmişler, tanınm az kılıklara bürünmüşler, 
'akılsızlığın simgesi' olup çıkmışlardır.
Yurdum uz bu akılsızlığın öç alması dönemini 
yaşıyor. Bu akılsızlık dönemini, ancak usla 
geçerek ulaşabiliriz yeni bir tarihsel döneme.

Aslında sorun şu noktada düğümleniyor: insan'- 
dan umudumuzu kesecek miyiz, kesmeyecek 
miyiz? Şöyle de koyabiliriz sorunu ortaya: 
yaşama hakkımız olacak mı, olmayacak mı? 
Olumsuz yanıtlayamıyoruz bunları. Olumsuz 
yanıtlarsak, hepimizin intiharı olur bu.
Oysa yaşam ak istiyoruz, var olm ak istiyoruz. 
Çünkü yeryüzü için işlevimizin tam  yitm ediğine  
inanıyoruz. Hem bizi, hem başkalarını savunarak  
yeniden kavuşm alıyız insana; onun tüm  
değerlerini aydınlığa kavuşturm ak için. 
Yeryüzünde, insanın değerleri unutulduğu için 
herkes birbirlerini öldürm ektedir, insanlık için 
hiçbir şey yapm adan başkasını öldürene, aslında 
kendi kendini öldürdüğünü anlatm alıyız. Ancak  
böyle geçilebilinir ölümlerin önüne. Akan, 
yalnızca insan kanı değil, insanlığın da kanıdır. 
Andığım 'sinekler' oyununda, Orestes şunları 
söyler:
'Ne isterlerse yapsınlar: özgürdür onlar ve insan 
hayatı umutsuzluğun öte kıyısında başlar'. 
Kuşkusuz bir de "her haberin gerçekleşeceği bir 
zaman vardır ki, siz onu yakında bileceksiniz 
(Kutsal Kitap, VII, 6, 67)"

İnsanlığın Kanı, Nuri Pakdil, Biat III, Sayfa: 
21, Edebiyat Dergisi Yayınları, Nisan 1981



Kitap/Dergi

islâmiyât
taqd

“S E Ç K İ"  İLE İSLA M İY A T

Akademik ve seviyeli duruşuyla kendinden uzun dönem söz ettiren 
'İslamiyat' dergisi uzun bir aradan sonra yeni sayısı "Seçki"\\e çıktı 
okuyucusunun karşısına. Türkiye'nin saygın akademik kalemlerin
den farklı konuların ele alındığı ve bu konulara ilişkin derin analizle
rin yapıldığı seçkin bir dergi olarak yerini korudu. Mehmed Said Ha- 
tiboğlu'nun editörlüğünü yaptığı dergi, son sayısı "seçki" ile kendi 
alanında uzman akademisyenlerin yazdıkları yazıların derlendiği 
zengin bir muhteva ile okuyucusunun ilgisini hak ediyor. Derginin 
muhtevasını koruyarak geciktirilmeden çıkarılması temennisiyle, 
muvaffakiyetler diliyoruz.

Kur'an'a Adanm ış Bir ömür
Kemal Kelleci ile söyleşi

Oldukça renkli bir kişiliğe sahip olan Kemal Kel
leci Ağabeyi İslamiyat dergisi okuyucularıyla ta
nıştırmak amacıyla İslamiyat dergisi 16. sayısıyla 
birlikte bir küçük bir ek hazırlamış. Çocukluğun
dan itibaren yaşadığı zorluklar, öğrencilere sağ
ladığı kefalet ve burslar, Anadolu'yu karış karış 
gezerek Seyyid Kutub'un Fi Zilal'il Kur'an tefsi
rinden yüzlerce takım dağıtması, Nurettin Top
çu, Sezai Karakoç, Necip Fazıl'la beraber geçirdi
ği günler, Henüz İsmet Özel bir üniversite öğren
cisi iken onunla ilgilenmesi, yüksek para teklifle
rine rağmen saçlarını kesmemesi onun ilginç ha

yat hikayesin
den bazı örnek
ler. Kemal Kel
leci Ağabeyin 
kendisine özgü 
kelimelerinden 
derlenmiş mini bir "Kelleci Sözlüğü" de okuyucu
nun dikkatine sunulmuş. Kendisini Kur'an'ın an
laşılmasına adamış sıra dışı bir adamın hikayesi
ni öğrenmek istiyorsanız bu küçük ama birbirin
den ilginç anılarla dolu bülteni İsiamiyât Dergi
sinden temin edebilirsiniz.

S E S S İZ  SA K İN  10 YIL: N İDA

Sessiz ve mütevazı yürüyüşüne Ana
dolu'nun bir kıyısından seslenen ve 
10. yılını geride bırakan Nida dergisi, 
nitelikli yazar ve içeriğiyle kendin
den söz ettirecek nitelikte bir dergi. 
Her sayısında olduğu gibi son sayı
sında da Türkiye'nin önde gelen ka
lemlerinden yazıların ve röportajla
rın yer aldığı dergi içeriğiyle bir hay
li zenginlik sunuyor. Müslümanların, 
özellikle bilgi-cehalet kavramlarını 
nasıl anlamlandırmaları gerektiği, 
hayatı nasıl vahyin bakışıyla inşa et
meleri gerektiği, asıl köleliğin, ziyan
da olmanın peygamberin ‘hanif bir

millet' olma tasavvurunu idrak ede
memiş olmakla aynı anlama geldiği
ni, konunun duayeni sayılacak isim
lerin kalemlerinden oluşan, dolu bir 
dergi Nida.

