
Tuzak: “Kardefl Kavgas›”! 
Çözüm: “Allah’›n ‹pine Sar›lmak”!

Buâs Harbi’ni bilir misiniz? Medine’deki Evs ve Hazreç kabilelerinin 120 y›ll›k sa-
vafl› Hicretten 5 y›l önce bu harple sona ermiflti. Uzun savafl her iki kabileyi zay›f-
lat›rken Yahûdîleri güçlendirmiflti. Hz.Peygamber’in(s.) Medîne'yi teflrifiyle, bu iki
kabile aras›ndaki düflmanl›k sona erdi ve Allah’›n lûtfu ile kardefller oldular... 

Bu geliflmeyi kendi gelecekleri için tehlikeli gören fiemmas b. Kays adl› yafl-
l› Yahudi, bir grup Evs ve Hazreçlinin samimi bir flekilde oturup muhabbet ettik-
lerini görünce; “Allah’a yemin ederim ki, bunlar böyle topland›kça bizim bura-
larda rahat›m›z kalmaz” diyerek bir Yahudi gençe: “Haydi flunlar›n yanlar›na
otur, Buâs Günü’nü ve daha öncekilerini hat›rlar›na getir ve o zaman söyledikleri fli-
irlerden baz› parçalar› da okuyuver” talimat›n› verdi. Genç bu emri aynen yerine
getirdi; derken taraflar kendi kabilelerini övmeye ve birbiriyle a¤›z kavgas›na bafl-
lad›lar. Öfkeleri kabar›nca da: “Haydi silah bafl›na, haydi Zahire’ye, Harre meyda-
n›na!” diye birbirine meydan okudular. Tam kavga ç›kmak üzere iken durum
Peygamberimize(s.) ulaflt› ve h›zla oraya geldi: “Ey Müslümanlar toplulu¤u!..
Ben aran›zda iken cahiliye davas› m› yap›yorsunuz? Allah sizi ‹slam’a hidayet
ettikten, küfürden kurtar›p kerem ve yard›m› ile cahiliyenin kökünü kestikten ve
aran›z› bulduktan sonra, yine eski küfre mi dönüyorsunuz?” diye ikazda bulun-
du. Düfltükleri sinsi tuza¤›n fark›na varan Evs ve Hazreçliler, derhal silahlar›n›
b›rak›p gözyafllar› içinde birbirlerini kucaklad›lar. Bu olay üzerine flu ibretâmiz
âyet inzal oldu: 
"Hepiniz toptan Allah'›n ipine(Kur'ân’a) sar›l›n ve sak›n tefrikaya düflmeyin. Al-
lah'›n üzerinizdeki nimetini hat›rlay›n. Hani siz birbirinizin düflmanlar› idiniz
de O, kalblerinizi kaynaflt›rm›flt›. ‹flte O'nun bu nimeti sâyesinde kardefl olmufl-
tunuz. Siz bir atefl çukurunun kenar›nda iken sizi oradan da O kurtarm›flt›..."
(3/103)
T›pk› Medine’deki gibi, ‹slâm nimetiyle kardefl olan -aralar›nda kan davas› da ol-
mayan- Türkler ve Kürtler, Osmanl›’n›n inhitat› sonras›nda, Anadolu’nun hakim
iki unsuru olarak yeni bir siyasî-sosyal birlik kurdular. Mîsâk-› Millî s›n›rlar›nda
“Anâs›r-› ‹slâm”›n etle-t›rnak oluflu Siyonist odaklar›n kinini kabartt›. Cahilî
kavmiyet duygular›n› hat›rlatan fiemmas’lar›n ça¤dafl varisleri de Türk ve Kürt
ulusçulu¤unu ürettiler, k›flk›rtt›lar ve ustaca kulland›lar. ‹slâm kardeflli¤inin ne
büyük nimet oldu¤unu bir türlü akledemeyen cehalet ehli elitimiz, ulusalc›/floven
sapman›n ülkeyi nas›l bir atefl çukurunun kenar›na getirdi¤ini umar›z flimdi gör-
müfllerdir. Erzurum’da yüre¤imizi a¤z›m›za getiren gerilimi Müftü Bey’in nasihat-
leri ile yat›flt›rabilenler, ‹ranl› sahabe Selmân-› Farisî’nin(r.a), kendisine kimli¤i
sorulunca söyledi¤i; “Ben ‹slâm o¤lu, ‹slâm o¤lu, ‹slâm o¤lu Selman’›m” cümle-
sinde sakl› olan hikmeti, çok geç olmadan kavrarlar inflaallah. 
Bilin ki, bu hikmeti kavramadan ne terörle bafl edebilir, ne iç bar›fl› temin edebi-
lir, ne de sinsi tuzaklar› geri püskürtebilirsiniz!
‹flte Umran, bu sebeple “‹slâm kardeflli¤i bilinci”ni kapa¤›na tafl›d›.
Duâm›z, topluca Allah’›n ipine sar›l›p atefl çukuruna düflmekten kurtulmak!

Umran Dergisi Abone Hatt›: 0212 640 01 22     abone@umran.org
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Kapak

Ç ekiflmeli, Kadife Darbeli
bir seçim süreci sonunda,
%47’lik bir oranla ‘‘mmaahhaall-

lleellii’’ler(!) ya da, ‘‘kkoovvuu¤¤uunnddaann çç››-
kkaannllaarr’’(!) bir kez daha iktidara
geldiler. ““ÖÖtteekkii” diye isimlendiri-
len, varl›klar› dahi kabul edilme-
yen, afla¤›lanan, horlanan, parya
muamelesi yap›lan; bazen ‘‘aa¤¤zz››
ççoorrbbaa kkookkaannllaarr’’, bazen ‘‘kkuuyyrruukk-
llaarr,, ççaarr››kkll››llaarr’’, bazen ‘‘MMeemmoollaarr,,
HHaassoollaarr’’, bazen ‘‘vvaarrooflflttaakkiilleerr’’ ba-
zen de ‘mahalleli’ ve ‘kovu¤un-
dan ç›kanlar’ diye nitelendirilen,
bu ülkenin çilesini çekip de sefa-
s›n› süremeyen bir halk›n iktidara
gelifliydi bu.

Peki bu iktidara gelifl, halk›n
temsilcilerinin muktedir oldukla-
r›/olacaklar› anlam›na gelir mi?
Bu iktidara gelifl, bugüne kadar
sürüp giden iktidar mücadelesi-
nin bitti¤i fleklinde mi anlafl›lma-
l›? Seçimlerin hemen ertesinde
her fley toz pembe, her fley gül-
lük gülistanl›k gözükmekteydi.
Sanki halk, gerçekten iktidar ol-
mufltu. Tam bir rehavet etrafa

yay›lm›flt›... 
Seçim öncesinde Rusya-‹ran-

Çin eksenli bir kadife darbeye
karfl› bat› eksenli bir kadife darbe
gerçeklefltirilip AKP desteklen-
mifltir. (1971’deki) 9 Mart’a karfl›
12 Mart’t›r olan. AKP’nin %47 oy
oran›, bu çekiflmenin getirdi¤i bir
seri manipülasyonun do¤al sonu-
cuydu. AKP etraf›nda flekillenen
bat›l› ittifak, halk›n iktidar›n› iste-
miyordu. AKP’ye verilen destek,
Türkiye’nin eksen de¤ifltirmeme-
si içindi; halk›n gerçekten iktidar
olmas› için de¤il. Nitekim seçim-
den sonra ‹srail, ABD, AB ve bun-
lar›n iç müttefikleri, isteklerinin
AKP taraf›ndan yerine getirilme-
si için yo¤un bask› uygulad›lar.
Bunlar› geçen say›da ayr›nt›s›yla
inceledik. Burada ise fieytanî ‹tti-
fak›n ttuuzzaakk mmaanntt››¤¤›› üzerinde du-
rulacakt›r. 

YYeennii BBiirr KKaaooss DDöönneemmii

AKP’nin %47’lik ikinci hükümet
dönemi, bir ittifak›n ürünüydü.

Taraflar›n herbirinin AKP’den ay-
r› bir beklentisi vard›. Bir tarafta
milletin istekleri, di¤er tarafta
bat› ve bat› iflbirlikçilerinin istek-
leri vard›. Ve bu istekler birbirine
z›tt›.

Millet %47’lik oyun hakk›n›
istemekteydi; önüne konan tüm
engellerin kald›r›lmas›n› ve bu ül-
kenin gerçek sahibinin kendisi ol-
du¤unun tescil edilmesini bekle-
mekteydi. Bu aç›dan yeni bir ana-
yasa, milletle yap›lacak yeni bir
sosyal mukavele olacakt›. Dev-
let-millet ikilemi ortadan kald›r›-
lacakt›. Milletin emrinde bir dev-
let yap›s› ortaya konacakt›. Bu-
nun için de anayasa de¤iflikli¤i
çok önemliydi.

ABD, AB, ‹srail, uluslararas›
sermaye ve bunlar›n yerli iflbir-
likçileri, Geniflletilmifl Ortado¤u
Projesinin hayata geçirilmesini
ve AB ile entegrasyonun sa¤lan-
mas›n›, ülkenin tüm imkanlar›n›n
Bat›’ya peflkefl çekilmesini ve
Müslüman bir milletin yeniden
formatlanmas›n› istemektedir.
Burns, TÜS‹AD, T‹SK, YÖK tara-
f›ndan bu istekler gündeme ta-
fl›nm›fl, bir gerilim ortam› meyda-
na getirilmifltir. Anayasa tart›fl-
malar›n›n derhal gündemden kal-
d›r›lmas› istenmifltir. 

Bu aflamada önemli ve ilginç
olan, seçim öncesinde AKP ile it-
tifak içerisine giren Bat› blo¤u-
nun, bu yeni süreçte Rusya–‹ran-
Çin eksenindekilerle iflbirli¤i içe-
risine girmifl olmas›d›r. Seçim ön-
cesinde kartel medyas›, askeri
y›pratmak için yo¤un bir kam-
panya yürütürken; seçim sonra-
s›nda yeni bir anayasa haz›rlan-
mas› ile ilgili bafllat›lan tart›flma
sürecinde, askeri siyasetin mer-
kezine çekmeyi hedef alan seçim
öncesiyle taban tabana z›t bir
kampanya bafllatm›flt›r.

Geçen say›da ayr›nt›l› incele-

“Kim izzeti istiyorsa, art›k bütün izzet Allah'›nd›r. 
Güzel söz O'na yükselir, salih amel de onu yükseltir. 
Kötülükleri tasarlay›p düzenleyenler ise; 
onlar için fliddetli bir azab vard›r. 
Onlar›n tasarlad›klar› 'bofla ç›k›p bozulur'.” (35/10)

EY ÎMAN EDENLER!
ALLAH’IN ‹P‹NE SARILIN!

Kardefl Kavgas›na Düflmekten Korunun!

Prof. DDr. BBurhanettin CCan
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KapakALLAH’IN ‹‹P‹NE SSARILIN

di¤imiz Burns’un Atlantik
Konseyi’nde yapt›¤› konuflma
üzerinde burada duracak de-
¤iliz. Ancak Burns’un ‘‘iilliiflflkkii-
lleerrddeekkii mmeerrkkeezzii uunnssuurrllaarr’’ diye
bahsetti¤i noktalar›n hat›r-
lanmas›nda fayda var:

•• ‘‘DD››flfl ppoolliittiikkaaddaa ddaahhaa bbüüyyüükk
ssoorruummlluulluukkllaarr üüssttlleennmmee-
nniizz llaazz››mm..’’

••  ‘‘TTüürrkkiiyyee,, bbiizziimm GGeenniiflfl OOrr-
ttaaddoo¤¤uu’’ddaakkii çç››kkaarrllaarr››mm››zz
iiççiinn kkrriittiikk öönneemmddeeddiirr..’’

•• ‘‘OOrrttaaddoo¤¤uu,, bbiizziimm uulluussaall
ggüüvveennlliikk çç››kkaarrllaarr››mm››zz iiççiinn
ddüünnyyaaddaa eenn hhaayyaattîî bbööllggee-
ddiirr..’’

•• ‘‘‹‹rraann iillee iiflfl yyaappmmaann››nn zzaa-
mmaann›› ddee¤¤iillddiirr..’’

•• ‘‘TTüürrkkiiyyee EErrmmeenniissttaann iillee
iilliiflflkkiilleerriinnii nnoorrmmaalllleeflflttiirrmmeellii,,
ss››nn››rr›› aaççmmaall››dd››rr..’’

•• ‘‘EEkkoonnoommiikk vvee ssiiyyaassii rreeffoorrmmllaarr
ddeevvaamm eettmmeellii,, TTCCKK 330011.. MMaadd-
ddee kkaalldd››rr››llmmaall››dd››rr..’’

•• ‘‘HHeeyybbeelliiaaddaa RRuuhhbbaann OOkkuulluu
aaçç››llmmaall››dd››rr..’’

•• ‘‘FFeenneerr RRuumm PPaattrrii¤¤ii EEkküümmeenniikk
oollaarraakk ttaann››nnmmaall››dd››rr..’’

Hükümet ricaliyle yapt›¤› gö-
rüflmelerde bunlardan farkl› bir
fleyler isteyip istemedi¤ini bilmi-
yoruz. ‹steklerine Türkiye’nin ne
cevap verdi¤ini de bilmiyoruz.
Ancak Burns Türkiye’ye gelme-
den önce bafllayan gerilimin, ge-
lip gittikten sonra daha da t›r-
mand›¤›na dikkat çekmliyiz. PKK
taraf›ndan yap›ld›¤› söylenen
toplu katliamlar birden bire yay-
g›nlaflm›flt›r:

•• 12 sivil toplu halde öldürülmüfl-
tür.

•• Askeri birlik pusuya düflürüle-
rek 13 da¤ komandosu geride
hiçbir iz b›rakmayacak tarzda
öldürülmüfltür.

••  Bu iki olay›n ard›ndan s›n›r öte-

si operasyon için parlamento-
dan Tezkere geçirilmifltir.

•• Tezkerenin ard›ndan Hakka-
ri’de bir da¤ komando birli¤i
pusuya düflürülerek 12 asker
öldürülmüfl, 17 tanesi yara-
lanm›fl ve 8 tanesi kay›pt›r.

•• Hakkari’de bir minibüs may›na
çarpm›fl 10 sivil yaralanm›flt›r.

Silahs›z sivillerin öldürülmesi
kolayd›r. Ancak bu ifl için e¤itil-
mifl komando birli¤inin, her sefe-
rinde bu kadar büyük zayiat ver-
mesi normal de¤ildir, anormaldir.
Öyleyse bu askerler böylesi bir
pusuya nas›l düflürülmüfllerdir?
PKK bu iflte yaln›z m›d›r? Ya da
bu ifli bizzat PKK m› yapm›flt›r?
Yoksa PKK ad›na baflkalar› m›
yapm›flt›r? 

Bu noktada dört ihtimalden
bahsedilebilir:
•• BBuu,, bbiirr ddeerriinn ddeevvlleett ooppeerraassyyoo-

nnuudduurr.. Amac›;
- Güneydo¤u’da ola¤anüstü hal

ilan ettirmek ve s›n›r ötesi
operasyon yapmak.

-- Hükümeti, ifllevsiz hale getirip

anayasa çal›flmalar›n› engel-
lemek.
-- Askeri, siyasetin merkezine
getirip yerlefltirmek.
••  BBuu,, PPKKKK’’nn››nn tteekk bbaaflfl››nnaa yyaapp-
tt››¤¤›› bbiirr ooppeerraassyyoonndduurr.. Amac›;
- Türkiye’de iiçç ssaavvaaflfl bafllat-
mak.
- Yeni taraftar kitle kazan-
mak.
••  BBuu,, AABBDD++‹‹ssrraaiill++PPKKKK ooppee-
rraassyyoonnuudduurr.. Amac›;
- Türkiye’yi istikrars›zl›¤a
sokmak,
- Askeri zay›flatmak,
- Derin devlet ifli görüntüsü
vererek devleti/askeri y›prat-
mak,
- ‹ç savafl ç›karmak,
- Kürt halk›na bask› uygulan-
mas›n› sa¤layarak ayr›l›kç›
unsurlar› kuvvetlendirmek,

- Burns’un ifade etti¤i ‘‘iilliiflflkkiilleerr-
ddeekkii mmeerrkkeezzii uunnssuurrllaarr››’’ Hükü-
metin/Devletin kabul etmesi-
ni sa¤lamak,

- Büyük ‹srail ve Kürdistan proje-
lerine Türkiye’nin karfl› ç›k-
mas›n› engellemek.

- Gizli bir anlaflma yap›lm›flsa bu
yolla Türkiye’nin Ortado¤u’ya
girmesine meflruiyet kazan-
d›rmak.

•• BBiirr bbaaflflkkaa iihhttiimmaall ddee, yukar›daki
üç gücün menfaatlerinin ke-
siflti¤i bir arakesit meydana
gelmifl olmas›d›r.

Bunlar›n hangisidir sorusu,
ancak sa¤lam bir istihbarata da-
yanarak cevapland›r›labilir. Bu-
nunla birlikte baz› de¤erlendir-
meler yapmak mümkündür. Bi-
rinci ihtimal, geçmifli göz önüne
alarak de¤erlendirme yap›ld›¤›n-
da, ancak ABD ile iflbirli¤i içeri-
sinde gerçekleflebilir. Aksi taktir-
de ABD ve ‹srail istihbarat›n›n
bunu deflifre etme ihtimali mev-
cuttur. E¤er ABD ve ‹srail, Türki-
ye’nin Irak’a girmesini istemiyor-

Nicholas Burns
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larsa, gizli bir anlaflma yap›lma-
m›flsa, böyle bir operasyonun ris-
kini derin devlet denilen meka-
nizman›n üstlenmesi mümkün
de¤ildir. Son y›llarda halkla ara-
s›ndaki mesafe gittikçe derinle-
flen bir devletin, bir ordunun
halktan kendisini daha da kopa-
racak ve Ortado¤u cehennemin-
de yaln›zlaflt›racak bir operasyo-
nu yapmas› ak›l ve mant›k ifli ola-
rak görülmemektedir. Bununla
beraber ABD ve ‹srail ile iflbirli¤i
içerisinde olan bir devlet ricali
mevcut olabilir:

““PPKKKK’’yy›› ddaa¤¤ddaa ddee¤¤iill bbuurraaddaa
aarraa.. AAnnkkaarraa’’ddaa...... BBuu ssöözzüünn nnee aann-
llaammaa ggeellddii¤¤iinnii bbiirr ggüünn aannllaayyaaccaakk-
ss››nn....””

BBuu ssöözzüünn aannllaamm››nn›› uuzzuunn ssüürree
aannllaayyaammaadd››mm.. TTaa kkii HHaanneeffii AAvv-
cc››’’nn››nn 3322.. GGüünn pprrooggrraamm››nnddaa ““ddeevv-
lleett iiççeerriissiinnddee bbiirr ggrruubbuunn AAppoo iillee
iiflflbbiirrllii¤¤ii iiççeerriissiinnddee oolldduu¤¤uunnuu””
ssööyylleeyyeennee kkaaddaarr......”” 11

En güçlü ihtimal ABD, ‹srail
ve PKK’n›n bu operasyonlar› bir-
likte gerçeklefltirdikleridir. E¤er
ak›ll› ve güçlü bir hamle milletçe
yap›lmazsa, bu operasyonlar
amac›na ulaflacak, bir Kürt ve
Türk düflmanl›¤› yayg›nlaflacak-
t›r. As›l istenen de budur. Kuru-
lan tuzak bununla iliflkilidir. Ülke
olarak, millet olarak ve ümmet
olarak yeni bir tuza¤a do¤ru sü-
rüklenmekteyiz. 

BBuu ssoorruunn,, ssaaddeeccee aasskkeerrii tteedd-
bbiirrlleerrllee ççöözzüülleebbiilleecceekk bbiirr ssoorruunn
ddee¤¤iillddiirr.. BBuu ssoorruunn,, bbuu ccoo¤¤rraaffyyaaddaa
TTüürrkk’’üüyyllee,, KKüürrdd’’üüyyllee,, LLaazz’’››yyllaa,,
ÇÇeerrkkeezz’’iiyyllee,, AArraabb’’››yyllaa,, FFaarrss’’››yyllaa,,
AArrnnaavvuutt’’uuyyllaa mmiilllleett oollaarraakk vvee
üümmmmeett oollaarraakk vvaarr oolluupp oollmmaammaa
ssoorruunnuudduurr.. ÇÇüünnkküü 2211.. aassrr››nn hhaaççll››

sseeffeerrlleerrii iillee kkaarrflfl›› kkaarrflfl››yyaayy››zz.. SSoo-
rruunnaa,, bbuu ggeenniiflfl ppeenncceerreeddeenn bbaakk››ll-
mmaadd››kkççaa,, ggeettiirriilleecceekk oollaann bbüüttüünn
ççöözzüümmlleerr,, ppaallyyaattiiff,, ggeeççiiccii vvee ssoo-
nnuuççssuuzz oollaaccaakktt››rr.. BBüüyyüükk ffoottoo¤¤rraa-

ff››,, bbüüyyüükk kkaavvggaayy››,, bbüüyyüükk tteehhlliikkeeyyii
vvee bbüüyyüükk ddüüflflmmaann›› ggöörrmmeekk aass››ll ooll-
mmaall››dd››rr..

Bugün flu sorgulaman›n yap›l-
mas› gerekir: 
•• Türkiye 23 y›ld›r düflük yo-

¤unluklu bir savafl› kime karfl›
yürütmektedir? 

•• 23 y›ld›r bu savafl› tek bafl›na
yürüten PKK m›d›r? 

•• Kimdir PKK?
•• PKK’y› do¤uran ve besleyen

koflullar nelerdir?
•• Bu koflullar›n sürüp gitmesin-

de kimlerin menfaati vard›r?
•• PKK’y› besleyen koflullar ni-

çin ortadan kald›r›lmamakta-
d›r?
Gerçekten de bugün Türkiye

kim ile savaflmaktad›r? Irkç›, ay-
r›l›kç› bir örgütle mi, yoksa Bü-
yük Ortado¤u, Büyük ‹srail ve
Büyük Ermenistan projeleri için
onu bir mafla olarak kullanan
ABD-‹srail-‹ngiltere fleytan ittifa-
k› ile mi? 

Bugün Türkiye, salt PKK ile
de¤il bu ülkeler ile savaflmakta-
d›r:

““GGüünneeyyddoo¤¤uu’’ddaa ggöörreevv yyaappaann
ssuubbaayyllaarr››mm››zz PPKKKK’’nn››nn KKuuzzeeyy IIrraakk
kkaammppllaarr››nnddaa bbiizzzzaatt AAmmeerriikkaall›› vvee
‹‹ssrraaiillllii uuzzmmaannllaarr››nn aasskkeerrii ee¤¤iittiimm
yyaapptt››rrdd››kkllaarr››nn›› aaçç››kkll››yyoorr,, hhaattttaa
bboommbbaallaannaann kkaammppllaarraa ggiirriillddii¤¤iinn-
ddee,, bbuunnllaarrddaann bbiirr kk››ssmm››nn››nn cceesseett-
lleerriinnee rraassttllaadd››kkllaarr››nn›› ddaa eekklliiyyoorr-
llaarrdd››.. ÇÇeekkiiçç GGüüçç’’üünn TTüürrkkiiyyee iiççiinn-
ddeekkii PPKKKK yyuuvvaallaarr››nnaa oollaann mmaallzzee-
mmee yyaarrdd››mmllaarr›› yyaa ‹‹nncciirrlliikk’’tteenn kkaall-
dd››rr››llaann CC--113300 uuççaakkllaarr›› vvaass››ttaass››yyllaa
ppaarraaflflüüttllee aatt››ll››yyoorr yyaa ddaa yyiinnee aayynn››
mmeeyyddaannddaann vveeyyaa DDiiyyaarrbbaakk››rr’’ddaann
kkaalldd››rr››llaann hheelliikkoopptteerrlleerrllee uullaaflfltt››rr››-
ll››yyoorrdduu.. EEnn ssaarrpp ddaa¤¤ tteeppeelleerriinnddee

eellee ggeeççiirriilleenn vvee ‘‘BBuurraallaarraa kkaaddaarr
nnaass››ll ttaaflfl››mm››flflllaarr’’ ddiiyyee hheerrkkeessii
hhaayyrreettttee bb››rraakkaann aa¤¤››rr ssiillaahhllaarr››nn
ss››rrrr›› bbuurraaddaayydd››.. BBiizziimm sseevvggiillii
mmüütttteeffiikklleerriimmiizz bbuunnllaarr›› PPKKKK’’nn››nn

aayyaa¤¤››nnaa kkaaddaarr ggeettiirriiyyoorrllaarrdd››..””22

Bugün PKK, Geniflletilmifl Or-
tado¤u, Büyük ‹srail, Büyük Er-
menistan projelerinin ortak kod
ad›d›r. Bu kod, Türkiye taraf›n-
dan çözülerek bu millete ve üm-
mete anlat›lmal›d›r. Olay›, PKK
ve terör olay› olarak alg›lamak,
isimlendirmek, yorumlamak ve
sunmak, fieytan ittifak›n›n kur-
du¤u tuza¤›n a¤lar›na tak›lmak
olur. Bu tuzak/oyun iffla edilip
bozulmaz ise daha çok kan dökü-
lecek, kin ve nifak tohumlar› da-
ha genifl toplum kesimine yay›la-
cakt›r. 

MMiilllleett DDaalldd››¤¤›› RReehhaavveett vvee 
UUyykkuuddaann UUyyaanndd››rr››llmmaall››dd››rr

Türkiye’de Parlamento içi siya-
set, milletten 4 ya da 5 y›lda bir
rey verip kurtulmas›n› istemekte,
baflka bir ifle kar›flmas›n› isteme-
mektedir. Millet y›llarca bu flekil-
de uyutularak aktif siyasetin d›-
fl›na itilmifltir. Bu anlay›fl›n ve
al›flkanl›¤›n do¤al sonucu olarak
AKP %47 ile iktidara gelince,
baflta AKP kadrolar› olmak üzere
dini hassasiyeti olan toplumun
de¤iflik kesimlerinde afl›r› bir re-
havet meydana gelmifl, dünyevi-
leflme e¤ilimleri artm›flt›r. 

fiüphesiz ki %47 oy almak
çok önemli bir olayd›r. Bu asla
küçümsenmemelidir. Ancak bu
gere¤inden fazla da önemsenme-
meli, abart›lmamal›d›r. Her türlü
meselenin hal oldu¤u anlam›na
gelmemelidir. Bu nedenle millet-
çe unutmamam›z gereken en te-
mel fley; her fley süt liman, her
fley toz pembe, her yer güllük gü-
listanl›k de¤ildir. 24 saat içeri-
sinde bir ülkenin nas›l gerilime
sokulabildi¤i konusunda yeterin-
ce tecrübeye sahibiz. Unutulma-
s›n ki mücadele, bütün sertli¤i ile
devam etmektedir. Rehavete da-
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lanlar›n, rüya görenlerin, uykula-
r›ndan bir an önce uyanmalar›n-
da yarar vard›r.

DDee¤¤eerrlleerr AArraass›› MMüüccaaddeellee

Seçimle beraber yaflanan durum,
geçici bir haldi. Bunu sürekli san-
mak en büyük hata olmufltur. De-
¤er sistemleri aras›ndaki müca-
dele süreklidir, s›n›rs›zd›r ve de
topyekündür. Bar›fl dönemleri,
mücadelenin kesintiye u¤rad›¤›
dönemler olmaktan ziyade gele-
cek mücadeleler için bir haz›rl›k
dönemi olmal›d›r:

Hz.Muhammed (s.):
““EEyy iinnssaannllaarr!! SSiizzlleerr ssuullhh vvee

ssüükkuunneett ddeevvrriinnddeessiinniizz.. ZZaammaann
ssüürraattllee iilleerrlliiyyoorr.. GGöörrüüyyoorrssuunnuuzz
ggeeccee vvee ggüünnddüüzz hheerr yyeenniiyyii eesskkiittii-
yyoorr.. HHeerr uuzzaa¤¤›› yyaakk››nnllaaflfltt››rr››yyoorr,,

hheerr vvaa’’ddii ggeerrççeekklleeflflttiirriiyyoorr.. ÖÖyylleeyy-
ssee,, ggeelleecceekktteekkii mmüüccaaddeelleelleerr iiççiinn
hhaazz››rrllaann››nn.. ((SSuullhh iissee)) yyaakk››nnddaa
mmiiaadd›› ddoollaaccaakk oollaann bbiirr hhaazz››rrllaann-
mmaa ddeevvrreessiiddiirr.. 

KKaarraannll››kk ggeecceelleerr ggiibbii iiflfllleerr kkaa-
rr››flfltt››¤¤›› zzaammaann KKuurr’’aann--›› KKeerriimm’’ee

ssaarr››ll››nn››zz.. ÇÇüünnkküü oo,, flfleeffaaaatt eeddeenn vvee
flfleeffaaaattii kkaabbuull eeddiilleennddiirr.. KKeennddiissiinnee
uuyymmaayyaannllaarr››nn yyeenniillmmeeyyeenn hhaassmm››-
dd››rr””..

De¤erler aras› mücadele, Hz.
Adem’le ‹blis aras›nda Cennet’te
bafllay›p k›yamete kadar sürüp
gidecek bir mücadeledir. Bunu
biz ‹blis’in yemininde ve Allah’›n
‹blis’e yapt›¤› hitapta görmekte-
yiz:

““DDeeddii kkii:: ““MMaaddeemm ööyyllee,, bbeennii
aazzdd››rrdd››¤¤››nnddaann ddoollaayy›› oonnllaarr›› ssaapp-
tt››rrmmaakk iiççiinn 

MMuuttllaakkaa sseenniinn ddoossddoo¤¤rruu yyoo-
lluunnddaa ppuussuu kkuurruupp oottuurraaccaa¤¤››mm.. 

SSoonnrraa ddaa oonnllaarraa öönnlleerriinnddeenn,,
aarrkkaallaarr››nnddaann,, ssaa¤¤llaarr››nnddaann vvee ssooll-
llaarr››nnddaann kkeennddiilleerriinnee ssookkuullaaccaa-
¤¤››mm.. OOnnllaarr››nn ççoo¤¤uunnuu flflüükkrreeddiicciilleerr
bbuullmmaayyaaccaakkss››nn..””(7/ Araf 16)

““AAllllaahh oonnuu ((flfleeyyttaann››)) llâânneettllee-
mmiiflfl;; oo ddaa:: ""YYeemmiinn eeddeerriimm kkii,, kkuull-
llaarr››nnddaann bbeellllii bbiirr ppaayy eeddiinneeccee-
¤¤iimm"" ddeemmiiflflttiirr..

""OOnnllaarr›› mmuuttllaakkaa ssaapptt››rraaccaa-
¤¤››mm,, mmuuhhaakkkkaakk oonnllaarr›› bbooflfl kkuurruunn-
ttuullaarraa bboo¤¤aaccaa¤¤››mm,, kkeessiinnlliikkllee oonn-
llaarraa eemmrreeddeeccee¤¤iimm ddee hhaayyvvaannllaa-
rr››nn kkuullaakkllaarr››nn›› yyaarraaccaakkllaarr ((ppuuttllaarr
iiççiinn nniiflflaannllaayyaaccaakkllaarr)),, flflüüpphheessiizz
oonnllaarraa eemmrreeddeeccee¤¤iimm ddee AAllllaahh''››nn
yyaarraatttt››¤¤››nn›› ddee¤¤iiflflttiirreecceekklleerr"" ((ddee-
ddii)).. KKiimm AAllllaahh''›› bb››rraakk››rr ddaa flfleeyyttaann››
ddoosstt eeddiinniirrssee eellbbeettttee aappaaçç››kk bbiirr
zziiyyaannaa ddüüflflmmüüflflttüürr””.. (4 Nisa 118-
119)

Allah, fleytan›n ve onun yo-
lundan gidenlerin mücadele man-
t›¤›n› ve kullanaca¤› vas›talar› da
iffla etmekte ve bu mücadelenin,
s›n›rs›z ve topyekün özellikte ol-
du¤una dikkat çekmektedir:

““OOnnllaarrddaann ggüüçç yyeettiirrddiikklleerriinnii
sseessiinnllee ssaarrss››nntt››yyaa uu¤¤rraatt,, aattll››llaarr››nn
vvee yyaayyaallaarr››nnllaa oonnllaarr››nn üüssttüünnee
yyaayyggaarraayy›› kkooppaarr,, mmaallllaarrddaa vvee ççoo-
ccuukkllaarrddaa oonnllaarraa oorrttaakk ooll vvee oonnllaa-
rraa ççeeflfliittllii vvaaaaddlleerrddee bbuulluunn..”” fifieeyy-
ttaann,, oonnllaarraa aallddaattmmaaddaann bbaaflflkkaa bbiirr
flfleeyy vvaaaatt eettmmeezz..(17 ‹sra 64)

‹nsanl›¤›n kaderi, Hz. Adem’le
‹blis aras›ndaki mücadele ile be-
lirlenmifl ve flekillenmifltir. Bunun
sonucunda;

•• ‹‹kkii ddee¤¤eerr ssiisstteemmii:: HHaakk -- BBaatt››ll,,
HHiiddaayyeett -- DDaallaalleett

•• ‹‹kkii yyooll:: SS››rraatt›› mmüüssttaakkiimm -- fifieeyy-
ttaann››nn YYoolluu

•• ‹‹kkii rreehhbbeerr:: AAllllaahh++PPeeyyggaamm-
bbeerr++MMüü’’mmiinnlleerr -- fifieeyyttaann++TTaa-
¤¤uutt

•• ‹‹kkii kkiimmlliikk:: ‹‹mmaann eeddeennlleerr -- ‹‹nn-
kkaarr eeddeennlleerr

•• ‹‹kkii SSiisstteemm:: VVaahhyyee DDaayyaall›› -- HHee-
vvaayyaa DDaayyaall››

•• ‹‹kkii hheeddeeff:: CCeennnneett -- CCeehheennnneemm

meydana gelmifltir.

‹‹flflttee bbuu ddee¤¤eerrlleerr aarraass›› mmüüccaa-
ddeellee aannllaaflfl››llmmaaddaann,, ddüünnyyaaddaa ssüü-
rrüüpp ggiiddeenn oollaayyllaarr›› aallgg››llaammaakk,, aann-
llaammaakk vvee kkaavvrraammaakk mmüümmkküünn ddee-
¤¤iillddiirr.. Evrensellik iddias›ndaki
her de¤er sistemi, dünyaya ha-
kim olmak ister. De¤erler sistemi
mutlak hak oldu¤u inanc› ile inhi-
sarc›d›r. Aralar›nda s›n›rs›z ve
topyekün bir mücadele vard›r. Bu
de¤erlerin temel kanuniyetidir.
Bu de¤erler aras› mücadelenin
‘Tunç Yasas›’d›r. Hz. Muham-
med’in sulh ve sükunet dönemle-
rini, gelecek mücadeleler için bir
haz›rl›k dönemi olarak vas›flan-
d›rmas› bundand›r. 

BBuuggüünn ggeerrççeekktteenn bbiirr tteehhlliikkee
vvaarr mm››dd››rr?? VVaarrssaa nniiççiinn bbaazz››llaarr›› ttaa-

Bu ülkenin helâki, içine sürüklenmeye çal›fl›l-
d›¤› kardefl kavgas›d›r. Kardefli kardefle düfl-
man etmeye çal›flm›fllard›r, çal›flmaktad›rlar,
çal›flacaklard›r. Laik-Anti laik, Alevi- Sünni ve
Türk-Kürt geriliminin arkas›nda refahtan fl›-
mar›p azan bir zümre vard›r. Bunlar, ‘‘BBööll--
PPaarrççaallaa--YYöönneett’’ mant›¤›yla hareket eden, re-
fahtan fl›mar›p azan Bat› iflbirlikçisi bir tufey-
li tak›m›d›r. Bunlar Firavunî bir zihniyetin
müntesipleridirler.
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rraaff››nnddaann ggöörrüülleemmeemmeekktteeddiirr?? 

Bu sorunun cevab›n› bulmada

kolayl›k sa¤lamas› aç›s›ndan ta-

rihte vuku bulan bir olay› hat›rla-

makta fayda vard›r.

TTaarriihhtteenn BBiirr DDeerrss::

UUhhuudd SSaavvaaflfl›› yyaa ddaa 

TTeehhlliikkeeyyii GGöörreemmeemmeekk

Uhud Savafl›, ‹slâm tarihinde Be-

dir’den sonra yap›lan ikinci

önemli savaflt›r. Savafl öncesi,

savafl esnas› ve savafl sonras›

vuku bulan olaylar, tarih boyu

hep ders al›nmas› gereken özel-

liktedir.

Hz.Peygamber Uhud da¤›n-

daki geçite 40 okçu yerlefltirmifl

ve demifltir ki: 

““BBeennddeenn ssiizzee iikkiinnccii bbiirr eemmiirr

ggeelliinncceeyyee kkaaddaarr bbiizz ssaavvaaflfl›› kkaa-

zzaannssaakk ddaa kkaayybbeettsseekk ddee bbuulluunndduu-

¤¤uunnuuzz yyeerrddeenn aayyrr››llmmaayyaaccaakkss››-

nn››zz!!””

Geçidin bir taraf›nda 40 Müs-

lüman okçu, di¤er taraf›nda Halit

bin Velit’in kumandas›nda 200

kiflilik müflrik süvari birli¤i vard›r

ve bu 40 okçu, Müslümanlar› ar-

kadan vurmak isteyen Halit bin

Velit’i durdurmufltur. Bafllang›ç-

ta ‹slam ordusu savafl› kazanm›fl-

t›r. Müflrik ordusu, panik halinde

kaçmaktad›r. Müslüman savaflç›-

lar, harp meydan›nda ganimet

toplamaya bafllam›fllard›r. Sava-

fl›n kazan›ld›¤›n› ve ganimetin

topland›¤›n› gören geçitteki ok-

çulardan büyük bir k›sm›, gani-

metten paylar›n› almak için ko-
mutanlar›n›n emrini dinlemeyip,
görev bölgelerini terk etmifltir.
Geçitin ötesinde sab›rla bekleyen
Halit bin Velit, süvari birli¤i ile
geçite sald›r›r, 10 okçuyu öldüre-
rek ganimet toplamaya dalm›fl
olan ‹slam ordusunu arkadan vu-
rur. Bu haberin duyulmas› ile ka-
çan düflman ordusu geri döner.
Müslümanlar iki atefl aras›nda
kal›rlar ve da¤a çekilerek büyük
bir kay›p vermekten kurtulurlar. 

KKaazzaann››llmm››flfl bbiirr ssaavvaaflfl,, ggaannii-
mmeetttteenn ppaayy kkaappmmaa dduuyygguussuunnaa
kkuurrbbaann eeddiilleerreekk kkaayybbeeddiilliirr.. Nas›l
olmufltur da geçitin di¤er taraf›n-
da süvarileri ile bekleyen Halit
bin Velid görülemez olmufltur?
Bakmakla görmek niçin o anda
birden fakl›laflm›fl; görünenler
görülmez olmufltur? Niçin emir
unutulmufltur? 

GGöörreevvii tteerrkk eeddeenn bbuu iinnssaannllaarr,,
MMuuhhaacciirr vveeyyaa EEnnssaarr’’dd››.. Her ikisi
de ‹slam davas› için dünyay› göz-
lerinde ve gönüllerinde s›f›rla-
m›fllar; yaln›zca Allah’›n davas›
için seferber olmufllard›. Muha-
cirler, mallar›n›, mülklerini, her
fleylerini Mekke’de b›rakarak Me-
dine’ye göç etmiflti. Ensar ise
göç eden bu mü’min kardefllerine
kucak açm›fl, herfleylerini onlarla
paylaflm›flt›. Bir dava için dünya-
ya ve dünya nimetlerine baflkal-
d›rm›fl, tav›r koymufllard›. 

(Fakat Uhud günü) Samimi ol-
mak yetmemiflti. Geçidin di¤er
taraf›na bak›yorlar, fakat orada
tam karfl›lar›nda duran düflman
süvari birli¤ini göremiyorlard›. 

NNeeddeenn oo aannaa kkaaddaarr kkeennddii ddee-
¤¤eerrlleerrii iiççiinn mmüüccaaddeellee vveerreennlleerr,,
flflaahhssii mmeennffaaaatt eellddee eettmmee kkaayygg››ss››-
nnaa ddüüflflttüülleerr??

NNaass››ll oolldduu ddaa ddüünnyyaa ttaammaahh››
bbaasskk››nn ggeellddii,, eemmiirr uunnuuttuulldduu vvee
ggöözzlleerree ppeerrddee iinnddii?? 

Afla¤›daki ayetlerde bunun

1111 EEyyllüüll ssoonnrraass››nnddaa AABBDD,, ‹‹ssrraaiill vvee ‹‹nnggiilltteerree flfleeyy-
ttaann iittttiiffaakk››,, ‹‹ssllaamm ccoo¤¤rraaffyyaass››nnaa kkaarrflfl›› yyeennii bbiirr
HHaaççll›› SSeeffeerrii bbaaflflllaatt››pp yyüürrüüttmmeekktteeddiirr.. Bafllat›lan
bu haçl› savafllar› ile baflta ‹slam co¤rafyas› ol-
mak üzere tüm dünya, yeni bir so¤uk savaflla
tan›flm›flt›r. Bu yeni HHaaççll›› SSaavvaaflfl›› ve YYeennii SSoo¤¤uukk
SSaavvaaflfl, bu ülkede hem milletçe hem de Türki-
ye’yi yönetenlerce yeterince görülebilmifl ve
anlafl›labilmifl de¤ildir.
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cevab›n› bulabilmekteyiz:
“E¤er bir yara ald›ysan›z, o

kavme de benzeri bir yara de¤-
mifltir. OO ggüünnlleerrii,, bbiizz oonnllaarr›› iinnssaann-
llaarr aarraass››nnddaa tteeddaavvüüll eettttiirriipp dduurruu-
rruuzz..

BBuu,, AAllllaahh’’››nn iimmaann eeddeennlleerrii bbee-
lliirrttiipp aayy››rrmmaass›› vvee ssiizzddeenn flflaahhiittlleerr
eeddiinnmmeessii iiççiinnddiirr.. YYiinnee bbuu AAllllaahh’’››nn,,
iimmaann eeddeennlleerrii aarr››nndd››rrmmaass›› vvee kküüff-
rree ssaappaannllaarr›› yyookk eettmmeessii iiççiinnddiirr..

YYookkssaa ssiizz,, AAllllaahh iiççiinniizzddeenn ccii-
hhaadd eeddeennlleerrii bbeelliirrttiipp,, aayy››rrddeettmmee-
ddeenn vvee ssaabbrreeddeennlleerrii ddee bbeelliirrttiipp

aayy››rrtteettmmeeddeenn cceennnneettee ggiirriivveerree-
ccee¤¤iinniizzii mmii ssaanndd››nn››zz??”” (3 Ali ‹m-
ran 140-142) 

“BBuunnuu AAllllaahh ssiinneelleerriinniizzddeekkiinnii
ddeenneemmeekk vvee kkaallpplleerriinniizzddeekkiinnii
aarr››nndd››rrmmaakk iiççiinn yyaapptt››,, AAllllaahh,, ssiinnee-
lleerriinn öözzüünnddee ssaakkll›› dduurraann›› bbiilleenn-
ddiirr” (3 Ali ‹mran 154)

“‹ki misline u¤ratt›¤›n›z bir
musibet size isabet edince mi:
“Bu nereden?” dediniz? De ki:
??BBuu bbeellââyy›› kkeennddii bbaaflfl››nn››zzaa ssiizz ggee-
ttiirrddiinniizz..””

BBuu AAllllaahh’’››nn mmüümmiinnlleerrii aayy››rr-
ddeettmmeessii;; mmüünnaaff››kkll››kk yyaappaannllaarr›› ddaa

bbeelliirrttmmeessii iiççiinnddii……”” (3 Ali ‹mran,
165-167)

Uhut savafl›n›n bu flekildeki
seyrinde insanl›¤›n bir foto¤raf›
vard›r. ‹nsan›n temel bir zaaf›n›n
d›fla vurumu söz konusudur. O da
dünya tamah›d›r. Dünyevileflme-
dir. (Bu ayr› bir yaz› konusudur.
Burada üzerinde durulmayacak-
t›r.) Bunun için Allah, yukar›daki
ayetlerde 5 kez aarr››nnmmaadan bah-
setmektedir. Müslümanlar›n, mü-
naf›klardan ve kalbinde hastal›k
olanlardan ar›narak iktidar olma-
s› istenmektedir. Ancak böylesi
bir ar›nma hareketi ile, adaleti
hakim k›lacak flahit bir neslin or-
taya ç›kmas› sa¤lanabilir.

1111 EEyyllüüll ssoonnrraass››nnddaa AABBDD,, ‹‹ssrraa-
iill vvee ‹‹nnggiilltteerree flfleeyyttaann iittttiiffaakk››,, ‹‹ss-
llaamm ccoo¤¤rraaffyyaass››nnaa kkaarrflfl›› yyeennii bbiirr

hhaaççll›› sseeffeerrii bbaaflflllaatt››pp yyüürrüüttmmeekkttee-
ddiirr.. Bafllat›lan bu haçl› savafllar›
ile baflta ‹slam co¤rafyas› olmak
üzere tüm dünya, yeni bir so¤uk
savaflla tan›flm›flt›r. Bu yeni HHaaçç-
ll›› SSaavvaaflfl›› ve YYeennii SSoo¤¤uukk SSaavvaaflfl, bu
ülkede hem milletçe hem de Tür-
kiye’yi yönetenlerce yeterince
görülebilmifl ve anlafl›labilmifl de-
¤ildir. Düflman yan›bafl›m›zda,
hemen güneyimizdedir. Düflman,
fieytanî ‹ttifak’t›r. Yap›p edecek-
lerini de aç›kca söylemekten çe-
kinmemektedir. Buna karfl›l›k
Türkiye, kendi içinde iktidar ve
menfaat kavgas› yapmaktad›r.
Tamahkarl›k ve doymazl›¤›n göz-
leri karart›¤› bir dönemi yafla-
makta oldu¤umuzu söylemek
abart› de¤ildir.

“Kurt uzaklardan bakar, dalg›n
görürmüfl merkebi;

Sald›r›rm›fl ans›z›n yaydan bo-
flanm›fl ok gibi.

Lakin aflkolsun ki ald›rmaz da ot-
larm›fl eflek;

Sanki tavflanm›fl gelen yahut k›-
l›ks›z köstebek!

KKâârr ssaayyaarrmm››flfl bbiirr ttuuttaamm oott ffaazzllaa
oollssuunn yyuuttmmaayy››......

Hasm› derken çullanm›fl yutma-
dan son lokmay›!

Bir hakikatt›r bu, flaflmaz, bildi-
¤in üsluba sok:

HHaalliimmiizz mmeerrkkeeppllee kkuurrdduunn aayynn››
aassllaa ffaarrkk›› yyookk..”” 33

Dünyevileflme, kurulan tuzak-
lar›n görülmesine mani olmakta-
d›r. Tamah, insano¤lunun en cid-
di zaaf› olup neredeyse bütün tu-
zaklar bunu eksene al›p kurul-
maktad›r.

BBaaflfl TTuuzzaakkçç››,, EEnn bbüüyyüükk HHiilleekkâârr
fifieeyyttaann vvee DDüünnyyeevviilleeflflmmee TTuuzzaa¤¤››

Bilemedi¤imiz, alg›layamad›¤›-
m›z ve fakat varl›¤›na iman etti-

¤imiz bir zaman ve uzayda cin-
lerden olan ‹blis ile insanl›¤›n
atas› bir befler olan Hz. Adem ve
efli aras›nda vuku bulan bir mü-
cadele, insano¤lunun kaderinin
flekillenmesine sebep olmufltur.
Tevrat, ‹ncil ve Kur’ân’da yarat›-
l›fl olay› nispeten ayr›nt›l› olarak
anlat›l›r. Bu ayr›nt› bile konunun
önemini gösterir. Olaylar zinci-
rinde ortaya konulan, insano¤lu-
nun bir hayat serüvenidir. Haya-
t›m›z›n, bafl›m›za gelebilecek
olaylar›n bir foto¤raf›d›r. Olayla-
ra bu çerçevede bakt›¤›m›zda vu-
ku bulan olaylar›, daha rahat de-
¤erlendirebilir ve yolumuzu ay-
d›nlatabilecek meflaleyi bulabili-
riz.

Hz. Adem’le efli Allah taraf›n-
dan cennete yerlefltirilmifl ve
cennetteki yaflant›lar› ile ilgili
her türlü hukuk belirlenip kendi-
lerine bizzat Allah taraf›ndan bil-
dirilmifltir. Bir yasak a¤aç hariç,
geri kalan cennet nimetleri emir-
lerine verilmifltir. ‹blis’in tek düfl-
manlar› oldu¤u kendilerine belir-
tilerek ondan sak›nmalar› isten-
mifltir. Cennette kalmalar›, yasak
a¤açtan yememelerine ba¤lan-
m›flt›r. 

Kur’ân ayetlerinden, yasak
a¤ac›n mahiyetinin Hz.Adem’le
efli taraf›ndan bilinmedi¤i ve fa-
kat ‹blis taraf›ndan bilindi¤i anla-
fl›lmaktad›r. ‹blis, a¤ac›n mahiye-
ti hakk›nda Hz.Adem’le efline
yüzde yüz yanl›fl bilgi vererek in-
sano¤lunun yap›s›nda var olan
tamahkârl›k, doymazl›k duygusu-
nu afl›r› bir flekilde tahrik edip on-
lar› kurdu¤u tuza¤a düflürmüfl-
tür: 

“(Allah): Ve ey Adem, sen ve
eflin cennete yerlefl. ‹kiniz de di-
ledi¤iniz yerden yiyin; ama flu
a¤aca yaklaflmay›n. Yoksa zalim-
lerden olursunuz.
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fifieeyyttaann,, kkeennddiilleerriinnddeenn ''öörrttüü-
llüüpp ggiizzlleenneenn ççiirrkkiinn yyeerrlleerriinnii'' aaçç››-
¤¤aa çç››kkaarrmmaakk iiççiinn oonnllaarraa vveessvveessee
vveerrddii ve dedi ki:

““RRaabbbbiinniizziinn ssiizzee bbuu aa¤¤aacc›› yyaa-
ssaakkllaammaass››, yyaallnn››zzccaa,, ssiizziinn iikkii mmee-
lleekk oollmmaammaann››zz vveeyyaa eebbeeddii yyaaflflaa-
yyaannllaarrddaann kk››ll››nnmmaammaann››zz iiççiinnddiirr..””

Ve: ““GGeerrççeekktteenn bbeenn ssiizzee öö¤¤üütt

vveerreennlleerrddeenniimm”” diye yemin de
etti.

Böylece onlar› aallddaattaarraakk ddüü-
flflüürrddüü.. A¤ac› tatt›klar› anda ise,
aayy››pp yyeerrlleerrii kkeennddiilleerriinnee bbeelliirriivveerr-
ddii ve üzerlerini cennet yaprakla-
r›ndan yamay›p-örtmeye bafllad›-
lar. 

(O zaman) Rableri kendilerine

seslendi: ““BBeenn ssiizzii bbuu aa¤¤aaççttaann
mmeenneettmmeemmiiflfl mmiiyyddiimm?? VVee flfleeyyttaa-
nn››nn ddaa ssiizziinn ggeerrççeekktteenn aappaaçç››kk bbiirr
ddüüflflmmaann››nn››zz oolldduu¤¤uunnuu ssööyylleemmee-
mmiiflfl mmiiyyddiimm??””

(Allah) Dedi ki: ““KKiimmiinniizz kkiimmii-
nniizzee ddüüflflmmaann oollaarraakk iinniinn..

EEyy AAddeemmoo¤¤uullllaarr››, flfleeyyttaann,, aann-
nnee vvee bbaabbaann››zz››nn ççiirrkkiinn yyeerrlleerriinnii
kkeennddiilleerriinnee ggöösstteerrmmeekk iiççiinn,, eellbbii-
sseelleerriinnii ss››yy››rrttaarraakk,, oonnllaarr›› cceennnneett-
tteenn çç››kkaarrdd››¤¤›› ggiibbii ssaakk››nn ssiizzii ddee bbiirr
bbeellaayyaa uu¤¤rraattmmaass››nn.. ÇÇüünnkküü oo vvee
ttaarraaffttaarrllaarr››,, ((kkeennddiilleerriinnii ggöörreemmee-
yyeeccee¤¤iinniizz yyeerrddeenn)) ssiizzlleerrii ggöörr-
mmeekktteeddiirr.. BBiizz ggeerrççeekktteenn flfleeyyttaann-
llaarr››,, iinnaannmmaayyaaccaakkllaarr››nn ddoossttllaarr››
kk››lldd››kk..””(7Araf 19-27))

“Ey Âdem! dedik, bu, hem se-
nin için hem de eflin için büyük
bir düflmand›r. 

Sak›n sizi cennetten ç›karma-
s›n; sonra yorulur, s›k›nt› çeker-
sin!

fiimdi burada senin için ne
ac›kmak vard›r, ne de ç›plak kal-
mak.

Yine burada sen, susuzluk
çekmeyecek, s›caktan da bunal-
mayacaks›n.

Derken fleytan onun akl›n› ka-
r›flt›r›p ""EEyy ÂÂddeemm!! ddeeddii,, ssaannaa
eebbeeddiilliikk aa¤¤aacc››nn›› vvee ssoonnuu ggeellmmeezz
bbiirr ssaallttaannaatt›› ggöösstteerreeyyiimm mmii??""

NNiihhaayyeett oonnddaann yyeeddiilleerr.. BBuunnuunn
üüzzeerriinnee kkeennddiilleerriinnee aayy››pp yyeerrlleerrii
ggöörrüünnddüü. 

Dedi ki: BBiirrbbiirriinniizzee ddüüflflmmaann
oollaarraakk hheeppiinniizz oorraaddaann ((cceennnneett-
tteenn)) iinniinn!!

Art›k benden size hidayet
geldi¤inde, kim benim hidayeti-
me uyarsa o sapmaz ve bedbaht
olmaz.”(20 taha 116-123)

Ayetler ‹blis’in flahs›nda fley-
tanlar›n düflünce mant›¤›n› aç›k-
lamaktad›r. Yasak a¤ac›n mahi-
yetini bildi¤i halde yüzde yüz
çarp›tarak yalan söylemifltir. ‹n-

Günümüzün en büyük fleytan› kimdir? Bafl fley-
tan bugün Siyonizm’dir. Onun kolluk kuvvetleri
ABD, ‹srail ve ‹ngiltere’dir. ABD-‹srail-‹ngiltere
fleytanî ittifak grubu, özellikle 11 Eylül sonras›n-
da ‹blis’in Hz. Adem’le efline yalan söylemesi,
gerçekleri çarp›tmas› gibi, olaylar› çarp›t›p in-
sanl›¤a yalan söylemifl ve onlar› aldatm›fld›r. Hâ-
lâ aldatmaya da devam etmektedirler. Afganis-
tan ve Irak iflgallerindeki gerekçelerinin hiçbiri
do¤ru de¤ildi ve sonuçta da iddialar›n›n hiçbirini
delillendirememifllerdir. Irak’›n gelece¤i konu-
sunda da yalan söylemektedirler. PKK konusun-
da da yalan söylemektedirler.



KASIM ‘07 UMRAN 1111

KapakALLAH’IN ‹‹P‹NE SSARILIN

san yap›s›nda var olan duygular›
afl›r› bir flekilde tahrik etmifltir.
Var olan konumdan gerçeklefl-
mesi mümkün olmayan daha üst
bir konum vaad etmifltir(7/20,
20/120). Bütün bunlar› dostluk
ve Hz. Adem’le eflinin iyili¤ini is-
tedi¤i için yapt›¤›n› söylemifl-
tir(7/21).

GGöörrüülleebbiilleeccee¤¤ii ggiibbii TTuuzzaakk,, HHii-
llee,, OOyyuunn,, PPuussuu,, PPllaann vvee AAllddaattmmaa
kkaavvrraammllaarr›› iillee DDüünnyyeevviilleeflflmmee vvee
TTaammaahh aarraass››nnddaa iillggiinnçç bbiirr iilliiflflkkii
vvaarrdd››rr.. Bu kavramlar aras›nda
belli farkl›l›klar vard›r. Ancak bu-
rada hepsi, TTuuzzaakk kelimesi kap-
sam›nda ifade edilmektedir. 

TTuuzzaakk KKuurrmmaakk,, fifieeyyttaann vvee 
TTaarraaffttaarrllaarr››nn››nn DDaaiimmaa 

BBaaflflvvuurrdduu¤¤uu BBiirr MMüüccaaddeellee AArraacc››dd››rr

Hz. Adem’le ‹blis aras›nda vuku
bulan bu mücadele, sadece o âna
ve o mekana ait olmufl olsayd›
üzerinde durmaya de¤mezdi. Oy-
sa ‹blis, belli bir zamana kadar
yaflamak için Allah’tan izin alm›fl
ve bu sürede insano¤luna savafl
açaca¤›n› aç›kca beyan etmifltir.
Kur’ân-› Kerim ve di¤er kutsal ki-
taplar›n tümü, fleytan ve onun
yolundan gidenlerin S›rat-› Müs-
takîm üzere olanlara açacaklar›
mücadeleyi anlatarak insanlar›
uyarmakta, onlara yol göster-
mektedirler. Nitekim Kur’ân, ya-
rat›l›fl olay›ndaki bu mücadele-
den hareketle bunun yaln›zca o
zamana ve o mekana has bir
özellik olmad›¤›na, sürekli bir ol-
gu oldu¤una dikkat çeker. (Bkz:
7 Araf 27)

Kur’an, Müslümanlara tuzak
kuranlar›/kuracak olanlar› fley-
tan ve fleytan›n izinde gidenler
olarak genel bir çerçeveye otur-
tur. Ancak fleytan›n izinden gi-
denler grubunu de¤iflik sûrelerde
deflifre ederek daha ayr›nt›l› bir

ttuuzzaakk kkuurraannllaarr listesi sunar bize.
Bununla bizi e¤itir, ö¤üt al›p ge-
rekeni yapmam›z› ister. Kur’ân’a
göre, fleytan›n yan› s›ra;
-- ‹‹nnkkaarr eeddeennlleerr(14/46, 16/127,

89/11-17, 52/42, 8/30,
35/10,43),

-- MMüüflflrriikklleerr (7/195, 11/55,
21/69,70, 37/98),

-- MMüüsstteekkbbiirrlleerr(34/33, 35/43),
-- ZZaalliimmlleerr(7/123),
-- RReeffaahhttaann flfl››mmaarr››pp aazzaann-

llaarr(10/21),
-- KKiittaapp eehhllii(3/54) de,  müslü-

manlara tuzak kurmak için
hep bir gayretin içerisinde ol-
mufllar ve de olacaklard›r.

““OOnnllaarrddaann öönncceekkiilleerr ddee hhiilleellii--
ddüüzzeennlleerr kkuurrmmuuflflllaarrdd››;; fakat dü-
zen kuruculu¤un (tedbirlerin,
karfl›l›k vermelerin) tümü Allah'a
aittir.”(13/42)

“Onlardan öncekiler, hhiilleellii ddüü--
zzeennlleerr kkuurrmmuuflflllaarrdd›› ddaa,, Allah(›n
azab emri) onlar›n kurduklar› ya-
p›lar›n temellerine geldi, böylece
üstlerindeki tavan tepelerine çök-
tü; azab onlara fluurunda olmad›k-
lar› yerden gelmiflti.” (16/26)

2211.. AAssrr››nn BBüüyyüükk fifieeyyttaann››:: 
SSiiyyoonniizzmm

fiimdi sormam›z gereken soru
fludur: GGüünnüümmüüzzüünn eenn bbüüyyüükk flfleeyy-
ttaann›› kkiimmddiirr?? BBaaflfl flfleeyyttaann bbuuggüünn

SSiiyyoonniizzmm’’ddiirr.. OOnnuunn kkoolllluukk kkuuvv-
vveettlleerrii AABBDD,, ‹‹ssrraaiill vvee ‹‹nnggiillttee-
rree’’ddiirr..

ABD-‹srail-‹ngiltere fleytanî
ittifak grubu, özellikle 11 Eylül
sonras›nda ‹blis’in Hz. Adem’le
efline yalan söylemesi, gerçekleri
çarp›tmas› gibi, olaylar› çarp›t›p
insanl›¤a yalan söylemifl ve onla-
r› aldatm›fld›r. Hâlâ aldatmaya da
devam etmektedirler. Afganistan
ve Irak iflgallerindeki gerekçele-
rinin hiçbiri do¤ru de¤ildi ve so-

nuçta da iddialar›n›n hiçbirini de-
lillendirememifllerdir. Irak’›n ge-
lece¤i konusunda da yalan söyle-
mektedirler. 

PKK konusunda da yalan söy-
lemektedirler. Bir taraftan
PKK’y› terörist ilan ederken di-
¤er taraftan onlar› al›p e¤itmifl,
onlara her türlü lojistik deste¤i
vermifllerdir. 

Seçim öncesinde s›n›r ötesi
operasyon tart›fl›ld›¤› bir dönem-
de, ABD’de yap›lan meflhur Hud-
son toplant›s›nda Amerikal›lar›n,
PKK liderlerinin Türkiye’ye veri-
lebilece¤ini aç›k bir flekilde be-
yan etmeleri, PKK üzerinde ne
denli nüfuza sahip olduklar›n›
göstermektedir. O gün s›n›r ötesi
operasyonu geçersiz hale getir-
mek için yap›lan teklif, bugün ne-
den geçerli de¤ildir? ‹fline geldi¤i
için Abdullah Öcalan’› paketleyip
Türkiye’ye teslim eden ABD, ni-
çin PKK liderlerini paketleyip
Türkiye’ye teslim etmemekte-
dir? Stratejik dost/ortak olman›n
gere¤i böyle olmas› gerekmez
mi?

TTeehhlliikkeellii oollaann,, bunlar› yapma-
malar› de¤ildir. 

TTeehhlliikkeellii oollaann,, bunlar›n as›l ni-
yetlerinin Türkiye taraf›ndan
okunamam›fl olmas›d›r.

TTeehhlliikkeellii oollaann,, fieytanî ‹ttifak-
tan medet umulmufl olmas›d›r. 

Geniflletilmifl Ortado¤u’ya
iliflkin haritalar›nda Türkiye, bö-
lünmüfl olarak yer almaktad›r.
K›br›s’ta Annan Plan› desteklen-
mifl olmas›na karfl›l›k ne ABD, ne
AB, verdikleri sözleri tutmam›fl-
lar, KKTC’yi cezaland›rmaya de-
vam etmifllerdir. Bütün bunlar
gözümüzün önünde cereyan et-
mektedir. Bunlar bizim nas›l dos-
tumuz/stratejik orta¤›m›z olabi-
lir? 

Biz Müslüman olarak kald›¤›-
m›z sürece Bat› bizi düflman ola-
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rak görmektedir. Uluslararas›

flartlar elverdi¤i sürece her türlü

düflmanl›¤› yapmakta, göster-

mekte hiçbir sak›nca görmemifl-

lerdir, bundan sonra da görme-

yeceklerdir. 
TTeehhlliikkeellii oollaann,, onlar›n düfl-

manl›klar› de¤ildir. 
TTeehhlliikkeellii oollaann,, onlardan düfl-

manl›¤›n beklenilmemifl olmas›;

onlar›n gerçekten içten dost ka-

bul edilmesidir. 
TTeehhlliikkeellii oollaann,, ülke içerisinde

bulunan baz› insan unsurlar›n›n

onlarla her zaman iflbirli¤i içeri-

sine girebilmeleridir

Biz, onlar›n yapt›klar›na k›z-

m›yoruz. Onlar kendileri aç›s›n-

dan yapmas› gerekenleri yap›-

yorlar. Bizim k›zg›nl›¤›m›z, y›llar-

ca bunlar› bu ülkenin insanlar›na

dost diye takdim edip kabul ettir-

meye çal›flan anl› flanl› siyaset

erbab›na ve devlet ricalinedir. 

Bizim öfkemiz, bunlar›n bü-

tün bu ihanetlerine ra¤men bun-

larla görüflmeyi, foto¤raf çektir-

meyi bir güç kazanmak olarak

anlayan ve takdim edenleredir. 

Bizim öfkemiz, so¤uk savafl

döneminde her fleyi ABD’ye ihale

edip yan gelip uyuyanlarad›r. 

Bizim öfkemiz, M‹T ve Özel

Harp Dairesi gibi hayati kurumla-

r›n maafllar›n›n do¤rudan ABD

taraf›ndan verilmesine ses ç›kar-

mayanlarad›r. 

Bizim öfkemiz, harp sanayiini

kurmay›p ülkenin savunmas›n›
fleytan›n kolluk kuvveti olan NA-
TO’ya havale edenleredir. 

Bizim öfkemiz, özellefltirme
ad› alt›nda ülkenin tüm stratejik
alt yap›s›n› uluslararas› sermaye-
ye verenleredir. 

Bizim öfkemiz, parlamentoya
girmeden önce seslendirdi¤i ger-
çekleri, parlamentoya girdikten
sonra dile getirmeyen siyasetçi-
leredir. 

PPaarrllaammeennttoo dd››flfl›› ssiiyyaasseett ola-
rak görevimiz, bütün bu gerçek-
leri millete anlat›p, milleti bir bü-
tün olarak 21. asr›n fleytanlar›n›n
ve Firavunlar›n›n karfl›s›na dik-
mektir. Bunun için de fleytan›n
yolundan gidenlerin ttuuzzaakk mant›-
¤›n› ve al›flkanl›klar›n› millete an-
latmak temel görevimizdir. 

RReeffaahhttaann fifi››mmaarr››pp AAzzaannllaarr››nn 
KKuurrdduu¤¤uu TTuuzzaakk:: 

‘‘HHaallkkaa RRaa¤¤mmeenn HHaallkk ‹‹ççiinn’’

Türkiye, bünyesinde bir ana te-
zad› yüz y›ld›r yaflamaktad›r.
1071’den beri savafl/mücadele
halinde oldu¤u Bat› dünyas›n›n
kültür ve medeniyet de¤erlerine
dayanan bir sistem, Türkiye’de
halka ra¤men infla edilip halka
ra¤men yaflat›lmaya çal›fl›lmak-
tad›r. MMaa¤¤lluubbiiyyeettlleerriinn oolluuflflttuurrdduu-
¤¤uu bbiirr kkoommpplleekkssiinn eettkkiissii iillee TTüürrkkii-
yyee’’yyii yyöönneetteennlleerr,, UUmmrraann ((KKüüllttüürr

vvee MMeeddeenniiyyeett)) aarraayy››flfl››nn››,, yyaannll››flfl
MMeeccrraallaarraa ttaaflfl››mm››flfl vvee yyaannll››flfl PP››-
nnaarrllaarrddaann bbeesslleennmmeeyyee ççaall››flflmm››flfl-
llaarrdd››rr.. Bunun sonucunda bat›l›
de¤erlere göre flekillenen siste-
min a¤›rl›k merkezi ile millî ve dî-
nî de¤erlere göre flekillenen mil-
letin a¤›rl›k merkezi olmak üzere
iki a¤›rl›k merkezi ortaya ç›km›fl-
t›r. Sistemin a¤›rl›k merkezinde
yer alan, refahtan fl›mar›p azan
az›nl›k bir grub, y›llarca Bat› ile
iflbirli¤i halinde milletin ensesin-

Eski CIA ajan›n›n söyledi¤i fludur: Türkiye’yi bir
Kürt-Türk iç savafl› içerisine sokar›z. Tuzak
buysa, oyun buysa; yap›lacak olan, Türk-Kürt
kardeflli¤ini bozacak her türlü yanl›fl söylem ve
uygulamalardan kaç›nmakt›r. Sokak hareketle-
rine, taflk›nl›klara sebebiyet verilmemelidir.
Sonuca kan dökerek de¤il kalpleri feth ederek
gidilmelidir. Bu ülkenin çimentosu ‹slam’d›r.
Bu topraklar 1071’den bu yana ‹slam’la yo¤rul-
mufltur. Unutulmas›n ki bu topraklarda bu iki
halk›n kanlar› birbirine kar›flm›flt›r. Bu toprak-
lar› kanlar›yla beslemifllerdir.
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de boza piflirerek Türkiye’yi bu
hale getirmifllerdir. Ekonomiyi,
hhaarrss› ve nneesslli yok etmek için elle-
rinden gelen tüm gayreti göster-
mifllerdir:

“‹‹nnssaannllaarrddaann ööyylleessii ddee vvaarrdd››rr
kkii,, ddüünnyyaa hhaayyaatt››nnaa iilliiflflkkiinn ssöözzlleerrii
sseenniinn hhooflfluunnaa ggiiddeerr vvee kkaallbbiinnddeekkii-
nnee rraa¤¤mmeenn AAllllaahh''›› flflaahhiidd ggeettiirriirr;;
ooyyssaa oo aazz››ll›› bbiirr ddüüflflmmaanndd››rr..

OO,, iiflfl bbaaflfl››nnaa ggeeççttii mmii ((yyaa ddaa
ss››rrtt››nn›› ççeevvrriipp ggiittttii mmii)) yyeerryyüüzzüünn-
ddee ffeessaadd çç››kkaarrmmaayyaa,, eekkiinnii vvee nneess-
llii hheellaakk eettmmeeyyee ççaabbaa hhaarrccaarr.. AAll-
llaahh iissee,, ffeessaadd›› ((bboozzgguunnccuulluu¤¤uu vvee
kk››flflkk››rrtt››cc››ll››¤¤››)) sseevvmmeezz.. ”(2Bakara
204-206)

Halka yabanc›laflm›fl, iflbirlik-
çi, zalim, mütekebbir ve müstek-
bir bu insan unsurunun, bu ülke-
nin helak olmas›na sebebiyet ve-
recek tahribatlar›na mani olmaz
isek ilahi sünnet tecelli edecek
ve bu ülke helaka do¤ru sürükle-
necektir:

“Biz, bir ülkeyi helak etmek
istedi¤imiz zaman, onun ''vvaarrll››kk

vvee ggüüçç ssaahhiibbii öönnddee ggeelleennlleerriinnee''
eemmrreeddeerriizz,, bbööyylleelliikkllee oonnllaarr oonnddaa
bboozzgguunnccuulluukk çç››kkaarr››rrllaarr. Art›k
onun üzerine söz hak olur da,
onu kökünden darmada¤›n ede-
riz.”(17 ‹sra 16)

Kin, nefret ve düflmanl›k üze-
rine kurulu bir sistem, hantallafl-
m›fl, çal›flt›r›lamaz, 

iflletilemez bir hale gelmifltir.
Bafllang›çta millet için bir tuzak
iken flimdi bizzat savunucular›n›n
aya¤›na dolan›p onlar için de bir
tuzak olmufltur:

“(HHeemm ddee)) BBuu nneeffrreettlleerriinniinn ssee-
bbeebbii yyeerryyüüzzüünnddee bbüüyyüükkllüükk ttaassllaa-
yyaarraakk vvee kkööttüüllüü¤¤üü ttaassaarrllaayy››pp ddüü-
zzeennlleennlleemmeelleerriiddiirr.. OOyyssaa hhiilleellii--ddüü-
zzeenn,, kkeennddii ssaahhiibbiinnddeenn bbaaflflkkaass››nn››
ssaarr››pp--kkuuflflaattmmaazz.. Art›k onlar önce-
kilerin sünnetinden baflkas›n› m›

gözlemektedirler? Sen, Allah'›n
sünnetinde kesinlikle bir de¤iflik-
lik bulamazs›n ve sen, Allah'›n
sünnetinde kesinlikle bir dönü-
flüm de bulamazs›n.” (35/43)

“BBööyylleeccee bbiizz,, hheerr üüllkkeenniinn öönn-
ddee ggeelleennlleerriinnii --oorraaddaa hhiilleellii--ddüü-
zzeennlleerr kkuurrssuunnllaarr ddiiyyee-- oorraann››nn
ssuuççlluu--ggüünnaahhkkâârrllaarr›› kk››lldd››kk.. OOyyssaa
oonnllaarr,, hhiilleellii--ddüüzzeennii aannccaakk kkeennddii-
lleerriinnee kkuurraarrllaarr ddaa bbuunnuunn flfluuuurruunnaa
vvaarrmmaazzllaarr..

Bu, suçlu-günahkârlara, kur-
duklar› hileli-düzenleri nedeniyle
fliddetli bir azab ve Allah kat›nda
bir küçüklük isabet edecektir.”
(6/123-124)

SSoonnuuçç:: KKaarrddeeflfl KKaavvggaass›› TTuuzzaa¤¤››nnaa 
DDüüflflmmeemmeekk ‹‹ççiinn 

AAllllaahh’’››nn ‹‹ppiinnee SSaarr››llmmaakk

Gelinen bu nokta önemlidir. Bu
sistemden milletin kahir ekseri-
yetinin flikayetçi olmas›, bu ülke-
yi seven herkes taraf›ndan iyi de-
¤erlendirilmelidir. Toplumun tüm
katmanlar›n› kucaklayacak bir
anayasa haz›rlanmas› için gerek-
li hassasiyet gösterilmelidir. Bu
dönemde anayasa tasla¤› haz›r-
lan›r m› tarz›nda yap›lacak tel-
kinler, milletin gerçekten iktidar
olmas›n› engelleyece¤i gibi, bir
sosyal bar›fl›n yap›lmas›na da
mani olacakt›r. Yeni bir anayasa,
yeni bir sosyal mukavele ve bar›fl
demektir. Bu yeni sosyal muka-
velenin özü, adalete dayanmal›-
d›r. Unutulmamas› gereken ger-
çek, adalet yoksa bar›fl›n da ol-
mayaca¤›d›r.

Bu ülkenin helaki, içine sürük-
lenmeye çal›fl›ld›¤› kardefl kavga-
s›d›r. Kardefli kardefle düflman
etmeye çal›flm›fllard›r, çal›flmak-
tad›rlar, çal›flacaklard›r. Laik-An-
ti laik, Alevi- Sünni ve Türk-Kürt
geriliminin arkas›nda refahtan fl›-
mar›p azan bir zümre vard›r.

Bunlar, ‘‘BBööll--PPaarrççaallaa--YYöönneett’’ man-
t›¤›yla hareket eden, refahtan fl›-
mar›p azan Bat› iflbirlikçisi bir tu-
feyli tak›m›d›r. Firavunî bir zihni-
yetin müntesipleridirler:

“Gerçek flu ki, FFiirraavvuunn yyeerryyüü-
zzüünnddee ((MM››ss››rr''ddaa)) bbüüyyüükklleennmmiiflfl vvee
oorraann››nn hhaallkk››nn›› bbiirrttaakk››mm ff››rrkkaallaarraa
aayy››rr››pp bbööllmmüüflflttüü;; oonnllaarrddaann bbiirr bböö-
llüümmüünnüü ggüüççtteenn ddüüflflüürrüüyyoorr,, eerrkkeekk
ççooccuukkllaarr››nn›› bboo¤¤aazzllaayy››pp kkaadd››nnllaarr››-
nn›› ddiirrii bb››rraakk››yyoorrdduu.. ÇÇüünnkküü oo,, bboozz-
gguunnccuullaarrddaanndd››..””((2288//44))

fieytanî ‹ttifak, y›llarca uygu-
lad›klar› politikalarla Türkiye’de
ektikleri nifak tohumlar›ndan
fayda ummakta kardefli kardefle
k›rd›rmaya çal›flmaktad›rlar:

Graham Fuller: “Kürtlerin bu
üç ülkede giriflece¤i özerklik, ar-
d›ndan gelebilecek ba¤›ms›zl›k
ve hatta birlik aray›fllar› bölgeyi
istikrars›z k›lacakt›r. Böyle bir
e¤ilim art›k en az›ndan Irak’ta
önüne geçilmez bir hal alm›flt›r.
Sadece zaman, bölgesel olaylar
ve izlenilecek politikalar bu soru-
nun cevab›n› verebilecektir…
EE¤¤eerr AAnnkkaarraa bbuu ssüürreeccii dduurrdduurr-
mmaayyaa ççaall››flfl››rrssaa oorrttaayyaa çç››kkaaccaakk ssoo-
nnuuçç tteehhlliikkeellii vvee mmaassrraaffll›› oollaabbiilliirr..
BBööyyllee bbiirr ddeenneemmee ssaaddeeccee TTüürrkkii-
yyee’’nniinn öönneemmllii bbiirr ppaarrççaass››nn›› kkaayy-
bbeettmmeessiinnee yyooll aaççmmaayy››pp,, kkaaçç››nn››ll-
mmaazz oollaarraakk TTüürrkkiiyyee’’nniinn ddii¤¤eerr bbööll-
ggeelleerriinnee ddaa¤¤››llmm››flfl KKüürrtt ttoopplluulluu¤¤uu-
nnuunn ddaa iissttiikkrraarrss››zzll››¤¤››nnaa sseebbeepp

oollaaccaakktt››rr.. Kürt sorunu, Türki-
ye’nin gelecekteki istikrar›, böl-
gedeki rolü ve Bat› ve ABD iliflki-
leri için büyük önem tafl›makta-
d›r”.4

Eski CIA ajan›n›n söyledi¤i flu-
dur: Türkiye’yi bir Kürt-Türk iç
savafl› içerisine sokar›z. Tuzak
buysa, oyun buysa; yap›lacak
olan Türk-Kürt kardeflli¤ini boza-
cak, her türlü yanl›fl söylem ve
uygulamalardan kaç›nmakt›r. So-
kak hareketlerine, taflk›nl›klara
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sebebiyet verilmemelidir. Sonu-
ca kan dökerek de¤il kalpleri feth
ederek gidilmelidir. 

Bu ülkenin çimentosu ‹s-
lam’d›r. Bu topraklar 1071’den bu
yana ‹slam’la yo¤rulmufltur. Unu-
tulmas›n ki bu topraklarda bu iki
halk›n kanlar› birbirine kar›flm›fl-
t›r. Bu topraklar› kanlar›yla bes-
lemifllerdir. Baba bir tarafta anne
bir taraftad›r. Dede/nine bir ta-
rafta torun bir taraftad›r. Da-
y›/amca bir tarafta ye¤en bir ta-
raftad›r. Hala/teyze bir tarafta
ye¤en bir taraftad›r. Day› bir ta-
rafta amca bir taraftad›r. Onun
için bu iki halk etle kemik gibidir.
Refahtan fl›mar›p azanlar›n oyu-
nuna gelinmezse böyle bir iç ça-
t›flma olmaz. Ancak problemler,
öncelikle çözülmeli, kalplerdeki
k›rg›nl›klar tedavi edilmelidir.

‹çimizdeki zalimlerin, iflbirlik-
çilerin ve beyinsizlerin yapt›klar›
zulümlerden, uygulad›klar› yanl›fl
politikalardan dolay› kalplerde
meydana gelen savrulma ancak
ve ancak ‹slam’la, Kur’ân’la teda-
vi edilebilir:

“AAllllaahh''››nn iippiinnee hheeppiinniizz ss››mmss››kk››
yyaapp››flfl››nn.. DDaa¤¤››ll››pp aayyrr››llmmaayy››nn.. VVee
AAllllaahh''››nn ssiizziinn üüzzeerriinniizzddeekkii nniimmeettii-
nnii hhaatt››rrllaayy››nn.. HHaannii ssiizz ddüüflflmmaannllaarr
iiddiinniizz.. OO,, kkaallpplleerriinniizziinn aarraass››nn›› uuzz-
llaaflfltt››rr››pp--››ss››nndd››rrdd›› vvee ssiizz OO''nnuunn nnii-
mmeettiiyyllee kkaarrddeeflfllleerr oollaarraakk ssaabbaahh-
llaadd››nn››zz.. YYiinnee ssiizz,, ttaamm aatteeflfl ççuukkuu-
rruunnuunn kk››yy››ss››nnddaayykkeenn,, oorraaddaann ssiizzii
kkuurrttaarrdd››.. Umulur ki hidayete
erersiniz diye, Allah, size ayetle-
rini iflte böyle aç›klar.”(3 Ali ‹m-
ran 103)

“Ey iman edenler, bir toplu-
lukla karfl› karfl›ya geldi¤iniz za-
man, dayan›kl›k gösterin ve Al-
lah'› çokça zikredin. Umulur ki
kurtulufl (felah) bulursunuz.

AAllllaahh''aa vvee RReessuullüünnee iittaaaatt eeddiinn
vvee ççeekkiiflfliipp bbiirrbbiirriinniizzee ddüüflflmmeeyyiinn,,
ççöözzüüllüüpp yy››llgg››nnllaaflfl››rrss››nn››zz,, ggüüccüünnüüzz,,

ddeevvlleettiinniizz ggiiddeerr.. SSaabbrreeddiinn.. fifiüüpp-
hheessiizz AAllllaahh,, ssaabbrreeddeennlleerrllee bbeerraa-
bbeerrddiirr.”(8/45,46)

Bu ülkenin insanlar›n›n kkaallpp-
lleerrii, Kur’ân P›nar› ile y›kanarak
ar›nd›r›lmal›d›r. Kalplerdeki bü-
tün kirler temizlenmelidir. 

ÇÇüünnkküü KKuurr’’âânn flfliiffaadd››rr:
“Ey insanlar, RRaabbbbiinniizzddeenn ssii-

zzee bbiirr öö¤¤üütt,, ssiinneelleerrddee oollaannaa bbiirr flflii-
ffaa vvee mmüü''mmiinnlleerr için bir hidayet
ve rahmet geldi.”(10/57)

“KKuurr''aann''ddaann mmüü''mmiinnlleerr iiççiinn flflii-
ffaa vvee rraahhmmeett oollaann flfleeyylleerrii iinnddiirr-
mmeekktteeyyiizz. Oysa o, zalimlere ka-
y›plardan baflkas›n› artt›r-
maz.”(17/82)

“De ki:’OO,, iimmaann eeddeennlleerr iiççiinn
bbiirr hhiiddaayyeett vvee bbiirr flfliiffaadd››rr. ‹man et-
meyenlerin ise kulaklar›nda bir
a¤›rl›k vard›r ve o (Kur'an), onla-
ra karfl› bir körlüktür. ‹flte onlara
(sanki) uzak bir yerden sesleni-
lir.’”(41/44)

ÇÇüünnkküü KKuurr’’âânn yyooll ggöösstteerreenn-
ddiirr::

“AAllllaahh,, rr››zzaass››nnaa uuyyaannllaarr›› bbuu-
nnuunnllaa kkuurrttuulluuflfl yyoollllaarr››nnaa uullaaflfltt››rr
vvee oonnllaarr›› kkeennddii iizznniiyyllee kkaarraannll››kk-
llaarrddaann nnuurraa çç››kkaarr››rr.. OOnnllaarr›› ddooss-
ddoo¤¤rruu yyoollaa yyöönneellttiipp--iilleettiirr.”(5/16)

BBööyyllee bbiirr yyooll ggöösstteerriicciinniinn PP››-
nnaarr››nnddaa aarr››nnaarraakk fifieeyyttaannîî ‹‹ttttiiffaakk››nn
kkuurrdduu¤¤uu vvee kkuurraaccaa¤¤›› ttüümm ttuuzzaakk-
llaarr ppaarraammppaarrççaa eeddiilleebbiilliirr::

ÇÇüünnkküü,, bbüüttüünn ttuuzzaakkllaarr AAllllaahh’’aa
aaiittttiirr (13 Rad 42).

ÇÇüünnkküü,, AAllllaahh’’››nn ttuuzzaa¤¤›› ddaahhaa
ssüürraattlliiddiirr (10 Yunus 21).

ÇÇüünnkküü,, AAllllaahh’’››nn ttuuzzaa¤¤›› eenn iiyyiissii,,
eenn hhaayy››rrll››ss››dd››rr (8 Enfal 30; 3 Ali
‹mran 54)

ÇÇüünnkküü,, AAllllaahh’’››nn ttuuzzaa¤¤›› eenn eett-
kkiinn vvee ssaa¤¤llaamm oollaann››dd››rr (7 Araf
183; 68 Kalem 45).

ÇÇüünnkküü,, AAllllaahh ttuuzzaa¤¤aa ttuuzzaakkllaa
cceevvaapp vveerriirr (8 Enfal 30; 3 Ali ‹m-
ran 54; 14 ‹brahim 46).

ÇÇüünnkküü,, AAllllaahh kkaaffiirrlleerriinn ttuuzzaa¤¤››-
nn›› bboozzaarr,, aalltt üüsstt eeddeerr vvee ‹‹mmaann

eeddeennlleerrii kkoorruurr (8 Enfal 18; 3 Ali
‹mran 54; 35 Fat›r 10, 43, 44; 40
Mümin 45; 27 Neml 50,51; 86
Tar›k 11-17; 105 Fil 2).

ÇÇüünnkküü,, MMeelleekklleerr kkuurruullaann ttuu-
zzaakkllaarr›› yyaazzmmaakkttaadd››rrllaarr (10 Yunus
21).

Bunun için bu ülkenin gerçek
sahibi ve hakimi olarak milletin
iktidar› önündeki tüm engeller
kald›r›lmal›d›r. Yeni anayasa bu-
na göre flekillenmelidir.

MMiilllleettii bbuu üüllkkeeddee ggeerrççeekk aann-
llaammddaa mmuukktteeddiirr yyaapp››pp ttooppyyeekküünn
bbiirr mmüüccaaddeelleeyyee kkaatt››llmmaass››nn›› ssaa¤¤-
llaammaakk,, 2211.. aassrr››nn FFiirraavvuunnllaarr››nn››nn
kkaarrflfl››ss››nnaa çç››kkaarraabbiillmmeekk tteekk ççöö-
zzüümm vvee tteekk çç››kkaarr yyoolldduurr..

AAnnccaakk bbuu dduurruummddaa,, fifieeyyttaannîî
‹‹ttttiiffaakk››nn kkuurrdduu¤¤uu ttuuzzaakkllaarrddaann
kkaayygg›› dduuyyuullmmaazz (16 Nahl 127; 27
Neml 70).

AAnnccaakk bbuu dduurruummddaa,, fifieeyyttaannîî
‹‹ttttiiffaakk››nn ttuuzzaakkllaarr›› bbooflflaa çç››kkaarr (40
Mümin 25).

AAnnccaakk bbuu dduurruummddaa,, fifieeyyttaannîî
‹‹ttttiiffaakk kkeennddii ttuuzzaa¤¤››nnaa ddüüflfleerr (52
Tur 42).

AAnnccaakk bbuu dduurruummddaa,, kkööttüü nnii-
yyeettllee ttuuzzaakk kkuurraannllaarr››nn ttuuzzaakkllaarr››
bbooflflaa çç››kkaarr//bboozzuulluurr (35 Fat›r 10;
40 Mümin 25,36,37).

AAnnccaakk bbuu dduurruummddaa,, ZZaalliimmllee-
rriinn ttuuzzaa¤¤›› bbooflflaa çç››kkaarr (40 Mümin
36,37).

AAnnccaakk bbuu dduurruummddaa,, ttuuzzaakk
kkuurrmmaakk iisstteeyyeennlleerr hhüüssrraannaa uu¤¤rraarr

(21 Enbiya 70; 37 Saffat 98).
HHeeddeeff,, BBüüyyüükk GGüüççllüü GGeerrççeekk-

tteenn TTaamm BBaa¤¤››mmss››zz TTüürrkkiiyyee’’ddiirr..
HHeeddeeff,, MMiilllleettiinn BBiirrllii¤¤ii’’ddiirr..
HHeeddeeff,, ÜÜmmmmeettiinn BBiirrllii¤¤ii’’ddiirr..

KKaayynnaakkllaarr
1- Vatandafl A., Armagedon, Türkiye

‹srail Gizli Savafl›, Timafl Yay›nla-
r› ‹stanbul, (1997) S: 31

2- Vatandafl A., Age. S:69 
3- Ersoy,M. A., Safahat, S: 311
4- Vatandafl A., Age., S: 84
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““FFee--eeyynnee tteezzhheebbûûnn??”” 

K
ur’ân-› Hakîm, vahyî ger-

çeklikten flüphe edip ona

s›rt çeviren insanlara,

toplumlara böyle seslenir: ““SSiizz

nneerreeyyee ggiiddiiyyoorrssuunnuuzz??”” (81/26)

Bu sars›c› ve silkeleyici ifa-

denin ard›ndan mutlak gerçe¤i

bir kez daha tekrarlar:

““BBuu ((KKuurr’’âânn)),, bbüüttüünn iinnssaann-

ll››kk//ââlleemmlleerr iiççiinn bbiirr öö¤¤üütt vvee uuyyaa-

rr››ddaann bbaaflflkkaa bbiirr flfleeyy ddee¤¤iillddiirr;; ddooss-

ddoo¤¤rruu bbiirr iissttiikkaammeett ttuuttttuurrmmaakk

iisstteeyyeennlleerr oonnuu ddiinnlleerrlleerr..””

(81/27-28)

Y›llar y›l› bu topraklarda ya-

ban-c› bir tarz-› hayat› egemen

k›lmak için bütün imkanlar›n› se-

ferber eden, milletin kadîm vah-

yî gelene¤inden derin bir kuflku,

kopufl ve inkâr sürecine girmek-

le kalmay›p tam aksi istikamet-

teki ““bbaatt››--ll kkooflfluussuu””nu sürdüren

ve halk›n› da kendi arkas›ndan

sürüklemeye çal›flan ehli gaflet

seçkincilerimize, biz de Kur’ân

diliyle seslenmeliyiz:

““FFee--eeyynnee tteezzhheebbûûnn??”” 

Evet, bu gidifl nereye? 

Vahyî gerçekli¤e s›rt çevir-

mekle bafllayan bu baflafla¤› gi-

difl nereye kadar?

Yaklafl›k yüz-yüzelli y›l önce

uç veren bu kendinden, kendi

de¤erlerinden ve köklü ‹slâm ge-

lene¤inden flüphe edifl ve kopufl

sürecinin, izmihlâlimize yol aç-

mamas› için, ““dduurr yyoollccuu!!”” deyip,

hepimizi sarmas› muhtemel bir

yang›na, felakete karfl› herkesi

uyarman›n tam zaman›!

***

Kur’ân-› Mübîn, öncekilerden

‹lâhî Kelâm’› bir miras gibi dev-

ral›p da onun flaflmaz ö¤retileri

hakk›nda zanna kap›larak ddeerriinn

bbiirr flflüüpphheeyyee ve tteerreeddddüüddee dü-

flenlerin (42/14);

-Kendi flüpheleri ve endiflele-

ri içinde ooyynnaayy››pp//ooyyaallaann››pp dduurr-

dduukkllaarr››nn›› (44/9),

-Kendilerini ttuuttaarrss››zzll››¤¤aa, kkaaoo-

ssaa ve çç››kkmmaazzaa iten bir kuflku içi-

ne girdiklerini (34/54; 41/45),

-fifiüüpphhee ve tteerreeddddüütt içinde bir

o yana bir bu yana gidip geldik-

lerini/bbooccaallaadd››kkllaarr››nn››(9/45),

-Kuflku dolu kalplerinin ççaatt››flfl-

mmaa vvee ççaallkkaanntt›› içinde ppaarraammppaarr-

ççaa oldu¤unu (9/110),

-Nihayet, kuflkular›n›n Ahi-

ret’i inkar boyutuna varmas› se-

bebiyle gerçekleri göremeyecek

kadar kköörrlleeflflttiikklleerriinnii (27/66) be-

yan buyurur.

Vahyin ayd›nl›¤›ndan kopuk

bu kköörr ggiiddiiflflin sonu ise elbette

felâkettir.

Kitâb-› Kerîm, bu ba¤lamda; 

-Peygamberlerinin getirdik-

lerinden ciddi flüphe içinde olan

Nuh, Ad, Semûd kavmini(14/9),

-Hz.Salih’in(a.s) davetine;

“Bizi benimsemeye ça¤›rd›¤›n il-

keler konusunda koyu bir kuflku

içindeyiz” (11/62) diye karfl›l›k

verenleri,

-Hz.Yusuf’un(a.s) Rabbinden

getirdi¤i vahyî gerçeklikten kufl-

ku duyanlar› (40/34),

-Hz.Musa’ya(a.s) verilen Ki-

tab’dan fliddetli bir tereddüt ve

flüphe içinde olanlar› (11/110) ve

onlar›n feci sonlar›n› nas›l kendi

elleriyle haz›rlad›klar›n› birer ib-

ret vesikas› olarak sunar bize.

Kitab’›n flaflmaz hakikatlerini

fluursuzca küçümseyerek kkaalldd››-

rr››pp aarrkkaallaarr››nnaa aattaannllaarr››nn yani bile

bile ona ss››rrtt ççeevviirreenn Kitap varis-

lerinin(2/101) -Hz. fiuayb’›n ifa-

desiyle- gerçekte Allah’a s›rt çe-

virdiklerini (11/92) ve bu inkar-

c›/nankör ve küstah tutumlar›-

n›n karfl›l›¤› olarak (dünya ve

ahirette) aallççaalltt››cc›› vvee rrüüssvvaayy eeddii-

ccii bbiirr aazzaabb›› hak ettiklerini (11/93,

94) yine Kur’ân bildirir bize.