Dergiden bazı başlıklar; “Kölelik
ten Özgürlüğe", Prof Dr. Ramazan Al
tıntaş, "Hangi Köleliği Tercih Etme
li?" , M. Kürşat Atalar, "Ruhsal Köle
lik", Hüseyin Karatay, "Saygı Özgür 
İnsanadır", Zübeyir Yetik gibi isimle
rin yanı sıra, Abdurrahman Arslan ile 
gerçekleştirilen söyleşi ile dergi 
okunmayı hak ediyor. Nice on yıllara 
ulaşması dileğiyle...

NİDA
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Kitap/Dergi

BİR EYLEM ADAMI: AFGANİ 
Asım Öz

C em aleddin A fgan i (1838-1897), 
İs lam cılık söz konusu o lduğunda 
ilk  akla gelen is im le rden  b ir id ir . 
E m perya lizm e karşı m ücadelen in  

ödünsüz a k tiv is ti A fgan i, te o r ik  
ta rtışm a la rd a n  z iyade, s iyas i ta r 
tışm a la rın  odağında ye r a lm ış tır. 
Keskin b ir  zekâya, k ıvrak b ir  üs
luba ve e tk ile y ic i b ir h ita b e te  sa

hip olan A fgan i, yaşadığı dönem  
u lem a v e  a y d ın la rın  çoğunun  
m ahrum  olduğu b ir s iyasi p e rs 
pek tife , kavrayış ve  duyarlılığa  
sa h ip tir.

H aya tı boyunca hakkın d ile 

g e tir ilm e s in i, ko rku  ya da m enfa 
a t um uduyla  g iz le m e m iş ti. A fga- 
n i'n in  h a tıra la rın ı ka lem e alan 
M uham m ed M ahzum i Paşa onun 
b e lirg in  k a ra k te r  ö z e llik le r in i 
şöylece açık lar:

"O Doğu ve D oğu lu larla , is 
tisnas ız  e ş it düzeyde ilg ile n ird i. 

İlk  bakış ta  insana, sem patiden  
çok ü rp e r ti ve rm e k te yd i. Cesur, 

c ü re tk â r ve is ra f dereces inde  c ö 
m e r tt i. O rta  sınıf ve aşağı ta b a 
ka lara karşı, zül derecesinde m ü
tevazı, hüküm dar ve ulu k iş ile re  

karşı, te k e b b ü r dereces inde  ce
la lliyd i. Z ih n i parlak, h ücce ti sağ
lam ve ile ri gö rüş lüydü . M uha ta 
bını kend ine cezp edip d e lilin i ge 
çe rs iz  k ıla rd ı. O kadar pa rlak  o l
masa b ile  öncü lle rinde  kendine 
özgü b ir  üslubu vardı. O kadar ki, 

on la rdan  sonuç lar doğal o la rak 
çıkardı. Onurlu, g a y re tli ve insan
lığın hayrın ı is teyen  b ir iy d i. H itap 
e t t iğ i  h e rke s i g a y re te  g e t ir ir ,  
onun nezd inde bü tün  z o rlu k la r 
o rtadan  ka lkardı. Sahih b ir  i t ik a 
da sa h ip ti. U lûh iye te  inanır, d in i 
h ikm e te  sıkı sıkıya sarılırd ı. M ez
hep te  ta k litç ilik te n  n e fre t ederd i.

Kendisi m ü ç te h it t i. Am a yo ru m 
larında a lış ılm ışın  dışına ç ıkm a
sından ö tü rü , iç tih a tla rın d a  bazı 

tu h a flık la r  m e v c u ttu . B aşka la rı
nın geri çe k ild iğ i noktada , o ile ri 
a tılırd ı. Başka ların ın  korku ya da 
um utla  su s tu k la rı ye rd e  o ka lb i
ne doğan düşünce le ri ve ekseri 
gö rü ş le rin i g e c ik tirm e k s iz in  ifa 

de e tm e k te n  sakınm azdı. Karşı 
de lili çü rü tm e  veya  savuştu rm a 
konusunda kend is ine  özgü üs lu 

bu sebeb iy le  cedel yo lu y la  ikna 
ed ilm esi im kânsızd ı.”