***

Tanzimat-Meflrutiyet döne-

minde ‘garpl›laflma’ sevdalar›

kronikleflmekle kendi de¤erle-

rinden flüpheye düflen gaflet eh-

li elitimiz, tarihçi Engelhardt’›n

ifadesiyle, dünyaya ""flflaaflfl››"" bakar

oldular; art›k onlar›n ““bbiirr ggöözzüü

ddoo¤¤uu''ddaa,, bbiirr ggöözzüü bbaatt››''ddaa”” idi. Bu

““flflaaflfl›› bbaakk››flfl””,, ‹ttihatç› ve Cumhu-

riyetçi elitimize gelince ““kköörr bbaa-

kk››flfl”” halini ald›; zira ifl art›k hay-

ranl›ktan ç›k›p kara sevdaya dö-

BU G‹D‹fi NEREYE?

Abdullah YY›ld›z
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nüflmüfl ve kendini inkâr nokta-

s›na varm›flt›. Neml sûresinin

66.âyetinde iflaret edilen kköörrllüükk,

iflte böyle bir inkâr›n sonucu ol-

sa gerektir.

Bu kköörrllüükk, meftunu olduklar›

bbaatt››ll--›› ddee¤¤eerrlleerrii tepeden afla¤›

zorla halka benimsetmeye, bunu

yapabilmek için de milletin gen-

lerine kadar ifllemifl kköökkllüü ddee¤¤eerr-

lleerrii ve onlar› flekillendiren aziz

‹slâm’›n bizzat kendisini de tas-

fiyeye yeltenmeye kadar götür-

dü onlar›. Bin küsur y›l boyunca

toplumsal hayat›m›z›, kültürü-

müzü, kimli¤imizi, medeniyeti-

mizi bütün alanlar›, unsurlar› ve

detaylar›yla ilmek ilmek doku-

yan ‹‹ssllââmm’’››nn ddeerriinn iizzlleerriinnii bu

topraklardan silip atmak gibi

ak›ld›fl› bir maceraya kalk›flmak

ve bunu inatla sürdürmek... ‹flte

bu co¤rafyada yüzelli y›ld›r ya-

flanan s›k›nt›lar›n, kaoslar›n,

problemlerin temelinde bu yyaa-

mmaann ççeelliiflflkkii ve bu iissttiikkââmmeett kkaayy-

mmaass›› yat›yor!..

Milletimizin, aslî ve asil de-

¤erler sistemi olan ‹slâm’a ye-

niden dönmesi yönündeki her

çaba, bu ülke halk›na ve de¤er-

lerine s›rt çeviren malum odak-

larca hep ‘tehlike’ olarak alg›-

land›. Sermayeye, medyaya ve

di¤er iktidar ayg›tlar›na hükme-

den bu odaklar, halk› sindirmek

için suni gerilimler üretmekten,

komitac› yöntemlere ve psiko-

lojik harp tekniklerine baflvur-

maktan hiç perva etmediler. Bu

gözü kara/kör inat, Balkan Har-

bi’nde yaflanan ‹ttihatç›-‹tilafç›

çekiflmesinde oldu¤u gibi Bal-

kanlar›n elimizden ç›kmas›na

ve koskoca bir imparatorlu¤un

-‹ttihatç›lar eliyle- paramparça

olmas›na yol açmakla kalmad›; -

maalesef- bugün de eenn tteemmeell

zzaaaaff sseebbeebbiimmiizz olmaya devam

ediyor... 

Kendi halk›n›n inanc›n›, iba-

detini, de¤er yarg›lar›n›, hayat

tarz›n›, giyim-kuflam›n› bir “öcü”

gibi görmeye devam eden, hatta

bir “tehlike/tehdit” unsuru sa-

yan, kendi insan›yla kavgal› bir

seçkinci elit tipi herhalde sade-

ce bu topraklarda var ve hiç de

›slah-› nefs etmifle benzemiyor...

BBaaflflöörrttüü yyaassaa¤¤›› gibi bir saç-

mal›k, hiçbir ülkede bu kadar

uzun süre ve inatla sürdürülme-

di! Bafllar›n› örten han›mlar›n,

‘inananlar-inanmayanlar’ ay›r›-

m›na yol açt›¤›, bafllar›n› örtme-

yenlere ‘siz inançs›zs›n›z, ç›p-

laks›n›z’ demek istedi¤i, ‘‘mmaahhaall-

llee bbaasskk››ss››’’ yapt›¤› türünden akla

‹nsanl›k tarihinde b›rak›n farkl› uluslar›, kül-
türleri, dilleri; farkl› din ve mezhepleri de ba-
r›fl ve huzur içinde bir arada yaflatmay› yüz-
y›llar boyu baflarabilmifl bir medeniyet biriki-
mine sahip olanlar›n, yine akla ziyan bir uulluuss-
ççuu//››rrkkçç›› ssööyylleemme sar›larak bin y›ld›r etle t›r-
nak olduklar› kardeflleriyle -Allah korusun- bir
iiçç ssaavvaaflfl›n efli¤ine gelmeleri anlafl›labilir bir
fley midir?
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ziyan yorumlara Türkiye’den

baflka bir yerde rastlanabilir

mi?! %99’u Müslüman bir ülke-

de birkaç liseli k›z namaz k›ld›

diye veya Çanakkale flehitli¤ini

baflörtülü gezdi diye k›yameti

koparan bir medyay› nerede bu-

labilirsiniz?! Bu ne yaman bir

iinnaatt, nas›l bir kköörrllüükktür?

‹nsanl›k tarihinde b›rak›n

farkl› uluslar›, kültürleri, dilleri;

farkl› din ve mezhepleri de bar›fl

ve huzur içinde bir arada yaflat-

may› yüzy›llar boyu baflarabil-

mifl bir medeniyet birikimine sa-

hip olanlar›n, yine akla ziyan bir

uulluussççuu//››rrkkçç›› ssööyylleemme sar›larak

bin y›ld›r etle t›rnak olduklar›

kardeflleriyle -Allah korusun- bir

iiçç ssaavvaaflfl›n efli¤ine gelmeleri an-

lafl›labilir bir fley midir?

22 Temmuz’da kadîm dini

refleksini öne ç›karan halk›m›z›n

inanc›, de¤erleri, k›l›k-k›yafeti

üzerindeki yyaassaakkllaarr››nn kkaallkkmmaass››

ve kendi üretimi olmayan Kürt

sorununun da ‹‹ssllââmm kkaarrddeeflflllii¤¤ii

temelinde çözülmesi yönünde

verdi¤i mesaj› bir imkân olarak

de¤erlendirmek yerine; ortaya

ç›kan bbaahhaarr hhaavvaass››n›n bir anda

kk››flfla çevirilmesine, terörün esra-

rengiz bir flekilde t›rmand›r›l›p

alevlendirilmesine zemin haz›r-

lamak ve Say›n GGüüll’ün bölge zi-

yareti ile sönmeye yüz tutan

ateflin üzerine adeta körükle git-

mek kköörrllüükk de¤il de nedir?!

Umal›m ki, flehit cenazelerini bi-

le rakiplerine karfl› bir ‘araç’ ola-

rak kullanmaktan çekinmeyen,

GGaabbaarr’da 13 Mehmed’imizi yitir-

di¤imizde ‘halk›n yeterli tepkiyi

vermedi¤ini’ söyleyerek, DDaa¤¤ll››-

ccaa’da yine 13 yi¤idimiz flehid

olunca -Erzurum örne¤indeki gi-

bi- yürekleri a¤za getiren kkaarrddeeflfl

kkaavvggaass›› ortam›na adeta çanak

tutan derin güçlerin bu kköörrllüü¤¤üü,

umar›z topyekün felaketimizle

sonuçlanmaz.

Tarih kadar eski bu aayymmaazzll››kk

karfl›s›nda Kutlu Kitap, Kutlu

Nebi’ye(s.) flu ikaz› emretmiflti:

““DDee kkii:: EEyy iinnssaannllaarr!! ‹‹flflttee ssiizzee

RRaabbbbiinniizzddeenn HHaakk//KKuurr’’âânn ggeellmmiiflfl

bbuulluunnuuyyoorr.. AArrtt››kk kkiimm ddoossddoo¤¤rruu

yyoolluu//iissttiikkaammeettii ttuuttaarrssaa,, aannccaakk

kkeennddii lleehhiinnee ttuuttaarr;; kkiimm ddee ssaappaarr-

ssaa,, oo ddaa aannccaakk kkeennddii aalleeyyhhiinnee ssaa-

ppaarr.. BBiilliinn kkii,, ssiizziinn ddaavvrraann››flfl››nn››zz-

ddaann ssoorruummlluu ddee¤¤iilliimm bbeenn..”” (Yu-

nus 10/108)

Duam›z; ilahi gerçeklikten

kuflku duyup ona s›rt çevirmekle

olaylara kköörr ve flflaaflfl›› bakan gaflet

ehlinin tevbe ve isti¤far edip

hem kendi lehlerine hem de mil-

let lehine do¤ru bir istikamet

tutturmas›d›r.

Bin küsur y›l boyunca toplumsal hayat›m›z›, kül-
türümüzü, kimli¤imizi, medeniyetimizi bütün
alanlar›, unsurlar› ve detaylar›yla ilmek ilmek
dokuyan ‹‹ssllââmm’’››nn ddeerriinn iizzlleerriinnii bu topraklardan
silip atmak gibi ak›ld›fl› bir maceraya kalk›flmak
ve bunu inatla sürdürmek... ‹flte bu co¤rafyada
yüzelli y›ld›r yaflanan s›k›nt›lar›n, kaoslar›n,
problemlerin temelinde bu yyaammaann ççeelliiflflkkii ve bu
iissttiikkââmmeett kkaayymmaass›› yat›yor!..
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T
ürkiye 1984 y›l›ndan itiba-
ren yak›c› bir terör sorunu
ile bo¤uflmaktad›r. Yakla-

fl›k 23 y›ldan bu yana binlerce va-
tan evlad›n›n ölümüne neden
olan terör son günlerde tekrar
yükselifle geçmifltir. Son bir ay
içinde yaklafl›k 30 askerimiz fle-
hit olmufl, 8 askerimiz de kaç›r›l-
m›flt›r. Böylesi bir sald›r›ya ma-
ruz kalan hiçbir egemen devlet
duyars›z kalamaz. Nitekim hükü-
met TBMM’den bir tezkere ç›kar-
tarak, bir y›l süresince ordunun
s›n›r ötesine gönderilmesi husu-
sunda yetki alm›flt›r.

Silahl› kuvvetler, s›n›r ötesi
bir harekât konusunda haz›rl›kla-
r›n› sürdürürken, hükümet de ko-
nuya taraf olan ‹ngiltere, ABD ve
Irak’la görüflerek, soruna diplo-
matik bir hal çaresi bulma konu-
sunda çabalar›n› sürdürmektedir.

OOllaayyllaarr NNeeddeenn HH››zz KKaazzaanndd›› ??

Son dönemde neden olaylar bir-
den bire bu kadar h›z kazanm›fl-
t›r? Nispeten duraklayan terör
neden yo¤un bir flekilde tekrar
gündeme gelmifltir?

Olay› iki boyutlu incelemekte
yarar var. 

BBiirriinncciissii;; 2222 TTeemmmmuuzz sseeççiimm-
lleerriinnddee AAKKPP’’nniinn bbööllggeeddee eellddee eett-
ttii¤¤ii bbaaflflaarr››:: AKP’nin seçimlerde,

PKK’n›n do¤rudan destekledi¤i
DTP’den daha fazla oy almas› te-
rörün yükseltilmesinde etken
olan nedenlerden bir tanesidir.
PKK, sosyal taban›n›n AKP tara-
f›ndan kuflat›ld›¤›n› hissetmifl ve
bu taban› kendi etraf›nda topar-
lamak için siyaset zeminini yok
eden teröre baflvurmufltur.

‹‹kkiinncciissii;; PPKKKK’’nn››nn TTüürrkkiiyyee’’yyii
tteerrbbiiyyee eettmmeekk iisstteeyyeenn vvee TTüürrkkiiyyee
iillee bbiirr hheessaappllaaflflmmaa iiççiinnddee oollaann
ggüüççlleerriinn kkuullllaanndd››kkllaarr›› bbiirr öörrggüütt
oolldduu¤¤uu ggeerrççee¤¤iinniinn aaçç››¤¤aa çç››kkmmaass››::
Bütün terör örgütlerinin, bir ta-
k›m gizli servislerle, devletlerle
irtibatl› oldu¤u bilinen bir ger-
çektir. PKK da bu gerçe¤in istis-
nas› de¤ildir. Ancak, Irak’›n ABD
taraf›ndan iflgalinden sonra
PKK’n›n eskiye nazaran daha so-
fistike silahlar kullanan ve daha
karmafl›k eylemler yapabilen bir
örgüt haline geldi¤ini ABD iflgali
alt›ndaki bir bölgede hiçbir zor-
lukla karfl›laflmadan icra-i faali-
yet yapt›¤›n› görüyoruz. ‹flgal gü-
cünün müsamahas› olmadan
böyle rahat bir faaliyetin yap›la-
bilece¤ini düflünmek biraz safdil-
lik olur.

Nitekim son dönemde örgü-
tün elinde Amerikan silahlar› ol-
du¤u Türkiye taraf›ndan ortaya
ç›kar›l›nca, ABD komik bir izahta
bulundu; Irak’a gönderilen ve

orada kaybolan 190 bin silahtan
bir k›sm›n›n örgütün eline geçmifl
olabilece¤ini söyledi. Bu söylem
bile, PKK’n›n ABD iflgalindeki
Irak topraklar›nda himayeye
mazhar oldu¤unu gösteriyor.

Peki ABD kadim müttefiki(!)
Türkiye’ye karfl› neden böyle
davran›yor? Gerek Ermeni tasa-
r›s›, gerekse PKK terör örgütü
vas›tas›yla Türkiye neye ikna
edilmeye çal›fl›l›yor?

CCeezzaallaanndd››rr››llaann TTüürrkkiiyyee’’nniinn 

YYeennii DD››flfl PPoolliittiikkaa AAnnllaayy››flfl›› 

Bu sorunun cevab› Türkiye’nin
son 5 y›l içinde uygulad›¤› d›fl po-
litikada yatmaktad›r kanaatimce.
Son dönemde Türkiye komflula-
r›yla iliflkilerini h›zla gelifltirmek-
tedir; Yunanistan’dan ‹ran’a ka-
dar ticari ve siyasi iliflkileri gelifl-
tirmek konusunda çabalar sarf
edilmektedir. ABD’nin sorunlu ol-
du¤u ve terörist ülkeler listesinin
bafl›na koydu¤u ‹ran ve Suriye ile
Türkiye, beklenenin ötesinde iyi
iliflkiler içindedir. Filistin sorunu-
na yaklafl›m›, Hamas konusunda-
ki Türkiye’nin tavr›, ABD-‹srail
ikilisini memnun etmemektedir.

Ayr›ca 1 Mart Tezkeresinin
reddinden sonra Ortado¤u’daki
bölge ülkelerinin ve özellikle böl-
ge halklar›n›n Türkiye’ye bak›fl›n-
da ciddi de¤ifliklikler olmufltur.
Bölgenin Türkiye’ye bak›fl›nda
kuflkudan sempatiye evrilen bir
süreç yaflanmaktad›r. Türkiye
bunlar› ABD’ye karfl› olsun diye
de¤il, kendi menfaatlerine uygun
oldu¤u için gerçeklefltirmektedir.
Bütün bunlar Türkiye-ABD iliflki-
lerinin bir de¤iflim geçirdi¤ini ve
ABD’nin bekledi¤i geleneksel çiz-
gide gitmedi¤ini göstermektedir.

Nitekim eski CIA görevlisi
analist GGrraahhaamm FFuulllleerr “Türki-
ye’nin, Washington’un bask›lar›

TERÖR SORUNU SADECE
TERÖRDEN M‹ ‹BARET?

Cevat ÖÖzkaya
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ne olursa olsun kendi ç›karlar›
do¤rultusunda hareket edece¤i
gerçe¤ine al›fl›rsak iyi olur” di-
yor.

Fuller, ABD ve Türkiye’nin d›fl
politika konusundaki ihtilaflar›n›
yedi bafll›k alt›nda s›ral›yor: 

“1- TTeerröörriizzmm: ABD’nin Orta-
do¤u politikalar› bölgede fliddeti
teflvik etti ve El-Kaide’yi Türki-
ye’nin kap›s›na kadar getirdi. 2-
‹‹rraann: Washington yönetimi, Tür-
kiye’ye ‹ran ile iliflkilerine son
vermesine yönelik bask›lar›n› çok
patavats›zca yürüttü. 3- SSuurriiyyee:
Türkiye-Suriye iliflkileri çok can-
land›. Ankara Washington yöneti-
minin fiam’› d›fllamas› için yapt›¤›
bask›lara direndi. 4- EErrmmeenniissttaann:
Ankara ile Erivan’›n verimli gayr-
› resmi temaslar› var. Ancak Er-
meni diasporas› gerilimi art›ran
kilit faktörlerden biri. 5- RRuussyyaa:
Ankara, Rusya ile iliflkilerine de-
¤er veriyor ve ABD’nin NATO ge-
nifllemesi ve füze kalkan› gibi
planlar›na karfl› ç›k›yor. 6- FFiilliiss-
ttiinn: Ankara’n›n Hamas’› meflru
görmesine Washington karfl› ç›k›-
yor. Ankara’n›n ‹srail ile iyi iliflki-
leri var ancak elefltirilerde de bu-
lunuyor. 7- KKüürrttlleerr: ABD’nin son
Irak politikalar› Türkiye için fela-
ket oldu. Irak’›n kuzeyindeki olu-
flum Türkiye’deki ayr›l›kç›l›¤› tefl-
vik ediyor.”

Fuller’in bu tespitleri, Türk-
ABD iliflkilerinin geleneksel çizgi-
de gitmedi¤inin kan›t›. Durumun
böyle geliflmesini kabullenmek
yerine, Türkiye’yi eski ray›na
oturtmaya zorlamak da ABD’nin
al›flkanl›¤›. Tam bu noktada eski
M‹T müsteflar› SSöönnmmeezz KKöökkssaall’›n
flu söylediklerine dikkat etmeli-
yiz. “Biliyoruz ki, Türkiye 2002
seçimlerinden sonra belirli bir is-
tikrara kavufltu. Bunu söyleyince
illa AKP’li olunmuyor ama d›fl gö-
rüntü böyle. Bu durum bir sürü

ülkeyi rahats›z ediyor... Bilinen
bir taktiktir. D›fl servisler (siz
devletler olarak okuyun) önünü-
ze bir sorun atarlar ve siz y›llar-
ca onunla bo¤uflur kendinize ge-
lemezsiniz. fiimdi de Türkiye’nin
bu kadar süratli aç›l›mlar yapma-
s› baz› çevreleri rahats›z etti. Bu
kadar h›zl› gitmesin. Ne ölsün, ne
de yaflas›n dendi. Biz de gerçek-
ten ifli gücü b›rak›p kendi içimize,
kendi kavgalar›m›za dönmeye
bafllad›k.”

Bu son terör olaylar›na bir de
Fuller’in ve Say›n Köksal’›n tes-
pitleri aç›s›ndan bakmakta yarar
var.

BBiizzddee HHiiçç KKaabbaahhaatt YYookk mmuu??

Yukar›da, karfl›laflt›¤›m›z terör
olay› ilgili olarak d›fl güçlerin et-
kisinden bahsettik. Biz Türkiye
olarak her fleyi do¤ru yapt›k da,
d›fl güçler mi bu sorunu büyüttü-
ler? Bize iliflkin, hem Türkler’e
hem de Kürtler’e iliflkin hiçbir ka-
bahat yok mu?

Türkiye’nin y›llardan bu yana
devam eden yaras›d›r Kürt soru-
nu. Ulus devlet sürecinde oluflan
farkl› bir milliyetçilik anlay›fl›n›n
ve bu anlay›fl istikametinde gelifl-
tirilen politikalar›n büyüttü¤ü bir
sorun. Önce inkâr politikas›yla
bafllayan, süreç içinde olaylar›n
zorlamas›yla kabul noktas›na ge-

len resmi söylemin ve politikala-
r›n sorunu baflkalar›n›n müdaha-
lesine müsait bir yara haline ge-
tirdi¤i gün gibi aflikâr.

“Resmi söylem, y›llarca tarih-
ten ve gelenekten, medeniyeti-
mizin dilinden kopuk yabanc›lafl-
t›r›c› bir dil kulland›. Bu dildeki
yabanc›laflt›r›c› içerik sadece
Kürtleri inkâr etmesiyle s›n›rl›
de¤ildi. Kürtleri de Türk kabul
eden bu söylemdeki Türk tan›m›
da Türk’e o kadar uzak, Türk’ü de
ötekilefltiren bir muhtevaya sa-
hip. Bu nedenle inkâr ederken de
kabul ederken de gelifltirdi¤i
“Kürt realitesi” söylemi hala
Türk’le bar›fl›k de¤il. Çünkü resmi
söylemin Türk’ü, tarihinden, ge-
lene¤inden, medeniyetinden ko-
par›lm›fl bir Türk tan›m›d›r, t›pk›
yap›lmak istenen yeni Kürt tan›-
m› gibi.” (Akif Emre, “Türk’ü
Kürt’ü Rehin Alan Söylem”, Yeni
fiafak, 18.10.2007)

Türk’ü de Kürt’ü de rehin alan
bu söylemi de¤ifltirmek ve söyle-
mi inanc›m›z›n, medeniyetimizin
diline aktarma çabas› içine gir-
mek önemli bir bafllang›ç olacak-
t›r. Mealen “Biz sizi birbirinizle
tan›fl›p/anlaflas›n›z diye kavimle-
re ay›rd›k” diyen ilahi gerçe¤i
rehber alarak meseleye yaklafl-
mak sorunun çözümünde önemli
bir ad›m olacakt›r.

Bugüne kadar sorunun iza-
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h›nda kullan›lan dil, sorunun halli
konusunda gösterilen atalet ma-
alesef meseleyi oldukça s›k›nt›l›
ve baflkalar›n›n müdahalesine
aç›k bir boyuta tafl›m›flt›r.

Bugün yaflad›¤›m›z terör be-
las› sadece Kürt meselesinden
kaynaklanan bir sorun de¤ildir.
ABD?nin ve müttefiklerinin dün-
yaya ve bölgeye vermek istedik-
leri düzenden ba¤›ms›z olarak
düflünemeyiz bugün olanlar›.
ABD D›fliflleri Bakan› Rice 4 y›l
önce Fas’tan bafllay›p Kazakis-
tan’a kadar devam eden bölgede
22 ülkenin s›n›rlar›n›n de¤iflece-
¤inden bahsetmiflti. Büyük Orta-
do¤u veya Geniflletilmifl Ortado-
¤u ba¤lam›nda düflünülen bu de-
¤iflimlerden vazgeçildi¤ini göste-
ren bir emare yok. Projenin de-
mokrasi aya¤›n›n flimdilik yarar-
s›z görülerek ask›ya al›nmas›
projenin ortadan kalkt›¤›n› gös-
termiyor. Bugün Irak’ta ve bölge-
nin tamam›nda olanlar› böylesi
büyük bir projenin parçalar› ola-
rak okumazsak gerçe¤i görebil-
me imkan›na saip olamay›z.

Irak’ta uygulanan kontrollü
kaos bütün bölgeyi etkilecek un-
surlar› içinde bar›nd›rmaktad›r.
Irak bu anlamda bölgenin küçük
bir örne¤idir. Bölgede olabilecek
tüm ayr›mlar›n (mezhebi, etnik,
siyasi) karfl›l›klar› Irak’ta bulun-
maktad›r. Etnik veya mezhebi
gruplar aras›ndaki her çat›flmada

büyüyen nefret, bölgenin her ül-
kesine yay›lma potansiyeline sa-
hiptir.

Amerika maalesef yüzy›llar
öncesinden kanl› olarak bafllayan
ama uzun süredir nispeten sakin
bir flekilde devam eden bu ayr›m-
lar› tekrar kanl› bir çat›flma nok-
tas›na getirmifltir. Susturulmufl
ve büyük ölçüde körelmifl kini
Irak’ta tahrik edilen kanl› çat›fl-
malarla güncellemifltir. fiii-Süni,
Arap-Kürt, Türk-Kürt hepsi birbi-
riyle çat›flma halindedir. Bu ça-
t›flmadan kimlerin kârl› ç›kaca¤›-
n›, 1.Dünya Savafl›nda yaflanan
olaylara bakarak görebiliriz.

Küresel güçlerin bölgeye yeni
bir düzen vermeye çal›flt›¤› bu
dönemde yeni ac›lar yaflamaya
bafllad›k. Yüzy›l öncesinin olayla-
r›n› bilen, bu tecrübeye sahip in-
sanlar olarak ayn› çukura yani-
den düflmek izah› zor bir durum-
dur. Sadece baflkalar›n›n tahriki
bu durumu izah etmez. Tahrik
edilmeye haz›r durumda bulu-
nanlar de¤il midir as›l suçlu olan-
lar? Bu suçu ifllemekten vazgeç-
meliyiz. Bölgenin hiçbir ülkesinin
sorunu di¤erinden ba¤›ms›z de-
¤ildir. Sorun tümüyle bölgenin
sorunudur.

Etnik ve mezhebi özellikli ih-
tilaflar tek tek ülkeler ba¤lam›n-
da çözülemez. Bu bir bölgesel
sorundur. Bölge ülkeleri aras›nda
oluflturulacak ortak bir politika

ile çözülebilir. D›fl güçlerin bölge
üzerindeki etkisi ancak böyle bir
entegre politikayla yok edilebilir.
Bu ba¤lamda Türkiye-Suriye-
‹ran aras›nda meydana gelen ya-
k›nlaflma umut verici bir bafllan-
g›ç olarak de¤erlendirilebilir.

‹ran’›n, Irak’›n ve Suriye’nin
Kürt sorunu çözülemiyorsa Tür-
kiye?ninki de çözülemez. Tersi
de geçerlidir. Bunun için bu ülke-
lerin Kürtlere karfl› bir ittifak› de-
¤il, ama bölgeyi istikrars›zlaflt›r-
maya çal›flan ABD-‹srail ve müt-
tefiklerine karfl› ve Kürtlerin de
içinde oldu¤u bir politikan›n ge-
lifltirilmesi laz›md›r. Bunun için
güven gereklidir. Olaylar›n öte-
sinde at›lan ve daha sonra unutu-
lan kardefllik söylemleri inand›r›-
c› olmayacakt›r. Kardeflli¤imizin
sahicili¤ini bugün teröre karfl›
tavr›m›zdaki dil belirleyecektir.
Teröre karfl› tav›r halka karfl› ta-
v›r alma diliyle seslendirilmeme-
lidir. Suçlu olan teröristtir bir
halk de¤il. Karfl›l›kl› olarak sami-
miyetin ve kardeflli¤in elzem ol-
du¤u günlerden geçiyoruz. Bun-
dan baflar›yla ç›kaca¤›m›z› umu-
yorum.

K›saca sorununuzu halletme-
yip yara haline getirmiflseniz, bu
yaray› kafl›yan birileri mutlaka ç›-
kacakt›r. Maalesef Türkiye bugü-
ne kadar temel çözümler yerine,
güvenlik politikalar›na dayal› tek
boyutlu geçici çözümlerle iktifa
etmifltir. Elinde çekiçten baflka
bir aleti olmayan adam her soru-
nu çivi gibi görür. Türkiye, gü-
venlik güçlerinden baflka bir araç
kullanmay› düflünmedi¤i için ya-
k›n zamana kadar sorunu sadece
güvenlik politikalar›yla çözmeye
çal›flm›flt›r. Güvenlik, bu iflin ih-
mal edilmez bir boyutudur. Ama
tek boyutu de¤ildir. Bu tek bo-
yutlu alg›lama sorunu bugünkü
duruma getirmifltir.
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B
iz bugün yaflananlar›
Hudson kehaneti ile tar-
t›flmaya bafllad›k. Bir

komplo teorisi nerede ise ayniyle
vaki oldu. PKK bir askeri gözetle-
me kulesini bast›, 1133 flfleehhiidd, bir o
kadar yaral›; 55 aasskkeerr de rreehhiinn...
Gözetleme kulesinde 5500 kadar
asker vard›. Teröristler 225500 kifli
geldiler. Çat›flma saatlerce sür-
dü.. Askerlerin mermisi tükendi.
Bu arada hiç bir yard›m ulaflma-
d›. Yard›m geldi¤inde ise terö-
ristler ölü, yaral› ve rehinelerini
al›p geldikleri gibi gittiler..

Daha günler öncesinden, AABBDD

s›n›r boyunda devriye uçufllar›na
bafllam›flt›.. Bölgenin güvenli¤i
AAmmeerriikkaan›n kontrolündeydi. KKüürrtt

bölgesinin ayr›ca kendine özel
güvenlik birimleri vard›.

Askerimizin gece dürbünleri,
ses ve hareket sensörlü erken
uyar› sistemleri sald›r›y› önleme-
ye yetmemiflti. Bir süre önce pu-
suya düflürülen askerlerin ac›s›
dinmeden bu 22.. ssaalldd››rr›› tuz biber
oldu.

K›sa süre önce BBaaflflbbaakkaann EErr-
ddoo¤¤aann,, AAmmeerriikkaada iken PPKKKK’’ll››llaa-
rr››nn eelliinnddee AAmmeerriikkaann mmaall›› zz››rrhhll››
aarraaççllaarr vvee ssaalldd››rr›› ssiillaahhllaarr›› oolldduu-
¤¤uunnuu aç›klam›flt›. Bu aç›klaman›n
ard›ndan gelen cevap sert oldu..

GGüülltteekkiinn AAvvcc››’’ya göre bu
olaylar›n oda¤›na ulaflmak için
AABBDD ve NNAATTOO’nun izlenmesi ge-
rek.. Yani kaç›r›lan askerlerin ia-
desi de ABD ve Irak yönetimin-
den istenmeli. Ancak TTaallaabbaannii

hiç de oral› de¤il; aammbbaarrggoo ve
yyaapptt››rr››mm tehdidinin ard›ndan, ‘bir
kedimizi bile vermeyiz’ derken,
biraz da AABBDD’nin iflbirli¤i mesaj-
lar›n›n ard›ndan daha uyumlu
mesajlar verse de BBaarrzzaannii uzlafl-
maz tavr›n› devam ettiriyor.

fifi››rrnnaakk’›n GGaabbaarr DDaa¤¤››’nda 13
askerin flehit edilmesiyle sonuç-
lanan sald›r›y› Amerikan vatan-

dafl› Kürtlerin komutas›ndaki bir
birli¤in düzenledi¤i iddias› var.
Hükümetin meclisten ald›¤› yet-
kinin bu sebeple uygulamaya ko-
nulamayaca¤› iddias› da dillendi-
riliyor.. Çat›flman›n ard›ndan as-
kerler iflin pefline düflseler, s›cak
takip yapabilirlerdi; ama bu ol-
mad›. Bunun için hükümetin yet-
ki vermesine gerekde yoktu.

Yüzlerce kiflinin kilometreler-
ce uzaktan silahlar› ile gelip ölü,
yaral› ve rehinelerle birlikte gel-
dikleri yere geri dönmeleri bir
çok ihtimali ak›llara getiriyor..
Bir iddiaya göre, içeriden terö-
ristlere istihbarat sa¤lan›yor..
Operasyon s›ras›nda uydu ba¤-
lant›l› haberleflme kanallar›n›n
kesilmesi de bir baflka iddia.

Tezkere konusunda buna
benzer bir çok konu tart›fl›l›yor:
220000..000000 askerle kendi topra¤›-
n›zda, lokalize edilen bir bölgede
55000000 teröristle bafledemezken,
yabanc› bir ülkenin topra¤›nda
5500..000000 askerle, 110000..000000 silahl›
peflmergeyle, 220000 kkmm uzunlu-
¤unda ve 3300--4400 kkmm derinli¤inde-
ki bir bölgeyi nas›l kontrol ede-
cek ve nas›l bunlarla bafledecek-
siniz?

PPKKKK ile mücadele, bir anda
TTüürrkk--KKüürrtt çat›flmas›na dönüfl-
mez mi?

Hem bölgenin güvenli¤i ile il-

gili olarak kendini sorumlu gören
AABBDD’nin izni olmadan bu bölgede
nas›l operasyon düzenleyebilirsi-
niz?

OOllaayy ‹‹rraann vvee SSuurriiyyee ‹‹llee mmii ‹‹llggiillii??

Son günlerde bölgedeki diploma-
tik temaslar oldukça h›z kazand›.
Putin ‹ran’a, ‹srail baflbakan›
Moskova’ya gitti. Paris’te, Lon-
dra’da önemli toplant›lar oldu.
Çeflitli Arap ülkeleri ile temaslar
gerçekleflti. SSuurriiyyee devlet baflka-
n› Ankara’ya geldi. Ve daha bir
çok buluflma gerçekleflti..

AABBDD ‹‹rraann’’›› vvuurrmmaakk iissttiiyyoorr......
‹‹ssrraaiill iissee eeflfl zzaammaannll›› oollaarraakk SSuurrii-
yyee’’yyii..

Hatta A¤ustos sonunda ‹‹rraann’›
vurmak için AABBDD’den kalkan
uçaklar›n, TTüürrkkiiyyee geçifl izni ver-
meyince geri döndü¤ü ile sürül-
dü? Ard›ndan Eylül bafl›nda
uçaklar yeniden havalanm›fl; ‹‹ss-
rraaiill ise SSuurriiyyee’de belli hedefleri
vurup Türkiye üzerinden ülkesi-
ne geri dönerken yak›t tanklar›n›
Hatay yak›nlar›na b›rakm›flt›. As-
l›nda yak›t tanklar› uçaklardan
at›lm›fl gibi gözükmüyordu, ama
‹srail uçaklar›n›n yedek yak›t
tanklar› bizim topraklar›m›zday-
d›. Ancak AABBDD uçaklar› geri dön-
müfl ve sald›r› gerçekleflmemifl-
ti...

HUDSON KEHÂNET‹
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‹‹rraann’›n termo nükleer bir
bomba gelifltirdi¤i biliniyor. Bu
dünyan›n en geliflmifl nükleer
bafll›¤› ve zenginlefltirilmifl uran-
yuma ihtiyaç duymuyor. HHeellyyuumm

ve HHiiddjjoojjeenn atomlar›n›n parçalan-
mas› ile enerji sal›n›m› esas›na
dayan›yor.

‹‹ssrraaiill, Mescidi Aksa’n›n y›k›l›p
yerine Süleyman Mabedinin ya-
p›lmas›ndan önce ‹ran’›n vurul-
mas›n› istiyor. Çünkü ‹‹rraann?›n sal-
d›r›s›ndan korkuyor. ABD ise bu-
nun 33..DDüünnyyaa SSaavvaaflfl››nn›› bbaaflflllaattaaccaakk
bbiirr ggiirriiflfliimm oollaarraakk ggöörrüüyyoorr; 33..DDüünn-
yyaa SSaavvaaflfl››nn›› öönnlleemmeekk iiççiinn öönnlleeyyii-
ccii//ccaayydd››rr››cc›› bbiirr ssaalldd››rr›› ggeerrççeekklleeflfl-
ttiirrmmeekk istiyor.

‹flin ABD aç›s›ndan bir baflka
önemi de, 2233 üüllkkeenin s›n›r ve re-
jimlerini de¤ifltirmeyi amaçlayan
BBOOPP projesinin baflar›s› için ‹‹rraann›
devre d›fl› b›rakmak. AABBDD, karar-
l›l›¤›n› ve gücünü göstermek
amac›yla ‹ran’› cezaland›rmak is-
tiyor. ‹flin bir baflka boyutu ise
EEvveennjjeelliikklleerriinn tteeoolloojjiikk kkeehhaanneettii..
22000077, büyük dönüflüm için
önemli bir y›l. Onun için AABBDD’nin
“aalltt››nn vvuurruuflfl” yapmas› gerekiyor.
Ve 22000077 bitiyor!

RRuussyyaa ve ÇÇiinn, ABD’ye karfl›

‹‹rraann’›n yan›nda duruyor. Çünkü
Rusya ABD’nin bölgede büyük bir
güç olarak kalmas›n› istemiyor.
Çin ve Rusya ‹ran’a silah ve tek-
noloji sat›yor ve Çin bunun karfl›-
l›¤›nda petrol al›yor. Yine ‹‹rraann’’llaa
nnüülleeeerr tteekknnoolloojjii,, ssiillaahh vvee uuzzaayy
tteekknnoolloojjiissii konusunda iflbirli¤i
yap›yorlar. ‹ran’›n sahip oldu¤u
nükleer teknoloji, AABBDD’’nniinn nnüükkllee-
eerr ccaayydd››rr››cc››ll››¤¤››nn›› devre d›fl› b›rak›-
yor.

AABBDD’nin elini çabuk tutmas›
ve seçimler öncesi ülkesine bir
zafer arma¤an etmesi gereki-
yor.. ‹‹ssrraaiill aç›s›ndan da durum
mabedin inflas› aç›s›ndan acil. Efl
zamanl› olarak ‹‹rraann ve SSuurrii-
yyee?nin vurulmas› gerek. SSuurrii-
yyee?nin vurulmas› gerek, çünkü
FFiilliissttiinn ve HHiizzbbuullllaahh’›n ikmali bu-
radan sa¤lan›yor. ABD aç›s›ndan
da AAkkddeenniizz kkoorriiddoorruunun aç›lmas›
gerekiyor. E¤er Türkiye ABD için
sorun ç›kartmasa idi belki Suriye
bu kadar önem kazanmazd›. Ama
flimdi SSuurriiyyee hayati bir önem ta-
fl›yor ve Suriye’nin düflmesi ha-
linde Türkiye’nin önemi de ikinci
plana itilmifl olacak..

AABBDD Afganistan, Körfez, Irak,
Türkiye, Akdeniz üzerinden ha-

va, deniz ve karadan yapaca¤›
sald›r›larla ‹ran’da 11550000 noktay›
vurmak ve ‹‹rraann’› Azarbeycan,
Kürdistan, Huzistan, Belücistan
ve Fars diye befl ayr› bölgeye
ay›rmak istiyor.. fiimdiden
‹ran’daki YYaahhuuddiilleerre ülkeyi ter-
ketmelerini söyledi. TTüürrkkiiyyee

‹ran’la ssiiyyaassii ve ttiiccaarrii iliflkilerini
gelifltirmeye büyük özen gösteri-
yor. Önümüzdeki günlerde AAhh-
mmeeddii NNeeccaatt,, ‹‹ssrraaiill BBaaflflbbaakkaann›› vvee
AAmmeerriikkaann DD››flfliiflfllleerrii BBaakkaann›› da AAnn-
kkaarraa?ya gelecek.

TTüürrkkiiyyee BBuu ‹‹flfliinn NNeerreessiinnddee??

AABBDD Türkiye’yi yan›na çekmek;
KKeerrkküükk?de bir üs ve MMuussuull pet-
rollerinden pay vermek istiyor.
TTaallaabbaannii ve BBaarrzzaannii’yi de b›rak›p
Amerika’dan getirdi¤i Kürtlerin
a¤›rl›kta oldu¤u “ddeemmookkrraattiikk bbiirr
yyöönneettiimm”(?!) kurmak istiyor. Bü-
tün bunlar›n karfl›l›¤› ise, ABD’nin
bölgede orta¤› olmam›z ve onlar›
korumam›z. Daha aç›k bir ifade
ile KKuuzzeeyy IIrraakk’›n güvenli¤ini dev-
ralmam›z ve sokak devriyesi gö-
revini üslenmemiz, AABBDD’nin
‹‹rraann’a ve ‹‹ssrraaiill’’in SSuurriiyyee’ye yöne-
lik sald›r›lar›na yard›mc› olma-
m›z.

Ankara ise bu ifl için isteksiz.
As›l sorun da buradan ç›k›yor.

Bana göre, son olaylar bir
PPKKKK operasyonundan çok daha
fazla bir anlam ifade ediyor.. Kaç
tane PKK oldu¤unu sormak duru-
munday›z bugün.. “TTüürrkk OOrrdduussuu-
nnaa ssaalldd››rraann PPKKKKll››llaarr aarraass››nnddaa
AABBDD aasskkeerrlleerrii vvaarr mm››yydd››?” soru-
sunun cevab›n› ar›yor bugün baz›
gazeteciler..

Bir gazeteci flunlar› yaz›yor:
“HHaakkkkaarrii DDaa¤¤ KKoommaannddoo KKoommuu-
ttaannll››¤¤›› yyaappaann PPaammuukkoo¤¤lluu nnee ddeeddii
bbiilliiyyoorr mmuussuunnuuzz:: ““AABBDD jjeettlleerrii,, AAll-
bbaayy››mm››zz›› vvuurrdduu,, flfleehhiitt eettttii!!”” ddeeddii..
BBuu uuççaakkllaarr,, TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii ‹‹nncciirrlliikk
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üüssssüünnddeenn kkaallkkmm››flfltt››!!.... BBiirrkkaaçç ssoo-
rruummaa EE..TTüümmgg.. PPaammuukkoo¤¤lluu’’nnuunn
vveerrddii¤¤ii yyaann››ttllaarr›› bbiirrlleeflflttiirreerreekk,, ssuu-
nnuuyyoorruumm:: ““DDaahhaa bbeetteerrii vvaarr.. 11999944
NNiissaann’’››nnddaa,, PPKKKK’’nn››nn kkaammppllaarr››nnaa
aannii ttaaaarrrruuzz eettttiikk.. 33.. ggüünnddee,, GGee-
nneellkkuurrmmaayy BBaaflflkkaann››mm››zz ((DDoo¤¤aann
GGüürreeflfl)) ››ssrraarrllaa bbeennii aarraadd››:: ‘AABBDD,,
KKuuzzeeyy IIrraakk’’ttaa 22 BBiirrlleeflflmmiiflfl MMiilllleett-
lleerr hheelliikkoopptteerriinnii vvuurrdduu’’ ddeeddii.. ‹‹ççiinn-
ddee öölleenn TTüürrkk ssuubbaayyllaarr›› ddaa vvaarrdd››..
TTooppllaamm 2200 ssuubbaayy ööllddüü.. BBiizziimm eenn
yyüükksseekk rrüüttbbeellii flfleehhiiddiimmiizz KKuurrmmaayy
AAllbbaayy iiddii.. BBuu jjeettlleerr,, TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii
‹‹nncciirrlliikk üüssssüünnddeenn kkaallkkmm››flfltt››!!....”

Yani bunlar ilk kez olmuyor
bu ülkede..

AAppoo’nun kim oldu¤unu hala
tam olarak bilmiyoruz. Bize kim
taraf›ndan niçin teslim edildi¤ini
de.. Bir gazeteci “TTeerröörrüü bbiittiirreennii
bbiittiirriirrlleerr” diyor. Zira TTüürrkkiiyyee
TTüürrkklleerree bb››rraakk››llaammaayyaaccaakk kkaaddaarr
öönneemmllii.

AABBDD’nin bu konuda sab›kas›
ilk de¤il.. ABD, Türki-
ye’deki ‹ncirlik üssünü
kullanarak PPKKKK’’ll››llaarraa
yyaarrdd››mm mmaallzzeemmeelleerrii at-
m›flt›; MMuuaavveenneett ggeemmiimmii-
zzii vurmufltu; Irak-Süley-
maniye’de askerimizin
bafl›na ççuuvvaall geçirmiflti.
Ta, 1919 y›l›nda Türki-
ye’yi dörde bölen harita-
lar yapm›fl, iflgal emri
vermiflti.. fiah zaman›n-
da ‹‹rraann’da bas›lan dolar-
larla CCIIAA bu bölgede nice
ifladamlar›n›, medyay›,
siyasileri az fonlamad›.
Bugün de siyasi emelleri
ve ç›karlar›n› emperya-
lizmin emelleri ve ç›kar-
lar› ile tevhid edenler
yok de¤il.

Konu “fiehid annele-
ri” ve “Cumartesi anala-
r›” n›n evlat ac›s›ndan
daha fazla bir anlam ifa-
de ediyor. Bu ac›n›n de-

rinli¤i, bir evlad› askerde, bir ev-
lad› da¤da bir anan›n hicran› ka-
dar derin.. Ya da “AAllllaahhuu eekkbbeerr”
diye terörle savafl›p flehid olan
delikanl›n›n, baflörtüsünün i¤ne-
sini ç›kartmad› diye yemin töre-
nine al›nmayan annesinin hicran›
kadar, k›z kardefli baflörtülü ol-
du¤u için okuyamayan k›zkarde-
flinin ruh burkunt›ular› kadar de-
rin. Ya da, Türkçe bilmedi¤i için
o¤lu ile konuflamayan annenin
hasreti kadar! Olay mmaalluumm mmeedd-
yyaan›n, ssppoorr karfl›laflmalar›ndaki
sloganlarla bezenmifl flehidlere
yard›m kampanyas› ya da “bebe
katili” söylemlerinden çok daha
fazla s›rlar tafl›yor.. Birileri terör
ve irticay› siyaset yapma arac›
olarak kulland›; insan›m›z›n kan
ve gözyafllar› üzerinden iktidar
ve servet hesab› yapt›. Malum
medya hep kafl›d›, k›flk›rtt›, çanak
tuttu; mmaalluumm sseerrmmaayyee devlete
borç ödememek için ara rejime
davetiye ç›kard›.

Bugünkü durumu yeni siyasi
krizler ve darbe k›flk›rt›c›l›¤› için
kullanmak isteyenler de yok de-
¤il..

‹‹bbrraahhiimm KKaarraaggüüll geçen gün
köflesinde can al›c› sorular yö-
neltti iktidara: “DDaahhaa ddeettaayy vveerree-
lliimm:: BBiirrkkaaçç yy››lldd››rr KKuuzzeeyy IIrraakk''ttaakkii
AABBDD,, ‹‹nnggiilliizz,, ‹‹ssrraaiill ççaall››flflmmaallaarr››nnaa
kkaarrflfl›› nnee ssööyylleeyyeebbiillddiinniizz?? ‹‹ssrraaiill
KKaannddiill''ddee bbiillee ee¤¤iittiimm vveerriirrkkeenn,,
KK..IIrraakk''ttaa ffüüzzee ddeeppoollaarr›› kkuurraarrkkeenn,,
‹‹ssrraaiill''ddeenn bbööllggeeyyee aa¤¤››rr ssiillaahh sseevv-
kk››yyaattllaarr››nnaa iilliiflflkkiinn bbiillggiilleerr bbiizzee kkaa-
ddaarr ggeelliirrkkeenn nneeddeenn ssuussttuunnuuzz??
KK..IIrraakk''ttaann ‹‹ssttaannbbuull''aa,, AAnnkkaarraa''yyaa,,
‹‹zzmmiirr''ee vvee bbaaflflkkaa bbööllggeelleerree yyüüzz-
lleerrccee kkiilloo ppaattllaayy››cc›› ttaaflfl››nn››rrkkeenn nnee-
ddeenn kkiimmsseeddeenn sseess çç››kkmm››yyoorrdduu??””
Ve devam etti: ““TTSSKK bbööllggeeddee ttaatt-
bbiikkaatt yyaappaarrkkeenn AABBDD hheelliikkoopptteerr-
lleerrii ss››nn››rraa aasskkeerr iinnddiirriiyyoorr,, KKüürrtt
bbiirrlliikklleerriinnii ss››nn››rraa kkaayydd››rr››yyoorrdduu..
AAyyllaarrdd››rr oolldduu¤¤uu ggiibbii,, ssoonn bbiirr hhaaff-
ttaa iiççiinnddee ddee AABBDD vvee ‹‹ssrraaiill bbööllggee-
yyee ssiillaahh yy››¤¤››nnaa¤¤››nnaa ddeevvaamm eettttii.. AA--

33,, AA--44,, CC--44 ppaattllaayy››cc››llaarr››,,
oorrttaa mmeennzziillllii ffüüzzeelleerr,, ffüü-
zzee rraammppaallaarr››,, aannttii ttaannkk
mmaayy››nnllaarr››,, tteerrmmaall kkaammee-
rraallaarr,, ggeeccee ggöörrüüflfl ddüürr-
bbüünnlleerrii BBaarrzzaannii bbiirrlliikklleerrii-
nnee ddaa¤¤››tt››ll››yyoorr.. BBuunnllaarrddaann
nnee kkaaddaarr›› TTüürrkkiiyyee''yyee ggiirr-
ddii?? KKoorrkkuummuuzz,, bbuu ççaall››flfl-
mmaallaarr››nn KK..IIrraakk''llaa ss››nn››rrll››
oollmmaayy››pp TTüürrkkiiyyee iiççiinnddee
bbiirrflfleeyylleerr tteezzggaahhllaanndd››¤¤››
yyöönnüünnddee.. AAyyllaarrdd››rr bbuu yy››-
¤¤››nnaa¤¤aa ddiikkkkaatt ççeekkttiikk;; hheepp
flfluu ssoorruuyyuu ssoorrdduukk:: TTüürrkkii-
yyee--AABBDD--‹‹ssrraaiill vvee BBaarrzzaannii
aarraass››nnddaa nnee ttüürr bbiirr iilliiflflkkii
vvaarr?? BBuu hhaazz››rrll››kkllaarr ‹‹rraann''aa
mm›› yyookkssaa TTüürrkkiiyyee''yyee mmii
kkaarrflfl››?? NNeeddeenn TTüürrkkiiyyee ss››-
nn››rr››nnaa ffüüzzee ssiisstteemmlleerrii ggee-
ttii--rriilliiyyoorr?? KKiimmsseeddeenn sseess
çç››kkmmaadd››.. BBuunnllaarr oolluurrkkeenn,,
TTüürrkkiiyyee''nniinn hheerr yyaann››nnddaa
AABBDD vvaarrkkeenn iihhllaallddeenn ssöözz
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eettmmeekk,, nnaass››ll bbiirr flfleeyy?? YYookkssaa bbüü-
ttüünn bbuu ggüürrüüllttüünnüünn sseebbeebbii PPKKKK
ddee¤¤iill ddee,, TTüürrkkiiyyee''yyii kkaappssaammll›› bbiirr
kkrriizziinn iiççiinnee ççeekkmmeekk,, iiçç ssiiyyaassii yyaa-
pp››yy›› ddaa bbuunnaa ggöörree ddiizzaayynn eettmmeekk
mmii??””

Birilerinin bu sorulara cevap

vermesi gerekiyor..

Bana kal›rsa bu bölge insan-

s›zlaflt›r›lmaya devam ediliyor ve

bu plan yeni de¤il; GGAAPP bu plan›n

bir parças› idi, flimdi AABBDD’nin ka-

fl›maya devam etti¤i EErrmmeennii ssooyy-
kk››rr››mm›› iddias› ve tteehhcciirr ppoolliittiikkaass››

da.. 

AABBDD NNeerreeyyee KKaaddaarr??

ABD bu durumda tavr›n› nereye

kadar sürdürebilir?

Bu soruya net bir cevap ver-

mek zor. Ancak ifllerin daha ileri

noktaya tafl›nmas› halinde ipler

kopar. Bu Türkiye için bir felaket

olabilece¤i gibi, ABD ç›karlar› da

büyük zarar görür. ‹fllerin daha

da zora girmesini AB ve Rusya

da istemez. Esasen ABD ve ‹srail

gerek Irak ve gerekse ‹ran ve Su-

riye konusunda hemen hemen

hiç bir ülkeden destek sözü ala-

mad›. En yak›n müttefiki ‹ngiltere

bile ABD’ye mesafeli...

ABD için daha da vahim olan›

kendi kamuoyundan ve muhale-

fetten gelen elefltiriler.. Hatta

Amerikan ordusu içinden de mu-

halefet sesleri yükselmeye bafl-

lad›.. Anlafl›lan o ki, ABD ipleri

daha fazla geremez...

Burada Ankara’n›n tavr› son

derece önemli. Hükümet ihtiyatl›

bir politika izlerken CHP ve dar-

beci çevreler kriz politikalar›n›

sürdürüyorlar. Ulusalc›lar›n tah-

riklerine malum medya destek

vermeye devam ediyor. Sokakta-

ki TTüürrkklleerr ve KKüürrttlleerr aras›ndaki

bir husumet ve kavga terörün

amac›na hizmet eder.

Tüm bunlar AAnnaayyaassaa rreeffoorrmmuu

ve ddeemmookkrraattiikklleeflflmmee çabalar›n› da

engeller.. Birilerinin bu süreci bu

aç›dan kullanmak isteyece¤i aç›k.

Ama innssaann hhaakkllaarr›› ve hhuukkuukk ddeevv-
lleettii yönünde ileri ad›mlar at›lmal›.

‹flin içinde uulluussaall ddeevvlleett ç›k-

maz›n›n pay› oldu¤u da görülme-

li. RReessmmii iiddeeoolloojjii dayatmac›l›¤›

sorunun çözümünü kolaylaflt›r-

m›yor, aksine zorlaflt›r›yor..

11990000’lerin bafl›nda Dünya Savafl›

y›llar›ndaki siyasi rejimlerin etki-

sinde oluflan kavram ve kurum-

larla 2211..yyyy’›n korku ve umutlar›n›

aç›klamak mümkün de¤il..

KKaayy››tt dd››flfl›› ssiiyyaasseett önlenme-

den, kkaatt››ll››mmcc››,, ççoo¤¤uullccuu vvee flfleeffffaaff

bir yönetim kurulmadan bu so-

runlar›n üstesinden gelinemeye-

ce¤i bilinmeli. MMaaffyyaa ve ççeettee ol-

gusu mutlaka önlenmeli. TTeerröörr

konusunda istihbarat ve uzman

kadrolara öncelik verilmeli. AAss-

kkeerrii vveessaayyeett rreejjiimmii görüntüsü ve-

ren pratik uygulamalar, ddeerriinn

ddeevvlleett yap›s› ve ççiifftt bbaaflflll›› bir yö-

netim görüntüsü devlet ciddiye-

tini afl›nd›r›yor. TTeerröörr lloobbiissii ve

devlet içindeki kkoonnttrrooll dd››flfl›› uunn-

ssuurrllaarr›n faaliyetleri denetim alt›-

na al›nmal›. Bu kadar çok tteettiikkççii

ve kkaammyyoonn ddoolluussuu ppaattllaayy››cc››n›n

sebestçe dolaflt›¤› bir ülkede kim

kendi gelece¤inden emin olabi-

lir? fifieemmddiinnllii türü yap›lar›n önü

al›nmal›, bu konuda görevini ya-

pan ve uyar›da bulunan ssaavvcc››llaa-

rr››nn,, iissttiibbaarraatt ggöörreevvlliilleerriinniinn üüzzee-

rriinnddeekkii ccaayydd››rr››cc›› bbaasskk››yyaa ssoonn vvee-

rriillmmeelliiddiirr. AAsskkeerriinn ssiiyyaasseettee mmüü-

ddaahheelleessii önlenmeli, olaylarda iihh-

mmaall ve kkuussuurruu bulunanlar korun-

mamal›d›r.. NNookkttaa dergisinde ya-

y›nlanan ÖÖzzddeenn ÖÖrrnneekk an›lar›n›

ortaya ç›karan gazecilerin de¤il,

bu plan içinde yer alanlar›n üzeri-

ne gidilmelidir.. Bunlar kim olur-

sa olsun, hangi görevde bulunur-

larsa bulunsunlar kendilerinden

hesap sorulmal›d›r..

Aksi halde bu ifllerin üstesin-

den gelinemez..
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T
ezkere tart›fl›yoruz. S›n›-
rötesi harekat tart›fl›yo-
ruz. Savafl tart›fl›yoruz.

Onlarca y›l devam edecek çat›fl-
malar› tart›fl›yoruz. ‹ntikamlar
üzerine infla edilecek bir gelecek
tart›fl›yoruz. 

Anadolu’nun ba¤r›n›, Kuzey
Irak’›n köylerini yasa bo¤acak,
Diyarbak›r’› ve Erbil’i ateflle ka-
vuracak bir yang›n› tart›fl›yoruz.
Tanklar s›n›rda sab›rs›zl›kla bek-
lerken, birilerini bölgeye y›¤d›¤›
füzelerin harekete geçece¤i an›
bekliyoruz. Asl›nda birbiriyle hiç
sorunu olmayan insanlar›n birbi-
rini bo¤azlamas›n› bekliyoruz. 

Dostlu¤u ve düflmanl›¤› bafl-
kalar›n›n tan›mlad›¤› bir dünyaya
dolu dizgin ilerliyoruz. Öfkenin
akl› ve basireti yok etti¤i, dost ol-
mas› gerekenlerin düflman, düfl-
man olmas› gerekenlerin dost ol-
du¤u talihsiz bir dönemi yaflama-
ya mahkum oluyoruz. 

Tezkerenin kabulü ile hem
Türkiye’de hem de Kuzey Irak’ta
sonunu kimsenin tahmin edeme-
yece¤i bir sürece girildi. Belki bu
tezkere hiç kullan›lmayacak, bel-
ki s›n›rl› biçimde kullan›lacak.
Belki de topyekun bir hesaplafl-
man›n ilk ad›m› olacak. Ama kul-
lan›lan dil de¤iflti art›k, yürekler
ayr›ld›. 

Bin y›ll›k bir geçmifle bin y›l
daha katmak isteyenler kaybedi-
yor. En az›ndan onlar›n sesi ke-
sildi. Kestiler… Bin y›ll›k bir tari-
hin sonu mu gelecek? Örne¤i ol-
mayan bir kardeflli¤in ve kader
ortakl›¤›n›n sonu mu gelecek?
Etle t›rna¤›n ayr›lmas›n›n ac›s›n›
kimler hissedecek? 

Ama bunlar› önemseyen kald›
m›, bilmiyorum. Varsa bile Er-
bil’den ve Ankara’dan yükselen
seslerin aras›nda kaybolup gidi-
yor. Daha do¤rusu Washing-
ton’dan ve Londra’dan yükselen

ses, hepsini bast›r›yor. Haf›zas›n›
kaybedenlerin sesini de bast›r›-
yor, ac›y› yaflayacak olanlar›n se-
sini de.

Ankara’dan ve Erbil’den ziya-
de Washington ve Londra’ya ba-
k›yorum. Kaderimizi oradan tah-
min ediyorum. Siz de öyle bak›n.
Öyle bakarsan›z gelece¤i göre-
ceksiniz. Öyle bakarsan›z, tank-
lar›n s›n›ra neden y›¤›ld›¤›n›, 20
yafl›ndaki gencecik insanlar›,
Anadolu topraklar›n› neden yasa
bo¤du¤unu, Kürt köylerindeki
suskunlu¤un ve umutsuzlu¤un
sebeplerini anlayacaks›n›z. 

Bu ola¤anüstü günlerde zor
cümleler kurulmal›yd›. Ama ko-
nuflulanlara, yaz›lanlara bak›yo-
ruz, hepsini bir araya topluyoruz;
bir fley öneren, bir fley söyleyen
yok; bir cümle bile kuram›yoruz.
Yaflananlar›n, çizilenlerin peflin-
den sürüklenen bir entelektüel
ak›l! Bir fley önermekten çok bir
yerlerin gözüne girmeyi öncele-
yenlerin öncülük etti¤i bir ortak
ak›l! 

O zaman b›rakal›m meydan›;
bin y›ll›k tarihin sonunu ilan ede-
lim, kardeflli¤in bitti¤i an›… S›n›ra
gelindi¤ini, b›ça¤›n kemi¤e da-
yand›¤›n›, etle t›rna¤›n ayr›ld›¤›-
n›, yolun sonuna gelindi¤ini, sö-
zün bitti¤i yeri ilan edelim. 

Seçim öncesiydi. Çat›flmalar

t›rmanm›fl onlarca asker flehid
olmufltu. Yine tezkere tart›fl›l›-
yordu. S›n›ra y›¤›nak yap›l›yordu.
Erbil’den “Türkiye Kerkük’e kar›-
fl›rsa biz de Diyarbak›r ve di¤er
flehirlere kar›fl›r›z. Askeri güçle-
rinden korkmuyorum” sözleri
yükseliyordu. Ankara’da; “teröre
destek verenlerle görüflülmez”
ve “neden görüflmeyelim, insan-
lar düflmanlar›yla bile görüflür”
cümleleri birbiri ard›na geliyor-
du. ABD, “Türkiye, ‹srail’in Hiz-
bullah yenilgisinden ders als›n”
diyordu. 

Ayn› anda ‹srail ve ABD, Ku-
zey Irak’a silah y›¤›yor, PKK ve
PJAK’› Türkiye ve ‹ran’a sald›rt›-
yordu. Türkiye s›n›r›na y›¤›nak
yap›l›yor, füzelerin yönü Anado-
lu’ya çevriliyordu. Kriz petrol fi-
yatlar›n› yükseltiyor, Kürt yöne-
timini ambargo ile bo¤ma hesap-
lar› yap›l›yordu. Özel harekat bir-
likleri s›n›r›n ötesinde çat›flmala-
ra giriyor/operasyonlar yap›yor-
du. Füzelerle desteklenen Barza-
ni birliklerini de Türkiye’nin müt-
tefiki ‹srail askeri uzmanlar› yö-
netiyordu. ABD ordusu Barza-
ni’yi savafla haz›rlarken subayla-
r› Kandil’de toplant›lar yap›yor-
du. 

Korkulan olmad›. Yumuflama
dönemi bafllad›. Cumhurbaflkan›
seçimi ile öfke yerini sükunete

B‹N YILLIK TAR‹H‹N SONU MU?
KARDEfiL‹⁄‹N B‹TT‹⁄‹ AN MI?

‹brahim KKaragül



b›rakt›. Derken... bir anda Türki-

ye’nin bir çok yerinde bombalar

patlad›, Ankara’da yüzlerce kilo-

luk patlay›c›lar fark edildi. fiehid

cenazeleri ak›n ak›n gelmeye

bafllad›. 

fiimdi; Putin Tahran’dan mey-

dan okurken, Washington tarih-

sel hesaplar› flantaj olarak kulla-

n›rken, dünya savafl› derin ve be-

lirsiz devam ederken Türkiye na-

s›l bir yere çekilmek isteniyor

olabilir? Bölgenin bar›fl önerme

flans› olan, tek cepheye mahkum

olmayan tek ülkesine nas›l bir

bedel ödetilmek isteniyor? 

Haziran ay›nda “Kuzey Irak

Savafl› Bafllad›” diye yazm›flt›m.

Yaflanan “dünya savafl›” nas›l

fark edilemiyorsa bu savafl da

fark edilemiyor. Ve benim bütün

bu geliflmelere verdi¤im tek ce-

vap var: TTüürrkkiiyyee ssaavvaaflflaa ggiittmmiiyyoorr,,

ssaavvaaflfl TTüürrkkiiyyee’’yyee ggeettiirriilliiyyoorr!!

Kürt meselesi etnik bir mese-

le de¤ildir. Hak, hukuk, adalet

meselesi; sadece özgürlük, ba-

¤›ms›zl›k tutkusunun besledi¤i

bir mesele de de¤ildir. Türki-

ye’nin olmas› gereken devlet ola-

may›fl› ile, bölgenin; tarihin ve

co¤rafyan›n flartlar›na ters bi-

çimde dizayn edilmesiyle, bu di-

zayn›n yüzy›ld›r hala tamamlana-

mam›fl olmas›yla, böyle giderse

asla tamamlanamayacak olufluy-

la ilgilidir. Bölgenin flartlar›na,

do¤as›na, gerçeklerine göre de¤il

dünya sisteminin arzular›na, ç›-

karlar›na, emperyal geleneklere

göre devam eden yapay müdaha-

leyle ilgilidir. 

Türkiye, bu yapayl›¤› sorgula-

madan, kendini, tarihi ve gelece-

¤i sorgulamadan, bölgenin flart-

lar›n›, özellikle seksen y›ll›k geç-

miflini sorgulamadan bunun üste-

sinden gelemez. 

Ayn› flekilde; PKK meselesi

terör meselesi de¤ildir. Askeri

güvenlik sorunu de¤ildir. Terörle

mücadele konseptiyle s›n›rl› bir

vizyon PKK ile mücadeleyi bafla-

ramaz. Kandil’i y›ksan›z, K.Irak’›

iflgal edip s›n›rlar› kal›n duvarlar-

la kapatsan›z, da¤larda kufl

uçurtmasan›z sorun bitmez; sa-

dece bir süreli¤ine ertelenir.

Hepsi bu kadar! Kürt meselesini

dar etnik aç›dan görmek, PKK’y›

dar terör/güvenlik sorunu olarak

alg›lamak y›llard›r Türkiye’ye

hiçbir fley kazand›rmad›. Hep

kaybettirdi. Böyle giderse kay-

bettirmeye devam edecek. 

Y›llar önce PKK Suriye’de idi.

Oradan vuruyordu. Y›llar geçti

flimdi Irak’ta. Oradan vuruyor.

Ama bir frakl›l›k var: S›n›rlardan

geçip Türkiye’de sald›r›lar yap-

makla kalm›yor. Do¤rudan bir

baflka ülkenin topraklar›ndan

Türkiye’ye sald›r›l›yor. Bu yeni

bir aflama. Bunun ne anlama gel-

di¤ini biraz düflünmek gerekiyor.

Böyle bir sald›r›, terör sald›r›s›

de¤ildir. O ülkede güç kimde ise

onun müdahalesidir. 

Tekrar söyleyelim; Türkiye

savafla gitmiyor, savafl Türki-

ye’ye geliyor. Daha do¤rusu Tür-

kiye’ye getiriliyor. ABD’nin ver-

di¤i silahlarla; ‹srail’in bölgeye

y›¤d›¤› silahlarla getiriliyor. Bu
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ülkelerin e¤itti¤i insanlar üzerin-
den getiriliyor. S›n›r ötesinden
gelen sald›r›lar, bugün havan
mermileriyle kendini gösterir.
Yar›n baz› ülkelerin bölgeye y›¤-
d›¤› füzelerle yap›lmaya baflla-
n›r. Bugün karakollar vurulur,
yar›n flehirler vurulmaya baflla-
n›r. Bugün serseri bombalar pat-
lat›l›r, yar›n düzenli patlamalar
yaflan›r. 

Bunu görmek bile, sorunun
bir terör sorunu olmad›¤›n›, te-
rörle mücadele ile üstesinden ge-
linemeyece¤ini görmeye yeter. O
zaman bunun kimin savafl› oldu-
¤u anlafl›l›r. PKK üzerinden Tür-
kiye’ye savafl açanlar kimler?
Bölgesel flartlar› oluflturanlar
kimler? Silahlar› sa¤layanlar, si-
yasi ve askeri stratejileri belirle-
yenler/yönetenler kimler? Sald›-
r› emrini verenler kimler? Belli
de¤il mi? Ortada de¤il mi hepsi?
Hepsi müttefikimiz de¤il mi? 

O zaman biz ne düflünece¤iz?
Türkler ne düflünmeli? Kürtler ne
düflünmeli? Hep birlikte, hepimi-
zin iyili¤i için ne düflünmeliyiz?
Biz bu topraklar›n insan›y›z, bu
ülkenin, bu genifl kültürün insan›.
Bize düflünme f›rsat› b›rak›lma-
mas› nedendir, bilen var m›?
Kendi dilimizle birbirimizle ko-
nuflmam›z› engelleyen sadece
bizler miyiz? Sadece körlü¤ü-
müz, önyarg›lar›m›z, birbirimize
yapt›¤›m›z haks›zl›klar m›? Dü-
flünmeyeceksek, düflünemeye-
ceksen gelin birbirimizi öldüre-
lim. Yüzy›llard›r o kadar öldürdük
ki! Ne kazand›k? Ya da kim ne ka-
zand›? Bu topraklarda birbirine
düflman olanlar hep kaybetti. Bir-
birini yok edenler hep kaybetti.
Kimse zafer kazanmad›, kazanan
da kaybetti. Yüzlerce y›ll›k tarihi-
mizde bunun say›s›z örne¤i yok
mu? Bir dönüp bakmaz m›y›z?

Selahaddin’e bakmaz m›y›z?

Döneminde fiam, Halep, Kahire
aras›ndaki sorunlara bakmaz m›-
y›z? Onun bunlar›n üstesinden
nas›l geldi¤ine, dikkatlerini ötele-
re yöneltti¤ine ve böylece büyük
Selahaddin oldu¤una bakmaz m›-
y›z? Evet, can al›c›, yak›c› bir so-
run var; iki toplum bitmez tüken-
mez bir düflmanl›¤a do¤ru ilerli-
yor. Ancak flunu özellikle düflü-
nelim:

Bu Türklerle Kürtlerin savafl›
de¤il. Biz öyle sansak da de¤il.
Çünkü sorun Türkiye, Kürtler ve
PKK ile s›n›rl› de¤il. Tipik etnik
anlaflmazl›k, milliyetçilik sorunu
de¤il. Diplomasi masalar›ndan
kafam›z› kald›r›p, zihinlerimizi
rehin alan do¤ru/yanl›fl flartlan-
d›rmalar›ndan kurtulup, iç politik
kavga ve dar çevre a¤›n›n üste-
sinden gelip bir kez olsun dünya-
ya bakal›m. Nas›l bir dünya flekil-
leniyor, görmeye çal›flal›m.

I.Dünya Savafl› bize ne ö¤retti,
flimdi nas›l bir senaryo var önü-
müzde, bir bakal›m. 

Bu bir Büyük Oyun; Irak’ta da,
Lübnan’da da, Afrika’da da, Ha-
zar’da da oynanan. Bütün bu böl-
geler o Büyük Oyun’un “küçük”
cepheleri. Kuzey Irak ve bugün
içinde bulundu¤umuz sanc›l› du-
rum da, Büyük Oyun’dan Türki-
ye’ye düflen parça; bu da oyunun
Türkiye cephesi. Emin olun bu
oyunu Türkler ya da Kürtler kur-
mad›. Yeryüzünü yeniden flekil-
lendirenler kurdu. ‹slam, terör,
ideoloji, enerji, kaynaklar, etnik
ayr›flmalar, kavramlar savafl›, it-
tifaklar, dost/düflman belirsizli¤i
bu oyunun unsurlar› sadece. 

OOyyuunnuunn mmaalliiyyeettii bbiizzee flfluu oollaa--
ccaakk:: Kesinlikle bir dönüm noktas›
olacak. ‹ster oyunu görsün ister-
se görmesin K.Irak Türkiye Cum-
huriyeti’nde derin felsefi dönü-

Bin y›ll›k bir geçmifle bin y›l daha katmak is-
teyenler kaybediyor. En az›ndan onlar›n se-
si kesildi. Kestiler… Bin y›ll›k bir tarihin so-
nu mu gelecek? Örne¤i olmayan bir kardefl-
li¤in ve kader ortakl›¤›n›n sonu mu gele-
cek? Etle t›rna¤›n ayr›lmas›n›n ac›s›n› kim-
ler hissedecek? 
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flümlere yol açacak. Çat›flma da,
uzlaflma da bu de¤iflimin temeli
olacak. KKrriizz,, TTüürrkkiiyyee’’nniinn ssiiyyaassii
hhaarriittaass››nn›› vvee ggeelleeccee¤¤iinnii yyöönneettee--
cceekk.. 

ABD, Türkiye’yi hem K.Irak
yönetimi hem de PKK ile masaya
oturtacak. Bir pazarl›k yap›lacak.
Çünkü PKK’ya terörist diyenlerin
kaybetti¤i bir dönem bafllat›l›yor.
Baflar›l› olamazsa, ABD’nin Kürt
kart›n› Türkiye’yi h›rpalamak için
nas›l kulland›¤›n› as›l o zaman
görece¤iz. Türkiye direnirse, kar-
fl› koyarsa, uzlaflmazsa, hizaya
gelmezse, bölgesel direnç mer-
kezlerinin kayg›lar›n› önemseme-
ye devam ederse ne olur? Tak-
sim’de bombalar patlar. Anka-

ra’da bulunan yüzlerce kiloluk
patlay›c›, o zaman bulunamaz ve
patlar! Ve yepyeni bir harita çizi-
lir.

Bu sorun art›k ertelenemez.
Yüzleflilmesi gerecek hazin bir
tablo var önümüzde. Ve iki seçe-
ne¤imiz var. fiartlar ve müttefik-
leri Türkiye’nin önüne iki seçe-
nek koydu: Ya uzlaflma ya savafl.
Ama hemen!

Uzlaflma, PKK ile, Barzani ile
masaya oturmak. Irak’›n ve Orta-
do¤u’nun yeniden çizilen s›n›rla-
r›na raz› olmak demek oluyor.
Savafl ise, Türkiye’yi bambaflka
bir cephenin içine at›yor. Nihai
hesaplaflmaya, etnik çat›flmala-
ra, ABD’ye ra¤men, Avrupa’ya

ra¤men bölgesel bir meydan
okumaya girmek anlam›na geli-
yor. Bu durumda Türkiye’nin kar-
fl›s›nda genifl bir koalisyon olufla-
cak, olufltu bile. Yüksekova’n›n
Da¤l›ca bölgesinde yaflananlar
bu cephenin olufltu¤unu bir kez
daha göstermedi mi? 

Uzlaflma, Türkiye’de derin bir
sistemik dönüflümü getirecek.
Ulus-devletin sonunu, iç siyasi
yap›n›n yeniden dizayn ediliflini,
Türkiye’nin devlet olarak yeni-
den kurulmas›n› zorunlu k›lacak.
Ayn› flekilde çat›flmay› seçmek,
hesaplaflmay› seçmek de ayn› so-
nucu do¤uracak. Türkiye bölge-
sel flartlara göre yeniden dizayn
edilecek. Yeni bir devlet, yeni s›-
n›rlar, yeni bir ülke olacak. Sade-
ce iç siyasi yap› de¤il, s›n›rlar da
yeniden çizilecek. O zaman Tür-
kiye’nin Bat› ile iliflkileri üzerinde
yeni bir tan›m yapmak gerekece-
¤i gibi, bambaflka bir cephenin
içinde yer almas›n›n önü de aç›l-
m›fl olacak.

Oyunu baflkalar› oynad›¤› sü-
rece her iki hal de Türkiye’nin
a¤›r kay›plar›yla sona erecek.
Ancak tarihin yeniden önümüze
getirdi¤i f›rsat› görenler, bir afl-
ka yol oldu¤unu, içeride ve d›fla-
r›da daha güçlü bir gelece¤e ha-
z›rlayacak faktörler oldu¤unu
fark edecek. Türkiye kendi dönü-
flümünü kendisi gerçeklefltirmek
zorunda. Tarihe dönmek, yak›n-
lar›yla, akrabalar›yla, dostlar›y-
la, komflular›yla yeni bir tarih
bafllatmak zorunda. Sisteminin
temel yap›s›nda yap›sal de¤iflik-
liklere gitmek zorunda. Tarihiy-
le, kültürüyle, toplumuyla, kendi-
siyle bar›flmak zorunda. Bu sis-
tem, bu resmi tez bugünkü flart-
larda Türkiye’ye bir gelecek vaat
etmiyor. Yeni bir Türkiye kurul-
mak zorunda. Kendisi kurmazsa
bunu baflkalar› kuracak.  

Bu Türklerle Kürtlerin savafl› de¤il. Biz öyle
sansak da de¤il. Çünkü sorun Türkiye, Kürt-
ler ve PKK ile s›n›rl› de¤il. Tipik etnik anlafl-
mazl›k, milliyetçilik sorunu de¤il. Diplomasi
masalar›ndan kafam›z› kald›r›p, zihinlerimizi
rehin alan do¤ru/yanl›fl flartland›rmalar›ndan
kurtulup, iç politik kavga ve dar çevre a¤›n›n
üstesinden gelip bir kez olsun dünyaya baka-
l›m. Nas›l bir dünya flekilleniyor, görmeye ça-
l›flal›m: Bu bir Büyük Oyun!
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A
nadolu’da yayg›n bir de-
yimdir; “Kandan k›na ya-
k›lmaz”. Bunu flöyle de

ifade etmek mümkün: baflkalar›-
n›n ac›s› sizin sevinciniz olamaz.
Anadolu bilgeli¤inin bar›fl›n dilini
konuflmaya, ötekine kendini aça-
rak onu kendine yaklaflt›rma ça-
bas›na dair bu deyimi medya de-
nen vicdans›z cüzdan örgütlen-
mesine, medya denen devlete
ayak paspas› olmay› bir huy edin-
mifl örgütlenmeye gelince bütü-
nü ile ifllevsizlefliyor. Ajansa dü-
flen “çat›flma” haberlerinde 12
askerin hayat›n› kaybetti¤i ya-
zarken, ayn› anda Erzurum’da
PKK karfl›t› gösteri yapan bir
grubun Kürtlerin yaflad›¤› mahal-
leye sald›r› girifliminde bulundu-
¤u yaz›l›yor. Ard›ndan ‹stiklal
caddesinde bir Kürt delikanl›,
Malatya’da otogarda ‹stanbul’a
gelmek üzere olan Kürt vatan-
dafllar linç edilmek isteniyor. Bi-
rileri k›rm›z› gören bo¤a gibi “en
iyi Kürt ölü Kürttür” cinsinden
bir anlay›fl› hayata geçiriyor san-
ki. PKK’n›n tam da Kürtlere “Ba-
k›n! Bar›fl, demokrasi deyip
AKP’ye oy verdiniz, iflte haliniz;
sizi en iyi ben korurum” demesi-
ne imkan sa¤lanarak ekme¤ine
en has›ndan tereya¤ sürülüyor.
Peki, sürecin bu noktaya ulaflma-
s›nda baflta Kartel Medyas›n›n
TV kanallar› olmak üzere Türk
medyas›n›n hiç mi suçu yok? Var
hem de en a¤›r biçimde. PKK
üzerinden Kürtleri fleytanlaflt›r-
ma operasyonu bir Medya ope-
rasyonudur ve bir tak›m adresle-
rin Psikolojik harekat›na can›-›
gönülden gelerek “vatandafl›n
güzel tepki”* vermesini sa¤la-
makt›r. 

Sanki gizli bir el bir anda bu
ifli örgütlüyor gibi, “vatandafl›n
güzel tepkisi” kolektif cinayetle-
re, kitlesel bir linçe çanak tutmak

istyormufl gibi sanki, Genelkur-
may›n “demokratik tepki” talep-
leri adrese teslim edilmifl gibi.
Listeyi uzatmak mümkün ama,
linççili¤in vard›¤› noktan›n, milli-
yetçi tansiyonu yükseltmenin na-
s›l riskler içerdi¤inin, milliyetçili-
¤e, ›rkç›l›¤a yat›r›m yapman›z ha-
linde bu ülkenin kentlerinin nas›l
patlamaya haz›r saatli bombala-
ra dönüflece¤inin aç›k bir iflareti
bu durum. AKP’nin, milliyetçilik-
te el yükseltme oyununa girecek
olursa karfl› karfl›ya kalaca¤› aç-
maz›n da bir göstergesi bu du-
rum.

KKuuzzeeyy IIrraakk EEffssaanneessii
vvee BBüüyyüükk OOyyuunn

Ayn› anda M‹T eski müsteflar›
Sönmez Köksal, Kuzey Irak’a da-
l›nca bu ifl bitermifl imaj› yaratan
MHP, CHP ve Kartel Medyas›n-
dan oluflan kirli ittifak›n gerçe¤i
gizledi¤ini çok güzel ortaya ko-
yuyor: Köksal, terörün kökünün
bir operasyon ile kaz›namayaca-
¤›n›, "Türk kamuoyu, sanki s›n›r
ötesi harekât yap›lsa terör bite-
cekmifl gibi bir havaya sokuldu.
Bu psikolojik bir hatad›r" fleklin-
deki görüflüyle ortaya koyuyor.

Aç›k ki Kuzey Irak bata¤›na
saplanm›fl bir Türkiye, gaza gel-
mifl bir halk ve ellerini o¤uflturup

diz çökmüfl Türkiye’yi ‹ran dahil
her tür küresel hesapta kullana-
bilecek hale getirmek isteyen bir
tak›m “büyük güçler”, “küresel
aktörler” var. Bu sözü kulland›¤›-
m›zda herkesin akl›na hemen
ABD geliyor, oysa tüm bu süreç-
leri hesaplayanlar ABD’yi de ipo-
tek alt›na alanlar. Komploculuk
yap›p bir tak›m gizli örgütlerin
dünyay› yönetti¤i gibi post-mo-
dern “teisim”lerin dolmufluna bi-
nip birilerine tanr›c›l›k oynatm›-
yorum. Ama kaostan nemalalan
bir tak›m “küresel ak›fllar›n” ol-
du¤u da aç›k de¤il mi?

PKK’ya modern silahlar satan
Black Water kimdir? Arkas›nda
kimler var? Ki bu örgüt ABD’nin
bile hesaplar›n› altüst ediyorsa,
bölgede “kafas›na göre tak›l›-
yor”sa, o zaman bu örgütün ar-
d›ndaki elin bir devlet olmad›¤›
çok aç›k de¤il mi? Yine Kuzey
Irak Tezkeresi geçer geçmez
petrol fiyatlar› 90 dolar› buluyor,
buna karfl›l›k dolar giderek kalp
para konumuna geliyorsa, bu kü-
resel aktörlerin ABD filan olma-
d›¤›, Ulus Devletlerin bu kanl› he-
saplarda esamisinin bile okunma-
d›¤›, okunmayaca¤› aç›k de¤il
mi? Post-modern solun en önem-
li iki teorisyeni Michael Hardt ve
Antonio Negri’nin efsane kitab›
‹mparatorluk olgusunun bir bafl-

Kapak
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ka boyutu ile Alain Jox’sun Küre-
sel Kaos ‹mparatorlu¤u tezine
daha uyarcas›na Yeni Emperya-
lizmin as›l aktörleri bölgenin Kü-
resel Kapitilizme ilhak› yolunda
son ad›mlar için en önemli hamle
olan Türkiyeyi bölgeye sokma
hamlesi bir anlamda gerçek olu-
yor. Bu bile milliyetçi ak›l tutul-
mas›n›n, basiret ba¤lanmas›n›n
bu ülkeyi ve gencecik çocuklar›n›
nas›l bir felakate ad›m ad›m sü-
rükledi¤inin aç›k bir iflareti. Hep
söyledim, söylemeye de devam
edece¤im: milliyetçilik fliflede du-
ran bir cindir onu d›flar› sald›n›z
m› yarataca¤› felaketlerin önüne
geçemezsiniz. Hele ki bu bölge-
nin tüm sorunlar›n›n kökü olan
Ulus-Devletin yaratm›fl oldu¤u
felaketler ortada iken.

TTSSKK EEnn BBüüyyüükk ‹‹hhrraaccaatt››mm››zz mm››??

Son y›llarda en çok gündeme ge-
len fleylerden biri de ordular›n
özellefltirilmesi. ABD ordusunun

dünyan›n en büyük silah flirketle-
rinin, petrol devlerinin özel ordu-
su olarak bölgede oldu¤u çok
aç›k; acaba s›rada Türk Ordusu
mu var diye insan›n sorular sora-
s› geliyor. Malum, bir zamanlar
Soros ‘en büyük ihrac gücünüz
ordunuz’ demiflti ya. Malum bu
bölgedeki en büyük üç ordudan
biri Türkiye ya. Malum Irak denk-
leminde ‹ran’›n hesaplar›n› boza-
cak en iyi aktör Türkiye ya. Ak›l
sahibi herkes Türkiye’nin bu böl-
geye dalmas› halinde ciddi s›k›n-
t›lar yaflanaca¤›n› biliyor. Barza-
ni Türkiye Kürt bölgesine girerse
“kendimizi savunuruz” diyor,
ABD “Irak ordusu kendini savu-
nur” diyor. PKK’ya bu kadar da-
vul zurna ile art›k nokta operas-
yon yapma olas›l›¤›n›z da olmad›-
¤›na göre ve PKK’n›n komuta ka-
demesi dahil önemli güçlerinin
ço¤unun Kerkük, Erbil, Süleyma-
niye gibi kentlerde oldu¤u da bi-
lindi¤ine göre ve Genelkurmay
Baflkan› o bölgeye girilirse ve de

Barzani ile karfl› karfl›ya kal›n›rsa
çat›fl›l›p çat›fl›lmayaca¤›n› sordu-
¤una göre ve s›n›rda tank, top gi-
bi a¤›r silahlara sahip epey büyük
bir birlik de bulundu¤una göre,
Kuzey Irak’›n nokta operasyon-
dan ibaret olmad›¤›, olmayaca¤›
çok aç›k. O zaman kimse bu bü-
yük yalan› sürdürmesin, olay›n
etki ve çap› PKK’y› ziyadesi ile
afl›yor ve TSK bu denkleme bir
kez dahil oldu mu, PKK ile s›n›rl›
kalmayaca¤›n› defalarca dile ge-
tiriyor. O zaman flu soru akla gel-
mez mi? Genelkurmay ‹kinci Bafl-
kan› Türkiye’nin ABD’ye maliyet-
leri ço¤altabilece¤ini söylemiflti.
Acaba tersi olmas›n. ABD kendi
maliyetlerini düflürmek için Tür-
kiye’yi buraya çekmek istiyor ol-
mas›n. Peki bu halde Türkiye bü-
yük can kay›plar› yaflarsa, flu an-
ki s›n›rl› kay›pta bile bu denli bü-
yük infial yaflayanlar ne yapacak-
lar? Türkiye h›zla bir Kürt-Türk
çat›flmas›na kaymayacak m›?

‹flte tüm bunlardan dolay›
milliyetçilik ve ›rkç›l›¤a yat›r›m
yap›ld›kça, Türkiye dizginleri gi-
derek elinden kaç›ran ve dolmu-
fla binerek bata¤a saplanan bir
ülke konumuna geliyor. Ak›lc›l›-
¤›n en çok laz›m oldu¤u bu anda,
durum buyken AKP milliyetçilik-
te el yükseltme oyununa dahil
olarak, fark›nda olarak ya da ol-
mayarak kaybedenler kulubüne
itiliyor. K›sacas› seçimlerin,
Cumhurbaflkanl›¤›n›n yani mefl-
ruiyetin bedeli ödetiliyor.

PKK’y› etkisiz k›lman›n yolu
milliyetçilikte el yükseltmek ve
“Al›r›z elimize Tezkere, gireriz
Kerkük’e” havas›na girmek mi?
Oysa, Türkiye bölgenin ak›ll› ak-
törü olmak durumunda de¤il mi?
Aç›k ve net bu bölgede küresel
aktörlerin eline düflmek istemi-
yorsan›z Ulus-Devletçilik oyna-
mayacaks›n›z. Bu bölgede Ulus-

PKK’y› etkisiz k›lman›n yolu milliyetçilikte el
yükseltmek ve “Al›r›z elimize Tezkere, gire-
riz Kerkük’e” havas›na girmek mi? Oysa,
Türkiye bölgenin ak›ll› aktörü olmak duru-
munda de¤il mi? Aç›k ve net bu bölgede kü-
resel aktörlerin eline düflmek istemiyorsan›z
Ulus-Devletçilik oynamayacaks›n›z. 
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Devlet politikas› uygulamak bafl-
tan rehine olmakt›r. Bize gere-
ken kendi halk› ile bar›fl yapm›fl,
halk›n›n demokrasi içinde yafla-
ma imkânlar›n› ço¤altm›fl bir yer
olmak.

Yani Ermeni ve Kürt sorunun-
da inkar›n bize bir faydas› yok;
tersine bu durum bize pahal›ya
mal oluyor. Sorunu çözmenin yo-
lu da s›n›rlar›n ötesine s›zmak
de¤il, s›n›rlar›n içine bakmak ve
burada bir fleyleri yoluna koymak
için gerekirse aç›kça risk al›p za-
y›f karn›n›z› güçlendirmek olmal›.

Asl›nda fiemdinli olay› oldu¤u
gün, e¤er hükümet ciddi bir he-
saplaflmay›, ciddi bir tasfiyeyi
göze alsayd› bugün rehine olma-
yacakt›. Ülkeyi kar›flt›rmak, in-
sanlar aras›nda kanl› hesaplaflma
yapmak isteyen, uyuflturucu, si-
lah ticareti, kad›n ticareti gibi ya-
sad›fl› küreselleflmeden beslenen
kimi karanl›k güç odaklar› bugün
kanl› k›flk›rtmalar içinde olama-
yacakt›. POAfi olay›nda Do¤an
Grubunun g›rtla¤›na bassayd›
zehri bu kadar yay›lmayacakt›.
Cumhurbaflkan› seçmek için
MHP’nin rehinesi olmasayd›, ini-
siyatif Ulus-Devletçilerin eline
geçmeyecekti.

ÇÇöözzüümm DDaahhaa ÇÇookk ÖÖzzggüürrllüükk,, 
DDaahhaa ÇÇookk AAddaalleett

Bak›n Kürt hareketinin milliyetçi-
li¤e ve Öcalanc›l›¤a bulaflmam›fl
sol vicdan›n› ve onun getirdi¤i
elefltirel ak›lc›l›¤› tafl›may› sürdü-
ren Naci Kutlay ne diyor:

“Türkiye ‘bunlar benim kom-
flum, benim kardefllerimin akra-
bas›. Demek ki o benim de karde-
flimdir’ diyerek yumuflamak iste-
miyor ya... Yani sanki onlar›n ba-
fl›na bir felaket gelse, büyük bir
zelzele olup da oradaki 5-6 mil-
yon Kürt ölse, memnun olacaklar

gibi bir fley geliyor insan›n akl›na.
fiunu anlam›yorlar bir türlü: Tür-
kiye’nin bütün gelece¤i komflula-
r›yla, ama özelikle de hem içinde-
ki hem d›fl›ndaki Kürtlerle iyi ilifl-
kilerde, diyalog ve demokratik
iliflkilerde... Ben polisten kork-
mazsam, mahkemeden korkmaz-
sam, generalinden korkmazsam,
iflkenceden korkmazsam ve ben
kendimi ifade edebilirsem, beni
Meclis’in d›fl›nda tutmak için 50
tane dalavere çevirmezlerse,
bunlar› söyledi¤im için bana “bö-
lücü” denmezse ve bir de üstelik
beni ba¤r›na basarsa mutluluk
odur. Kardefl kardefli ba¤r›na ba-
sar ya... Ben bunu ‹skandinav ül-
kelerinde gördüm. Senin ›st›rab›n
oldu¤u zaman sana daha çok sa-
r›l›yorlar. Kürtler çok duygusal-
d›r. Fazla da de¤il, küçük jestler
olsa insan› düflünmeye sevk
eder, bir de¤iflim bafllat›r.”

Peki flu ana dek böyle bir fleyi
denedik mi? Hay›r.Vicdan›n› cüz-
dan›na satan Türk Medyas› bu
çabay› sarfedenlerin an›nda
ümü¤ünü s›kt›. Kürt politikas›nda
PKK d›fl›ndaki aktörlerin güçle-
nerek bu ülkenin kkaarrddeeflfllliikk hava-
s›na girmesini engelledi. Biz bbaarr››-
flfl›n dilini konuflmad›k, hep ssaavvaaflfl
tamtamlar› çald›k, hatta bir halk›
toptan kaz›man›n bile olas› oldu-
¤u havas›n› alttan alta besledik.
Buna son örnekler çok aç›k.

Show TV’de ölen askerlerin
ard›ndan girilen çat›flmada ölen
PKK militanlar›n›n ölülerini alma-
ya gelen ailelerin yan›ndaki
DTP’liler adeta düflman ilan edil-
diler. Böylece Kürt hareketi ade-
ta fleytanlaflt›r›lm›fl, kendi çocuk-
lar›m›z için yas tutarken, onlar›n
çocuklar›n›n ölülerine sahip ç›k-
malar›n› bile istemez konuma
düfltük.

Böylesi bir yaklafl›mla bar›fl
olur mu, böylesi bir anlay›flla iki
halk aras›nda kardefllik olur mu?

Milliyetçilik ve ›rkç›l›kla kanl›
bo¤uflmalara meydan açanlara
Anadolu’nun bilgece sözünü bir
kez daha hat›rlamal›: 

““KKaannddaann kk››nnaa yyaakk››llmmaazz!!”
Medyan›n, hayat›nda o bölge-

de askerlik yapmam›fl kiral›k ka-
lemi olan sahte milliyetçileri! Bi-
lin ki meydana sürdükleriniz bi-
zim çocuklar›m›z. Sizlere çocuk-
lar›m›z›n ölüleri üzerinden cüz-
danlar›n›z› doldurma imkân› sa¤-
lamayaca¤›z. Faflist politikalar›-
n›za sonuna dek direnece¤iniz.
Kardefli kardefle k›rd›rmayaca-
¤›z! Bunu böyle bilin!

* Bu söz ‹stanbul Emniyet Müdürü
Cellalettin Cerah’a ait, geçen 29
Ekim’de, anti miltiarist gençlere
tekme tokat giriflen linççi vatan-
dafllar›n bu hareketi karfl›s›nda
aynen “vatandafl›n güzel tepkisi”
ifadesini kullanm›flt›.