A fg a n i e ğ it im  h a ya tın ı t a 
m am lad ık tan  son ra  çe ş itli ü lke le 
re  seyaha t e tt i.  A fgan  top ra k la rı, 
H ind is tan  o y ılla rd a  İn g iliz le r 'in  
söm ürges iyd i. H ind is tan 'a  g id işi 

sonrasında H in t hüküm e ti ta ra 
fından  A fg a n i’ye  y ö n e ltile n  ilk  
so ru  şu o ldu: "H in d is ta n 'd a  ka l

mak is te d iğ in  sü re  ne kadard ır? ”  
Bu soru, A fg a n i'n in  s iyasal e tk i
le y ic iliğ in in  de kan ıtıd ır. A fg a 
n i'n in  ik i aydan daha faz la  ka lm a
yacağını b ild irm e s i üzerine , hü
küm et bazı m em urla rın ı onu de

ne tlem ek iç in  gö re v le n d ird i.
İlk gün on la rca  z iy a re tç i ge lir, 

d e n e tle y ic ile r z iy a re tç ile r in  so 
ru la rın ı ve  A fg a n i'n in  ve rd iğ i ce 
vapları duym a im kânı bu lu rla r. 

İk inc i gün z iy a re tç ile r in  sayısı 
yüz le re  ç ıka r. Ü çüncü gün k it le 
le r ha linde ge lm eye  baş la rla r. B ir 
ha fta  do lm adan H in t v ila y e tle r i 
sarsıld ı. İle ri ge len â lim le r ve ho
ca la r z iy a re tin e  ko şuş tu la r. Mey
dan la r h e y e tle r le  do lup ta ş tı.

H in t hüküm e ti ge lişm e le rden  
raha ts ız  o lunca, büyük b ir dev le t 
adam ı, ile r i ge len u lem anın bu
lunduğu b ir sırada A fg a n i'n in  y a 
nına ge le rek  şöy le  dedi: "H in t hü

kü m e ti ik i ay kadar burada k a l

m anız konusunda size  m üsaade
e tm iş t i. Fakat ş im d i ü lken in  d u 
rum unun, s iz in  burada daha fa z la  

ka lm anıza m ü sa it olm adığını b i l
d irm e y i uygun g ö rm ü ş tü r."

Y an ındak ile r bu uyarıy ı p ro 
te s to  e tm e k  is te m iş le r A fgan i ise 
on la ra  sakin  o lm a la rın ı is te m iş 
t i r .  H üküm et te m s ilc is in e  B r ita n 
ya h ü kü m e tin in  te k  başına b ir z i 
y a re tç id e n  korkm asın ın , B r ita n 
ya h ü k ü m e tin in  k a ra rs ız lığ ın ı, 
güçsüz lüğünü, a d a le ts iz liğ in i, y ö 

n e tim in  g ü v e n liğ i konu su n d a k i 
e n d işe le rin i ve  bu uçsuz bucaksız 
geniş to p ra k la r  üze rindek i e g e 
m e n liğ in in  g e rç e k te  o ra la rda  y a 
şayan ha lk la rdan  çok daha g ü ç 
süz o lduğunu  sö y le m iş tir .

A fg a n i so n ra  y a n ın d a k ile re  
dönerek  şöyle  ses len ir; "Ey Hin
distan ahalisi! Hakkın şerefi ve 
adaletin sırrı için yemin ederim 
ki, eğer sayıca milyonlara ulaşan 
sizler, hâminiz Ingilizler ve onlar 
tarafından sizin istiklalinizi yok 
edip servetimizi tüketmek üzere 
kullanılan ve silahlandırılan ev
latlarınız karşısında -ki hepsinin 
toplam sayısı on binleri geçmez- 
‘sinek’ olsaydınız evet, dediğim 
gibi sinek olsaydınız vızıltınız Bü
yük Britanya'nın kulaklarını sağır 
eder, uluları olan Mr. Gladsto-
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ne'un kulaklarına ağırlık çöktü- 
rürdü.

Eğer Allah, siz yüz milyon
larca Hintli'yi değiştirip her bi
rinizi kaplumbağaya dönüştür- 
seydi ve sonra sizler denize da
lıp Büyük Britanya adasını ku- 
şatsaydınız, mutlaka onu okya
nusun dibine indirir, sonra da 
hür olarak Hindistan'a dönerdi
niz."

A fgan i kend is in i savunduy

sa da başarışı o lam adı ve İs ta n 
bu l'dan ayrıld ı. 2 2  M art 1871 ta 
rih in d e  M ıs ır'a  u la ş tı. Ondan 

son ra  L o n d ra 'y a  g it t i .  O rada 

b irkaç  gün ka ld ık tan  sonra, Pa

ris 'e  g e ç ti ve o rada üç yıldan 
faz la  kaldı. Bu arada M uham - 

med Abduh ile b ir lik te  U rve tü l 
Vüska gaze tes in i ç ıka rd ı. Gaze

te  gene lde doğu ha lk la rı, öze lde 
M üslüm an la r üze rinde  e tk il i o l

du ve 18 sayı yayın land ı. Gazete 

sö m ü rg e c i in g il iz le r i ra h a ts ız  
e tt i.  H ind is tan  gaze teye  kapıla 
rını kapa ttı, İng iliz  h ü küm e ti Mı
sır'da  b ile  bu gaze te  ile ir t ib a t 
ku ran la ra  karşı s e rt ta v ır  aldı. 
Sudan'da başlayan Mehdi H are

k e ti ü z e rin e  A fg a n i, U rv e tü l 

V üska 'da ç e ş itli ya z ıla r kalem e 

aldı. Bu yaz ıla r İng iliz  y ö n e tim i
n in  d ik k a tin i ç e k ti ve bunun 
üze rine  A fgan i Lon d ra 'ya  dave t 

ed ild i. Ona S udan 'daki h a re ke ti 
du rdu rm ak üzere  su ltan  ünva- 
m yla Sudan'a gönderm e te k lif i 
yapıld ı. A fgan i bunun üzerine  