KapakKANDAN KKINA YYAKMAK
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K
endimize, ak›p giden za-
mana ve topyekûn hayata
dair sorular› her zaman

sormak ve bu sorulara makul ce-
vaplar gelifltirmek zorunday›z.
Aksi takdirde hayat›n ak›nt›s›na
kap›larak yersiz yurtsuz, temel-
siz merkezsiz biçimde yaflamaya
mahkûm kal›r›z. ‹flte Türkiye’de
yapa geldi¤imiz ve art›k kronik-
leflmifl vak›a da odur. Geçmiflte
ve hâlihaz›rda yaflad›¤›m›z sü-
reçleri, olgular› sorgulamaks›z›n
kimi zaman duygusal, kimi za-
man agresif, ço¤u zaman da pe-
simist tepkiler gelifltirmek konu-
sunda son derece mahiriz. Gerçi
yo¤un ve oldukça s›k de¤iflen
gündem bombard›man› alt›nda
soru sormaya çok da vakit kalm›-
yor fakat yine de durup düflün-
meye ve sa¤l›kl› kararlar almaya
çal›flmal›y›z.

Son günlerin gözleri kör eden
toz duman› içerisinde bir yandan
hangi mahalleye ait olundu¤u bi-
linmeyen “mahalle bask›s›”, bir
yandan PKK sald›r›lar›yla infiale
geçen ülke halk›, baflka bir yan-
dan ABD Temsilciler Meclisi D›fl
‹liflkiler Komitesi'nden geçen Er-
meni Soyk›r›m Tasar›s› karar› bir
araya gelince, ülkede basiretler
ba¤lanm›fl ve karars›z tepkiler
gelifltirilmeye bafllanm›flt›r. Bu
süreci büyük oranda besleyen ve

büyüten malum medyam›z›n ay-
mazl›¤› ve vurdumduymazl›¤›
olay›n vahametini bir kat daha
art›r›yor. ‹flte Vatan gazetesi! 16
Ekim 2007 tarihli manfletinde;
““HHaayyddii YYaarrdd››mmaa””, ‘Terörle müca-
dele kahramanlar›na destek
kampanyas›na kat›l›m ç›¤ gibi.
Ba¤›fllar 24 saat içinde 40 mil-
yon YTL’yi geçti.’ ifadeleriyle
milleti topyekûn seferberli¤e ça-
¤›rarak söz konusu durumu bir
k›flk›rtma arac› haline dönüfltürü-
yor. Anlafl›lan, yang›na körükle
gitme hastal›¤› yaln›z bizim med-
yaya has.

Yine ayn› günlerde farkl› ya-
y›n organlar›n›n yaflan›lanlar› va-
kur biçimde anlamak ve makul
çözümler gelifltirmek yerine, bü-
yük bir öfke ve tepkisellikle aske-
re emreder gibi “Gir ve Temizle”
tav›rlar›, asl›nda medyan›n ve
‘köfle’ isimlerinin çap›n› ve kalite-
sini ortaya koyuyor. Sözgelimi
yine 16 Ekim 2007 tarihinde Hür-
riyet gazetesi ilk sayfas›nda,
Washington merkezli Stratejik ve
Uluslararas› Etüdler Merkezi
(CSIS) adl› düflünce kuruluflunun
uzmanlar›ndan Anthony Cordes-
man’dan aktard›¤› bir haberde
""TTüürrkkiiyyee''nniinn KK..IIrraakk''aa ggiirrmmeessii ffaayy-
ddaall›› oollaabbiilliirr"" bafll›¤›n› kulland›. Ki-
me ve nas›l bir fayda sa¤layaca-
¤›n› ileriki günlerde hep beraber

görece¤imiz söz konusu hareke-
tin, Türkiye, bölge ve dünya den-
geleri aç›s›ndan hangi sonuçlara
yol açaca¤›n› göz önünde bulun-
durmam›z gerekmez mi? Örne-
¤in Taha Akyol’un hat›rlatt›¤› ta-
rihi anekdotu hat›rlamakta fayda
var: “1990'larda Türkiye, anahta-
r›n› elinde tuttu¤u Çekiç Güç'ün
siyasi flemsiyesi alt›nda 24 defa
Kuzey Irak'a girmifl ve bir "siyasi
sorun"la karfl›laflmam›flt›. Çekiç
Güç sebebiyle Barzani de Türki-
ye'nin operasyonlar›na taraftar
gözüküyordu! Bugün Türkiye Ku-
zey Irak'a girdi¤inde, "ba¤›ms›z
bir ülkenin egemenli¤ini ihlal et-
mifl" görüntüsü oluflacak! Bunun
çeflitli olumsuz yank›lar›, tepkile-
ri olacak!”

Yine üzerinde durup düflünül-
meden geçilen bir di¤er husus;
Türkiye K.Irak’a girer de, ç›kabilir
mi? ABD’nin 2003 y›l›nda Irak’a
hangi söylemlerle girdi¤ini hat›r-
layal›m. Birkaç saat içerisinde ül-
keyi teslim al›p özgürlük ve de-
mokrasi(!) getirece¤ini iddia
eden ABD, üzerinden 4 y›l geç-
mesine ra¤men hala istedi¤i neti-
ceyi alm›fl de¤il. Dolay›s›yla Tür-
kiye’nin girmesini isterken farkl›
parametreleri de göz önünde bu-
lundurmak gerekir. Sözgelimi
Türkiye’nin yürütece¤i bu hare-
kâta iliflkin baflta ABD ve ‹ran ol-
mak üzere, di¤er ülkeler nas›l bir
tepki gösterecektir? Orta ve
uzun vadede Türkiye kendisi ve
bölgesiyle hangi hususlarda
problemler yaflayacakt›r? Türki-
ye’nin girece¤i bu yolun makul
bir geri dönüflümü olacak m›d›r?
Ya da Türkiye istedi¤inde bu geri
dönüflümü ba¤›ms›zca gerçek-
lefltirebilecek midir? 

Türkiye’nin geldi¤i nokta, ko-
nufltu¤u dil, tak›nd›¤› tav›r, kendi
tarihsel misyonuna ve kökenine
iliflkin bir tav›r olmaktan çok,

S‹LAHLA KONUfiMAK 
ÖLÜME YAKIN DURMAKTIR

M. EEmin BBabacan
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baflkalar› taraf›ndan tan›mlanm›fl
bir dünyan›n piyonu haline gel-
mifl bir görüntü sergilemektedir. 

AAss››ll SSoorr((gguullaa))mmaamm››zz GGeerreekkeenn??

Evet Türkiye ad›na as›l sormam›z
ve sorgulamam›z gereken fley;
hem PKK, hem Ermeni meselesi,
hem de K›br›s meselesi gibi uzun
y›llar Türkiye’yi meflgul eden ve
içten içe y›pratan hadiselere dair
bir ddeevvlleett ppoolliittiikkaass››n›n yoklu¤u-
dur. Bu yoklu¤u nedense hiç tar-
t›flmaya açm›yor ve bunu devle-
tin bir ay›b› olarak hiç gündeme
getirmiyoruz. Sadece günü birlik
de¤erlendirmelere ve politik
oyunlara malzeme yap›lmaktan
öteye geçemeyen söz konusu
problemler, flimdi de mevcut hü-
kümetin y›prat›lmas›na dönük bir
mekanizmaya dönüfltürülmüfl
bulunuyor. Daha önce yok ve hiç
gündeme gelmemifl konular gibi
bugün gündemi kas›p kavuran
meseleler, hem hükümete, hem
de halka yönelik bir psikolojik sa-
vafl arac› olarak ifllev görüyor. 

Yine sorgulamam›z gereken
bir di¤er husus; ülkede hangi ku-
rumun ne kadar ve nereye kadar
yetki sahibi oldu¤udur. Hasan
Cemal’in konuya iliflkin de¤erlen-
dirmesi son derece dikkat çekici-
dir: “Seksen küsur y›ld›r 'Kürt so-
runu'nu neredeyse kendi tekelin-
de tutan askeri elefltirmeden, as-
kerin tutumunu zaman tünelinde
ciddi olarak sorgulamadan dünle-
rin bugünlere ›fl›k tutmas› ola-
naks›zd›r. Akan gözyafl› ve kanla-
r›n, yap›lan fedakârl›klar›n e¤er
bundan böyle bofla gitmesini is-
temiyorsak hesab› herkesten
sormak zorunday›z.” Evet, bütün
bu konulara ve sorunlara iliflkin
askeri, siyasal iktidarlar›, siyasal
partileri, medyay›, sivil toplum
örgütlerini vb. hemen herkesi

sorgulamak gerekiyor. Yine Kürt
meselesi ve PKK’y› ayr› de¤er-
lendirerek bir çözüm reçetesi
sun(a)mayan siyasal elitin ve si-
yasal partilerin sorgulanmas› ge-
rekiyor.

Vatandafl›n örtüsüyle, oku-
luyla, ifliyle u¤raflan asker ve sivil
bürokrat›n neden gerilen bu top-
lumu rahatlatacak bir çözüm
önerisi gelifltirmedi¤i sorgulan-
mal›d›r. Toplum mühendislerinin
strateji yoksunu fikirleri ve ka-
rarlar› sorgulanmal›d›r. Mahalle
bask›s› edebiyat› yapan çevrele-
rin sebep oldu¤u gerilimin nas›l
bir toplumsal bask› oluflturdu¤u-
nu görmemeleri sorgulanmal›d›r.
Ve toplumda bir infial uyand›r›la-
rak, gözleri ve yürekleri kör eden
gerginli¤in ve agresifli¤in hesab›
sorulmal›d›r.

Yaflanan bütün bu sürecin,
kimin lehine oldu¤unun, kimin ç›-
karlar›na hizmet etti¤inin resmi
ortaya konmal› ve gereken mut-
laka yap›lmal›d›r.

KKiimmiinnllee SSaavvaaflfl››yyoorruuzz??

Evet, ilk önce sormam›z gereken
hayati soru bu asl›nda! Kiminle ve

neden savafl›yoruz? Ya da
gerçekten savafl›yor

muyuz veya yürü-
tülen fleyin ad›

bir savafl
m›d›r? Mu-
hatab›m›z kim?
PKK kim? Bölgede-
ki Kürt vatandafllar›m›-
z›n konumu nedir? Onlara
bak›fl›m›z hangi paramet-
relere göre belirlen-

mektedir? Bana kal›rsa kendimiz-
le, geçmiflimizle ve tarihimizle sa-
vafl›yoruz. Hesaps›zca, ak›ls›zca
ve fütursuzca bir oyunun içerisin-
de yaz›k ediyoruz. Sadece milli
hislerle yürütülen ve ulusal para-
noyayla üstesinden gelinecek bir
fley de¤il bu, akl›n ve sa¤duyunun
hâkim ç›kmas›yla neticelendirile-
cek bir olayd›r. Zaman› ve flartla-
r› iyi tespit edilmifl bir savafl yü-
rütülmesi gerekiyorsa, mutlaka
yürütülmelidir. Fakat bu, bir anl›k
bir öfkeyle de¤il, bütün yönleri ve
parametreleri hesaba katan basi-
retli bir karar olmal›d›r.

22 Ekim 2007 tarihli Za-
man’da A. Turan Alkan ““‹‹nnaadd››nnaa
iittiiddaall,, iinnaadd››nnaa tteemmkkiinn”” bafll›kl› ya-
z›s›nda söz konusu bu tabloyu
flöyle özetlemekteydi; “Hesap,
kitap, mant›k, jeopolitik, reel po-
litik gibi ihtiyat unsurlar›n› savu-
nanlara alg›lama ve fren mesafe-
si tan›nm›yor. Gitmiyor sürükle-
niyoruz. Düflünmemize f›rsat ve-
rilmiyor, çekiliyoruz. Sözün ve si-
yasetin tükendi¤i yere sevk edili-
yoruz. Bu öyle bir ortam ki, 'sâ-
kin olal›m, biraz düflünelim' sözü
kolayl›kla ihânetin diline tercüme
edilir. 'Bana hain, iflbirlikçi, PKK
yandafl› demesinler' korkusu ve
bask›s› siyasi akl› dumura u¤ra-
t›r, felç eder. Böyle pis mefl'um
bir psikolojik bask› havay› solun-
maz hâle getirmekte.”

Evet flimdi itidal zaman›, tem-
kin ve sa¤duyu zaman›…

Öfkenin ve kan›n de¤il, bar›-
fl›n ve kardeflli¤in zaman›… 
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P
akistan Hindistan’dan bü-

yük umutlarla ayr›lm›flt›.

Çok büyük hedefler güdü-

yordu. Bu topraklar üzerinde Bü-

yük ‹slam flairi Muhammed ‹k-

bal’in iste¤i üzerine Müslümanlar

için örnek bir ‹slam devleti olufl-

turulacakt›. Ancak istenenler ol-

mad›. Genç ve yeni ülke Pakistan

bir anda kendini sorunlar yuma¤›

içinde buldu. 

Bugün gelinen noktada siyasi

olarak iflas etmifl bir devlet görü-

nümü çizen Pakistan’›n gelece¤i

bütün ‹slam dünyas›n› korkutu-

yor. Siyasi analizcilere göre Pa-

kistan’›n durumu Afganistan’dan

daha kötü. Ülke halk› da hâliha-

z›rda içinde bo¤uldu¤u dâhili ve

harici sorunlar› afl›p rahatlamak

istiyor. Fakat ufuk o kadar da

berrak de¤il. 

AAsskkeerrii ZZiihhnniiyyeett ÜÜllkkeeyyii BBööllüüyyoorr

Pakistan’da yaflanan siyasi gelifl-

meleri anlamak için, ülkedeki as-

ker-sivil iliflkisini ve askerlerin si-

yaset üzerindeki a¤›rl›¤›n› mer-

cek alt›na almak gerekmektedir.

Pakistan’da askerlerin siyaset

üzerinde belirgin bir etkiye sahip

olmalar› ba¤›ms›zl›ktan hemen

sonraki y›llarda bafllamaktad›r. 

1958 Ekiminde darbeyle yö-

netimi ele geçiren General Eyüp

Han 1969 y›l›na kadar yönetimi

elinde tutmufltur. Ard›ndan yak›n

dostu General Yahya Han 1969-

1971 y›llar› aras›nda iktidar› elin-

de bulundurdu. 1977-1988 y›llar›

aras›nda da General Ziya ül-Hak

yönetimi ele geçirdi. Daha sonra

1999 y›l›nda General Pervez Mü-

flerref askeri darbeyle ifl bafl›na

geldi. Hâlihaz›rda çok zor günler

geçiren Müflerref, koltu¤unu terk

etmemek için 5 y›l daha Cumhur-

baflkanl›¤› makam›n› muhafaza

etmeyi baflard›. 

General Eyüp Han ile baflla-

yan askerin siyaset üzerindeki

etkisi bugün hâlâ belirleyicili¤ini

hissettirmektedir. Hatta Eyüp

Han’›n askeri ve siyasi miras›n›

göz ard› etti¤inizde Pakistan’da-

ki geliflmeleri analiz etmeniz çok

güçleflecektir. Eyüp Han’›n etki-

sine en basitinden flunu örnek

gösterebiliriz: Eski Baflbakan Na-

vaz fierif döneminde D›fliflleri Ba-

kan› olan Eyüp Han’›n o¤lu Cev-

her Eyüp Han askeri darbenin ar-

d›ndan da Pervez Müflerref döne-

minde Ekonomi Bakan› olarak

atand›. 

Peki, Eyüp Han ailesi ile iliflki-

lerin arkas›ndaki as›l sebep ne-

dir?

Eyüp Han Pakistan’a ilk darbe

gelene¤ini getiren kiflidir. Ondan

sonra ordu, ülkede her alanda en

belirleyici bir konum ald›. Askeri

bürokrasi sivil yönetim üzerinde

etkisini sa¤lamlaflt›rm›flt›. Eyüp

Han demokrasiye pek inanan biri

de de¤ildi. 1958’de darbe ile ikti-

dar› ele geçirdikten sonra anaya-

say› fesheden Eyüp Han, Devlet

Baflkan› ‹skender Mirza’y› da sür-

güne göndermiflti. Yönetimi ye-

niden düzenleyen Eyüb Han, ta-

r›m reformlar› yap›p sanayiyi

canland›rarak ülke ekonomisini

iyilefltirmeye giriflti. Ayr›ca ya-

banc› yat›r›mlar da onun döne-

minde teflvik edildi. “Pakistan’da

sanayi geliflmez ise Pakistanl›lar

birbirlerini yer” diyen Eyüp Han,

y›llar sonra ülkede aleyhine dü-

zenlenen genifl çapl› protestola-

r›n ard›ndan hükümetten ayr›l-

may› kabul etmiflti. 

Pakistan’daki geliflmeleri

geçmiflle mukayese etti¤inizde,

General Müflerref’in de yeni bir

Eyüp Han olma hedefinde oldu¤u

gözlerden kaçm›yor de¤il.

K‹ML‹⁄‹N‹ ARAYAN ÜLKE:
PAK‹STAN

Turan KK›fllakç›
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BBeennaazziirr’’iinn DDöönnüüflflüü vvee SSoonnrraass››

Butto ile Müflerref aras›ndaki an-

laflma o kadar ani ve beklenme-

dik bir flekilde geliflti ki Butto’nun

liderli¤indeki Halk Partisi’nden

baz› isimler dahi ilk baflta buna

inanamad›. Müflerref’in büyük

destekçisi olan Muslim League

Partisinden bakanlar da buna fla-

fl›rd›. Butto-Müflerref ittifak› ilk

baflta gizlenmeye çal›fl›lsa da da-

ha sonra böyle bir anlaflman›n ol-

du¤u kabul edildi. Pakistan D›flifl-

leri Bakan› Hurflit Mahmut Kusu-

ri de yapt›¤› bir aç›klamada, an-

laflman›n Amerika’n›n bask›s› al-

t›nda yap›ld›¤›n› itiraf etti. 

Bu ittifak neticesinde Benazir

Butto’nun Halk Partisi 6 Ekim’de

yap›lan Cumhurbaflkanl›¤› seçi-

minde General Pervez Müflerref’i

destekledi. Böylece Müflerref se-

çimi yeniden kazanarak 5 y›l da-

ha Cumhurbaflkanl›¤› koltu¤unu

muhafaza etmeyi baflard›. Ard›n-

dan Müflerref yine bu ittifak çer-

çevesinde 8 y›ld›r hakk›nda aç›-

lan yolsuzluk davalar› sebebiyle

ülkesinden ve aktif siyasetten

uzakta bulunan Benazir Butto

için siyasi af ve 1988-1999 y›llar›

aras›nda hakk›nda aç›lan tüm

yolsuzluk davalar›n›n düflürülme-

si için de özel bir yasa ç›kard›.

Pakistan Yüksek Mahkeme Yar-

g›çlar›ndan Muhammed ‹kram

fieyh bunun yasan›n ruhuna ve

ulusal ç›karlara muhalif olmas›n›

belirtmesine ra¤men dinleyen ol-

mad›. 

18 Ekim’de Pakistan’a dönen

Benazir Butto’nun dönüflü de ta-

mamen ‹ngiltere ve ABD taraf›n-

dan tasarlanm›flt›. Benazir, kabi-

lesinin etkin oldu¤u Sind eyaleti-

nin baflkenti Karaçi liman flehrin-

de büyük bir halk kitlesi taraf›n-

dan karfl›land›. Fakat, Butto’nun

bu ihtiflaml› dönüflü birilerini se-

vindirmemifl olmal› ki, akflam üs-

tü eski Baflbakan’›n bulundu¤u

konvoya düzenlenen sald›r›da

160’a yak›n kifli öldü, yüzlerce ki-

fli de yaraland›. Benazir Butto

sald›r›da k›l pay› yara almadan

kurtuldu. 

Benazir’in döndü¤ü günün ak-

flam› patlayan bombalar ülkede

sinirleri iyice gerdi. Butto’nun

kocas› As›f Ali Zardari olay son-

ras› yapt›¤› ilk yorumda, bombal›

sald›r›lardan Pakistan istihbarat

servislerini sorumlu tuttu. Butto

ise ilk aç›klamas›nda eski Cum-

hurbaflkan› General Ziya ül

Hak’›n adamlar›n›n olay›n arka-

s›nda oldu¤unu iddia etti, bir

müddet sonra da patlamalar›n

arkas›nda Taliban’›n oldu¤unu

ileri sürdü. Butto’nun kendisi is-

tihbarat baflkan›n›n görevden

al›nmas›n› istiyordu. D›fl bas›n

her ne kadar baz› Pakistanl› yet-

kililerin patlamalarda Taliban eli

oldu¤una yönelik aç›klamalar›

öne tafl›sa da, ülkede buna ina-

nan pek olmad›. Zaten Taliban

yetkilileri de sald›r›lar›n kendile-

riyle hiçbir alakas›n›n olmad›¤›n›

belirterek, patlamalar› k›nad›kla-

r›n› da aç›klad›lar. 

Pakistan Cumhurbaflkan› Ge-

neral Pervez Müflerref, Benazir’e

ülkeye dönüflünü ertelemesi ça¤-

r›s›nda bulunmufltu. Çünkü Mü-

flerref’e göre Butto’nun dönüflü

için ortam henüz uygun de¤ildi.

Butto, bu ça¤r›lara ra¤men parti-

si Pakistan Halk Partisi’nin eve

dönüfl için haz›rlad›¤› pahal› tan›-

t›m› de¤erlendirmek istiyordu.

Dönüfl ilk saatlerde ihtiflaml› olsa

da, bir müddet sonra kâbusa dön-

dü. Patlamalar sonras› hükümet

hemen Ocak'ta yap›lmas› planla-

nan seçimlerde herhangi bir erte-

lemenin söz konusu olmayaca¤›-

na söz verdi; fakat Butto’nun

kendi güvenli¤i için halkla bulufl-

malardan kaç›nmas›n› önerdi.

Butto’nun politik muhalifleri

onun karizmas›n›n çok darbe al-

m›fl oldu¤unu söylemlerine kar-

fl›n hâlâ onu çok ciddiye al›yor-

lar. Karaçi’deki karfl›lama töreni

baz›lar›n› ürküttü. Benazir flimdi

de yeni bir testte daha bulunmak

istiyor. Kas›m ay› ortalar›nda

Pencab eyaletinde bir gösteri

yapmay› planl›yor? Fakat, Mü-

flerref Butto’yu genifl halk kitle-

lerine hitap etmesinin sak›ncal›

oldu¤unu ifade ediyor. Çünkü ül-

ke güvende de¤il, bafl›na bir fley

gelebilirmifl?
SSoonnuuçç oollaarraakk ülkedeki tüm si-

yasiler koltuklar›n› düflünürken,

ülkenin istikbalini düflünen yok.

Ve bu da ülkeyi seven insanlar›

korkutuyor. 

Benazir Butto Pervez Müflerref
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T
unus; stratejik konumu,
kritik özellikleri ve Bat›l›
devletlerin politika labora-

tuarlar›ndan birisi olmas› bak›-
m›ndan güçler çat›flmas›na sah-
ne olmaya aday ülkelerden biri.
Önce Frans›z, sonra ‹ngiliz nüfu-
zuna giren Tunus, otoriter yap›s›
ve sertli¤ini bugüne kadar sür-
dürdü.

1987'de Habib Burgiba'dan
sonra iflbafl›na gelen Zeynel Abi-
din bin Ali de selefi gibi, ‹ngilizle-
re sad›k kald›. Ancak, son zaman-
larda meydana gelen baz› olay-
lar, mevcut statükonun de¤iflip
de¤iflmeyece¤i yönünde baz›
kuflkulara neden oldu:

-Tunus medyas›nda, bilhassa
Tunis News ve el-Wasat-it Tuni-
siyye gazetelerinde, Zeynel Abi-
din'in prostat kanseri oldu¤u ve
tedavi için gizlice Avrupa'ya git-
ti¤i haberleri yer ald›.

-A¤ustos 2005'te Birleflmifl
Milletler Mülteciler Yüksek Komi-
serli¤i'nde görevli Kemal Mercan
Tunus Savunma Bakanl›¤›'na ge-
tirildi ve Mercan, ABD ile önemli
anlaflmalar yapt›.

-2006 y›l›nda Rumsfeld Fas,
Tunus, Cezayir’e bir ziyaret ger-
çeklefltirdi; Mercan da Ameri-
ka'ya iade-i ziyarette bulundu.

-2007 y›l›nda, Amerika'ya ya-
k›nl›¤› ile tan›nan yeni Fransa
Cumhurbaflkan› Sarkozy, Avrupa
d›fl›ndaki ilk ziyaretini Ma¤rib ül-
kelerine gerçeklefltirdi.

-Temmuz ay› içerisinde Ame-
rikan Kongresi'nden bir heyet
Tunus'u ziyâret etti.

-Tutuklu bulunan en-Nahda li-
derlerinden baz›lar› Temmuz so-
nunda serbest b›rak›ld›.

Peki, tüm bunlar, Amerika'n›n
Tunus'a nüfuz etmeye bafllad›¤›
anlam›na gelir mi? 

Sovyetler'in da¤›lmas›ndan
sonra ABD, Aral›k 1994'te NATO
bünyesinde "Akdeniz Diyalogu"
giriflimini bafllat›p NATO üyesi ol-
mayan Cezayir, M›s›r, "‹srail",
Ürdün, Moritanya, Fas ve Tu-
nus'u nüfuz alan›na dâhil etti.
Buna mukabil Avrupa Birli¤i, Ka-
s›m 1995'te Barselona Süreci ile
bafllayan EUROMED projesi ile
AB üyeleri ve Akdeniz havzas›
ülkelerini (Cezayir, M›s›r, ‹srail,
Ürdün, Lübnan, Fas, Suriye, Tu-
nus, Türkiye, Filistin Otoritesi)
bir araya getirdi. AB, sadece
1995-2000 y›llar› aras›nda bu
projeye 9 milyar Euro ay›rd›. Ay-
r›ca 5+5 denilen, befl Güney Av-
rupa ülkesi [Fransa, ‹talya, ‹s-
panya, Portekiz, Malta] ile befl
Ma¤rib ülkesi [Cezayir, Fas, Tu-
nus, Libya ve Moritanya] aras›n-
da, daha çok terörle mücadele ve
yasad›fl› göç konular›na yo¤unla-
flan bir birlik oluflturdu. Ama
ABD, bölgede yeterince etkin
olamad›. Amerikan d›fl ticaretinin
% 2'si ve d›fl yat›r›mlar›n›n
%1'inden az› bu bölgeyle ilgili. 

2000’deki yönetim de¤iflikli-

¤inden sonra ABD’nin bölgeye
bak›fl› biraz daha keskinleflti. Bü-
yük Ortado¤u Projesi ile, reform
talepleri sistematik bask›ya dö-
nüfltü. Cezayir, Fas, Tunus, M›s›r,
Ürdün, Suudi Arabistan, Lübnan
ve Bahreyn'de yap›sal ekonomik
reformlar bafllad›.

Tunus'ta son dönemde mey-
dana gelen geliflmeler, bilhassa 11
Eylül sonras›nda fliddetle esen
Amerikan kas›rgas› karfl›s›nda
Tunus yönetiminin tutunma ça-
balar›n›n eseri gibi. Bir taraftan
mevcut yap›lanmas›n› korurken,
öte yandan Amerikan yönetimi
ile siyasi, ekonomik, askeri ve
kültürel alanlarda iflbirli¤i gelifl-
tirme takti¤i, Saddam örne¤inde
pek ifle yaramam›flsa da, Kaddafi
Libya's› için ifllevseldi. Kaddafi,
Irak Savafl› ard›ndan silahlanma
politikas›ndan vazgeçip Ameri-
ka’ya teslim oldu. Bu taktik, bil-
hassa Cezayir ve Fas yönetimle-
rinin, Sahra meselesindeki yakla-
fl›mlar›nda da etkin oldu.

ABD, Ma¤rib ülkelerini etkile-
mek ve üzerlerinde bask› kurmak
için, Sahra meselesinden el-Kai-
de tehlikesine, demokratikleflme
taleplerinden ekonomik reform-
lara kadar birçok argüman› kulla-
n›yor. Bu ba¤lamda Powell'›n D›-
fliflleri Bakan› iken Ma¤rib ülkele-
rine yapt›¤› ziyaretten sonra, Fas
Adalet ve Kalk›nma Partisi ile
Cezayir’deki ‹slâmî hareketlerin
ve Tunus'taki en-Nahda hareke-
tinin önünün nispeten aç›laca¤›
tahminleri yürütüldü.

fiubat 2006'da Rumsfeld'in
Tunus ziyareti, ABD'nin bölgeye
verdi¤i önemi gösterdi. Bu ziya-
retten iki ay sonra Amerika'ya
giden Mercan, üst düzey Penta-
gon ve D›fliflleri yetkilileri ile gö-
rüflerek; Tunus-Suriye ve Tunus-
‹ran iliflkileri konusunda güvence
verdi. Buna karfl›l›k Tunus-ABD
askerî ve istihbârî iliflkilerinin ge-
lifltirilmesi kararlaflt›r›ld›. 

Devlet Baflkan› Bin Ali'nin
hastal›¤›na gelince: Bin Ali ölürse
Tunus'un yörüngesi de¤iflir mi?

TUNUS’TA DE⁄‹fi‹M M‹?

Mahmut CCelal ÖÖzmen
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Devlet Baflkanl›¤›n›n en güçlü
aday› olarak görülen Savunma
Bakan› Kemâl Mercân'›n özellik-
lerine biraz yak›ndan bak›l›rsa,
soruyu cevaplamak biraz daha
kolaylafl›r.

1. Mercan, oldukça güçlü ve
deneyimli bir diplomat. Hukukî,
siyasî ve idarî tecrübesine ilave-
ten diplomasi ve ekonomi tecrü-
besine de sahip.

2. ‹ktidar partisine ba¤l› olup
aktif yurtd›fl› görevlerinde bulun-
mufl. 

3. Devlet Baflkan› Bin Ali ile
kan, nesep ve kabile ba¤› olup
onun ye¤eni ile evli. Her ikisi de
Hammâm Sûse flehrinden. ‹ngiliz
siyasi kurnazl›¤› ile yo¤rulmufl
bir politikac› olan Bin Ali, Savun-
ma Bakanl›¤› gibi kilit bir mevki-
ye getirecek kadar ona güveni-
yor.

4. Yurtd›fl› görevlerinden do-
lay›, uluslararas› camiada sayg›n
bir konumu var.

5. Tunus devletinin halk›na ve
ülkesine karfl› iflledi¤i zulümlere
ve cürümlere ad› do¤rudan kar›fl-
mad›¤› için uluslararas› düzeyde
flaibesi yok.

fiimdi Tunus'ta mevcut olma-
yan "Devlet Baflkan Yard›mc›l›¤›"
makam›n›n oluflturulmas› ve
Meclis'te onaylanmas› ihtimali
söz konusu. Bu ihtimalin gerçek-
leflmesi halinde, Baflbakan dâhil,
tüm otoritelerin önü kesilmifl ola-
cak. Bir di¤er ifadeyle Devlet
Baflkan Yard›mc›s› olacak flah›s-
tan baflkas› ona halef olamaya-
cak. Onu da Bin Ali belirleyecek.
Bu durumda etki alt›nda kalabile-
cek güçler susturulmufl olacak.
Bir di¤er ifadeyle, liderlik bofllu-
¤u nedeniyle meydana gelebile-
cek çekiflmelere imkân vermeksi-
zin düzen sa¤lanm›fl olacak.

Böylesi kritik süreçte Mer-
can, sahip oldu¤u tecrübeyi, dev-
letleraras› sayg›nl›¤›n› ve hane-
danl›k içi nüfuzunu de¤erlendir-
me çabas›nda. Mercan'›n bafllat-
t›¤› diplomatik atak, kendisine
güven duyulmas› ve uluslararas›

toplum, bilhassa Amerika'n›n ç›-
karlar› aleyhine çal›flmayaca¤›,
bunun için kendisine engel olma-
malar› gerekti¤i fleklinde mesaj-
larla dolu.

Temmuz ay› sonunda Frans›z
Cumhurbaflkan› Sarkozy’nin Tu-
nus ziyareti s›ras›nda 21 siyasi
mahkûmun serbest b›rak›lmas›na
gelince; bunlar Tunus Cumhuri-
yeti'nin kuruluflunun 50. y›l› do-
lay›s›yla serbest b›rak›ld›lar ve
bu durum Tunus dikta rejiminin
yumuflad›¤›na dair bir emare sa-
y›lamaz. Serbest kalanlar›n en
meflhuru, insan haklar› savunu-
cusu avukat Muhammed Abbu.
Sarkozy, Bin Ali ile görüflmesin-
de konuyu dile getirmifl. Di¤er 20
kifli ise en-Nahda hareketi üyesi.
Bunlar›n serbest kalmas› da sis-
temin de¤iflece¤i anlam›na gel-
mez.

Aralar›nda zamanlama fark›
olsa da, Tunus yönetiminin att›¤›
bu ad›m ile ba¤lant›l› baflka bir
vak›a daha var: Devlet Baflkanl›¤›
Müsteflar› ve Resmî Sözcüsü Ab-
dülaziz bin Ziya, 2009'da yap›la-
cak baflkanl›k seçimlerinden tam
üç sene önce, 2006’da, Bin
Ali'nin 2009 baflkanl›k seçimle-
rinde tekrar aday olaca¤›n› aç›k-
lad›. Seçimlere üç y›l kala böyle

bir aç›klama yap›lmas›n›n sebebi;
Baflkan›n tehlike boyutuna varan
hastal›¤›n› gizlemeye yönelik bir
ad›md›. Nitekim Tunis News Ga-
zetesi'nde yay›nlanan 14 Kas›m
2006 tarihli bir makalede, Bafl-
kan›n bu arzusunun, sa¤l›k duru-
munun gayet iyi oldu¤una ve sa-
dece 2009'a de¤il, belki 2050'ye
(!) kadar yönetimde kalabilece¤i-
ne dair bir delil oldu¤u iddia edil-
di. Bu da demokratikleflmenin bir
göstergesi say›ld›.

Sonuç olarak diyebiliriz ki
Mercan, muhtemelen ‹ngiliz tali-
mat›yla Savunma Bakanl›¤›'na
"erken" getirilmifl ve dahili ya da
harici bir engelle ya da sürprizle
karfl›laflmaks›z›n "yeme¤i hafif
ateflte a¤›r a¤›r piflirircesine" ye-
ni liderlik makam›na haz›rlanm›fl
durumdad›r.

Tunus'ta Amerikan-‹ngiliz yö-
rüngesinde birtak›m reformlar
yap›lmas›, insan haklar› konusun-
da iyilefltirici ad›mlar at›lmas›
bekleniyor. Buna da de¤iflim de-
nirse... 

Bin Ali

Kemal Mercan
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ilindi¤i gibi, son tart›flma konular›ndan bi-
ri, Türkiye’deki ‹slâmi geliflmeler için gös-
terilen Malezya modeli, bir di¤eri ise yine

ayn› amaçla kullan›lan mahalle bask›s›d›r. Bu-
nun ikisi de, seçkincili¤in ‹slâmc›l›k söylemi
üzerinden halk ço¤unlu¤una karfl› tav›r koyma
araçlar›d›r. Tart›flman›n seviyesini görünce önce
kat›lma gere¤ini duymam›flt›k, ancak daha son-
ra sürüp giden böylesi konulara ›fl›k tutaca¤›
inanc›yla baz› gerçeklerin alt›n›n çizilmesi ge-
rekti¤i kanaatine vard›k. Malezyal›laflma ve ma-
halle bask›s›, birbiriyle ba¤lant›l› olmakla birlik-
te ilkece farkl›l›klar arzediyor. Yaz›m›z bu kav-
ramlar üzerine...

Gerek genel ve gerekse Cumhurbaflkanl›¤›
seçimlerinde ortaya ç›kan sonuç seçkinci yap›y›
çileden ç›kard›. Gerçeklefltirilen referandumla
bundan sonra Cumhurbaflkan›n›n halk taraf›n-
dan belirlenecek olmas›, Anayasada ciddi bir de-
¤iflikli¤in düflünülmesi bu s›k›nt›y› daha da ar-
t›rd›. Asl›nda böylesi zamanlarda yapay gün-
demler oluflturup toplumu bask› alt›na alma ve
onunla bir biçimde ilintide olan siyasileri iradi
zaafa u¤ratma giriflimi öteden beri s›kça baflvu-
rulan bir yöntemdi. ‹flte böylesi bir giriflim daha
önceki baz› dönemlerde de oldu¤u gibi Rama-
zanda gerçekleflti. Onun manevi atmosferini de
sabote edecek flekilde bir Malezya örne¤i ve ma-
halle bask›s› tart›flmas› bafllat›ld›; böylece ‹slâmi
duyarl›l›¤a sahip genifl bir kesim bir bask› al›na
al›nmaya çal›fl›ld›.

Hareketin seyrinden anlafl›ld›¤› kadar›yla

farkl› meslek ve meflreplerden olan ve flimdiye
kadar farkl› görüfllere sahip bulunan ve mesela
ülkenin yeni bir anayasaya ihtiyac›n oldu¤unu
söyleye gelen bir kesim belli bir platformda bir-
leflerek ortak bir söylemle harekete geçti. Ger-
çekten de farkl› konum ve görüfllerde olan ve ol-
dukça genifl bir kesimin bu söylem ortakl›¤›, an-
cak mason localar› gibi mahfillerde kararlaflt›r›-
l›p prati¤e dökülmesiyle mümkündür. Çünkü
ço¤unun daha önceki görüflünün hilaf›na bu or-
tak karar ve eylem birli¤ini baflka türlü aç›klama
imkan›m›z yoktur.

Öyle bir fanatizm sergilendi ki, üniversite
rektörlerinden baz› yazarlara, ifl dünyas›n›n
temsilcilerinden baz› bilim adamlar›na kadar de-
¤iflik temsilcilerin, konuflmalar›ndaki tutars›zl›-
¤› hayretle izledik. Bu beyanlara göre, hangi ye-
ni icraatlara dayan›yorsa, seçim öncesi konufl-
tuklar›ndan baflka bir hükümet ortaya ç›km›fl,
Anayasay› de¤ifltirmeye kalk›flm›flt›. Halbuki
hat›rlanaca¤› üzere AKP nin meydanlarda halka
verdi¤i en belirgin taahhüt anayasa de¤iflikli¤iy-
di. 

Bunlara göre yeni bir anayasaya ihtiyaç yok-
tu, e¤er varsa bile ülke insan›n›n ortalama yar›-
s›n›n oyunu alm›fl bu partinin giriflimiyle ola-
mazd›. Uzlaflma gibi bir etiketin alt›nda onlara
özgü bir iflti. Hele sivil bir anayasa içlerine s›¤-
d›r›labilecek bir olgu de¤ildi. Mevcut anayasay›
asker yapmam›flt› ki yeni bir sivil anayasa belir-
lensin. Esasen sivillik diye bir sorunumuz yok-
tu, e¤er varsa da bunu en iyi flekliyle Türk Silahl›

AANNAAYYAASSAA DDEE⁄⁄‹‹fifi‹‹KKLL‹‹⁄⁄‹‹...... 
MMAAHHAALLLLEE BBAASSKKIISSII...... 
MMAALLEEZZYYAA MMOODDEELL‹‹......

DOÇ. DDR. MMUSTAFA AAYDIN
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Kuvvetleri temsil edebilirdi. Yine bu söyleme
göre anayasay› de¤ifltirmek, cumhuriyetin kaza-
n›mlar›n› (daha do¤ru bir ifadeyle baz› yerlerde
toplum hilaf›na isteyen seçkinci ayr›cal›¤›n›)
yok etmek demekti. Baflta YÖK Baflkan› olmak
üzere baz› kurumlar›n temsilcileri AKP’ye bu ça-
l›flmay› derhal durdurmas› ça¤r›s›nda bulundu-
lar. 

Anayasa üzerinde tart›fl›l›yormufl gibi gözü-
ken bu yaz›l› sözlü aç›klamalarda yeni bir dü-
zenlemede ne yap›labilece¤ine iliflkin hiçbir
öneri yoktu. Asl›nda tart›fl›l›yor gibi gösteriliyor
ama asl›nda hiçbir fley tart›fl›lm›yordu, söylen-
mek istenen fley sadece “bunu siz yapamazs›n›z”
dan ibaretti. Bu uyar›y› her zaman oldu¤u gibi
sistem ad›na oluflturulmufl kutsallar›n arkas›na
mevzileflerek hiçbir de¤iflikli¤in yap›lamayaca¤›
anlat›lmaya çal›fl›l›yordu. Buna göre her tür-
lü de¤ifliklik Cumhuriyetin kaza-
n›mlar›n› yok etmek demekti.
Temel ilkelerin kald›r›lmak
veya en az›ndan zay›flat›lmak
istendi¤i ileri sürülüyordu.
Gerçekten de bu çerçevedeki
de¤ifliklikler, genelde laiklik gi-
bi temel ilkelerin kendi ba¤lam-
lar›nda al›n›p bir seçkinci z›rh›
olarak alg›lanmalar›n›n önüne ge-
çecek ça¤dafl, toplumsal bir tan›m
ve yorumun getirilmesi demekti. 

Tart›flmalar›n merkezine yine ba-
flörtüsü yasa¤›n›n savunulmas› yer-
lefltirilmiflti. E¤er baflörtüsü serbest
olursa, baflörtülüler yasakç›lar gibi dav-
ran›p bafl› aç›klar› üniversiteye almayabilirlerdi,
bu yüzden baflörtüsüne kesinlikle yol verilme-
meliydi. Esasen baflörtüsü ile ilgili mevcut ya-
sak, yeni bir anayasa de¤iflikli¤i ile bile giderile-
mezdi. Yani esasen hukuki içerikten yoksun ün-
lü “mevzuat” anayasan›n bile üzerinde bir iflti. 

Bu arada birileri bu tart›flma ortam›na daya-
nak olsun diye bir ‹slâmc› model sorunu ortaya
att›. Y›llard›r söylemlerini Suudi Arabistan ve
‹ran modelleriyle idare edenler bunlarla yetin-
meyip Malezya’ya kadar uzand›lar. Hatta bu ül-
keyle bir haber köprüsü kurup Malezya’n›n ba-
fl›n›n fleriatla ne denli belada oldu¤unu anlatma-
ya çal›flt›lar. Bu arada bilim adamlar›na da bir

fleyler söyleterek referans sa¤lamak gerekiyordu
ki, böylesi bir ihtiyac› Hürriyet gazetesinde Ayfle
Arman’›n ünlü bilim adamam›z fierif Mardin’le
mülakat›ndaki baz› sözleri karfl›lad›.

Burada fierif Mardin, her ne kadar yar›m yüz-
y›ld›r savuna geldi¤i merkez-çevre denklemine
göre Türk toplumunun geçirmekte oldu¤u süre-
ci aç›klay›c› beyanlarda bulunmuflsa da bir bi-
çimde tart›flma ortam› içine çekilip konjonktüre
uygun biçimde, mülakatç›n›n bir veri olarak al-
d›¤› soru ile muhatap edilmifl ve Türkiye’nin bir
Malezya olup olmayaca¤› sorulmufltu. Sanki
Malezya örne¤i -eskilerin deyimiyle- bedahet
derecesinde aç›k ve pek çok ülke taraf›ndan da
al›n›p kullan›lan, Türkiye’de ‹slâmc› olarak nite-
lenebilecek birileri taraf›ndan da savunulan ve
üzerinde tart›fl›lan bir ‹slami model idi ve say›n

Mardin’e de bununla ilgili bir soru
yöneltiliyordu. Mardin, ‘Türkiye
Malezya olabilir mi’ sorusuna “ne
olabilir ve ne de olmaz diyebilirim,
her an her fley olabilir” cevab›yla
tart›flman›n içine çekilmifl, ka-
d›nlarla ilgili endiflelerinin ol-
du¤u gibi baz› argümanlarla da
beklentideki kayg›lar dolayl›
da olsa desteklenmiflti.

Tart›flmay› idare edenlere
göre ‹slâmc› geliflme tehli-
kesinin önemli argümanla-
r›ndan birisi yine say›n

Mardin’e dayand›r›lmak iste-
nen mahalle bask›s›d›r ve bu tema, litera-

türü yeterince anlamayan birilerince tepe tepe
kullan›lm›flt›r. 

Sosyolojik olarak flüphesiz bir mahalle bask›-
s›ndan söz edilebilir. Ancak içinde bulundu¤u-
muz ve tart›flmakta oldu¤umuz sosyal politik or-
tam› aç›klamada mahalle bask›s› gerçekten an-
lams›z kal›r. Bu aç›klama say›n Mardin’in ortala-
ma yar›m yüzy›ld›r, Türk toplumsal yap›s›n›
aç›klamada kulland›¤› merkez-çevre denklemin-
de de bir yerlere yerlefltirilemez. Kald› ki seçim-
lerde daha belirgin hale gelen seçkinci-halk çe-
liflkisi, mahalle olgusu de¤il, merkez-çevre ek-
seninde daha tutarl› bir biçimde aç›klanabilir.

Bu denkleme göre olup bitenler gayet aç›kt›r:
Uzun zaman merkeziyetçi yap› taraf›ndan kon-
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trol alt›nda tutulan çevre merkeze do¤ru gel-
mektedir. Mardin’in beklenmeyen ve biraz da
olumsuz bir ça¤r›fl›m sebebiyle yad›rgad›¤›m›z
ifadesiyle “kovu¤undan ç›kan halk” merkeze
do¤ru gelmekte, s›rayla büyük kentlerin beledi-
ye baflkanl›klar›, baflbakanl›k, cumhurbaflkanl›¤›
gibi seçkinlere ait oldu¤u kabul edilen mevkile-
re oturmaktad›r. fiimdi de bunun anayasal çerçe-
vesi oluflturulmaya çal›fl›lmaktad›r. Seçkinci ya-
p› ise de¤iflik yollara baflvurarak bunun önünü
kesmek için u¤raflmaktad›r. Meslek liselerinin
önüne barikat oluflturma, baflörtüsü yasa¤› bu
çerçevede üretilmifl engellerdir. 

‹flte seçkinci çevre, en naiv taleplerini dene-
tim alt›nda tutabilmek için ‹slâmc› geliflme gibi
mevhum bir tehlike üreterek toplumun bir kesi-
mini aya¤a kald›rmaya çal›flmaktad›r. ‹slâmc›
model üretme giriflimleri ve Malezyal›laflma söy-
lemi de buradan do¤mufltur. 

‹slamc› Modeller ve Malezya Örne¤i

Seçkinci yap› bafl›ndan beri ‹slamc› kesime d›fla-
r›dan bir model bulmaya ve onunla özdefllefltirip
bir bask› alt›nda tutmaya çal›flm›flt›r. Bir ara bu
model Suudi Arabistan’d›, burada fleriat uygu-
lan›yordu ve bu model seçkincili¤in halk› ‹s-
lam’a karfl› k›flk›rtmak için kulland›¤› ilk model-
di. S›k s›k Müslümanlar›n ülkeyi Suud krall›¤›-
na benzetmek istedikleri
yaz›l›p çizildi. 