şu cevabı v e rir ; “İlginç bir öne
ri, bundan daha saçma bir poli
tika olamaz. Lord hazretleri 
müsaade ederseniz size sor
mak isterim: Siz Sudan'a hakim 
oldunuz mu da beni oraya sul
tan olarak göndermek istiyor
sunuz? Mısır Mısırlılarındır. Su
dan da Mısır'ın bütünlüğünü 
sağlayan bir parçasıdır. Bu ko
nudaki yegane hak sahibi muh

terem sultan [II. Abdülhamid] 
hâlâ hayattadır. O, İslam dünya
sı ve kendisine bağlı bölgelerde 
her türlü güçlüğü ortadan kaldı
racak maddi ve manevi ordula
ra sahiptir."

Kendis ine  te k li f  ed ilen gö
rev le ri, rü tb e le r i ve n işan ları şu 
m a z e re tle ri ile r i sü re rek  kabul 
e tm ez;

"A lim in  gö rev i, m aaşlı m e

kan elde e tm ek değ ild ir. Aksine 
irşa tç ı ta lim  fa a liy e tle r in i ıslah 
e tm e k tir . "

Onun elde e tt iğ i ilim  rü tbes i, 
ancak ilm e dayanan güzel dav

ranışla  be rabe r güzel ilim le rd ir . 
9  M art 1807 ta r ih in d e  a ltı sene 
devam  eden kanser hasta lığ ın 
dan v e fa t e tt i.

M uham m ed M ahzum i Pa- 
şa'nın kardeşi M usta fa  M ahzu

mi, A fgan i iç in  şu m ers iyey i i r t i 
calen okum uş tu r;

Ö lüm  C em aledd in 'i aldı, gö
tü rd ü . M usibet herkese şam il 
o ldu, dünya sızlandı.

İlim le rd e  ta rtış m a s ız  ö n de r
di. Em in im  şe ria tında  g ü ve n ilir 
k im seyd i.

O öyle  b ir ş a h s iy e tti ki, fa z i
le tle r in in  yâd ıy la  bü tün  m a h fil
le r ve ka le le r ihya  oldu.

M uham m ed'in  to ru n u  o lm a 
sı if t ih a r  o la rak ona ye te r. A l

lah ’ ın k itab ından  sonra başka 
din a ra n ır mı?

Tanrı ta ra fın d a n  y a ra tıla n la 
rın en hayırlıs ı, m ahzun k im se
nin gön lünü hoş tu ta c a k  selam  
o lsun. "

M e rs iye le r d iz ild ikçe , göz 
le rden yaş la r boşaldıkça O 'nun 
eh l-i b e y tin e  de selam  olsun. 
B ütün bu se lam la r y ü c e lt t ik le r i
ni ihya eden, M evla 'n ın  ce n n e ti
ne ye rleşen  za tın  tü rb e s in i sa r
sın.

Cemaleddin Afgani’nin Hatıraları
Muhammed Mahzumi Paşa, Klasik Yay.

1. Gerçek Hayat Yazıları, Mehmet Be- 
kâroğlu, Vadi Yay.

2. Protestanlık /  Sekülerliğin Teolojik 
Kurgusu, Hakan Olgun, iz Yay.

3. Milyarlarca ve Milyarlarca /  Milen- 
yumun Eşiğinde Yaşam ve Ölüm 
Üzerine Düşünceler, Cari Sagan, 
Tübitak Yay.

4. Siyasal Kavramı, Carl Schmitt, Me
tis Yay.

5. Kamusal Şeyler, Özel Şeyler, Ray
mond Geuss, YKY

6. Hizbullah ‘Bir Hareketin Anlatılma
mış öyküsü’, Naem ûassam, Kesit 
Yay.

7. Türkiye'de Vatandaşlık Resmi İde
oloji ve Yansımaları, Birol Caymaz, 
Bilgi Üniversitesi Yay.

8. Hz. Muhammed’in Hayatı /  Gençler 
İçin, Muhammed Kutub, ilke Yay.

9. 28 Şubat /  Bir Müdahalenin Günce
si, Ali Bayramoğlu, iletişim Yay.

10. Hesaplaşma Yüzyılı /  Mezhepler Ça
tışması, İbrahim Karagül, Timaş Yay.

11. Müslümanların Gerilemesiyle Dün
ya Neler Kaybetti, Ali El-Haseni En- 
Nedvi, Kitabevi

12. Siyasal Liberalizm, John Rawls, B il
gi Üniversitesi Yay.

13. Akademik Araştırmaları/ Tanrı’nın 
Varlığına Dair Argümanlar (Ateist 
Din Felsefesi Eleştirisi), Adnan As
lan, isam Yay.

A’mâk-ı Hayal, Filibeli Ahmed Hilmi, Po
zitif, Pozitif Yay.