‹flin gerçe¤i Türk halk›
hiçbir zaman Suudi Ara-
bistan’› bir ‹slami model
olarak görmedi. Biraz da
Osmanl›dan kalma bir si-
yasal tav›rla burada yürür-
lükte olan Vahhabili¤in ‹s-
lam d›fl› bir mezhep oldu-
¤una inand›. Öyle ki Vah-
habili¤in Hanbeli mezhebi-
nin bir versiyonu, kendine
özgülüklerde ama yine de
bir klasik ‹slam yorumu
oldu¤unu bilmiyordu. Mo-
dern kültürün de uluscu
yönlendiricili¤inde, yeterli
‹slami bilgiye sahip olma-

yan hac›lar›m›z bile en iyi Müslümanl›¤›n Tür-
kiye’de bulundu¤u kanaatini tafl›ya geldiler. Bu-
na göre Araplar sünnet k›lm›yor, okudu¤u
Kur’ân’› yast›k yapabiliyordu. Sözün k›sas› Suud
modeli Türklü¤e mal olabilecek bir ‹slam mode-
li hiçbir zaman olmad›, seçkincili¤in gulyabani-
si olarak kald›. 

Bir ara Libya devlet baflkan› Muammer el-
Kaddafi, baz› kereler de nas›ll›¤›na örnek oldu-
¤unu anlayamad›¤›m›z Cezayir bir model olarak
gösterildi. Asl›nda Cezayir modeli, her türlü
toplumsal talebin, milli iradenin üstüne yatan
bir yap› örne¤i olarak ‹slamc›l›¤a de¤il seçkinci
dayatmac›l›¤a iyi bir örnek olabilirdi. 

1979 devriminden beri çokça sözü edilen
model ‹ran idi. ‹ran örne¤i ulusal ve küresel ba-
z› yap›lar için iyi bir kurgu görevi yerine getirdi.
Halbuki ‹ran modeli seçkincili¤in söylem ihtiya-
c›n› karfl›lam›flsa da Türkiye Müslümanlar› için
hiçbir zaman bir örnek oluflturmad›. Suud örne-
¤inde oldu¤u gibi Türkiye’deki Müslümanlar
kabaca ve yüzeysel olarak ‹ran’› hak bildikleri
dört mezhebin d›fl›nda 5.mezhebe mensup bir
ülke olarak kabul ettiler ve dolay›s›yla da bir an-
tipati beslemeseler bile ‹ran’›n ‹slâmc› giriflimle-
rine hiçbir zaman s›cak bakmad›lar. 

‹ran devriminin oldu¤u ve d›flar›ya rejim ih-
raç edece¤i dedikodular›n›n yap›ld›¤› bir dö-
nemde Malezya örne¤i için kendisinden refe-

rans al›nan fierif Mardin,
kaleme ald›¤› baz› güncel
yaz›larda, bilim adaml›¤›-
n›n temel esprisine yak›fl›r
bir biçimde, siyasi manev-
ralara kap›lmaks›z›n,
‹ran’daki hareketin Türki-
ye için hiçbir sorun olufl-
turmad›¤›n›, çünkü bizim
halk›m›z›n ‹ran halk›n›
kendinden farkl› gördü¤ü-
nü, dolay›s›yla da ‹ran
sempatisinin bir grup ayd›-
n›n d›fl›nda kitlesel olarak
kimseye cazip gelmeyece-
¤ini, kitleselleflemeyen ha-
reketlerin ise bir tehlike
oluflturmayaca¤›n› yazd›. 

Ne var ki konjonktüre



KASIM ‘07 UMRAN 4411

DosyaANAYASA-MAHALLE-MALEZYA

kat›lan veya bofl bulunan
say›n Mardin, üretilmifl
bir Malezya metaforunun
Türkiye rejimi için bir an-
lam ifade etmedi¤ini söy-
lemek yerine “Malezyal›-
laflmay›z diyemem” gibi
karfl›s›ndakilerin beklen-
tisine uygun bir hayli
mu¤lak bir cevap verebil-
di; hatta bu yarg›s›n› En-
donezya’daki mevcut ‹slâ-
mi geliflmelerin 1960’l›
y›llarda öngörülemedi¤i
argüman›yla destekledi.
Halbuki ‹slam ülkelerin-
de, bir k›sm› modern olu-
flumlar›n bask›lar›na tepki
olmak üzere de¤iflik ne-
denlere ba¤l› olarak ger-
çekleflen dini yükselifller hesap d›fl› bir geliflme
de¤ildi. Malezya modeli de sonuç itibariyle bu
trendin görünümlerinden birisiydi. 

Asl›nda her ülkenin bir kendine özgülü¤ü
vard›r ve hiçbiri di¤erine model oluflturamaz.
Suud’un da ‹ran’›n da kendi dinamikleri vard›r.
Hatta her hareketin fliddeti o süreçle ilgilidir.
1924’ten 1979’a ‹ran halk›n›n yaflad›¤› bask›,
verdi¤i kay›p çok fazlad›r. 1979 y›l›nda Tahran
sokaklar›n› dolduran milyonlarca insan›n he-
men büyük bir k›sm›n›n bir yak›n› fiah yöneti-
mince yok edilmiflti. Onun için de hareket tah-
minlerin üzerinde fliddetli oldu. Ortaya ç›kan
yönetim de ‹ran’›n molla yap›s›na ba¤l› olarak
bir din adam› s›n›f› yönetimi olarak ortaya ç›kt›. 

Malezya’da farkl› dini unsurlar vard›r ve
bunlar› bir arada yaflatmaya yönelik çok kesimli
bir yönetim gerçeklefltirilmifltir. Suud yönetimi
ise sonuç itibariyle tabiri caizse otoriter bir klan
yönetimi durumundad›r. Olumlu olumsuz bun-
lar›n hiçbirisi Türkiye’nin flartlar›yla örtüflmez.

Türkiye’deki süreç k›saca çevreye karfl› gizil
bir tav›r koyarak ifllerini götürmeye çal›flan siya-
sal erkin ortaklafla kullan›m›, kat›l›mc› sosyal
politik bir hayat anlay›fl› içinde halk› ve seçkin-
ciyi ortak bir düzlemde dönüfltüren bir yeni ya-
p›lanma talebi tafl›yor. Yani di¤er ülkelerden
farkl›, kendine özgü bir model oluflturuyor ve

bunda da demokratik yol-
larla a¤›r da olsa baz› so-
nuçlar al›n›yor. Üstelik
potansiyel olarak dahi hiç-
bir fliddet içermeyen bir
harekettir. Bask›c›l›k bile
topluma de¤il, seçkincili-
¤e ait bir ifltir. 

Dini kitleler, hareketin
potansiyel dayanaklar›n-
dan birisi olsa bile Türki-
ye’deki geliflmeler s›rf bir
dini geliflme de¤ildir. An-
cak seçkincilik kendini
dönüflümün içine çeken
bu de¤iflmeyi fleriat geliyor
gibi söylemlerle dini bir
geliflme olarak etiketleyip
engellemeye çal›flmakta,
belli kesimleri karfl› koy-

maya ça¤›rmaktad›r. 
Türkiye’de seçkinci kesim dini hep ikincil bir

yap› olarak alg›lam›flt›r. Biraz da pozitivist bir
yaklafl›mla onu tarih d›fl› görmüfl ve icraatlar›n›
art›k onun etkin olamayaca¤› hesaplar› üstüne
kurmufltur. Halbuki Türkiye’de de din hemen
pek çok ülkede oldu¤u gibi sosyal dinamiklerin
en önemlilerinden birisidir. Toplumsal örgütle-
nifl pek çok yerde din ba¤lant›l› olarak geliflmek-
tedir. Burada yaln›zca Türkiye’ye ait olmayan ta-
rihsel bir ilke vard›r. Din Marksist anlamda s›-
n›fsal bir olgu de¤ilse de hemen pek çok yerde
egemen s›n›flara karfl› ezilen alt s›n›flar›n bir
kendini infla etme yoludur. 19. yy sonlar›nda
fundamentalizm diye bir hareketin ç›kaca¤›n› ve
üstelik bunun modern kültürle bir hayli uyum-
lu oldu¤u kabul edilen Protestanlar içinde do¤a-
ca¤›n› kimse öngöremezdi. 

Mahalle Bask›s› m› Sosyal Etkileflim mi?

Asl›nda bütün dünyadaki dinlerle ilgili geliflme-
de küresel merkezi sistemle periferi (çevre) deki
toplumlar aras›nda bir çat›flma sorunu vard›r ki
bu durum Mardin’in merkez çevre denklemine
uygun düfler. Türkiye’deki sosyal geliflmenin de
dinle irtibatl› oluflu hesap d›fl› de¤ildir. Türki-
ye’deki toplumun inanç sistemini hesaba katma-

Prof. fierif Mardin



4422 UMRAN KASIM ‘07

Dosya ANAYASA-MAHALLE-MALEZYA

yan bir yap›lanman›n nihai bir yap›lanma say›l-
mas› zaten mümkün de¤ildir. Hala seçkinci
mant›k bu yanl›fl› sürüyor. Kabaca “art›k din ol-
mayacakt›, bu da nereden ç›kt›” diyor. 

‹flin gerçe¤i toplumsal bir gerçeklik olan din
toplumun d›fl›nda tutulamaz. O zaman en naiv
toplumsal gerçekleri aç›klama flans›m›z yoktur.
Bu ba¤lamda mesela “1980’e kadar baflörtüsü di-
ye bir derdimiz yoktu bu nereden ç›kt›?” deniyor.
Bu bir toplumsal gerçekti ama kendini ifade etme
imkan› verilmeyen bir toplumun bir baflörtüsü
sorunu olup olmad›¤›n› tam olarak bilemezdiniz.
Halk merkeze do¤ru geldikçe kendine özgü baz›
özelliklerini de elbette tafl›yor. Bu merkeze yöne-
lifli Say›n Mardin, genel tarz›na pek uygun düfl-
meyecek flekilde “halk›n kovu¤undan ç›kmas›”
olarak niteliyor. As›l sorun da belki kovu¤undan
ç›kmamas› istenen birilerinin bafl edilemez bi-
çimde meydana ç›km›fl olmalar›d›r. 

Türkiye’de siyasal/kamusal alan›n bir seçkinci
yap›ya de¤il bütün bir topluma ait oldu¤u kabul
edilmek zorundad›r. Buradan hareketle denebilir
ki, seçkincilik toplumun baz› de¤erlerini kendisi
fiilen yaflamasa bile bunlar› halk›n yaflayabilirli¤i-
ni kabul etmek ve bunlara sayg›l› olmak zorunda-
d›r. Bu birlikte yaflaman›n bir gere¤idir. 

Ne var ki bu aç›k gerçe¤e ra¤men seçkincilik
hesaplar›n› ilerde kendisinin zarar görebilece¤i
varsay›m› üzerine kurmakta ve bu ba¤lamda so-
runlar türetmektedir ki baflörtüsü konusu bunun
tipik bir örne¤idir. Yeni anayasal düzenlemede
baflörtüsü serbest b›rak›l›rsa ilerde bafl› aç›klar za-
ra görebilir deniyor ve hatta daha ileri götürüle-
rek baflörtülülerin baflörtüsüzlere hak tan›maya-
ca¤› ileri sürülüyor. Hatta bu gerçekçi olmayan
öngörü milyonlarca baflörtülü kad›n› bask› alt›n-
da tutma gerekçesi olarak gösterilebiliyor. Ma¤-
duriyetlerin faraziyelerden de¤il, fiili durumdan
hareketle çözülebilece¤i göz ard› edilebiliyor. 

Asl›nda baflörtüsü yasa¤›n› savunanlar böyle
bir tehlikenin olmad›¤›n›n fark›ndalar. Dil ucuy-
la söylense de aç›kça ifade edemedikleri as›l ge-
rekçe hiçbir zorlama içermeyen toplumsal etki-
leflimdir. Yani baflörtülüler rahatça hareket ede-
bildikleri bir ortamda bir örneklik oluflturacak-
lar ve bu da toplumsal hayat›n her kesiminde ba-
flörtülülerin oran›n› art›racakt›r. 

Halbuki fiili bask›n›n d›fl›nda sosyal etkile-

flimin sa¤lad›¤› bir örneklik hem kaç›n›lmaz
hem de do¤al bir fleydir. Tersini savunmak ger-
çek d›fl›, toplum d›fl› bir fleydir. ‹yi dikkat edilin-
ce görülür ki, mahalle bask›s› tart›flmalar›nda
kastedilen de bu naiv etkileflimdir. Asl›nda ma-
halle bask›s› denen sosyal etkileflim toplumsal
bir yasad›r ve baflörtülülük kadar bafl› aç›kl›k
için de geçerlidir. Yani herkes birbirinden etki-
lenir, birileri de bafl› aç›klara bakarak böyle bir
tercihte bulunabilir. Herkes kendine bir yol çi-
zer ve fiili bir bask› olmad›¤› sürece rahatl›kla
kabul edilebilir bir sonuç ortaya ç›kar. Bu tabii
etkileflim sürecini içine sindiremeyenler bu so-
runlu niyet ve kanaatlerini yeniden gözden ge-
çirmek zorundad›rlar. Esasen burada sorun s›r-
t›n› devlete dayam›fl sosyal olmayan bir politik
fiili bask›d›r. Sosyal etki d›fl› bask›lara müdaha-
le etmesi gereken devlet bizzat bask›n›n arac›
haline getirilmifltir. 

Topluma gelince o hoflgörüsünü tarihsel ola-
rak ispatlam›fl, yüzy›llarca ayn› dinden de¤il,
farkl› din ve dilden insanlar› bir arada yaflatm›fl
bir toplumdur. Ne var ki flimdilerde mevcut sos-
yal politik organizasyonu, yüzde doksan dokuzu
Müslüman kabul edilen toplumu bir arada ya-
flatmakta zorlanmaktad›r. Sistem üzerinde etkin
ve egemen olan seçkinci yap› elinin alt›ndaki
toplum aras›nda ayr›cal›klar yarat›p, tutars›z uy-
gulamalar›n› laiklik gibi sistemin temel ilkele-
riyle meflrulaflt›r›p süreklilik kazand›rmaya ça-
l›flmaktad›r. Eski kültürde makul bir sosyal bas-
k› ifllevini yerine getiren mahallenin yerine de
politik güç merkezli yeni mahalleler türetmifltir.

Asl›nda birilerinin yeniden üretmeye çal›flt›-
¤› ve sonuç itibariyle birilerinin birileri üstünde-
ki bask›s›yla iflledi¤i düflünülen ve Malezya mo-
deli olarak takdim edilen fiili örnek ne Malezya
ad›n› tafl›r ve ne de ‹slâmc› bir modeldir. Daha
do¤ru bir ifadeyle bu bir seçkinci modeldir ve
galiba yap›lan da “cambaza bak”tan ibarettir.

Ama kim ne derse desin, bu toplum sistemi-
ni dönüfltürecek, temel esprisi itibariyle diniyle
bar›fl›k, merkezi mutlaka çevreyle bütünlefltiren,
her kesimin insanca yaflad›¤› bir sistem haline
getirecektir. Esasen konjonktürün, kadim de-
¤erlerimiz kadar güncel toplumsal de¤iflmelerin
yönü de bu yöndedir. Toplum, yeni anayasa de-
¤iflikli¤iyle bir ad›m daha at›lmas›n› bekliyor.
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nsanl›k tarihi boyunca gönderilen ilahi din-
lerin gelifl amac›, dünya ve ahiret mutlulu-
¤unu sa¤lamakt›r. Hz. Âdem’den son Pey-

gamber Hz. Muhammed’e(s.) kadar gönderilen
ilahi dinlerin ortak ad›: “‹slam”d›r. Dolay›s›yla,
otantik aç›dan bütün ilahi dinlerin özünde çat›fl-
ma de¤il, uzlaflma ve bar›fl vard›r. Bütün ilahi
dinler, insan haklar›, ahlak ve hukukun üstün-
lü¤ünü savunmakta, bar›fl içerisinde yaflaman›n
gere¤ini vurgulamakta, adaletli bölüflüm ve pay-
laflmay› teflvik etmektedir. Düflmanl›¤›, savafl› ve
kavgay› asla tasvip etmemektedir. 

Tarihte de¤iflik din mensuplar› aras›nda gö-
rülen savafllar, inançlardaki farkl›l›klardan dola-
y› de¤il, mevcut iktidar sahiplerinin askeri, siya-
si ve ekonomik ç›karlar› u¤runa gösterdikleri
çabalar›ndan kaynaklanmaktad›r. Bugün Irak ve
Afganistan’da olup-bitenler de bunun bir parça-
s›d›r. Temelinde emperyalist ABD ve koalisyon
güçlerinin bölgenin enerji kaynaklar›n› kontrol
etmek, güçlenen Asya’ya karfl› bir sed olufltur-
mak pahas›na amaçlar›na ulaflmak için binlerce
Müslüman’›n kan›n›, can›n›, namusunu, mal›n›
ve bütün varl›¤›n› harcamaktan çekinmemektir.
Zulüm, hiçbir zaman ebedî de¤ildir. Mutlaka
her türlü zulmü iflleyenler mazlumlar›n ç›¤l›kla-
r› aras›nda korkunç bir flekilde bo¤ulup gidecek-
lerdir. ‹lahi yasaya göre; “Allah mühlet verir, as-
la ihmal etmez!” Bir flartla, mazlumlar görevleri-
ni yerine getirir ve “bittim Allah’›m, yard›m et”
dedikleri zaman, zalimlerin korkunç bir ink›lâp-
la sars›ld›klar›n› göreceklerdir.

Toplumsal düzende adâlet ve hakkaniyet öl-

çülerine göre bir yaflam biçimi gelifltirmek çok
önemlidir. E¤er bir toplumda, adalet ve hakka-
niyet duygusu yara al›rsa, sosyal, siyasal ve ikti-
sadi hayat›n her alan›nda güvensizlik ve istikrar-
s›zl›k bafl gösterir. Bu ba¤lamadan hareket edi-
lirse, genel olarak bütün bir dünyada, özel ola-
rak ‹slam dünyas›nda her türlü bask›y› ve flidde-
ti besleyen temel etkenler aras›nda; adalet ve
hakkaniyetin terk edilmesi, cehalet ve yoksullu-
¤un izdivac›, say›labilir. Böyle bir vasat, her tür-
lü kötülü¤ün ve güvensizli¤in tetikleyicisidir. 

‹slam Co¤rafyalar›nda
Bask› ve fiiddetin Kayna¤›

Ça¤dafl ‹slam dünyas›nda gelir bölüflümünde
muazzam adaletsizlikler var. ‹slam âleminin ço-
¤u, petrol zengini, âdil bölüflüm olmad›¤› için
toplumun % 80’i yoksulluk içinde yaflarken, %
20’lik bir az›nl›k varl›k ve lüks bir hayat içinde
müsrifçe yaflamaktad›r. Bir baflka ifade ile 100
milyon kifliden sadece 16 milyonu insan gibi ya-
flamaktad›r. ‹ster istemez bu durum, önce beyin-
lerde ve sonra da toplumsal katmanlarda fliddet
hareketlerinin mayalanmas›n› haz›rlamaktad›r.
‹slam ve terör kelimelerini yan yana getirenler
flunu iyi bilmelidirler ki, burada as›l sorumlu
olan ‹slam de¤il, ‹slam’› terörün kayna¤› olarak
gösteren müstekbir ve sömürgeci güçlerin, onla-
r›n ‹slam âlemindeki uzant›s› olan despotlar›n
katk›lar›yla oluflan sosyo-ekonomik arka pland›r.
Bunlar›n bafl›nda gelir da¤›l›m›ndaki korkunç
adaletsizlik, iflsizlik, e¤itimde f›rsat eflitli¤inin

““MMAAHHAALLLLEE BBAASSKKIISSII””NNDDAA 
AADDRREESS SSAAPPTTIIRRMMAASSII

NEC‹P YYOLCU
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olmamas›, ifade özgürlü¤ünün ortadan kald›r›l-
mas› ve kapal› bir toplum modeli yaflama gibi et-
kenler gelmektedir. 

Öte yandan hala ‹slam dünyas›nda siyasi bas-
k›lar ve diktatörlüklerle yönetilen ülkeler var.
Halklar›n demokrasi ve özgürlük talepleri bast›-
r›l›yor. Bütün bu insan hakk› ihlalleri, içinde
fliddeti besliyor. Bar›fl olgusuna küresel düzeyde
çözüm çareleri aramak gerekiyor. Bu anlamda
“‹slam dünyas› kendi problemlerini örtmek için
Bat›’ya öfke duyuyor” iddias› da yanl›flt›r. Bat› bu
konuda çifte standarda dayal› bir politika izliyor
ve pragmatist davran›yor.

Müslümanlar›n kahir ekseriyeti flu bak›fl aç›-
s›n›n bilincindedir. Bir defa ‹slâm’a göre insan
hayat› kutsald›r ve bu hayat›n korunmas› için
emniyet, huzur, güven, özgürlük ve bar›fl orta-
m›n›n sa¤lanmas› gerekir. Bir defa bireysel ve
toplumsal planda her Müslüman bar›fl›n sigorta-
s›d›r, güvencesidir. Her Müslüman Mekke’nin
fliddet ortam›nda de¤il, Medine’nin bar›fl orta-
m›nda ‹slam’›n daha h›zl› yay›ld›¤›n› çok iyi bi-
lir. 

‹slâm’›n en önemli hedeflerinden biri, güve-
nilen bireyler yetifltirmektir. ‹slam’›n ibadetlerle
ilgili düzenlemelerine bakal›m, hepsinde de te-
mel gaye, “iyi geçinmek” ve toplumsal bar›fla kat-
k›da bulunmak ahlak›n› yerlefltirmektir. Hatta
Kur’an’da hukuk fikrinden önce ahlak üzerinde
durulur. Çünkü bar›fl ve esenlik toplumunu
kurmak, dinin ahlaki-manevi yönünü sosyal
iliflkilerde yaflan›l›r k›lmaya ba¤l›d›r. ‹slam’›n bu
noktada temel amac›, sosyal iliflkilerde ahlâkili-
¤i yaflan›l›r hale getirmektir. ‹nsan hayat›na bü-
yük de¤er veren ‹slâm dini, “haks›z yere bir kifli-
yi öldürmeyi tüm insanl›¤› öldürmekle eflit tutmufl;
bir insan›n can›n› kurtarmay› da, bütün insanlar›n
hayatlar›n› kurtarmaya denk saym›flt›r.”1 Bunun
d›fl›nda ‹slam’› sevimsiz gösterme giriflimleri ya
cehaletten kaynaklanmaktad›r ya da art niyetli
tutumlardan. E¤er Müslümanlar bireysel ve top-
lumsal hayatlar›nda ‹slam’› canl› ve diri bir flekil-
de temsil ederlerse, elbette bu olumsuz bak›fl
aç›lar› de¤iflecektir. Mutlaka akl-› selim galip ge-
lecektir.

‹slam, her ne suretle olursa olsun ve hangi
gerekçe gösterilirse gösterilsin, fiziki ve psikolo-
jik anlamda her türlü bask› ve fliddetin karfl›s›n-

dad›r. ‹slam ilk defa Mekke’de ortaya ç›kt›¤› za-
man karfl›s›nda toplumun zay›flar›na yap›lan sa-
y›s›z bask›larla karfl›laflt›. Baflta kad›nlara uygu-
lanan kötü muamele geliyordu. Bunun için, in-
san›, insana karfl› savundu. ‹nsan›n, flahsiyetini,
de¤erini ve kimli¤ini yüceltti. Temeli, ikna ve
hoflgörü anlay›fl›na dayanan bir din, elbette her
türlü afl›r›l›klarla da mücâdele vermifltir. Bunu
biz ‹slam’›n, inanç ve ifade özgürlü¤ü alan›nda
getirdi¤i temel ilkelerde görebiliriz. 

Din Bask›yla Yay›lmaz

‹slâm bilginleri, dini, ak›l sahiplerinin kendi öz-
gür iradeleriyle tercih ettikleri inanç ve yaflama
biçimi fleklinde tan›mlarlar. Dinin bir vicdan ifli
oldu¤unu, iman ya da inkârda zorlaman›n ve
bask›n›n olmad›¤›n› bize en iyi anlatan Bakara
suresinin 256. âyetidir: “Dinde zorlama yoktur.
Art›k do¤rulukla e¤rilik birbirinden ayr›lm›flt›r.”
Bir defa bu âyete göre insanlara, bask› yoluyla
dini kabul etmeleri ya da dini kurallar› yaflama-
lar› noktas›nda dayatmada bulunmak, ‹slâmî bir
tav›r de¤ildir. Bütün ‹slâm bilginleri, iman›n ta-
mamen hür irade ile ve gönülden gelen bir ka-
bullenmeye dayal› bir gerçeklik oldu¤u hususu
üzerinde uzlaflma sa¤lam›fllard›r. Kur’an’›n ruhu
da böyledir. Zira iyi niyete, iradenin tercihine
dayanmayan ve gönülden benimsenmemifl bir
dindarl›k, din aç›s›ndan inkârla eflit tutulan ni-
fak anlam›na gelir ve fertte kiflilik parçalanmas›-
na yol açar. Kald› ki, böyle bir dindarl›k, ‹slam
aç›s›ndan oldukça sorunludur. ‹slâm hiçbir za-
man böylesi bir sonuca r›za göstermez. ‹slâm,
gönülden gelen bir kabulle, insan›n tahkike,
araflt›rmaya yönelerek bir fleyi apaç›k delilleriyle
ö¤renmek suretiyle yakînî bilgiye ulaflmas›n› te-
mel veri olarak öne al›r. Çünkü bu manada fert
ve toplumun bilgi seviyesi yükseltilmeden o ko-
nuda kognitif bir bilgi sahibi olunmadan tercih-
te bulunmak sa¤l›kl› bir seçim olamaz. ‹nsan›n
kalbinin ve akl›n›n önündeki engeller bertaraf
edilecektir ki, insana özgürce düflünebilme ve
özgürce irade beyan›nda bulunabilme imkân›
do¤mufl olsun. Bundan dolay› Allah insan› bilgi-
lendirmek için Kitap indirmifl, peygamber gön-
dermifl ve ak›l vermifltir. Bütün bu ilâhî bilgilen-
dirmeler insan›n bilinçli karar vermesine hizmet
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içindir. Nitekim bu hu-
sus Kur’an’da flöyle aç›k-
lan›r: “E¤er Rabb’in dile-
seydi yeryüzündeki insan-
lar›n hepsi hakk› benimse-
yip iman ederdi. Yoksa
sen inanmalar› için zor
mu kullanacaks›n?”2 Do-
lay›s›yla Yüce Allah, in-
sanlar›n irade hürriyeti-
ne bask› yaparak müdâ-
hale etmemektedir. ‹nsa-
n›n iman ve küfür konu-
sundaki tercihini, irade
beyan›n› bizâtihî kendi
karar›na b›rakmaktad›r:
“De ki: Hak Rabb’inizden-
dir. Dileyen inans›n, dile-
yen inkâr etsin.”3 Çünkü
cennet ve cehennemin,
iman ve küfrün, sevap ve
günah›n anlaml› olmas›,
irade özgürlü¤ünü ge-
rektirmektedir. Bu aç›-
dan ‹slam, kiflinin birey-
sel sorumluluk alan›yla
ilgili konularda onu ira-
desinde müstakil k›lm›fl-
t›r.

‹slam’da Bask› Yok,
Teflvik ve Tavsiye Var

‹slam’da bask› yok, tefl-
vik vard›r. Çünkü hakk›
tavsiye, Allah’›n bir emri-
dir. Dolay›s›yla, ‹slam’da
nas›l ki insanlar dine girmede zorlanmazlarsa,
ibadetlerini yerine getirmede de zorlanamazlar.
Kur’an’da namaz k›lmayan›n, oruç tutmayan›n,
hacca gitmeyenin, zekat vermeyenin, k›saca ta-
abbüdi konularda ihmalkârl›k gösteren kimsele-
re karfl› dünyevî müeyyidelerle cezaland›r›lmas›-
na dair bir âyet yoktur. Kur’an bu dinî sorumlu-
luklar› yerine getirmeyenlerin âhirette cezalan-
d›r›laca¤›ndan bahseder. O halde, dini aç›dan ai-
le reisine, örne¤in, han›m›na ve çocuklar›na kar-
fl›, ibadetlerini yerine getirmede tavsiyenin öte-

sinde, müeyyide türü ce-
za uygulamada görev
yüklememifltir. Herkes
kendinden sorumludur.
Hiç kimse hiç kimsenin
günah yükünü yüklen-
mez. ‹nsanlar, yaln›z ba-
fl›na dünyaya geldikleri
gibi, yine yaln›z bafl›na
Allah’›n huzuruna döne-
ceklerdir. Örne¤in bir be-
yefendi han›m›na namaz
k›lm›yor ya da oruç tut-
muyor diye bir bask› ya-
pamaz. Müslüman kad›n
ya da erke¤in, dinî vazife-
lerini yerine getirmeme-
leri, birbirlerinden ayr›l-
ma, boflanma sebebi ola-
maz. Hele hele, koca tara-
f›ndan kad›nlar bu sebep-
le dövülemez ve afla¤›la-
namaz. Sadece efller bu
konularda birbirlerine
tavsiyelerde bulunabilir-
ler, asla tehdit ve bask› gi-
bi yöntemlere baflvura-
mazlar. ‹slam böyle bir
yetkiyi kimseye verme-
mifltir. Çünkü din, bir
sevgi, bir ikna ve gönül
iflidir. Dinî konularda
zorlama, insan› ikiyüzlü-
lü¤e ve sapmalara götü-
rür. 

Bir baflka aç›dan top-
lum yaflay›fl›n›n de¤iflik

kültür boyutlar›nda nas›l ki farkl›laflmalar olu-
yorsa, dini anlama, yorumlama ve yaflama düze-
yinde de farkl› bak›fl aç›lar› olabilir. Bu bak›fl›n
sahipleri ister koca, ister çocuklar ve isterse ha-
n›m olsun fark etmez, herkes birbirine sayg› ve
tahammül göstermek zorundad›r. Bizim görevi-
miz, insanlar› mü’min-kâfir kategorisine ay›r-
mak de¤ildir. Bir kimse, e¤er ben Müslüman›m
diyorsa, bize düflen buna sayg› göstermek, sen
Müslüman de¤ilsin, deme hakk›na sahip olma-
d›¤›m›z› bilmektir.

Türkiye’de yeni anayasa ça-
l›flmalar›yla birlikte baflla-
yan “baflörtüsü” tart›flmas›,
sosyolog fierif Mardin’in di-
linden “mahalle bask›s›”
kavram›n› tedavüle ç›kard›.
Bugüne kadar neden kimse
‘mahalle bask›s›’ndan söz
etmiyordu? Bir baflka aç›-
dan as›l bask› hangi mahal-
leden geliyordu da bu bask›-
ya maruz kalan “kenardaki-
ler”, aman toplumsal bar›fl
zarar görmesin diye ses ç›-
karm›yordu? 
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“Mahalle Bask›s›” Laf› Nereden Ç›kt›?

‹nsanl›k düflünce tarihine bakt›¤›m›z zaman,
merkez-çevre iliflkisinin tarihsel geçmifli, her ül-
kede de¤iflik sonuçlar do¤urmufltur. Bu iliflkinin
geçirmifl oldu¤u evreler, bir toplumun sorunla-
r›n› uzlaflma içinde çözmesine ya da sürekli ge-
rilimler üretmesine neden olur. fierif Mardin'in
merkez-çevre iliflkileri4 çal›flmas›nda belirtti¤i
gibi, merkez daima çevrenin niyetlerinden kufl-
ku duydu¤u zaman, çevre de merkeze duydu¤u
güvensizlik nedeniyle merkezle iflbirli¤ine git-
mez ve sürekli bir gerilim ve çat›flma ortam› do-
¤ar. Bu gerilim merkezin rahatl›kla hukuk d›fl›-
na ç›kmas›na neden olur. Böylece tüm sorunlar
bölünme korkusu içinde güvenlik boyutuyla
idari sorunlar olarak alg›lan›r. Bu ba¤lamda, bü-
rokratik seçkinlerin aflk›n devlet anlay›fl› daha
çok devlet-daha az toplum (güçlü merkez-güç-
süz çevre) sonucunu do¤urur. Maalesef bugün
yaflanan gerilim, bu tarihsel gelene¤i do¤rula-
maktad›r.5 Dolay›s›yla Türkiye’de yo¤un tart›fl-
malar›n merkezinde bulunan ‘kamusal alan, özel
alan, sivil toplum, mahalle bask›s› vb. gibi tart›fl-
malar› iyi analiz edebilmek için, ‘merkez-çevre
iliflkileri’ ekseninde olaylar› de¤erlendirmek ge-
rekiyor.

Türkiye’de yeni anayasa çal›flmalar›yla birlik-
te bafllayan “baflörtüsü” tart›flmas›, sosyolog fierif
Mardin’in dilinden “mahalle bask›s›” kavram›n›

tedavüle ç›kard›. Bugüne kadar neden kimse
‘mahalle bask›s›’ndan söz etmiyordu? Bir baflka
aç›dan as›l bask› hangi mahalleden geliyordu da
bu bask›ya maruz kalan “kenardakiler”, aman
toplumsal bar›fl zarar görmesin diye ses ç›karm›-
yordu? Bu sorular›n cevab›n› merkez-çevre ilifl-
kilerinde aramak gerekiyor.

Hiç flüphesiz bu tart›flmalar›n yap›ld›¤› za-
manlama kadar içeri¤i de çok önemlidir. Za-
manlama, mübarek ramazan ay›d›r. Yap›lan
araflt›rmalara göre Türk halk›n›n %96’s› oruç tu-
tuyor. ‹flin tabiat› gere¤i bu ayda namaz ve oruç
konular›nda bir yo¤unlaflma söz konusudur.
Hatta günde befl vakit namaz k›lmayanlar›n ra-
mazan ay› gecelerinde k›l›nan Teravih namazla-
r›n› ve haftada bir defa k›l›nan Cuma namazlar›-
n› kaç›rmad›klar›n› görürsünüz. Bu dindar in-
sanlar›m›z›n hassasiyet alg›s›n›n bir neticesidir.
Özellikle ramazan aylar›nda halk›m›zda oluflan
bu duyarl›l›k, hem hazer ve hem de sefer halin-
de geçerlidir. Madem ki bu milletin %99’u müs-
lümansa, bu gayet normal görülmelidir.

Çeflitli sebeplerden dolay› y›llarca toplu tafl›-
ma araçlar› olan tren, uçak ve otobüslerde yol-
culuk yap›yoruz. Örne¤in, kimse otobüsleri na-
maz vakti durmalar› konusunda zorlamam›flt›r.
Bir teamül olarak, -bunun temelinde ister müfl-
teri talebi olsun, isterse baflka nedenler olsun
fark etmez- otobüs firmalar› her türlü ihtiyaç
molas›n› karfl›lamak için dinlenme tesislerinde
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durur. Vatandafl namaz
da dâhil her türlü ihti-
yac›n› karfl›lar. Belki ra-
mazan ay› münasebetiy-
le insan›m›zda dini du-
yarl›¤›n yo¤unlaflmas›na
ba¤l› olarak böyle mün-
ferit bir olay yaflanm›fl
olabilir. Öküzün alt›nda
buza¤› aramak isteyen
baz› gazeteler ve köfle
yazarlar›, böyle bir
münferit olay› genellefl-
tirerek sanki ülkede
farkl› bir iklime gidili-
yor, havas›na ve gürül-
tüsüne soktular. Soru-
nun temelinde, yaflama
alanlar›n›n daralt›lmas› de¤il, iktidar sorunu
vard›r. Hâlbuki akl-› selim sahibi ve iyi niyetli
bir kimse, nas›l ki kendi yaflam alanlar›nda öz-
gür olmay› düflünüyorsa, “öteki” gördü¤ü ve bu
ülkenin has evlatlar›n›n da yaflama alanlar›na
sayg› duymal›d›r. Gerçek ayd›ndan beklenin bu
olmal›d›r.

Bir baflka gündeme getirilen mesele de özel-
likle Anadolu kentlerinde kimi lokanta ve içkili
yerlerin Ramazan ay› münasebetiyle kapand›¤›,
iddias›d›r. E¤er böyle bir durum varsa -ki ben
zannetmiyorum- bu bir arz-talep ya da duyarl›-
l›k meselesidir. Ramazan ay› gelince baz› lokan-
ta sahipleri, lokantalar›n› y›ll›k bak›ma al›yor.
Ne yerel yönetimler ve ne de onlar›n iddia etti¤i
gibi halk, mahalle bask›s› yaparak kapatmalar›n›
söylemedi¤i halde, bar, pavyon ya da içki satan
yerler pencerelerine ‘ramazan münasebetiyle ka-
pal›y›z’ yaz›lar›n› as›yorlar. Önüne mikrofon
uzat›l›nca konuflan ve kurulduklar› köflelerinde
veryans›n eden bu beyefendiler, niçin gidip de
bu iflyeri sahipleriyle konuflmuyor da faturay›
halka ç›kar›yor? Bu da bir bask› türü de¤il mi-
dir? Halk günah keçisi kabul ediliyor ve bunun
üzerinden bir yerlere sinyaller gönderiliyor. Ha-
la flu kurt-koyun hikâyesinden vazgeçmeyecek
miyiz?

Yap›lmak istenen bir Azeri atasözünde geçti-
¤i gibi ‘kafl›nmayan yerden kan ç›karmak’t›r. Bu
millet yeni Müslüman olmuyor, bin y›ld›r ‹s-
lam’la ba¤lant›l›d›r. Toplumda münferit olaylar-

dan yola ç›karak genellemeler yapmak, hiçbir
zaman etik ve adil de¤ildir. Albert Einstein’in de-
di¤i gibi, “önyarg›lardan kurtulmak, atomu par-
çalamaktan daha zordur.” Meselenin alt›nda ‘din
ve iktidar sorunu’ yatmaktad›r. Bafl› dinle kavgal›
olanlar ve iktidar alanlar›n› halk›n seçim sand›-
¤›nda kaybedenler, halka sayg› duymak yerine
psikolojik bask›y›; aç›k konuflmak yerine, kufldi-
liyle konuflmay› tercih ediyorlar.

Di¤er taraftan ayn› adamlar, ABD ve AB düfl-
manl›¤› yap›yorlar. ‹yi de bu karfl›tl›¤› ne ile te-
mellendireceksiniz? Bizi bir arada tutan çimen-
to nedir? Bu toplumda ‘din ve dini hayat’ milli
kimli¤in bir parças› de¤il midir? Görüyorsunuz,
dinden, maneviyattan ve ahlaktan kopan bir ne-
sil, hedonizme ve nihilizme kay›yor. Hedonizm
tamamen nefsi emarenin denetimine girmektir.
Bu denetime giren bir kimse vatan›n› ve milleti-
ni sever mi? fiehitlik ve gazilik gibi kutsal de-
¤erlerden hazzeder mi? Vatan savunmas›nda fe-
dakârl›kta bulunur mu? Bizi biz yapan ve bir
arada tutan de¤er yarg›lar›n› ortadan kald›r›rsa-
n›z, bu millete en büyük kötülü¤ü yapm›fl olur-
sunuz.

Bak›n geçenlerde Papa 16. Benediktus bütün
bir dünyan›n H›ristiyanlaflt›r›lmas› için demeç-
ler veriyor. Bu bir bask› söylemi de¤il midir siz-
ce? Acaba biri kalksa, bütün dünyay› ‹slamlafl-
t›rmam›z gerekir ve bu u¤urda mücadele veril-
melidir, dese, ne dersiniz? Biz sizin ötekine tilki,

Yap›lmak istenen, bir Azeri atasözünde geçti¤i gi-
bi ‘kafl›nmayan yerden kan ç›karmak’t›r. Bu millet
yeni Müslüman olmuyor, bin y›ld›r ‹slam’la ba¤lan-
t›l›d›r. Toplumda münferit olaylardan yola ç›karak
genellemeler yapmak, hiçbir zaman etik ve adil de-
¤ildir. Albert Einstein’in dedi¤i gibi, “önyarg›lardan
kurtulmak, atomu parçalamaktan daha zordur.”
Meselenin alt›nda ‘din ve iktidar sorunu’ yatmakta-
d›r. Bafl› dinle kavgal› olanlar ve iktidar alanlar›n›
halk›n seçim sand›¤›nda kaybedenler, halka sayg›
duymak yerine psikolojik bask›y›; aç›k konuflmak
yerine, kufldiliyle konuflmay› tercih ediyorlar.
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Müslümanlara aslan kesilece¤inizi çok iyi bili-
yoruz. Bir de zaman zaman kalk›p ülkemizde
misyonerlik faaliyetleri artt›, diyorsunuz. Mikro-
fonu din görevlilerine, ilahiyatç›lara, buna nas›l
bir çare üretmeliyiz? diye soruyorsunuz. Çare,
“din e¤itimine a¤›rl›k vermekten geçiyor” denildi-
¤inde, bundan da rahats›zl›k duyuyorsunuz. Din
kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin zorunlu ol-
maktan ç›kar›lmas› gerekti¤ini söylüyorsunuz.
Niçin din e¤itimi konusunda bu teklifi yap›yor-
sunuz da baflka dersler konusunda yapm›yorsu-
nuz? Bu milletin %99’u müslümansa dinini ö¤-
renmekten daha do¤al ve normal bir fley var m›-
d›r? Müslüman bir ülkede yaflayan ateistlerin de
bu kültürü ö¤renmesinde ne beis vard›r? Hiç ol-
mazsa, Din kültürü bilgimizi art›ral›m da bu se-
ne Kurban bayram› Hacca denk geldi, deme ce-
haletini göstermeyelim.

Bir Arada Yaflaman›n Formülü: 
“Sayg› ve Tahammül”

Bu millet, Osmanl› bakiyesidir. Yüzy›llarca Os-
manl› hinterland›nda farkl› din ve kültür men-
suplar›yla bir arada yaflam›flt›r. Hiçbir zaman on-
lar›n kutsallar›na sayg›s›zl›k yapmam›flt›r. Bun-
dan sonra da yapmaz. O halde gayr-i Müslime
bile sayg›s›zl›k yapmayan insanlar, farkl› yaflam
tarz›na mensup diye kökü bu milletin dna’s›n›
tafl›yan öz kardefline, komflusuna, mahallelisine
bask› yapar m›? Din, bask› ile zorlama ile olacak
bir fley de¤ildir. Dine girmek gönülden bir kabu-
le dayan›r. Zorla güzellik olmaz. Mahalle bask›-
s› tarz›nda yapt›¤›n›z tart›flmalar, fark›na varma-
dan bu milletin hoflgörü ve bir arada yaflama ha-
vas›n› bozuyor, kirletiyor.

Sizin ‘mahalle bask›s›’ oluflturur dedi¤iniz in-
sanlar, bugünlerde derin seküler sularda kola-
çan ediyor. B›rak›n bu milletten korkmay›, as›l
siz kendinize olan güveninizden korkun ve
kendinizi gözden geçirin. Hala genlerinizde
Aristokrat yönetim anlay›fl› var. Hala merkez-
çevre ikilemiyle yat›p kalk›yorsunuz. Çevrenin
merkeze yürüyüflünden rahats›zl›k duyuyorsunuz.
Bu millet çevre ve merkeziyle bir bütün olmal›-
d›r. Çünkü her yurttafl, yasalar karfl›s›nda eflit-
tir.

Çeyrek as›rd›r yaflad›¤›m›z sorunlar›, çevre-

merkez iliflkileri tan›m›n›n d›fl›na ç›karak bü-
tün farkl›l›klar›m›z› bir kilimin desenleri gibi
zenginlik kayna¤› olarak görürsek, rahatl›kla
çözebiliriz. Zira kültürel ço¤ulculuk ve farkl›
sosyal gruplar›n bir ardal›¤›, kat›l›mc› demok-
rasinin geliflim gücünü gösterir. Toplumsal so-
runlara bu ba¤lamda yaklaflacak olursak, fark-
l›l›klar› bir arada yaflatacak bir alan tan›m›,
milletimizin tarihsel süreklili¤ine güç katacak-
t›r. 

‹slam, yeniliklere aç›k bir dindir. Yüzy›llar
geçmesine ra¤men hala güçlü bir flekilde varl›¤›-
n› sürdürüyorsa, bunu, dinimizin sosyal hayata
uyumunda ve de¤iflimci/de¤ifltirici karakterinde
aramak gerekir. ‹slam ça¤dafllaflmaya karfl› de¤il,
“öteki”lefltirmeye karfl›d›r. O halde modernlefl-
menin göstergeleri; yenilenme, özgürlük, ço¤ul-
culuk, teknolojik geliflme, hukukun üstünlü¤ü,
farkl›l›klara tahammül gibi de¤erler bütünüdür.
Modernleflme ba¤lam›nda dini alanda meydana
gelen canlanmaya, 19. yüzy›l mant›kç› pozitivist
al›flkanl›¤›n sonucu, geri kalm›fll›¤›n alâmet-i fâ-
rikâlar› olarak bak›lmamal›d›r. Böylesi bir zihni-
yet biçimi art›k inand›r›c›l›¤›n› yitirmifltir. Mo-
dernleflmenin baz› bak›mlardan sekülerleflmeye
sebep oldu¤u, hatta baz› co¤rafyalarda bunun
daha fazla hissedildi¤i do¤rudur. Ama modern-
leflmenin sekülerleflme karfl›t› birçok güçlü “dinî
canlanmay›” do¤urdu¤u da ortadad›r. Art›k insa-
n›m›z›, “mahalle bask›s›” gibi yapay ve ayr›flt›r›c›
dil kullanmak suretiyle küçümsemekten kaç›n-
mam›z gerekmektedir. Modernli¤in ölçüsünü,
dine ra¤menlikte aramada de¤il, insan›m›z›n ge-
lir düzeyinin ç›tas›n› kalk›nm›fl ülkeler düzeyine
hatta onlar›n da en üstüne ç›kar›p ç›karmad›¤›-
m›zla belirlemeliyiz. E¤er siz kendi üretti¤iniz
modernlikten korkmuyorsan›z, süreç içerisinde
dönüflüm hayat›n bütün alanlar›nda kendisini
özgürlük temelinde üretecektir.

Notlar:
1 Bkz. el-Maide 5/32.
2 Yunus 10/99.
3 el-Kehf 18/29.
4 fierif Mardin, “Türk Siyasas›n› Aç›klayabilecek Bir

Anahtar: Merkez-Çevre ‹liflkileri”, Türkiye’de Top-
lum ve Siyaset, ‹stanbul, ‹letiflim, 1992.