Şimdi ağlamak Vakti, Şerif Benekçi, Pozi
tif Yay.

Yüreğimdeki Resimler, Öğretmen Hatıra
ları, Eğitim-Bir-Sen Yay.

Selam Sana Sultanım, Mustafa Necati 
Bursaiı, Erhan Yay.

Canım Arzular Seni, Mustafa Necati Bur
salI, Erhan Yay.

Yine Gel, Mustafa Necati Bursaiı, Erhan 
Yay.
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M Ü SLÜ M A N LA R IN  DA OLDUĞU B İR  DÜNYA!

Jacq u es  W aardenburg

İslamiyet'in diğer dinlerle, Müslümanların diğer dinlerin müntesiple-ı
riyle ilişkilerinin ve bu ilişki biçiminin hangi düzlemde-düzeyde olma
sı gerektiği gibi konuların konuşulduğu bir zamanda zengin bir alt ya
pı oluşturacak temel başvuru kaynağı olacak bir eser niteliğinde 
"Müslümanların Diğer Dinlere Bakışları".

Özellikle Avrupa-merkezci bir yaklaşımla bütün bir insanlık bilgi
sini ve birikimini kendisine mal edeh batı medeniyeti, gelişen ve de
ğişen dünyanın inşasında Müslümanların ya da İslam medeniyetinin 
varlığını yok kabul edegelmiş ve aynı bakış açısı ile yaklaşarak Müs
lümanları tarihin dışında konumlandırmıştır.

Buradan hareketle, Müslümanların ve İslam medeniyetinin, tari
hin her döneminde diğer kültür ve medeniyetlerle sürekli olarak iliş
ki halinde olduğunu, Atlantik'ten Pasifik'e uzun müddet kültür üreten 
ve taşıyan bir köprü olduğunu tarihsel dönemler itibariyle işleyen bir 
eser.

Bu anlamda Müslümanların da bu dünyada ve tarihin bütün dö
nemlerinde var olduğunu ve hayatı anlamlı kılma çabasının bütün za
manlarda olduğunu bizlere hatırlatan bir eser.

Ensar Neşriyat

_____________________________________ | Kitap/Dergi

müslümanlarm 
diğer dinlere 
bakışları

YO KSU LLU Ğ U N  K Ü R E SELLE ŞM E S İ VE İNSAN

Thom as Poqqe

Kiminin mutlaka küreselleşme olgusu içerisinde olunması gerektiğini 
bir bayram sevinciyle sunduğu, kiminin yoksulluğun ve yoksunluğun 
küreselleşmenin dışında kalmaktan ileri geldiğini dillendirdiği bir dün
yada küreselleşmenin ne olup ne olmadığını sonuçlarına bakarak daha 
net anlayabiliriz herhalde. İşte bu eser, küreselleşmenin insan ve top
lum hayatından neleri alıp götürdüğünü sayılarla da belirten Pogge’un 
kaleminden çıkmış nitelikli ve değeri hak eden bir çalışma.

İnsanlığın en yoksul yüzde kırk altısı küresel gelirin yüzde 1,2'sine 
sahip. Bu insanların 826 milyonu yeterli yiyecek bulamıyor ve insan 
ölümlerinin üçte biri yoksulluğa bağlı nedenlerle gerçekleşiyor.

Bu rakam 18 milyona ulaşıyor ve bunun 12 milyonu da beş yaşın al
tındaki çocuklardan oluşuyor. Diğer uçta ise insanlığın "yüksek gelir 
ekonomileri"nde yaşayan yüzde 15'lik kesimi ise küresel gelirin yüzde 
seksenine sahip. Bu grubun gelirinin yüzde bir veya ikisinin yoksulluk
la mücadeleye ayrılması ahlâki açıdan zorunluluk arz ediyor. Ancak 
müreffeh 1990'lar daha büyük küresel eşitsizlikten başka bir şey getir
medi ve zenginlerin büyük bir çoğunluğu bu konuda bir sorumluluk taşıdığını düşünmüyor.

Thomas Pogge'nin kitabı da bu düşüncenin nasıl bu ölçüde yaygın olduğunu açıklamaya çalışıyor. Ah
lâk ve ekonomi kuramlarının ve küresel ekonomik düzenin zengin ülkelerde yaşayanları kendi ülkeleri dı
şındaki bu yoksulluktan nasıl habersiz kıldığını inceliyor. Bunu yaparken yaygın yanılsamaları yıkmanın ya- 
nısıra ılımlı ve herkesçe paylaşılabilir bir küresel ekonomik adalet standardı getiriyor ve bu standardın uy
gulanabilmesi için ayrıntılı ve gerçekçi öneriler sunuyor. Bilgi Üniversitesi Yayınları

T tao u * P a n *

Küresel Yoksulluk ve
İNSAN HAKLARI

iSf 1  ÜIİ.GÎ ÜNİvfJo!resi V,>J\IA«! |
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Aynadaki Tebessüm

SctjTıgın veya İtilmenin Getirdiği 

jfianet ya da TCaAramankR

fahrettin Qjâr

H er devirde görülen fesat 
ruhluların kullandığı, 
özünde saf ve temiz olan 

ancak inandırıldığı şeyler uğruna 
gözünü kırpmadan feda olmaya 
hazır insanlar olduğu gibi tesadü
fen geçtiği yolda karşısına çıkan 
olaylara itilerek kahramanlaştırı- 
lanlar da çoktur.

Ahmet Emin Yalman'ın anlat
tığı olay, böyle bir hali yansıtır. 
Konu Elazığ'daki İstiklal Mahke
mesinde geçer.

100 küsur yaşında, beyaz sa
kalı şelale gibi göbeğinin altına  
dökülmüş, âsilerin sancağını ta ş ı
yan bir ih tiyarı mahkem e huzuru
na getirdiler.

"Baba sen bu yaşta neden 
girdin bu işlerin içine?” diye reis, 
ih tiyara sordu.

"Beyim  ben isteyerek sancağı 
elimden bırakmadım . Düşman bi
zi Karaboğaz'da karşıladı. Onun
la vuruştuk. Vallahi sancak elim 
de, deveboynunda yine düşman 
ile  karş ılaş tık , vuruştuk, y ine  
sancak elim de. Bir gece Gezin 
ham'nda düşman ağır bastı, bizi 
dağ ıttı. Ondan beri sancak da 
yok, ben de yok, o gün bugün ya - 
tırem  valla” dedi.

Sonra savcı söze başlayarak: 
"Bu ihtiyara düşman bize sal

dırdı, din uğruna hepim iz harbe  
gidiyoruz diye eline sancağı ve 

rip çıkarm ışlar. Bu adam ın düş
m an diye söylediği kuvvet, bizim  
askerlerim izdir. Ve bu adam  çar
pışmaya hiçbir şeyin farkında ol
m ayarak  va tan ın ı düşm andan

kurtarm ak için gönüllü giren bir 
zavallıd ır. Bunun isyanla falan  
hiçbir alakası yoktur. Ben bu ih ti
yarın  beraatını ta lep  ediyorum ." 
deyince m ahkem eyi dinleyenler 
toplu bir halde heyecanla alkışla
dılar.

Heyeti Hâkime tes ir altında  
kaldı. Ve gizli bir celse yaparak  
içerideki bir odaya çekild iler. Bu 
toplantı bir saat kadar sürdükten  
sonra te k ra r geldiler. Ve savcının

isteğine ittifak la  iştirak ederek  
ihtiyarı beraat e ttird ile r. Bu ka
rar yine top tan  bir alkışla karşı
landı.

İh tiyara "Baba, beraat ettin . 
Haydi, g it.”dediler.

İhtiyar, beraat lafını an laya
madı. Şaşkın şaşkın durup bek
lerken te k ra r e ttile r:

"Baba kurtuldun, haydi evine 
git artık."

İh tiyar bir süre durakladıktan  
sonra Heyeti H akim e'ye doğru 
ilerleyerek "Ben kurtuldum  m u?” 
diye sordu. Cevap verd iler "Evet, 
kurtuldun haydi g it a rtık  evine.”

İh tiy a r e lle rin i y a lv a r ır  bir 
halde yukarı kaldırarak;

"Beyim , ALLAH S İZ İ DE KUR
TARSIN" DEDİ.

Diğer yandan itilerek kahra
man edilenlere bilhassa siyaset
te olmak üzere çokça rastlanılır. 
Kahramanlık ve hainlik ince bir 
çizgidir siyasette.

Siyasetle uğraşan babasına  
çocuğu bir gün şu soruyu sor
muş.

"Baba, sizin partide olan biri
si karşı partiye geçse ne denir?”

-İk iy ü zlü , düzenbaz, hain de
nir.

"Peki, karşı p a rtid e n  sizin  
partiye geçse?"

-H id a y e te  erdi, doğru yolu  
buldu, kahram an denir.
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Mehmet Emin Dağ

Mart 2003’te ABD tarafından işgal edilmesinden bu yana geçen süre içinde Ira’ta 
meydana gelen değişimi, yapılan katliam ları, etnik-mezhebi çatışmaları, silah 

gruplan... İHH Irak Raporunda aktarıyoruz.

insani Durum

Irak’ta 2003 yılı Ocak ayı başından şu ana kadar gerek Am eri
kan saldırıları ve gerekse kaos sebebiyle hayatı kaybeden s i
vil sayısı en iyimser istatistiklere göre 150 bini aşmıştır. Her 
ay ortalama 3 bin insanın hayatını kaybettiği ülkede, şiddetin 
yol açtığı dolaylı ölümlerle birlikte 650 bin sivilin ölümünden 
bahsedilmektedir. Zira sağlık alt yapısının olmamasından do
layı tedavi edilebilecek binlerce insan yaşamını yitirmekte, sa
vaş sırasında kullanılmış yüksek oranda uranyum içeren 
bombalar sebebiyle kanser vakıalarında 10 kata varan artışlar 
gözlenmektedir.

Şu an tespit edilebilen 104 bin Iraklı aile mülteci konu
munda ve 1 milyonu aşkın insan da güvenlik gerekçesiyle ye
rinden edilm iş durumda.