5 Ümit Kardafl, “Uzlaflma ya da Gerilim”, Radikal,
25.06.2006.
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celeye getirilmifl, çok h›zl› kurulmufl bir
devletin vatandafl› olarak bu acelecilikten
dolay› siyasi, ekonomik, toplumsal vb. s›-

k›nt›lar yaflamaktay›z. Bu s›k›nt›lar› sadece özne
olarak biz de¤il iktidarlar daha fazla oranda his-
setmektedirler. Teori ile pratik, fikriyat ile top-
lumsal gerçeklik aras›nda tekabüliyet/örtüflme
sa¤lanamad›¤› için metinler havada kal›rken bi-
reyler de bu mu¤lâkl›¤›n sonunda s›k›nt›lar çek-
mektedir. Toplumsal gerçekli¤in ak›l ve sa¤du-
yunun süzgecinden geçirilmeyiflinden dolay›
anayasal düzenlemelerin sa¤l›kl› oluflturulama-
mas› birey ile devleti sürekli karfl› karfl›ya getir-
mifl ve birey devletin tahakkümü alt›nda ezil-
mifltir. Yine zaman›n flartlar›nca aceleyle olufltu-
rulmufl anayasal metinler, bireye hitap edeme-
mekte ve yard›mc› olamamaktad›r. Bireyin sos-
yal, siyasi, ekonomik etkenlerden dolay› de¤i-
flim yaflama gerçekli¤i, yap›n›n ise de¤iflim kar-
fl›s›nda statik kalmas› var olan yap›n›n bozula-
bilirli¤i durumunu ortay ç›karm›flt›r. Bu durum
do¤an›n diyalektik süreci ile ilgili bir durumdur.
Herakleitos’un “Her fley de¤iflir, de¤iflmeyen tek
bir fley de¤iflmedir.” ifadesi ile Kur’ân-› Kerim’in
“Her an yaratama” dedi¤i fley, do¤an›n ve varl›-
¤›n statik bir süreçte de¤il dinamik bir süreçte
oldu¤unu gösterir. Bir anlamda de¤iflim Sünne-
tullaht›r yani Allah’›n bir yasas›d›r. “Bozulabilir-
li¤i inkar eden kiflileri heykele dönüfltürmek ge-
rekir.” sözü statüko yandafllar›n› reddeder. 

J. J. Rousseau, insanlar›n ilk önce bireysel
planda spontane olarak eflit ve özgür bir biçim-

de yaflad›klar›n›, daha sonra zamanla özel mül-
kiyetin ortaya ç›kmas›yla bu durumun bozuldu-
¤unu iddia eder. Ona göre insanlar bu eski du-
ruma dönmek için siyasal düzenlemeler yapma
gere¤i duymufllar; insanlar›n ortak ç›kar ve öz-
gürlü¤ünü teminat alt›na alan ortak bir yasa
oluflturmufllard›r. Rousseau’ya göre oluflturulan
bu yasalara itaat etmek insan›n kendine itaat et-
mesi ile eflde¤erdir. Kifliler uyduklar› yasalara
sayg› duyma ile insanl›¤a sayg› duyma hissini
eflit oranda tafl›mal›d›rlar. 

J. S. Mill, insanlar aras›nda eflit özgürlü¤ü
sa¤layan düzenlemelerin anayasa oldu¤unu dile
getirir. Ona göre “Uygar bir toplulu¤un herhan-
gi bir üyesi üzerinde kendi iradesine karfl› mefl-
ru olarak iktidar kullanmas›n›n tek amac› baflka-
lar›na zarar vermeye engel olmakt›r. Bunu ise sa-
dece anayasa gerçeklefltirebilir.” “‹nsan insan›n
kurdudur.” diyerek hem modern bireyi müjdele-
yen hem de modern bireyi infla eden düflünür-
lerden T. Hobbes’›n tan›mlad›¤› insan, dizgin-
lenmek sorundad›r. ‹nsan›n do¤al yap›s› direkt
olarak toplum iliflkilerinin içine sokulursa kaos
ortaya ç›kar. ‹nsan›, kendi yap›s› gere¤i oluflacak
cad› kazan›n›n / kaotik ortam›n içine atmamak
için, insanlar›n ortak benlik duygular› tespit edi-
lerek, kültür ve medeniyet kökenleri eksen al›-
narak, ortak ç›kar paydalar› bulunarak bunlar›n
rehberli¤inde düzenlemelere gidilmelidir. Fark-
l›l›klar sa¤l›kl› düzenlemelerle korunarak yaflat›-
labilir. Bu farkl›l›klar toplumsal hayata ve bar›fla
renk katabilir. Nitekim insanl›¤›n ilk anayasas›
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olarak nitelenebilen Medine Vesikas›, farkl›l›k-
lar› bir araya getiren anayasal düzenlemeler için
ideal bir örnektir. Farkl› olan topluluklar›n ve
bireylerin farkl›l›klar›n› birlefltirip normatif hale
getirecek düzenek anayasad›r. 

Anayasa devletin niteli¤ini ve temel kurum-
lar›n›, kamu yetkisini, s›n›rlar›n›, kurallar›n›,
koflullar›n› ve özgürlükleri düzenleyen hukuk
kurallar› bütünüdür. Anayasan›n amac› demok-
rasiyi gerçeklefltirmek; birey ve toplumun ülke
yönetimine kat›l›m›na imkan sa¤lamakt›r. Peki,
daha önceleri yap›ld›¤› gibi, ilk önce anayasal
düzenlemeleri yap›p bireylerin oluflturulan bu
düzene uymas›n› m› isteyece¤iz; yoksa bireyle-
rin ve topluluklar›n›n farkl›l›klar›n› ve beklenti-
lerini dikkate al›p anayasal düzenlemeleri insana
göre mi yapaca¤›z? Bu basit soruyu siyasi düzen-
ler ya göremezden gelmifller ya da cevaplayama-
m›fllard›r. Toplumsal›n korunmas› ve yaflat›lma-
s›n› de¤il kendi ç›karlar›n› merkeze alan siyasi-
ler önce anayasal metinleri oluflturmufllar, sonra
da bireylere uymayan bu elbiseyi onlara bir deli
gömle¤i gibi giydirmeye çal›flm›fllard›r. Sonuç
olarak jakoben/dayatmac› toplum mühendisli¤i
ve marazi durumlar do¤mufltur. Toplumun baz›
ayr›cal›kl› üyeleri ya da kurumlar› kendi ortak
ilkeleri ve ç›karlar› do¤rultusunda kiflisellefltiril-
mifl ilkeler ortaya koymufllard›r. Bu ilkelerle di-
¤er bireyler üzerinde tahakküm kurmufllard›r.
Yine kiflisellefltirilmifl ilkelerin anayasal metinler
haline getirilmesiyle anayasal düzenlemeler ile
toplumsal aras›ndaki ba¤lar kopar›lm›flt›r. Bu
metinlerin muhatab› olan bireyler, kendileri ile
ilifli¤i olmayan ve adeta havada as›l› kalan bu
metinleri benimsememifl, onlara karfl› kay›ts›z
kalm›fllard›r. 

‹ktidar-Özne Çeliflkisinin Erime 
-Fenâ Bulma- Zemini: Anayasa 

Anayasal düzenlemeler toplumsal olan›n fikir-
sellefltirildikten sonra metin haline getirilmesiy-
le oluflmal›d›r. Zira, ontolojik ve toplumsal ger-
çekli¤in özüne uygun metinler ancak varl›klar›-
n› devam ettirebilir. Toplum realitesinden hare-
ketle ortaya ç›kar›lan metinler sahihtir. Nitekim
Montesquieu toplumda var olan problemleri or-
tadan kald›rmak için toplumsal hadiselerin
özünden hareketle “Yasalar›n Ruhu” adl› kitab›-
n› kaleme ald›¤›n› ifade eder. Bizdeki anayasa
tart›flmalar› ne yaz›k ki en adi, en kokuflmufl or-
tam olan medyan›n a¤›na düflmüfltür. Y›llardan
beri çekti¤imiz en büyük s›k›nt› toplumsal olgu-
lar›n ›fl›¤›nda toplumunu tan›yan, tan›mlayan
bir düflünür tipini yetifltiremeyiflimizdir. Toplu-
mun psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve kültü-
rel vb. anlam haritalar› ç›kart›ld›ktan sonra, dev-
letin yap›s› dikkate al›narak de¤il toplumun ya-
p›s› dikkate al›narak, devlet tahakkümüne yol
açmayacak anayasal düzenlemeler yap›lmal›d›r.
Çünkü “Anayasan›n telosu/amac› devlet iktida-
r›na s›n›rlamalar getirerek bireylerin haklar›n›
garanti alt›na almakt›r.”1

‹yi bir anayasan›n aç›kça nelerin önemli ve
ciddi oldu¤unu belirlemesi gerekir. Cromwell
iyi bir anayasan›n, baz› temelleri dikkate alarak
düzenlenmesi gerekti¤ini ifade eder. Bu temeller
Cromwell’e göre inanç, vicdan ve kanaat özgür-
lü¤üdür. Kiflinin en içteki özünü güvenceye al-
mak, anayasal düzenin güvenlik ve varl›k soru-
nu için her türlü gizlilik ve s›n›rdan daha önem-
lidir. Bu, devletin anayasal olarak var olmas›n›n
özünü oluflturur. Anayasal düzenin kurulmas›-
n›n ve sürdürülmesinin esas nedeni budur. Ana-
yasan›n ç›k›fl noktas› ahlak, din duygusu ve fi-
kirleri istikametinde edimleri olan insand›r. Alet
kullanan, düflünen, konuflan, tafla anlam/ruh ka-
tan insan mekân ve kültürlerin etkisiyle zaman
içinde toplumu oluflturur. Anayasal düzenleme-
ler ise, toplumun özünden ç›kar›lan normatif
metinlerdir. Anayasa insan içindir; insan anaya-
sa için de¤ildir. Anayasa insanlar›n haklar›na
sayg› gösteren ve bu haklar›n takipçisi olan araç-
lar sistemidir ve toplumsal›n metinlefltirilmesin-
den ibarettir. Oluflturulan metinler statik karak-
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terden uzak olup dinamik bir karakter arz etme-
lidir. Anayasa insanlar› kurallara kurban eden,
insanlar› ö¤ütüp talafl haline getiren bir meka-
nizma olmamal›d›r. Ayn› flekilde mu¤lâk ve bi-
reylerin isteklerine uymayan metinler de olma-
mal›d›r. Bizdeki gibi oluflturulmufl anayasalar,
gerçek elbise olmay›p gerçek görüntüyü ve elbi-
seyi gizleyen pelerinlerdir. Bunlar elbise dola-
b›nda durmakta ve giyilmemektedir.2

Kriz dönemlerinde bireysel özgürlüklerini
gerçeklefltirmek isteyen insanlar›n isteklerinin
artmas› sonucu toplumlar anayasal düzenleme-
ye ihtiyaç duyarlar. Çünkü insanlar›n bu istekle-
ri kurumlaflma arzusundan do¤mufltur. ‹bn Hal-
dun, “Bütün hayvanlar aras›nda yetkesiz edeme-
yen tek varl›k insand›r. Peygamber bile yürüyü-
flünüzü aran›zdaki güçsüze uydurunuz.” der.
Ortak menfaatlerle birleflmeyi ve kurumlaflmay›
kasteden bu al›nt›, esas düstur olmas› gereken
anayasan›n gereklili¤ini vurguluyor. “Yürüyüflü-
nüzü aran›zdaki güçsüze uydurunuz” sözü, in-
sanlar›n ortak özüne uygun kal›plar›n ve onlar›n
özünde bulunan minimum de¤erlerin ç›kart›l›p
toplumsal uyumu sa¤layabilecek flekilde metin-
ler düzenleme gere¤ini anlat›r. Anayasa, toplu-
mun t›pk› senfonik bir orkestra gibi eylem, gö-
rüntü ve ses uyumu içinde olmas›n› sa¤layan bir
metin olmal›d›r. Yani Parsonsvari aktör/özne ile
sistem aras›nda birliktelik olmas› zarurettir. Ak-
tör/özne ile sistem aras›nda uyum sa¤lanamad›-
¤› taktirde Habermas’›n dedi¤i gibi, “yaflam dün-
yas› ile sistem aras›nda sürekli bir gerilim” söz
konusu olacakt›r.3

Toplumsal sistem ilkelerinin kabul görmesi
normatif bütünleflmeye ve toplumsal kimlik mo-
dellerine ba¤l›d›r. E¤er bir toplumda kurallar ve
yasalar bireyler taraf›ndan kabul görüp içsellefl-
tirilmezse “mahkemelerde sürünmek” deyimi
vücut bulur. Bir toplumda normatif bütünleflme
sa¤lanam›yor ve toplumsal kimlik oluflturulam›-
yorsa, birbirlerini ezen, yaralayan kiflilikler var-
l›k buluyorsa, benlikler sürekli yozlafl›p bireyler
niteliksizli¤e bürünüyorsa o toplumda var olan
anayasa ve sistem sorgulanmal›d›r. Yine bireyle-
rin devlete sayg› duyma katsay›s› düflükse birey-
devlet iliflkisi sorgulanmal›d›r. Habermas bu
ba¤lamda flu sözleri dile getirir. “Geç kapitaliz-
min devlet ayg›tlar› kaç›n›lmaz biçimde uzun

vadede çözümsüz problemlerle karfl›laflacakt›r.
Zira devletin kendisi ideolojik de¤erlerin üreti-
cisi kimli¤iyle toplumsal bütünleflme kayna¤›
olarak ortaya ç›k›yorsa bir meflruiyet krizi gelifl-
mektedir. “Meflruiyet” krizi “motivasyon” krizi-
ne yani bir yanda devletin e¤itim ve meslek sis-
teminin aç›klad›¤› güdülere duyulan ihtiyaç ile
öbür yanda toplumsal-kültürel sistemin sa¤lad›-
¤› motivasyon aras›ndaki uyumsuzlu¤a dayan-
mak zorundad›r (J. Bentham). Sistem-özne ara-
s›ndaki iliflki kurulam›yorsa, bireyin talepleri
karfl›lanm›yorsa birey sistemi kendinde ötekilefl-
tirecektir. Birey önünde engel olan yap›y› takoz
olarak görecek f›rsat›n› buldu¤unda da bu tako-
za tekme vuracakt›r. ‹lerlemecili¤in önünü ke-
sen sistem krizleri hem ekonomik hem rasyona-
liteleri krizleri olufltururken, sistemin meflrulu-
¤unu tart›flan meflruiyet krizleri de toplumsal hi-
yerarflinin ve bütünleflmenin krizleri olacakt›r.
Bu krizlerin bafl müsebbibi ideolojik devlet anla-
y›fl›d›r. ‹deolojik devlet anlay›fl› acemi bir bando
tak›m›n›n bafl›nda bulunup farkl› sesler ç›kartt›-
ran beceriksiz bir bando flefi gibidir. Plans›z ve
gayesiz bando konumundaki toplum toplumsal
ve ekonomik krizlere gebe olacakt›r. Bu krizler-
le bo¤uflan devlet global düflünemeyip, hareket
edemeyip kendi pat›rt›s› içinde bo¤ulamayacak-
t›r. Alman devlet faflizminin babas› Hegel bile
“Kurumlar›n, anayasalar›n ve yasalar›n ahlak ge-
reksinimleri ve insano¤lunun amaçlar› ile uyum
içinde olmaktan ç›k›p anlamlar›n› yitirdikten
sonra yaflamakta devam edeceklerini; içinde an-
lama ve duyman›n art›k yer almad›¤› biçimlerin
bir ulusa ba¤layacak gibi koruyabilece¤ini düfl-
leyenler nas›lda körlerdir.” ifadesini kullan›r.
Hegel insan›n hizmetine sunulmayan ve onun



5522 UMRAN KASIM ‘07

Dosya DEL‹ GGÖMLE⁄‹

isteklerine cevap veremeyen yasalar›n ba¤lay›c›-
l›ktan ç›k›p kelimeler y›¤›n› oldu¤unu anlaml›
bir biçimde dile getirir. E¤er yine anayasal dü-
zenlemelerle oluflturulmufl yap› bireylerin öz-
gürlü¤ünü sa¤layacak derecede esnek bir yap›ya
sahip de¤ilse, aksi taktirde özgürlük peflinde
olan insan yap›y› esnetmek isteyecek, yap› esnek
de¤ilse yap›y› k›r›lmaya mahkum k›lacakt›r.
Toplumsal yarar›n bireysel yarardan önce gel-
mesi için “‹nsan devlet için de¤il, devlet insan
için anlay›fl›” içinde devlet kurulup yap›-eylem
iliflkisi ideal bir duruma getirilebilir. 

Düflüncenin ve bilginin itibar görmedi¤i top-
lumumuzda düflüncesizlik ve bilgisizli¤i keflfe-
den medya için bu durum kaç›r›lmayacak bir f›r-
sat olmufltur. Medya bilgisiz bir toplumu kulla-

narak her fleyi cad› kazan›na döndürmüfltür. Bil-
giye ra¤bet olmayan toplumumuzda diyalog
kültürü oluflmam›fl, küskünlük ve kutuplaflma
meydana gelmifl, toplum cemaat olmaktan ç›k›p
nebatat ve cemadat haline gelmifltir. Kitap oku-
ma kültürü bile olmayan gazeteciler bedavadan
toplumun filozofu, düflünürü, kanaat önderi ol-
ma konumuna yükselmifltir. K›lavuz-karga ben-
zerli¤i içerisine düflen toplumumuz kendini ç›k-
mazdan kurtaramam›flt›r. “Bir insan›n yapt›¤›
milyonlarca insan›n hayat›nda, çevresindeki sar-
s›nt›lara, büyük de¤iflmelere benzer sonuçlar ya-
rat›yorsa düflünsel nedenler de milyonlarca insan›
etkiler, bu insanlar›n bu nedenle büyük ço¤un-
lu¤u gö¤ün, denizin, topra¤›n keyfine katland›¤›
gibi katlan›r. ‹nsan düflüncesi istemi ve y›¤›nla-
r›, kör do¤a güçleri gibi önüne katar…” (Paul
Valery) Anayasan›n statikli¤i ve de¤iflmezli¤ini
savunmak ve ona bir dogma gibi sar›lmak anaya-
sa ile ‹nsan aras›nda tezatlar do¤urur. Bir siyasi
iktidar›n ülkenin siyasal geliflmesine yapaca¤› en
önemli katk› anayasan›n de¤iflmezli¤i ilkesi de-
nen bir ilkesi veya bir dogmas› varsa bu ilke-
yi/dogmay› de¤ifltirerek daha h›zl› ve dinamik
aray›fl ile anayasa de¤iflikli¤i kabul etmesidir.
Aksi taktirde bu ilkeyi esas al›p sar›lan milletler
zaman kavram› ile çeliflip kendi içlerinde prob-
lemler yaflad›klar› gibi global anlamda da sorun-
lar yaflayacaklard›r. Anarfliyi befli¤inde sallaya-
cak bir konumdan toplumu ç›karmak için birey-
lerin özgürlük alanlar› geniflletilip kiflilerin bir-
birlerine olan sayg›y› koruyup, özünden ortak
yarar ç›kar›p müfltereklerin oluflturulmas› sa¤-
lanmal›d›r. Habermas Türkiye’nin flu içinde ol-
du¤u krizi kasteder nitelikte flöyle diyor: “Böyle-
likle “meflruiyet” ekonomik, politik sisteme ar-
t›k ideolojik kaynak sa¤lamayan onun yerine afl-
k›n taleplerle karfl› karfl›ya getiren esnek olma-
yan normatif yap›lar›n geliflmesi tart›flmal› bir
nitelik kazan›r.”4

Dipnot:

1 Sartori, Giovanni, American Political Science, S. 863 

2 Mill, John Stuart, Özgürlük Üzerine, M.E.B. Yay. S. 62 

3 Habermas, Jurgen, Legitimation Crisis, S. 91-93

4 Habermas, Jurgen, A.g.e, S.74-75

Anayasal düzenlemeler, toplumun
özünden ç›kar›lan normatif metin-
lerdir. Anayasa insan içindir; insan
anayasa için de¤ildir. Anayasa in-
sanlar›n haklar›na sayg› gösteren ve
bu haklar›n takipçisi olan araçlar sis-
temidir ve toplumsal›n metinlefltiril-
mesinden ibarettir. Oluflturulan me-
tinler statik karakterden uzak olup
dinamik bir karakter arz etmelidir.
Anayasa insanlar› kurallara kurban
eden, insanlar› ö¤ütüp talafl haline
getiren bir mekanizma olmamal›d›r.
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Ö
yle anlafl›l›yor ki, ülkenin en önemli
gündem maddelerinden birisi “Sivil
Anayasa”1 haz›rlanmas› ve bunun tar-

t›flmalar› olacakt›r; en önemli gündem maddele-
rinden birisi olmas› da gerekir. Zira bir ülkenin
anayasas› o ülkenin pozitif hukuk normlar›n›n
en üstünde bulunur. Bunun pratikteki anlam›
fludur; öncelikle bütün pozitif normlar (kanun,
tüzük, yönetmelik, genelge vs.) anayasaya uy-
gun olmak zorundad›r. ‹kinci olarak, kanun uy-
gulay›c›lar› yorum yapmalar› gerekti¤i zaman
pozitif hukuk normlar›n› anayasaya göre yo-
rumlayacak ve bu flekilde uygulayacaklard›r. Ya-
ni anayasa birey ve toplum hayat›nda çok önem-
li bir yer tutmaktad›r. 

Anayasalar›n tarihine bak›ld›¤›nda, ortaya ç›-
k›fl amac›n›n; devlet otoritesi karfl›s›nda bireyin
hak ve özgürlüklerinin korunmas›, egemenli¤in
kullanma biçiminin tanzim edilmesi, devletin
temel kurumlar›n›n ve erklerinin tespiti, bunlar
aras›ndaki iliflkilerin tanzimi vb. temel konular
oldu¤u görülmektedir. Anayasa metinleri ince-
lendi¤i zaman, içeri¤inin de bu yönde oldu¤u
görülür. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasalar›na bakt›¤›-
m›z zaman, özü itibariyle daha farkl› bir durum
görülür. Zira Türkiye Cumhuriyeti Anayasalar›
sanki devlet otoritesini korumak için kaleme
al›nm›fl gibidir. Yer yer kendisini dokunulmas›
dahi mümkün olamayan bir metin gibi hissetti-
rir. Zira baz› maddeleri de¤ifltirilemez. Hatta de-
¤ifltirilmesi teklif dahi edilemez. Baz› maddeleri
de¤ifltirmek istemeyebilirsiniz. Ama anayasan›n

koyucusu e¤er millet ise, o zaman kendi iradesi-
ne anlams›z bir s›n›r koymas› izah edilemez. An-
cak bu anayasalar› yapanlar ve bu hükmü ko-
yanlar halk›n iradesini yans›tmay›p, tam tersine
halk›n iradesine s›n›r koymufl oluyorlar. 

Anayasa de¤iflikli¤i ile ilgili tart›flmalara bak-
t›¤›m›z zaman birkaç tespit yapmam›z müm-
kündür:

Birincisi, sivil anayasa haz›rlama çabas›n›n
tarihi bir önemi vard›r. Zira milletin seçti¤i tem-
silciler ilk defa millet ad›na bir anayasa yapma
çabas› içine girmifllerdir. Bu nedenle tarihi süre-
ce bakt›¤›m›z zaman, millet iradesini, di¤erleri-
ne ( 1921, 1924, 1960, 1980 Anayasalar›na) k›-
yasla en fazla yans›tan yeni haz›rlanan bu metin
olacakt›r. Ya da en az›ndan öyle olmas› beklenir.
Çünkü sayd›¤›m›z bu anayasalar›n hepsi ola¤a-
nüstü zamanlar›n ürünüdür. 

Haz›rlanacak olan tasla¤a halk›n iradesinin
yans›t›lmas› di¤erlerine k›yasen daha fazla
mümkündür. Sivil toplum kurulufllar›n›n, ilgili
resmi kurumlar›n, çeflitli toplum kesimlerinin
görüfllerini alarak haz›rlanacak, daha sonra da
normal bir zamanda halk›n oyuna sunulacak
anayasa en az›ndan haz›rlan›fl› ve oylan›fl› itiba-
riyle 1921, 1924, 1960, 1982 Anayasalar›ndan
daha özgürlükçü, halk›n iradesine daha yak›n
olacakt›r; olmas› beklenir. 

‹kinci olarak, bu anayasa tasla¤›n› engelle-
me çabalar› çerçevesinde söylenen birçok söz
gerçekten ülkenin fikri/bilimsel anlamda gelifl-
mifllik düzeyini göstermektedir ve iç ac›t›c› nite-
liktedir. Zira YÖK Baflkan› ve rektörler aç›klama

HHAALLKK ‹‹RRAADDEESS‹‹ VVEE AANNAAYYAASSAA

AV. YYAS‹N fifiAMLI
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yaparak anayasa ha-
z›rlama çal›flmalar›-
n›n durdurulmas›n›
istiyorlar. Hâlbuki bu
ülke insan›n›n, bilim
adamlar›ndan bekle-
di¤i ve istedi¤i fley;
yap›lan tasla¤› be¤en-
miyorlarsa, alternatif
taslaklar›n› kamu-
oyuna sunmalar›d›r.
Bilim adamlar› hükü-
metin karfl›s›na darbe
tehdidi ile de¤il, bilim ile ç›kmal›d›rlar. Ayr›ca
bütün dünyada bilim adamlar› bask› ve yasaklar-
dan de¤il özgürlüklerden ve do¤ru olandan yana
tav›r koyarlar. Bilim adamlar›n›n flöyle bir mey-
dan okumalar› ne kadar da sevindirici olurdu.
“Bizler, bir alternatif anayasa tasla¤› sunuyoruz.
Bizim haz›rlad›¤›m›z bu taslak hükümetin haz›r-
latt›¤› tasla¤a göre mükemmel ve idealdir.” Bu du-
rumda kamuoyu takdirini yapar kendilerine
müteflekkir olurdu. Bundan hem hükümet hem
de sonuç itibariyle halk faydalan›rd›. 

Hukuk Fakültelerinin, Barolar Birli¤inin, Ba-
rolar›n hatta baz› sivil toplum kurulufllar›n›n al-
ternatif taslaklar sunabilmeleri gerçekten iyi
olurdu. Böyle bir çaban›n bulunmamas› üzücü-
dür.

Kendisinden alternatif tasar› beklenen baz›
kurum ve kiflilerin, “baflörtüsü yasa¤›n›n” ana-
yasa taraf›ndan kald›r›lmamas› gerekti¤ini, hatta
bu yasa¤›n kald›r›lamayaca¤›n› söylemeleri ger-
çekten esef vericidir. Ayr›ca bu tav›r demokratik
bir tav›r olmay›p, tam tersine oligarflik, despotik
bir tav›rd›r. Zira sonuç itibariyle bu yasa¤›n kal-
k›p kalkmamas› halkoyuna sunulacakt›r. E¤er
halk onlar gibi düflünüyorsa zaten bu yasa¤›n
kald›r›lmas›n› reddedecektir. Yok, e¤er halk ya-
sa¤›n kald›r›lmas› yönünde irade beyan edecek
ise kendisini demokrat olarak tavsif edenlerin
halk›n karar›n› en az›ndan sayg› ile karfl›lamala-
r› gerekmektedir.2 Yasaklar›n bu halka ra¤men
uyguland›¤› bilinmektedir. Özellikle baflörtüsü
yasa¤› milletin %80’ine ra¤men uygulanan bir
yasakt›r.  Yasakç›lar›n bu pani¤i, halk ile aç›kça
karfl› karfl›ya gelme korkusundan kaynaklan-

maktad›r. Ancak her-
kes bilmelidir ki bu
karfl› karfl›ya gelifl bu-
gün olmazsa yar›n
gerçekleflecektir ve
kaç›n›lmazd›r.

Y›llarca yasaklar
ile bast›r›l›p sindiri-
len bu halk, çok ya-
vafl ad›mlarla da olsa,
hukukuna sahip ç›k-
ma yönünde ilerle-
mektedir. Sivil ana-

yasa haz›rlanmas› çabas› çerçevesinde; bas›n
yay›n organlar›, ayd›nlar ciddi bir komu oyu
oluflturup milletin bu sürece dâhil olmas›, de-
¤iflik bir ifade ile milletin kendi hukukuna sa-
hip ç›kmas› için üzerine düfleni yapmal›d›r. Bu
noktada iki yanl›fl yap›lmas› muhtemeldir.
Bunlardan birincisi; “bu sistem içerisinde ha-
z›rlanacak bir anayasan›n iyi bir anayasa olma-
s› mümkün de¤ildir o halde hiç ilgilenmeye ge-
rek yoktur” tavr›d›r. Bu tav›r devam ettikçe
bask›lar ve yasaklar da devam edecektir. ‹kinci-
si ise; “bu haz›rl›k ve çaba içerisinde olan in-
sanlar bizim seçti¤imiz insanlard›r. Bizim ilgi-
lenmemize gerek yoktur onlar en iyisini yapar-
lar” tavr›d›r. Bu tav›r da birincisi kadar yanl›fl-
t›r. Çünkü bu tav›r öncelikle seçilenleri yasak-
ç›lar karfl›s›nda yaln›z b›rakmak olacakt›r. Ay-
r›ca haz›rl›k sürecine yasakç›lar›n müdahil ol-
malar› her zaman mümkündür. 

E¤er bu tasla¤›n tarihi bir fonksiyon icra et-
mesi, gerçekten halk›n anayasas› olmas› bekleni-
yor ise öncelikle halk›n bu sürece sahip ç›kmas›
gerekir. Haz›rlayanlar aç›s›ndan bak›ld›¤›nda ise
haz›rl›k aflamas›nda bürokrasinin ve hiçbir ku-
rumun bask›s› hissedilmemeli, “acaba flunlar ne
düflünür?” gibi sorular sorulmamal›d›r. Yaln›zca
halk›n ne düflünece¤i, hukukun gereklerinin ne
oldu¤u kayg›s› tafl›nmal›, halk›n de¤erlerine
ba¤l› kal›nmal›d›r. Baflka türlü haz›rlanan bir
anayasa halk›n anayasas› olamaz. 

Anayasas› olan tek ülke Türkiye de¤ildir. Bu
bak›mdan bu tasla¤› haz›rlayanlar bafllar›n› kal-
d›r›p baflka ülkelerin anayasalar›na da bakmak
ve üzerinde düflünmek zorundad›rlar.
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Anayasalar› Halklar Yapar

Bu çerçevede birkaç misal vermemiz gerekirse:
Mesela, ‹ngiltere’de anayasa yoktur. Yaz›l› ol-

mayan, halk›n de¤erleri bir anayasa gibidir ve o
de¤erler devlet organlar› taraf›ndan ihlal edilme-
mektedir.

Alman Anayasas›; “ Allah ve insanlar karfl›-
s›ndaki sorumlulu¤unun bilincinde olan … Al-
man halk› …‹fl bu Almanya Federal Cumhuri-
yeti anayasas›n› kabul etmifltir” cümleleri ile
bafllar.

‹sviçre Anayasas›; “Yüce Allah ad›na! Biz, ‹s-
viçre halk› ve Kantonlar, Yarad›l›fl sorumlulu-
¤umuzun bilincinde olup; Özgürlük ve demok-
rasiyi, dünyaya karfl› aç›kl›k ve dayan›flma için-
de ba¤›ms›zl›k ve huzuru güçlendirmek için it-
tifak›m›z› yenilemeyi kararlaflt›rarak; Farkl›-
l›klar›m›z› birbirimize sayg› duyarak yaflamay›
belirtir; Gelecek kuflaklar karfl›s›nda genel ba-
flar›lar›m›z ve sorumluluklar›m›z›n bilincinde
ve Sadece özgürlüklerini kullananlar›n özgür
kalacaklar›n› ve insanlar›n gücünün üyelerinin
en güçsüzünün refah› ile ölçüldü¤ünü bilerek;
Bundan dolay› afla¤›daki Anayasay› kabul ede-
riz” fleklinde bafllar. 

Japon Anayasas›; “Biz, Japon halk›, Ulusal
Meclis’de seçilmifl temsilcilerimizle hareket
ederek, kendimizi ve bütün uluslarla huzurlu
bir iflbirli¤inin meyveleri olan gelecek nesilleri-
mizi ve bütün bu topraklar üzerinde özgürlü¤ün
kutsall›¤›n› koruyaca¤›m›z› belirtiriz ve … bu
anayasay› kararl› bir flekilde kurar›z. ... Bunun-
la beraber, anlaflmazl›k durumunda, bütün
anayasa, kanunlar, kurallar ve kararnameleri
reddeder ve iptal ederiz” fleklinde cümleler içe-
ren bir önsözle bafllar.

ABD Anayasas›; “Biz Birleflik Devletler halk›
… bu anayasay› düzenliyor ve koyuyoruz” flek-
lindeki cümle ile bafllar. Bu misaller ço¤alt›labilir.

Al›nt›lad›¤›m›z misaller bütün anayasalar›n
halk taraf›ndan yap›ld›¤›n›, halk›n iradesine da-
yal› oldu¤unu göstermektedir. Bu anlamda Ja-
pon anayasas›n›n önsözünden al›nt›lad›¤›m›z
“Bununla beraber, anlaflmazl›k durumunda,
bütün anayasa, kanunlar, kurallar ve karar-
nameleri reddeder ve iptal ederiz” cümlesi

manidard›r. Japon halk› bu cümle ile egemenli¤i
gerçekten elinde tuttu¤unu belirtmek istiyor.
“Bu anayasay› biz koyduk bizim istedi¤imiz gibi
yorumlamazsan›z an›nda iptal eder de¤ifltiririz”
diye ifade etmifl oluyor. Bu cümle gerçek hayat-
ta neye tekabül ediyor? Anayasan›n dahi halka
dayat›lamayaca¤›, hiçbir mahkemenin anayasay›
halk›n de¤erlerine ayk›r› yorumlama hak ve sa-
lahiyetine sahip olmad›¤› gerçe¤ine tekabül edi-
yor.

Verdi¤imiz bu misaller anayasa anlam›nda
dünyada neler olup bitti¤inin, bu konudaki
ufuklar›n neler oldu¤unun düflünülmesi amac›-
na yöneliktir. Yoksa bize göre bu anayasalar as-
la ideal anayasalar de¤ildir.

Esasen sivil anayasa haz›rlanmas› sürecinde,
bu haz›rl›¤› yapanlar, dünyadaki bütün anayasa-
lar› incelemeli, anayasa hukuku çerçevesinde
bütün ilerlemeleri araflt›rmal›, ancak bütün ana-
yasalardan daha iyi bir anayasa, mümkün ise
mükemmel bir hukuk metninin ortaya konul-
mas›n› amaçlamal›d›rlar. Bütün dünya ülkeleri-
ne örnek olabilecek bir anayasa haz›rlanmas›
amaçlanmal›d›r. 

Gündemde olan anayasa tasla¤› nedeniyle
Türkiye’de yap›lan tart›flmalar›n seviyesine bak›-
l›nca, halk›n de¤erlerine uygun bir anayasa yap-
ma sürecinin zor olaca¤› gözüküyor. Ancak bu
ad›m, tarihi bir ad›m olup, halk›n de¤erlerine
uygun anayasa yapma yolunda at›lan bir ad›m
gibi gözüküyor. 

Tarih bu vesile ile söylenenleri de yap›lanlar›
da kaydetmektedir. 

Notlar
1 Sivil Anayasa tabiri Türkiye haricinde çok anlafl›l›r

bir kavram olmayabilir. Ancak Türkiye’de genellikle
anayasalar›n askeri müdahalelerden sonra haz›rlan-
m›flt›r. Bu nedenle halk›n oylar›yla seçilmifl bir par-
lamentonun haz›rlay›p oylayaca¤› anayasay› sivil
anayasa kavram›yla ifade etmek anlaml› hale gel-
mektedir. 

2 Esasen temel bir hakk›n halk oylamas›na sunulmas›
hukuk nezdinde yanl›flt›r. Zira bir ülkede yaflayan
insanlar›n büyük bir k›sm› bir hakka karfl› bile olsa-
lar bu hak yasaklanamaz. Çünkü hak, varl›¤›n› ve
meflruiyetini halk›n iradesinden de¤il, yarad›l›fltan
almaktad›r. 
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T
arihten, siyasetten, sosyolojiden, hukuk
ve ahlaktan ba¤›ms›z ideolojik kliflelerle,
ideolojik holiganl›klarla toplumlar›m›z

kuflat›l›yor, bask›lan›yor. Ak›l; ahlaktan, tarih-
ten, sosyolojiden, hukuktan ba¤›ms›z hale gelin-
ce; ideolojik kliflelerin hizmetine girince; kirli ve
sapk›n bir ak›l haline geliyor. Kirli ve sapk›n
ak›llar da, i¤renç tarihi suçlar iflliyor. Sapk›n ve
kirli bir ak›lla, tarihe, hayata ve insanl›¤a bir an-
lam kazand›r›lam›yor. Anlams›z bir dünyada, in-
san tek boyutlu olarak de¤erlendiriliyor ve yal-
n›zca bir iflgücüne indirgeniyor. Anlams›z ve er-
demsiz bir dünya; farkl› dilleri, farkl› kökenleri,
farkl› kimlik topluluklar›n› sorun haline getiri-
yor. Ayr›nt›lardan ar›nd›r›lm›fl seçici bir tarih
anlay›fl›na sahip olmad›¤›m›z için; efsanevi geç-
mifl ile gerçek geçmifli birbirinden ay›rt edecek
bir bilince sahip olamad›¤›m›z için; Türkiye’de,
Türklük ile s›n›rl› bir millet anlay›fl› üzerinde ›s-
rar edilebiliyor. Arkaik anlat›larla, toplumlar s›k
s›k faflist tutkulara sürüklenebiliyor. Al›flkanl›k-
lar›m›za mahkûm oldu¤umuz için, yeni çerçeve-
lere, yeni çözümlere, yeni yöntemlere ihtiyaç
duymuyoruz.

Anlams›z bir dünyada, düflünce ve kültür
dünyas› korkunç bir biçimde ruhsuzlafl›yor.
Kültürel hayat, e¤lence kültürü ile s›n›rl› hale
geliyor. E¤lence kültürü de, bütün boyutlar›yla
nevrotik/histerik tezahürler sergiliyor. Özel ha-
yatlar utanmazca/hayâs›zca teflhir ediliyor. Top-
lumun zevkleri baya¤›laflt›r›l›yor. Sald›rgan bir
müzik türü gençli¤i teslim al›yor. Hayat›n ger-
çek boyutunu asla yans›tmayan, çok hafif ve dü-
zeysiz içerikler kültürel gündeme girebiliyor.

Nitelik ve derinlik yoksunlu¤u, kliflecilikleri
meflrulaflt›r›yor. Tüm toplumlar›n/renklerin de-
¤erli oldu¤u fikrini temsil etmesi gereken, bütün
›rklar›n ötesinde ve üzerinde olmas› gereken en-
telektüel düflünce ve dünya da; çok sefil kimi
mülahazalarla faflizm ve militarizm yan›nda yer
alabilir.

Bilimsel/teknolojik hareketler, sermaye hare-
ketleri ve piyasa mant›¤› insanl›k sorunlar› kar-
fl›s›nda ilgisizli¤ini sürdürüyor. ‹nsanl›k mede-
niyet öncesi duruma dönüyor. Modern insanl›k
yaln›zca nesnelerin par›lt›s›yla büyüleniyor. Bi-
reyler, tüketim yoluyla, tüketimi bir gösteriye
dönüfltürerek kendilerini gerçeklefltirmeye çal›-
fl›yor. Sanat ve kültür bir tüketim mal› haline ge-
liyor. Modernite, moderniteye özgü kavram ve
kurumlar bir emperyalizm biçimine dönüfltürü-
lüyor. Gençlik nihilizm batakl›¤›na saplan›yor.
Modernite, ideolojik ve siyasal ihtiraslar taraf›n-
dan yönetilen bir proje haline geliyor. Her top-
lumda din’in otoriter bir biçimde kontrol edil-
mesi, din’den özgürleflme fleklince sonuçlar ve-
riyor. Ahlaki s›n›rlar› olmayan bir özgürlükçü-
lük ne yaz›k ki; meflrulaflt›r›labiliyor. ‹slami ke-
simlerde bile, eksantriklikle gündeme girmek,
flöhret bulmak ve ikon olmak isteyen tipler gö-
rüyoruz. 

‹nsan soyunu temelde bir bütün olarak gör-
meyi/alg›lamay› baflaramayan ›rkç›l›klar, insan-
l›¤›n geri kal›n›na her türlü kötülü¤ü reva göre-
biliyor. Her ›rkç›l›k ötekilefltirdi¤ini öldürmek-
ten bir biçimde zevk al›yor. Her ›rkç›l›k, öteki-
lefltirdiklerinin, davas›n›, direniflini, ac›s›n› anla-
mamakta ›srar ediyor. Türkiye’de örne¤ini her

fifi‹‹ZZOOFFRREENN‹‹KK BB‹‹RR OORRTTAAMM

ATASOY MMÜFTÜO⁄LU



KASIM ‘07 UMRAN 5577

Düflüncefi‹ZOFREN‹K BB‹R OORTAM

gün yaflad›¤›m›z üzere, ›rkç› ve ideolojik safsata-
lar›n etkisi sebebiyle; Ermenilerin ya da Kürtle-
rin do¤alar›n›n olumsuz nitelikler tafl›d›klar›na
inan›labiliyor. Her ›rkç›l›k, ötekilefltirici bir zih-
niyeti ba¤nazca savunabiliyor. Ötekilefltirici zih-
niyet, kan ve ›rk üzerinde tehlikeli kimlikler in-
fla etmeye çal›fl›yor. Ötekilefltirici zihniyet, sal-
d›rgan, y›k›c›, bunalt›c›, k›s›tlay›c› flizofrenik
gerçeklikler oluflturuyor. ‹lahi de¤erlerden, in-
sani de¤erlerden, anlamlardan ve ahlaktan
ayr›lan laik bilgi, ideolojik ve ›rkç› bilgi, her
tür bölünmeyi k›flk›rtan, kat›laflt›ran, kötü
niyetli spekülasyonlarla ayakta duruyor. La-
ik, ideolojik ve ›rkç› bilgi aç›k ve net olmayan
tan›mlarla, do¤ru olmayan, iyi niyetli olma-
yan tav›rlarla toplumsal gerilimler üretiyor.
Hiç bir anlama ihtiyaç duymayan seküler din,
bilim ve teknolojiyi kutsallaflt›r›yor. Seküler din,
her tür erdemden ba¤›ms›z bir dünya/sistem/ik-
tidar oluflturmaya çal›fl›yor. Seküler din, gerçek
olan’› yaln›zca maddi olan’la s›n›rland›r›yor. Mi-
litan seküler bilimcilik de¤er kayg›lar›na yer ver-
miyor. Pozitivist dünya görüflü, insan›n do¤a’ya
hükmedebilece¤i, hükmetmesi gerekti¤i düflün-
cesini kurumsallaflt›r›nca; bugün yaflad›¤›m›z
üzere, do¤an›n bütünüyle mahv›na yol aç›yor.
Yaln›zca say›lara ve say›labilenlere de¤er ve-
ren, so¤uk, rasyonel, kat›, nicel alg› biçimle-
ri; merhametsiz bir tarih ve uygarl›k biçimi;
askeri endüstriyel amaçlarla kullan›lan bi-
lim; insani yan› olmayan otoriter bir bilimci-
lik anlay›fl›; bugün hem topra¤›, hem suyu,
hem havay› kirletiyor, hayat› bütünüyle çöl-
lefltiriyor. Modern bilim ve teknoloji telafisi
imkâns›z y›k›mlara yol aç›yor. 

Dünyay› de¤ifltirme/dönüfltürme bilincini,
aflk›n› ve iradesini yitiren Müslümanlar, günü-
müzde dünya taraf›ndan, koflullar taraf›ndan,
süreç taraf›ndan de¤ifltiriliyor, dönüfltürülüyor.
Zihinleri, alg›lar›, ruhlar›, yabanc› dünya görüfl-
lerinin ve hayat tarzlar›n›n iflgali alt›nda bulu-
nan toplumlar›n, ba¤›ms›zl›k sembolü olarak bir
bayra¤a ya da istiklal marfl›na sahip olmalar› hiç-
bir de¤er tafl›m›yor. Modern e¤itim, ‹slam top-
lumlar›na, sosyal ve siyasal hayat›n laiklefltiril-
mesi yoluyla girdi. Hayat›n laiklefltirilmesi, ‹s-
lam’› modern akl›n/mant›¤›n s›n›rlar› içersinde
alg›lamak ve yaflamak gibi sonuçlar verdi. Haya-
t›n laiklefltirilmesiyle birlikte Müslüman bilinci

temel ‹slami kavram ve kurumlara yabanc›laflt›-
r›ld›. Sembol ve flekillerle s›n›rl› bir din anlay›fl›,
müslümanlar› y›¤›n ve sürü’ye dönüfltürdü. Y›-
¤›n ve sürüye dönüfltürülünce bilinç, ölçü ve tu-
tarl›l›ktan uzaklaflt›k ve de¤ersizlefltik. “Ne olur-
san ol, gel” zihniyeti, “her fley mubah” zihniyeti
meflrulaflt›r›l›nca hiçbir mutlak’a, hiçbir kesinli-
¤e, hiçbir ölçüye ve hukuk’a ihtiyaç kalmad›.
Her fley mubah ve meflru olunca her fley an-
lams›z hale geldi. Bilincimizi körelten çok
mu¤lâk bir “hoflgörü” anlay›fl› da, hepimizi
tepkisiz hale getirdi. 

Katliamlar, soyk›r›mlar, iflkenceler, yeni sa-
vafl ve iflgal tehditleri sürerken, iyimserlikten,
hoflgörü ve diyalogdan söz etmek muhteflem bir
saçmal›kt›r, çok muhteflem bir ahmakl›kt›r.
Umutlanmak ve iyimser olmak için, küresel kö-
tülükler karfl›s›nda ortak bir irade ortaya koy-
mak, sorgulay›c› ve hesap sorucu bir tavr›/bilin-
ci/eylemi somutlaflt›rmak gerekir. Bütün sorula-
r›n ve sorunlar›n geçmiflte yan›tland›¤›n› iddia
etmek ve yeni yan›tlar ve tav›rlar gelifltirmemek,
düflünmeye, araflt›rmaya ve çözümlemeye ihti-
yac›m›z bulunmad›¤› anlam›na gelir. Günümüz-
de Müslüman kitleler, din ad›na, masallarla,
menk›belerle, rüyalarla, efsanelerle ayakta uyu-
tuluyor. Ayakta uyutulduklar› için, tarih yap-
malar› gereken Müslümanlar, çok a¤›r bir fle-
kilde barbar, vahfli bir tarihe maruz kal›yor.  