Irak’taki her 8 çocuktan 1'i daha bir yaşına giremeden ö l
mektedir. Ülkede bebek ölüm oranları da savaş öncesine gö
re iki kat artmıştır.

Savaş sırasında şehirlerin su şebekeleri neredeyse tama
men tahrip olmuş durumda. Birçok bölgeye halen temiz su 
akmıyor. Amerikalılar halen tam ir etmiş değiller. Mevcut 
elektrik sisteminin onarımı 7,1 m ilyar dolar gerekiyor. Bunun 
sadece 1,1 milyarı bulundu. Elektrik olmadığı için birçok sağ
lık kurumunda teknik ekipmanlar çalışamamakta, çalışanlar 
da 20 yıl öncesinin teknolojik alt yapısına dayanmaktadır. 
Basra gibi dev bir kentte, halkın yarısının suları akmamakta- 
dır. Yine aynı kentte savaştan bu yana sadece 2 hafta normal 
elektrik temini mümkün oldu. Kalan 6 ayın içinde bazen hiç 
gelmeyen elektrikler bazen birkaç saat verilm iştir. Kuzey Irak 
hariç diğer Irak kentlerinde durum farklı değil.

Bu tespitler ışığında bir karşılaştırma yapılacak olursa 
şöyle bir tablo çıkmaktadır:

Bugünkü Durum İşgal öncesi Durum

Yıllık gelir (ortalama) 35 milyar $ 
Fakirlik: % 60 
işsizlik: % 50 
Bebek ölümü: 150/1000 
Temiz suya ulaşım: % 41 
Eğitim: % 10
Sağlık alt yapısı kapasite: % 1 5  

Irak’ta Siyasetin Rengi

Yıllık gelir (ortalama) 90 milyar $
Fakirlik: % 10
İşsizlik: % 7
Bebek ölümü: 80/1000
Temiz suya ulaşım: % 85
Eğitim: % 90
Sağlık alt yapısı: % 80

Irak’ta mevcut siyaset açısından en belirleyici unsur, dün
yanın diğer ülkelerindeki geleneksel ideolojiler, sağ-sol ta
nımları değil. Bunun yerine tamamen etnik ve mezhep mer
kezli bir yaklaşım tüm siyasete rengini verdiğinden, her etnik 
ve mezhebi unsurun yaşadığı bölge diğerleri için tehlikeli bir 
alan haline gelmiştir. Bu ise işgalin başından itibaren etnik ve 
mezhep merkezli yapılan tasniflerin ülkenin bölünmesinde 
hukuki ve fiili b ir alt yapı oluşturduğunu göstermektedir. Bu
na göre mevcut siyasi tablo şöyledir:

Meclisteki toplam sandalye sayısı: 275
Şii Partilerin toplam sandalyesi: 138 (%51)
Sünni Partilerin toplam sandalyesi: 59 (%22)
Kürt Partilerin toplam sandalyesi: 58 (%21)
Diğer 20 (%6)
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Ek İHH İTak Raporu

Hükümet ve Bakanlar
Toplam Bakanlık sayısı: 32 
Şii Partiler: 16
Kurt Partiler: 8
Sünni Partiler: 6 
Diğer: 2

Irakla Halen Silahlı Eylem Yapan Gruplar 
(Yaklaşık eylem yüzdeleriylc)

•  itidalli S iir t li gruplar (% 30)
•  Yabancı savaşçılar (% 15)
•  Baasçı gruplar (% 20)
•  Şii gruplar (% 20)
•  Yabancı istihbarat örgütleri ('% 15 2)

İtidal i Sünni Islani Gruplar {Sadece iş
galcilere yönelik eylem yapanlar)
•  Irak Ulusal islami Direniş Grubu. 

1920 Devrim Tugayları olarak da 
b ilin iyor. Genellikle Bağdat ve Fel- 
iuce’de eylemleri var. Tahmini giiüü 
7-10 bin var

•  Özgür İrak için Ulusal Cephe- İkinci 
derecede güçlü olan cephe, Erbil, 
Kerkük, Felluce, Dıyala ve T ikrit’te 
savaşıyor. Tahmini gücü 3-5 bin

•  Bağımsız Irak için islami Cephe 
Özellikle Musul ve Diyala'da eylem
ler yapıyor

•  Irak İslam Ordusu (Ceyş islami): 
Bağdat, Musul ve tüm Olta Irakla 
etkin. Tahmini gücü 5-10 bin

•  ir ili ufaklı onlarca küçükyerel grup

Yabııncı Savaşçılar
Mücahitler Konseyi El-Kaiae’ye ya

kın 6 grubu barındırıyor. Koalisyonun 
en güçlüsü Tevhid ve Cihad Hareketi 
3-5 bin arasında, gücü bulunan grup, 
Sünni üçgendeki birçok kentte eylem 
yapıyor Tekfirci anlayıştaki kua'isyon, 
Amerikalıları, Ş 'ilöri ve hatta kendisi ite 
yöntem kavgasına girdiği Sünni grup
larla da çatışmaktan kaçınmıyor.

Baasçı Gruplar
Dönüş (el-Avde). Irak eski Güvenlik 
Servisi elemanlarının bir araya ge
lerek oluşturduğu grup özellikle 
Samara ve T ikrit’te aktif. Güçleri ko
nusunda 5-10 bin tahmini yapılı
yor Amerikan askerleri ile Şıilere 
karşı bombalı eylem yapıyorlar.

•  Saddam Fedayıleri: Mart 2003 tari
hinde işgalden önce Saddam tara
fından bizzat kurulan m ilis  gücü

daha sonra Saddam'a ideo lo jik 
bağlılığım terk ederek İslamcı grup
lara yakınlaştı. Şiilere ve Amerikalı
lara yönelik eylemler yapıyor

• Küçük gruplar: Birçok kentte, cum
huriyet muhafızlarının örgütlemesi 
ile meydana getirilm iş örgütlerdir. 
Sayıları konusunda net bilgi yok.

Şii Silahlı Gruplar
•  Mehdi Ordusu: Mukteda es-Saür’a 

bağlı grubun tahmini gücü 10-15 
bin silahtı m ilisten oluşuyor Bağ
dat başta olmak üzere tüm güney 
kentlerinde operasyon gücü var 
Genellikle Amerikalıları hedef alsa 
da, Kaideci ve Saddamcı olduğu 
gerekçesiyle Sünnılere yönelik ey
lemleri de yaygın.

•  Bedir Tugayları' Abdülaziz el-He- 
kim lioerliğindeki grubun 15-20 
bin silahlı gücü bulunuyor. Önemli 
bölümü resmi üniformalı olarak po
lis ve asker teşkilatına da yazılan 
grubun ölüm tim leri adlı operasyon 
b irim i, Saddamcı ve tekfirci olduğu 
gerekçesiyle resmi güçlerle birlikte 
Sünniiere karşı inlaz yapıyor.

-  Allavı ve Çelebiye bağlı laik grup
lar Amerikalılar tarafından yönlen
d irilen gruplar Sünni hedeflere 
operasyonlar yapıyor.

Ölümlerin Kategorik Dağılımı
Tüm eylemler içinde;
Sivil ölümler %7Û
Iraklı polis %20
İşgalci: %10

Silahlı Çatışmaların Niteliği
•  Ülkedeki kaos sebebiyle kimlerin 

hangi eylemi yaptığını anlamak 
hayli güç

•  Değişik isim ler altında 50'yi aşkın 
grup var. Bunlar içinde samimi İs
lamcıların yanı sıra, eski Cumhuri
yet Muhafızı üyesi İnsanların sayısı 
da bir hayli fazla. Dolayısıyla eski 
hesaplaşmalara dayalı sa ldırılar 
yaygın.

•  Sünniler homojen olmadığı gibi Şi- 
iler de homojen değil. Aşırı uçların 
eylemleri kimi zaman tüm camiaya 
maiedilmekte.

•  Çatışmalarda ıç dinamiklerin yanı 
sıra çevre ülkelerin rolleri de azım
sanmayacak boyutlarda,

Şii-Sünni Çatışmasını Tetikleyerı 
İç Nedenler

•  Şii ve Sünni önde gelen şahsiyetle
rin öldürülmesi ve kin duygusunun 
zihinlere kazınması

»  Şii ve Sünni sivillerin kaçırılıp, kar 
şı tarafa duyulan nefreti arttıracak 
şekilde işkence edilerek infaz

•  Arada köprü olabilecek mutedil in
sanların ölümü (Beni Esad, Beni 
Tamım kabile Ederleri, isam Ravi 
vs).

•  ibadethanelerin hedef alınması.
•  Tekfircilik.
•  Mezhebi taassup.
•  Cehalet, asılsız iddialar ve deöiko- 

,bular.

Çatışmayı Tetikleyen tlış Nedenler

•  İran nüfuzunun artması ve o luş tu r
duğu tehdit

•  Arap ülkelerinin ABD’ye yakın dur
maları

•  Irak’in parçalanmasından endişe 
edilmesi

•  İsrail'in Arap gflatJflû kırma ve par
çalama stratejisi

•  Amerika'nın bölge ülkelerini Irak's 
çekme çabası

•  Petrol paylaşımındaki çekişme
•  Bölgede yeni sınır değişikliklerin

den endişe eden bölge ülkelerinin 
müdahalesi

Çii-Sünni Yakınlaşması 
İçin Girişimler

• İslam Konferansı Örgütü çatısı al
tında en az 3 defa anlaşma yapıldı. 
Ancak sonuçsuz kaldı.

•  Saldırganlığa karşı Küresel Müca
dele Platformumun geniş katilimi 
uluslar arası toplantılar ardından 
yaptığı çağrıları sonuçsuz kaldı.

•  Müslüman Alim ler B irliğ i'n in  çağrı 
ve girişim leri sonuçsuz kaldı

•  Katar'ın başkenti Doha'da yapılan 
ortak girişim  karşılıksız kaldı.

•  Türkiye'deki sivil toplum örgütleri 
öncülüğünde Şi SümT çatış
masının önlenmesi için yeni bir 
g irişim  başlatılmaya hazırlanılıyor
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