‹nsan›n soyunu temelde bir bütün
olarak görmeyi baflaramayan ›rkç›-
l›klar, insanl›¤›n geri kal›n›na her tür-
lü kötülü¤ü reva görebiliyor. Her ›rk-
ç›l›k ötekilefltirdi¤ini öldürmekten
bir biçimde zevk al›yor. Türkiye’de
örne¤ini her gün yaflad›¤›m›z üzere,
›rkç› ve ideolojik safsatalar›n etkisi
sebebiyle; Ermenilerin ya da Kürtle-
rin do¤alar›n›n olumsuz nitelikler ta-
fl›d›klar›na inan›labiliyor. Her ›rkç›l›k,
ötekilefltirici bir zihniyeti ba¤nazca
savunabiliyor. Ötekilefltirici zihniyet,
kan ve ›rk üzerinde tehlikeli kimlikler
infla etmeye çal›fl›yor. 



D
ünyay› de¤ifltirecek iddias› olmayanlar,
yahut onu kaybedenler, ya iddian›n ya da
bizzat kendilerinin de¤iflmesi yoluyla

“yola gelirler.” Bu yaz› önce bir arkeoloji, sonra-
s›nda mevcut durumun tasvir ve tahlili ve niha-
yet bir gelecek öngörüsünü hedeflemektedir.
Arkeoloji giderek sekülerleflen âlem, kainat,
dünya ve insan tasavvuruna ve bilhassa müslü-
man zihinlerde giderek kök salan bir “kök”süz-
lük ve “öz”süzlük, neticesinde yol açt›¤›
“söz”süzlük meselesine dair olacak. ‹nsan›n du-
rumu ve kendi eliyle sebep oldu¤u dünyan›n ku-
rum ve kavramlar›na dair hem yerel hem de kü-
resel ölçekte bak›fl ise sosyo-ekonomik bir tahlil
çabas›na giriflecek. ‹deal ile gerçek aras›nda gi-
derek gerçeküstüleflen de¤iflim ve dönüflüm tar-
t›flmas› üzerine de söz seyleyecek.

Modernite ve De¤iflimin Kökenleri 

Modernli¤in sert siyasal söylemleri, keskin hat-
lar› (mimariden, yüksek teknolojik dizayna; ora-
dan ekonomi baflta olmak üzere sosyal bilimler-
deki teorik yap›lara kadar) yerini daha yumuflak
hatlara sahip fakat asla daha yumuflak olmayan
bir içeriksizli¤e b›rakt›¤› için her türlü meflru-
iyetin kaynakl›¤›n› olufl veya hareketin kendin-
den menkul bilebilir haldeyiz. Fakat yine de
içinde yaflad›¤›m›z dünyay› anlamland›rma ça-
bas›nda, doktriner faydac›l›¤›n (bu da ekonomik
determinizmin ‘en baba’ temsilcilerinden Mars-
hall’a ve onun tek-do¤rusalc›l›¤›na nazire olsun)
son temsilcisi olan ekonomi bilimi ve yardakç›-

s› istatistik yoluyla kendimizi bilimsel biçimde
takdim edebiliyoruz. 

Sözü uzatmadan gelmek istedi¤imiz yeri ifa-
de edelim: Modernite elbette bat›da neflv’ ü neva
bulmufltur, kabul. Ancak t›pk› Weber’in,
Marx’›n, Braudel ve di¤erlerinin sordu¤u gibi ik-
tisadi ve sosyal tezahürleri bak›m›ndan bat› d›-
fl›nda da geliflebilir midir; ve evetse ne flekilde-
dir? Bu soruya verilen cevaplar, söz konusu olan
medeniyet d›fl› alanlardan do¤u ve bilhassa da ‹s-
lam dünyas› ise, aç›k yahut örtük, çoklukla
olumsuz olmufltur. En az›ndan bat›l› tarzda bir
kapitalizmi yaratacak ‘nesnel’ koflullar›n yoklu-
¤u mazeret olarak sunulagelmifltir.  Modernlefl-
me söz konusu oldu¤unda entelektüel ve akade-
mik tart›flman›n oda¤›n› ekonomik kalk›nm›fll›k
daha do¤rusu ilk elde büyüme teflkil etmektedir.
Hareket noktas› ve ç›kar›mlar› farkl›l›k arzetse
de, liberal söylem ve karfl›t› ideolojik itirazlar›n
bulufltu¤u ortak zeminin ekonomik olmas› yani
modernleflmenin bat› d›fl› toplumlarda ancak ik-
tisadi giriflimcilik, devlet eliyle kalk›nmac›l›k, ti-
cari ve finansal serbestleflme, korumac›l›k vb.
konular ekseninde bir fasit dairede ele al›nmas›
ise tesadüf de¤ildir. Bu halde Fazlurrahman’›n
içinde yaflad›¤›m›z dünyan›n as›l babas›n›n
Marx oldu¤u tespiti de çok haks›z olmasa gerek-
tir. ‹ktisadi dinamiklerin karmafl›k iliflkiler a¤›-
n›n hem tetikleyicisi hem de neticesi oldu¤unu
göz ard› etmiyoruz elbette. Fakat geldi¤imiz
noktada ‹slami bir hayat ve düzen tasavvuruna
sahip kitlelerin dünyay› alg›lamada do¤rusall›k
yahut tek düzlemlilik bata¤›na saplanmamas›n›
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arzu ediyoruz. Hat›rlayal›m: “Bu dünya hayat›
elbette gelip geçici, -ve fakat- çekici bir süsten
ibarettir...” Aflk›n bir Yarat›c›’n›n müdahalesini
yok say›p ‹slami idealleri seküler araçlar üzerin-
den gerçeklefltirmeyi iddia etmek ancak do¤ru
hüküm vermekle mümkündür. Do¤ru hükmün
en baflta gelen ölçütü ise Allah’› hakk›yla takdir
etmek, yani O’nun hükümranl›k taht›na ortaklar
yükseltmemektir. Türkiye baflta olmak üzere
ekonomik geliflimini tamam›na erdirmeye gay-
ret eden ülkelerde siyasi-içtimai-dini iliflkilerin
de¤iflen dinamiklerini tahlil ederken ana eksene
hangisini oturttu¤unuzla irtibatl› olarak ulaflt›¤›-
n›z netice de farkl›l›k arzedecektir. fiu halde
kendimizi örne¤in, yükselen muhafazakâr orta-
s›n›f›n kenardan merkeze yürüyüflü, afla¤›dan yu-
kar›ya modernleflme gibi statik ve taktik tan›mlar
sarmal›na hapsetmeden düflünmeli ve olan bite-
ni do¤ru okuyabilmeliyiz. Elbette do¤ru sorula-
r› sormakla ifle bafllamal›y›z.

Küresel Düzlem:
Kapitalizmin “‹slamc›” Halleri mi?

Esas ivmesini 1979 ‹ran devrimi ile kazanan ‹s-
lamc› söylemler kendilerini siyasal hareketler ve
toplumsal kurumlar yoluyla ifade ederken,
1960’larla birlikte yüzy›l öncesinde ya da 20. Yy
bafllar›nda tart›fl›lan ‹slam ekonomisi gibi teorik
önermeler birer birer hayata geçirilmeye bafllad›.
Bugün paradoksal biçimde hem çift yönlü elefl-
tiri konusu olan ‹slami finans, ticaret (elbette
flirketleflme dahil) ve gelir da¤›l›m›n›n yeniden
da¤›l›m› gibi projeler cari, hakim ekonomik dü-
zen taraf›ndan önce asimilasyona sonras›nda ise
entegrasyona zorland›. Bugün ‹slam ülkelerinde
bu pratikler giderek sistemle entegre edilmeye
çal›fl›l›rken, di¤er yandan baflta Anglo-Sakson
küresel finans piyasalar› olsun pek çok piyasa da
teori ve prati¤ini ‹slam hukuku ve toplumsal
geçmifline borçlu oldu¤u araçlar› kullanman›n
yar›fl›na girdi. Kendisine s›n›rs›z hazmetme ka-
pasitesi oldu¤u yak›flt›r›lan kapitalist piyasac›l›k
(oyunu) kâr›n kokusunu ald›¤› yerde yeni bir
flekle girebiliyor ve ald›¤› yeni flekli süreç içer-
sinde dönüfltürebiliyor.

fiu halde ‘‹slamc›’lar› bir teorik ütopyan›n pe-
flinde koflmakla itham edenlere ve kalk›nman›n

ancak ve ancak bat› tipi teknolojik ve kurumsal
altyap›lar› tafl›mak suretiyle mümkün olabilece-
¤ini söyleyenlere verilecek cevap; müslüman
topluluklar›n ekonomik ve refah düzeyi bak›-
m›ndan bat› dünyas› ve di¤er kapitalist toplu-
luklara nispetle geri kal›fllar›n›n nedeninin ‘‹s-
lamc› hayaller’ mi oldu¤u yahut mevcut duruma
verilen bir cevab›n meflruiyetini dini referanslar
yoluyla m› mümkün k›l›nd›¤› sorusunun ard›n-
da gizlidir. 

Bat›l›lar›n bugün dahi halen dürüstçe tart›fl-
mad›¤› ‘müslüman tepkisi’ meselesinde, mesela
Timur Kuran’›n 11 Eylül sonras› Amerika ve ba-
t› dünyas›na karfl› Müslüman dünyada yükselen
tepkinin dolayl› nedeni olarak -zira ona göre bu-
radaki azgeliflmifllik ve ekonomik ac›n›n kayna¤›
siyasal konumu ne olursa olsun iktidar ayg›t›n›n
iktisadi yönelim olaran dini referansl› kurumla-
r›d›r- ‘‹slamc› projeler’in baflar›s›zl›¤›n› göster-
mesi ne derece hakl›d›r, bu k›sm›n› az da olsa
Avrupa’n›n yükselifli ve kolonyalizmin tarihini
okuyanlara b›rak›yoruz. ‹flin teorik fasl›n› bir
kenara b›rakarak siyasal söylem ve toplumsal ic-
raat ile birlikte müslümanca bir hayat› öncele-
yen kifli ve kurumlar›n alternatif bir iktisadi ya-
p›y› b›rak›n, oryantasyonu dahi gündemlerin-
den ç›karmalar›n›n müslümanlara felâha de¤ilse
de refaha ermelerinin biricik yolu olarak dayat›l-
d›¤›n› söyleyebiliriz. 

Bir zamanlar ortaya at›lan ‘‹slami calvinistler’
cafcafl› nitelemesine mal bulmufl ma¤ribi gibi
sar›lanlar ve muhafazakârl›k ile kârl›l›¤› birbiri-
ne kar›flt›ranlar karfl›s›nda biz dünya üzerinde
ve bu ülkede halen ‹slami idealleri hayat›nda gö-
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rünür k›lman›n mütevaz› imkan›na tutunuyo-
ruz. fiimdilik ‘ham hayal’ gibi görünen pratikle-
rini ise zaman›n difllilerine de¤il ifllerinin ehille-
rine b›rak›yoruz.

Yerel Düzlem:
Türkiye’nin Muhafaza“kâr”l›l›¤›

fiuras›n› idrak etmek olmazsa olmazd›r: Bu ülke-
nin as›l sorunu bugüne kadar hep kendisiyle ha-
yatiyet ve mevcudiyet buldu¤u ‹slam’›n gelece¤i-
dir. O’nun çizdi¤i çerçeve ve belirledi¤i sabitele-
rin toplumsal imkan› ve mekan›d›r. Robert Bel-
lah’›n dinlerin zaman içersinde dünyevileflti¤i tes-
pitini oldu¤u gibi (ve onun sundu¤u vasat dahi-
linde) al›rsak, kendine yabanc› liberallerimizin
hayalinin zevkiyle dahi dört köfle oldu¤u “Müs-
lüman protestanlar”›n hakimiyetinde yeni bir
toplumsal tabakalaflmaya do¤ru mu (d)evrilece-
¤iz? ‹ktisadi yap›lar› da oluflturanlar›n kifliler ve
onlar›n al›fl-veriflinden teflekkül eden kurumsal
aktörler oldu¤unu ve tarihin ak›fl›n›n her zaman
düz bir çizgi olmad›¤›n› hat›rda tutarak, tarihsel
mücadelenin oda¤›n› nesnelefltirmekten imtina
etmeliyiz. Zira bu hayat ancak iki farkl› biçimde
idrak ve icra edilir; bir üçüncü yol yoktur. Sekü-
lerlik tam da bu yol ayr›m›n›n kavfla¤›nda durur:
Çünkü o dini semboller ve göstergeleri iptal ya-
hut reddetmez fakat al›r dünyevilefltirir yani
gündelik hayat›n bütün yaflama biçimlerinin
moduna uydurur. Tabii olarak dini olan da yafla-
nan hayat tarz›n›n bir parças› halini al›r, modern
hayatla birlikte gelen parçala(n)ma neticesinde
de din temel/ana (axial) eksen vasf›n› yitirir. Oy-
sa mesela, Allah’›n Kitab›’n› bütüncül bir oku-

mayla, mesela nefs kavram›n›n iktisat
ve k›st ya da adalet kavramlar›yla olan
irtibat›n› d›fllayamazs›n›z. Elbette ikti-
sadi hayat›m›z da dünya görüflünün fle-
killendirmesiyle vücut bulur. ‹slam top-
lumlar› tarihinde mübadele usûlleri, ti-
carette kullan›lan araçlar ve servetin da-
¤›l›m›n› düzenleyen, denetleyen meka-
nizmalar› bu ba¤lamda yorumlamal›y›z.
Örne¤in hisbe kurumunun tarihsel ola-
rak devam›n› bugünün rekabeti düzen-
leyici, tekelli¤i önleyici kurumlar›nda
vücut bulmufl olarak yorumlayamazs›-
n›z. Zira o hareket noktas›n› ancak ‹s-

lam’›n temel düsturlar›ndan alm›fl ve yine top-
lumsal düzlemde kendisine zemin bulmufltur.

Kavramlar› ait olduklar› kültürden kopara-
rak giriflti¤imiz hemen her tan›mlama bizleri
‘yeni düzen’in konformist sular›nda kaybolmaya
götürür. Yeni muhafazakarl›¤›n bütün dini refe-
ranslar›na ra¤men örne¤in kapitalist anlam›yla
kârl›l›¤› ve gelir da¤›l›m›ndaki adaletsizli¤i daha
da art›rmas› yak›n›m›zdaki tehlikeyi iflaret için
yeterlidir. Bu ülkede açl›k ve yoksulluk s›n›r›n-
da dolaflan hem giderek doluflan insanlar› yok
sayarak; finans-kapitalin yüksek reel faiz saye-
sinde daha cömertçe arzetti¤i bol miktarda dö-
vize ve onun karfl›lad›¤› cari aç›¤a bakarak ‘geli-
flen piyasa’m›zla gurur duyanlar ancak giderek
nesneleflen bir dünyaya bakmaktad›r.

Meflruiyetin ölçütünü pratikten alan liberal
tarz-› siyaset, iktisat has›l› bütün bir hayat bizle-
ri esir almadan; elbette f›kh ve di¤er ‹slami dü-
flünme, yorumlama sistemlerini ana eksene
oturtmak suretiyle hâl üzerinde düflünmek ve
eylemekten geri duramay›z. Müslümanca bir ha-
yat hakk›na dair ne vesayetçi ne de meflruiyetçi
bir yaklafl›ma kendimizi teslim edebiliriz. Mo-
dernleflme sürecinin bir parças› olarak ‹slam’›n
görünür yüzlerindeki de¤iflimi referans göste-
renlere yahut onu kökten iptal etmek isteyenle-
re karfl› dikkatli olmal›y›z. Toplumsal de¤iflimin
dinamiklerini do¤ru okumak suretiyle ‹slami
söylemi yeni duruma uydurmak de¤il, fakat ‹s-
lami bir perspektiften olan biteni yeniden yo-
rumlamak durumunday›z. Gelecek günler bunu
baflar›p baflaramayaca¤›m›z› gösterecek deneme
günleri olacakt›r. 



‹
nsano¤lunun bir önderi, rehberi bir “örnek
insan”› alg›lama hususundaki en büyük en-
geli yine kendisidir zira ço¤u kere önder,

rehber, k›lavuz edindi¤ini iddia etti¤i kimseleri
olduklar› gibi de¤il de kendi arzular›n›n izdüflü-
mü olacak flekilde zihninde idealize etti¤i  flekil-
de alg›lar.  Bu k›s›r döngüden kurtulabilmek ol-
dukça güç olmakla birlikte imkans›z da de¤ildir.  

Bu k›s›r döngüden kurtuluflun yollar›ndan bi-
ri ayette “kendini k›nayan nefs” ifadesiyle iflaret
edilmifl olan yoldur. ‹nsan ancak bu flekilde reh-
bere atfetti¤i özelliklerden hangisinin gerçekten
o rehberden kaynakland›¤›n› neyinse kendi giz-
ledi¤i aruzlar›n›n, örtülü ideallerinin tecellisi ol-
du¤unu anlayabilir ve böylece o rehberi daha iyi
anlay›p kendini bu anlay›fl üzere daha iyi ko-
numland›rabilir. 

Bu ba¤lamda biz Müslümanlar›n biricik reh-
berleri, önderleri, k›lavuzlar› Hz. Muhammed’dir
(s.) ve O’nu do¤ru bir flekilde anlamak ve bu an-
lay›fl üzerine kendi hayat›m›z› yeniden flekillen-
dirmek biz Müslümanlar için olmazsa olmazd›r.
Hz. Muhammed Mustafa’n›n (s.) kendisini tan›t-
t›¤› flekilde nas›l bilebilece¤imize geçmeden ön-
ce nas›l bilmememiz gerekti¤ine de¤inmek ye-
rinde olacakt›r. Hz. Peygamberin “sizden önce-
kilerin yolunu izleyeceksiniz” mealindeki buy-
ru¤u hasebiyle bir Peygamberi nas›l bilmememiz
gerekti¤i hususunda bizden önceki toplumlar›
oluflturanlardan öncelikle Beni ‹srail sonra da
H›ristiyanlar›n peygamber alg›lar›na göz atmak
faydal› olacakt›r.

Beni ‹srail için peygamberlerin temelde iki
rolü vard›r: Peygamberler Beni ‹srail için “örnek

al›nacak ve kendilerine bak›larak tav›r, davra-
n›fl ve durufllar düzenlenecek örnek insanlar” ol-
maktan ziyade toplumsal, siyasi önderlerdir ve
bu vas›flar›yla üst irade olan Allah ile iletiflimi
sa¤lamakla ve pazarl›klar› yürütmekle de görev-
lidirler. Bu sebepten dolay› sürekli olarak “Rab-
bine sor, Rabbine de, Rabbin ve sen” gibi ifade-
ler kullanmakta ve kendilerini bu iletiflimde
üçüncü flah›s gibi görmektedirler. 

H›ristiyanlar›n peygamber alg›lay›fllar› çok
karmafl›k ve çarp›kt›r. Onlar Hz. ‹sa’y› bir pey-
gamber olarak alg›lamaz, O’nu Baban›n (Tanr›-
n›n) o¤lu veya yeryüzüne inmifl flekli olarak gö-
rürler. Bu haliyle art›k onu örnek almak biz gü-
nahkar ölümlüler için söz konusu bile de¤ildir
zira bu alg›lay›fla göre O yüce taht›nda oturan in-
san üstü bir varl›k bizse günaha gömülmüfl ve
kurtulmas› mümkün olmayan ölümlülerizdir.
Ama neyse ki O baz› seçkinlerle iletiflim kurmufl
ve onlar arac›l›¤›yla bize mesajlar göndermifltir
ve bu mesajlar›n temelini de ‹sa’y› (a.s) bir ör-
nek, bir rehber edinme gere¤i de¤il de ‹sa’ya (a.s)
tanr›sal bir varl›k olarak tapma gere¤i tesis et-
mektedir. Bu yan›lsamada Hz. ‹sa’n›n yozlaflm›fl
Yahudi toplumuna Mesihli¤ini kan›tlamak için
do¤umu öncesinden dünyadaki son an›na kadar
mucizeler göstermesinin ve bunun daha sonra-
dan H›ristiyan olan Yahudi d›fl› putperest top-
lumlardaki tanr› tiplemeleriyle örtüflmesinin (zi-
ra putperest bir zihin bu mucizeler karfl›s›nda
çok tabi bir flekilde “bunu yapsa yapsa ancak bir
tanr› yapabilir” diye düflünür) elbet bir rolü var-
d›r ama yine de as›l sorun “parma¤›n iflaret etti-
¤ine de¤il de parma¤a bakanlar›n kendilerindedir”. 
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Her iki örnekte de görüldü¤ü üzere as›l vur-
gu peygamberlerin “insanlar›n kendilerine çeki
düzen vermek için örnek alacaklar› örnek kifli-
likler” olduklar›ndan ziyade, bireyle çok fazla il-
gisi olmayan toplumsal kiflilikler oldu¤unad›r. 

Bu alg›lay›fllar›n ‹slam toplumlar›ndaki tem-
silcileri de bu kadar bariz olmasa da benzer alg›-
lay›fllar› ortaya koymufl ve Hz. Muhammed’in
(s.) duruflu, tavr› ve davran›fllar› örnek al›narak
insanlar›n tüm durufl, tav›r ve davran›fllar›n›n
düzenlenece¤i örnek kurtulufl rehberi olma özel-
li¤inden ziyade ya O’nun toplumsal rolüne yada
manevi makam›na vurgu yapm›fllard›r. 

Onu bir kurtulufl rehberi olarak görmekten
ziyade bir toplumsal lider yada bir çeflit sultan gi-
bi görenlere göre O’nun mücadelesi, 20. yüzy›-
l›nda bolca görüldü¤ü flekilde bir ideolojinin fle-
killendirdi¤i iktidar mücadelesi halini alm›fl ve
att›¤› her ad›m buna göre yorumlanm›flt›r. Oysa
O ne uzlafl›lmas› mümkün olmayan devrimci bir
lider ne de hedefine varmak için kullanmayaca¤›
adam ve imkan olmayan pragmatist bir liderdi. O
asla vazgeçemeyece¤i ilkeleri (hak ve adalet)
olan bununla birlikte bu ilkelerde uzlaflt›ktan
sonra insanlar› ila Müslüman olmaya zorlama-
yan karizmatik bir insand›. Bu ba¤lamda ne
O’nun çevresindeki hak hukuk bilmez vicdans›z-
lar O’na reddetti¤i “liderlik, kad›n veya paray›”
teklif ederken O’na “biz seni oldu¤un gibi kabul
ediyoruz” dediler, ne de O çevresindeki hak hu-
kuk bilmez vicdans›zlarla yürüttü¤ü çat›flmas›n›
sadece müflrik veya baflka dine mensup diye hak
hukuk gözetenleri veya temel haklara sayg› gös-
terenleri de içine alacak flekilde geniflletti. Çün-
kü O’nun sistemle olan çat›flmas› temelde birbi-
rinden farks›z olanlar aras›nda vuku bulan zora-
ki bir iktidar mücadelesi de¤il ama hayata taban
tabana z›t noktalardan bakan dolay›s›yla adalet
ve zulüm kavramlar›n› tamamen farkl› görenle-
rin ve bu görüfl uyar›nca hayat tesis etme müca-
delesi verenlerin kaç›n›lmaz çat›flmas›yd› ve as›l
çat›flma arac› da k›l›çlardan ziyade ortaya koyu-
lan yaflam pratikleriydi. 

Bunun en güzel örne¤i Müslümanlar›n Yes-
rib’e hicretlerinin hemen ard›ndan Peygamber
Efendimizin Ensar ve Muhacir Müslümanlar›
temsilen Yesrib toplumunu oluflturan müflrikler,
Yahudiler ve di¤er toplum üyeleriyle akdetti¤i
Medine vesikas› ve bunun sonucunda ortaya

koydu¤u pratiktir. Bu pratik uyar›nca Hz. Pey-
gamber Mekkeli müflriklerle çat›flt›¤› halde Me-
dine’deki müflriklerle çat›flmam›fl, fikir mücade-
lesinin de ötesinde ortaya koydu¤u dürüst, temiz
ve asil prati¤iyle onlar›n gerçekleri kavramalar›-
n›n yolunu açm›flt›r. Yine Hudeybiye’de müflrik-
lerle as›l derdinin onlar› yok etmek de¤il de sa-
dece kendilerini olduklar› gibi kabul ettirmek ol-
du¤unu ispatlam›fl ve Mekke’nin fethi sonras›
kendili¤inden Müslüman olanlar d›fl›nda Mekke-
lileri Müslüman olmaya teflvik etmifl ama asla
zorlamam›flt›r, zira O’nun getirdi¤i fleyin ve orta-
ya koydu¤u prati¤in do¤rulu¤undan ve “hakk›n
bat›l› yok edece¤inden” hiçbir flüphesi yoktu ve
kendisi bu pratik karfl›s›nda vicdan sahibi herke-
sin er yada geç gerçe¤i görece¤inin bilincindey-
di. Bununla birlikte O’nun insan suretiyle dola-
flan vicdans›zlar›n hat›r› say›l› bir miktarda bu-
lundu¤u ve bunlar›n da sadece demirin gücün-
den anlad›¤›n›n bilincinde olmad›¤› tabi ki düflü-
nülemezdi. Bunlarla zamana ve zemine göre dü-
rüstçe ve gerekti¤i flekilde elbette mücadele etti. 

Onu bir kurtulufl Rehberi olarak görmekten
ziyade Hz. ‹sa (a.s) O’nun getirdi¤inden baflka
bir fley getirmemiflken H›ristiyanlar›n ‹sa alg›la-
y›fllar›yla yar›flt›ran ve tabiri caiz ise “‹sa bunu
yapt›ysa Muhammed ne yapmaz” mant›¤›yla O’nu
olmad›k flekillere sokanlar da O’nu insan olmak-
tan ç›kar›p baflka bir hale ve dolay›s›yla insanlar
için örnek al›namaz bir flekle soktular. Oysa
“yeryüzünde sakin sakin dolaflan melekler” yok-
tu ki peygamber de bir melek ve insan d›fl› baflka
bir varl›k olsundu. Bu alg›lay›fla sahip olanlara
göre O milletin anlayamayacak olmas› sebebiyle
söyleyecek olduklar›n›n ancak bir k›sm›n› söyle-
di ve s›rlar›n› kimilerine göre Hz. Ali’ye kimile-
rine göre Hz. Ebu bekir’e bildirdi ve böylece gö-
çüp gitti. Di¤er sözleri ise hakikati kavrayama-
yanlar›n günlük ifllerini idare edecek sözlerdi. 

Bu “giz” merak› gerçekte insan›n en önde ge-
len meraklar›ndan biridir  ve bu merak sebebiy-
le insanlar insanl›k tarih boyunca nice masallar,
efsaneler uydurmufllard›r. Bu düflünce erbab›n›n
bu flekilde düflünmesinin temelinde yatan as›l
düflünce de hakikatin bu kadar yal›n bu kadar
basit bu kadar aflikar olamayacak olufludur. Bu
düflünceye göre hakikat karmafl›k, esrarengiz vs.
olmal›d›r ki herkes anlayamas›n ve böylece bir
cazibe noktas› oluflsun. Oysa kanaatimce genel
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olarak insanlar›n anlayamad›¤› ve kabul edeme-
di¤i ve kald›ramad›¤› tek fley hakikatin bu kadar
yal›n, bu kadar aç›k ve bu kadar basit olufludur.
Ve bu sebepten dolay› Hz. Ali “ilim bir noktay-
d›, cahiller onu ço¤altt›” buyurmufltur.  

Bu basit hakikat de Hz.Peygamber’in(s.) a¤-
z›ndan dökülen “ben Allah’›n kölesi ve elçisi-
yim” sözünde ifade edilmifltir. Burada “kul” ke-
limesini özellikle kullanmad›m çünkü “kul” ke-
limesi as›l anlam› olan “köle”den iyice ayr›lm›fl
ve kendisine bir mistik hava kat›lm›flt›r. Oysa
Hz. Peygamber bunu en yal›n haliyle kastetmifl
ve böylece ifade etmifltir. O insanlar› asla özgür
olmaya da ça¤›rmam›flt›r zira yaflamak için hava
solumaya, su içmeye ve yemek yemeye muhtaç
olan bir varl›k için “özgür” olmak ancak bir ya-
n›lsamad›r. O insanlar› kimin köleli¤ini yapt›kla-
r›n› idrak etmeye ve di¤erlerinin efendiliklerini
reddedip yaln›z Allah’›n kölesi olarak kendileri-
ni kurtarmaya ça¤›rm›flt›r. 

Bu hakikat uyar›nca O, Allah’›n insanlara me-
sajlar›n› ileten elçisi olman›n ötesinde ve önce-
sinde bizzat bu mesaj›n yaflan numunesi olarak
Allah’›n “azat kabul etmez” sad›k bir kölesiydi ve
bu köleli¤i ancak O’nun yaratt›¤› di¤er varl›klara
özellikle de insanlara hizmet ederek yerine geti-
rebilece¤inin bilincindeydi. Gerek s›radan bir bi-
rey olarak gerekse toplumun lideri olarak ortaya
koydu¤u tüm pratikleri de bu köleli¤i hakk›yla
ifa edip efendisinin r›zas›n› kazanmaya matuf ha-
reketlerdi. O insanlar›n gözünü bu hakikate aç-
mak için bütün hayat›n› ve servetini harcam›fl, ve
ömürleri kendilerinin efendi olduklar› izlenimi
vermeye çal›flmakla geçti¤i için O’nun “kral›n

ç›plak oldu¤unu” vurgulayan bu ça¤r›s›n› hazme-
demeyenlerin nice eziyetlerine gö¤üs germifltir.
Bir köle olarak efendisinin r›zas›n› kazanmak
için eline geleni adeta saçm›fl, cebinde para var-
ken asla uyumam›fl, bu yolda harcad›klar›n› kar,
elinde tuttuklar›n› kay›p bilmifl ve insanlara
efendilerine nas›l daha iyi kölelik yapabilecekle-
rini bu flekilde göstermeye çal›flm›flt›r. O’na sahip
ç›karak ashab› olma flerefine erenlerden kimi da-
ha çok, kimi daha az bir flekilde de olsa bu haki-
kati idrak etmifl ve O’nun önderli¤inde hep bera-
ber tesis ettikleri hayat› devam ettirmeye gayret
ederek insanl›¤a yeni bir soluk getiren kurtulufl
reçetesi sunmufl ve Atlas okyanusundan Çin sed-
dine “dileyen kullara kul olmaktan kurtulup yal-
n›z Allah’a kul olsun” diye gâh yürümüfl gâh at
koflturmufllar ve bu u¤urda gâh göz yafl›, gâh ter,
gâh kan dökmüfllerdir. 

“Özgür olmak”, “birey olmak”, “kendin ol-
mak” gibi modern balonlar›n havalarda uçufltu¤u
ça¤›m›zda muhtaç oldu¤umuz temel kavray›fl, Hz.
Peygamberin ve O’nun ashab›n›n hayatlar›yla or-
taya koyduklar› bu “kölelik” kavray›fl›d›r. Ve orta-
ya koymam›z gereken yegane mücadele de bu
“kölelik” kavray›fl› temelinde, kendilerinin efendi
olduklar› izlenimi vermek için yapmad›klar›n› b›-
rakmayan di¤er “kölelerden” tamamen farkl› bir
hayat tesis etme mücadelesi olmal›d›r zira O’nun
prati¤i bize göstermifltir ki ‹slam “kültürel” olmak-
tan ziyade “pratik” bir olgudur ve hakikat “Al-
lah’a sözün güzeli ulafl›r, onu da övgüye lay›k
pratikler ulaflt›r›r” ayetinin tecellisidir.

Sözün sonu da O’na, O’nun Ehli Beytine, âli-
ne, ashab›na, etba›na sonsuz salât ve selâm’d›r!

Yaflayan ‹slâmALLAH’IN KKÖLES‹ VVE EELÇ‹S‹



B‹ROL IfiIN:
“Dinim Bana Sahip Ç›kt›!”

Konuflan:
SEZA‹ fiENGÖNÜL

Birol Bey, sizi kendi a¤z›n›zdan k›saca tan›-
yabilir miyiz? Sinema geçmifliniz ve eserleriniz
hakk›nda bilgi alabilir miyiz?

1944 Mersin do¤umluyum. Babam› hiç tan›-
mad›m. Annemi 3 yafl›nda kaybettim. Annean-
nemle Adana’ya yerlefltik ve bir aile beni besle-
me olarak büyüttü. ‹lk ve ortaokulu burada oku-
dum. Beni askeri okula vermek istediler; fakat
ben Adana’da Taflköprü’den geçip kaydolmaya
giderken bir kalabal›k dikkatimi çekti; “Pamuk-
çu K›z› Halime” filmi çekiliyordu ve bende artist
olma hevesi uyand›. Askeri okuldan vazgeçip ‹s-
tanbul’a Yeflilçam’a geldim. Zor oldu ama birkaç
figüranl›k filmden sonra yer edindim. 

‹lk olarak 1959’da “Meçhule Gidenler”, 1964
y›l›nda “Do¤du¤uma Piflman›m”, daha sonra
“Dirilifl” ve “Ezilifl” filmlerinde Fatma Belgen’le
baflrolü paylaflt›m. 

Senaryo yazd›m, yaklafl›k 30 civar›nda; bun-
lar›n bir k›sm› hayata geçti, bir k›sm› da geçeme-
di. Ama as›l beni tan›tan filmim “Ezilifl” olmufl-

tur. Çünkü o filmin senaryosunu cinsel istisma-
ra, kad›n›n cinselli¤ini kullanan zihniyete karfl›
bir durufl olarak yazm›fl ve oynam›flt›k. O tarih-
ten sonra kimi kad›nlar beni feminist olarak lan-
se ettiler; siyasetle içli d›fll› olmamama ra¤men
solcular beni kendilerinden, sa¤c›lar da kendile-
rinden sayd›lar. Gitti¤im her yerde kurbanlar
kesildi, silahlar patlad› ve çok para kazand›m.
Kad›nlar flafl›rm›fllard›; çünkü dönemin ünlü y›l-
d›zlar› Türkan fioray, Fatma Girik, Filiz Ak›n,
Hülya Koçyi¤it gibi sanatç›lar›n böyle bir film
yapmay›p da bir erke¤in böyle bir filmi çekmesi,
kad›nlar›n cinsel istismar›na karfl› durmas› onla-
r› çok flafl›rtt› ve bana çok de¤er verdiler. Çünkü
sinemada bir ç›¤›r açm›flt›.

O dönemlerde kimlerle çal›flt›n›z? Sinema
dünyas›ndan kimleri tan›d›n›z?

At›f Y›lmaz, Muzaffer Tema gibi de¤erli yö-
netmenlerle tan›flt›m; k›smen de olsa baz›lar›yla
çal›flt›m. Artistlerden Y›lmaz Güney’le abi-kar-
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defl iliflkimiz vard›. Adana’da film iflletmelerinde
o, ben ve ‹rfan Atasoy Pursandaj Memurlu¤u
yapt›k. Yine Ferdi Tayfur, Fatma Girik, Müjdat
Gezen, Bahar Öztan, Fatma Belgen gibi sanatç›-
larla tan›flt›m, bir k›sm›yla da beraber filmlerde
baflrolü paylaflt›m.

1975’ten 2004’e gelinceye de¤in elinizi-ete-
¤inizi çekmiflsiniz sinemadan. Neden?

“Ezilifl” filminden sonra Türkiye’de cinsel
içerikli film furyas› bafllad›. Hemen hemen her-
kes bu tür filmler çektirmeye bafllad›lar. Beni de
uçakla ‹stanbul’a getirdiler; elime 7-8 tane se-
naryo verdiler, iyi de para vereceklerini söyledi-
ler bu filmleri senaryolaflt›r›p oynad›¤›m takdir-
de. Senaryolar› elime al›p bakt›ktan sonra, “Ben”
dedim; “aç kalaca¤›m› bilsem, çolu¤umla çocu-
¤umun da aç kalaca¤›n› bilsem, Ezilifl filminin
senaryosunu yazan, yöneten ve oynayan biri ola-
rak asla bu filmlerde oynamam.” Nas›l ki bir an-
ne-baba k›zlar›n›n, evlatlar›n›n kötü yola düfl-
mesini istemez, fahifle olmas›n› istemezse, ben
de böyle eserlerin alt›na imza atarak, üzülmek
istemedi¤imi söyledim; çünkü yapaca¤›m eser-
ler de benim evlatlar›m durumundayd› ve hepsi
namuslu olmak zorundayd›. O günden sonra si-
nema dünyas›ndan uzak kald›m, onlar da ben-
den uzak kald›lar; zaten belli bir süre sonra da
Türk sinemas› ç›kmaza girdi, bir çok kifli iflsiz-
güçsüz kald›. Ama flükürler olsun çok büyük ha-
talar yapmad›m. fiimdi hu-
zurluyum. O dönemlerden
bir çok arkadafl›m var; hala
toplumun karfl›s›na ç›kt›kla-
r›nda sanki o rol gerçekmifl
gibi alg›lan›yor ve ona sem-
patiyle yaklafl›lm›yor. O
filmlerin ac›s›n› çeken çok
arkadafl tan›d›m. Ben ise, na-
muslu kalma çabamdan do-
lay› çok s›k›nt› çektim; evsiz-
barks›z kald›m. Herfleyimi
kaybettim. Yapayaln›z kal-
d›m. Ama kader... Baz› fleyle-
re ulaflmam için bunlar› ya-
flamam gerekiyormufl... Bu-
nu birkaç y›ld›r daha iyi an-

lamaya bafllad›m; hayat›mda güzel de¤ifliklikler
bafllad›; daha bir huzurluyum flimdi...

O dönemlerin Türk Sinemas› ile günümüz-
deki sinema; o zaman›n sanatç›lar› ile flimdiki
sanatç›lar aras›nda bir mukayese yaparsak, ne-
ler söylersiniz?

O zamanki sinema, insan zekâs› ve hüneriyle
yap›lan, teknolojik alt yap›s› hemen hemen hiç
yok denecek kadar az olan tabii bir sinemayd›. O
zamanki sanatç›lar da daha özverili, çirkef iliflki-
lerden biraz daha uzak, toplumun örf, adet ve
geleneklerine, kültür yap›s›na daha yak›n insan-
lard› diyebilirim. fiimdi sanata bak›fl ruhu zayi
olmufl bir halde. Sanatç›lar kendi kültüründen
bihaber oldu¤u gibi, sanat› da yok. Benim müce-
dele etti¤im cinsel istismar flu an maalesef do-
rukta; bunun da ad›na sanat diyorlar. Tabi bun-
lar saman alevi gibidirler, yanar geçerler; ama
kendilerini de yakar bu atefl. 

Eskiden TRT -ki o zamanlar tek televizyon-
du-, sanat musikisi söyleyen insanlar›n kolay
kolay yüzünden baflka bir yerini göstermezdi.
fiimdi bak›yorsunuz, sanatç›lar›n sanki yüzü, a¤-
z› yok; tamamen erotik flov. Müzi¤imiz çok de-
jenere olmufl durumda. 

Son y›llarda sinemam›zda, az da olsa güzel
geliflmeler var. Musikide de düzelmeler görebili-
yoruz; özel kanallar hariç her yerde sanat müzi-
¤i ve halk müzi¤ine rastl›yoruz, bu çok hofl.

Birol Ifl›n Sezai fiengönül
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Umar›m sinemam›z zamanla daha iyi olur. 
Bir de o zamanlar artistler daha özenle seçi-

lirdi; flimdilerde paras› olan, nüfuzu olan, fizi¤i
güzel olan, baz›lar› da edeb d›fl› yollarla hak et-
medikleri mertebelere ulafl›yor, sanatç› oluyor-
lar; tabi iyileri hariç tutuyorum, ki onlar da çok
az. Elbette bizim zaman›m›zda da oldu bu çirkef
iliflkiler ama flimdiki kadar ayyuka ç›kmam›flt›.
Mesela eskiden s›rf tan›nm›fl kad›n y›ld›zlarla
birlikte olmak için sinema flirketi kuran insanlar
vard›. Fakat daha örtülüydü bunlar; milletin gö-
zünün içine sokula sokula yap›lmazd›, toplum-
dan çekinilirdi.

Peki, sinema ve sinemac›l›¤›n gelece¤i hak-
k›nda ne düflünüyorsunuz?

Sinema, toplumlar aras› kültür arac›d›r; bu-
nu en iyi flu an Amerika kullanmaktad›r. Her fle-
yiyle bize Bat› kültürünü empoze eden Ameri-
kan sinemas› de¤il midir? Yani çok büyük ve
önemle üzerinde durulmas› gereken bir konu-
dur sinema ve sinemac›l›k. Bizim zaman›m›zda
diplomasimiz de iyi de¤ildi; onun için filmleri-
mizi pazarlayamad›k. Mesela Japonlar›n, Çinli-
lerin karete filmleri, Hintlilerin masal›ms› müzi-
kal filmleri, Amerika’n›n kovboy filmleri hepi-

mizin akl›ndad›r;
çünkü o dönemde
onlar bu ifli iyi yapt›-
lar, diplomasileri sa-
yesinde.

Son y›llarda ha-
yat›n›zda yeni bir
dönem aç›lm›fl gibi
görünüyor. Yeni se-
naryolar›n›za bakt›-
¤›m›zda bunu farke-
diyoruz. Biraz da ye-
ni çal›flmalar›n›zdan
bahseder misiniz?

‹stanbul Büyükfle-
hir Belediyesi bana
sahip ç›kt›; ev verdi-
ler, d›flar›da kalmak-
tan kurtard›lar, sa-

¤olsunlar; çok da ilgi gösteriyorlar, insan gibi
muamele görüyorum. Tabi biraz rahatlay›nca,
ben de içimde yanan ›fl›¤›n tesiriyle insanlara
faydal› olay›m diye bir fleyler yapmaya bafllad›m:
“Allah Aflk›”, “Befl Vakit”, “Abdest”, “Kurban”,
“Zekat” , “Hayat›n Rengi”, “Anneler Kirletile-
mez” gibi senaryolar› yazd›m, çok da mutluyum.
Bunlardan iki tanesini N.Tek isimli film flirketi
sat›n ald›, filmlerini çeltik; yine ben ve baz› de-
¤erli arkadafllar oynad›k. 

Önümüzdeki aylarda ‹stanbul TV’de ve -sür-
priz olsun- birkaç kanalda daha bunlar gösteri-
lecek; di¤erlerini de çekmeye bafllayaca¤›z inflal-
lah. “Zekat” isimli film ilginçtir; kendi hayat›m-
dan kesitler var bu filmde; bir zamanlar çok pa-
ra kazanan bir artistin, düfltü¤ü içler ac›s› hâl,
yaflad›klar›, bunal›m› ve bir de bak›yor ki; ne za-
mand›r kendisinin unuttu¤u dini, kendisini
unutmam›fl, ona sahip ç›k›yor ve hayat›nda hu-
zura do¤ru ad›mlar atmaya bafll›yor, geç de ol-
sa... Yaflad›¤› müddetçe bir fleylerin içinde eksik
oldu¤unun, bildi¤i ve ona çok yak›n olmas›na
ra¤men bir türlü ad›n› koyamad›¤› fleyin ad›n›n
kondu¤u bir film Zekât. Eflimi, iflimi, afl›m› kay-
betti¤im, hayat›m›n ›fl›klar›n›n söndü¤ü bir an-
da, beni bir daha karanl›kta b›rakmayacak flekil-
de yanan bir ›fl›¤›n hikaye edildi¤i bir seneryo
Zekât.

B‹ROL IIfiIN



O
smanl› egemenli¤i al-
t›nda yüzy›llarca yafla-
m›fl olan ve yaflad›¤›

topraklarda “millet-i sad›ka:
sad›k millet” nam›yla an›lm›fl
bir milletin, iç ve d›fl tahrikler-
le nas›l “millet-i sab›ka”ya (sa-
b›kal› millet anlam›nda) dönüfl-
tü¤ünün k›sa bir tahlilini yapa-
l›m. 

Her fley Frans›z ‹htilâlinin
etrafa yaymaya bafllad›¤› “Milli-
yetçilik” virüsü ile bafllad›.
Bünyesinde çok farkl› unsurlar›
bir arada tutmay› baflarm›fl olan
Osmanl›, bu virüsün, içeride ve
d›flar›da çal›flan birçok grubun
etkisiyle üreyip ço¤almas› so-
nucu yata¤a düfltü.

Rusya, 1878 Ayastefanos
Antlaflmas›yla Osmanl› vatan-
dafllar› olan Ermeniler için ilk
kez ›slahat talep etti. Ermenile-
ri himaye etme iflini tek bafl›na
Rusya’ya b›rakmak istemeyen
‹ngiltere, ayn› y›l imzalanan
Berlin Antlaflmas›yla (61.mad-
de) sahneye ç›kt›. O güne kadar
Osmanl› toprak bütünlü¤ünün
korunmas› gerekti¤ini savunan
‹ngiltere, Do¤u Anadolu bölge-
sinde art›k ba¤›ms›z bir Erme-
nistan Devletinin kurulmas› ta-
sar›lar›n›n peflinde koflturmaya
bafllam›flt›.

‹ngilizlerin, Ermeni mesele-
sini ortaya atarak, hangi amaç-
lar› gerçeklefltirmeyi planlad›k-
lar›n› Edgar Granville flu flekil-
de aç›klar:

“Makedonya ç›ban›n› kö-
künden kesip atan cerrahi mü-
dahale, Ön Asya’da yo¤un olan
Türklerin flah damar›na henüz
ulaflamam›flt›. Türk-Ermeni
meselesi bu s›rada, Do¤u Ana-
dolu’da çok tehlikeli bir gelifl-
me kaydediyordu. Muazzam

imparatorlu¤un d›fl vilayetleri-
nin bafl›na gelebilecek felaket-
ler ne olursa olsun; fakat Ana-
dolu bütünüyle Türklerin elin-
de kald›¤› sürece, bir Türk gele-
ce¤i sürekli olarak mevcut ola-
cakt›. Ancak bu bütünlük, Er-
meniler taraf›ndan tehlikeye
sokulacak olursa, Osmanl› ‹m-
paratorlu¤unun toparlanmas›
umudu kalmazd›. Çünkü bu
takdirde memleket, modern bir
devletin yükünü çekebilecek,
yeteri kadar genifl ve zengin bir
co¤rafi temelden mahrum olur-
du.”1

Daha önceleri ayn› oyunlar
Bulgaristan için oynanm›fl ve
baflar›l› olunmufltu. Bu olum-
suzlu¤un ac›lar›n› ta yüre¤inde
hisseden II. Abdülhamid hat›-
ralar›nda bu mesele için flunlar›
naklediyordu:

“Bu oyunu, ben de, dünya
da biliyordu. Çünkü Bulgaris-
tan’da denenmifl ve sonunda
Bulgaristan’a muhtariyet ad› al-
t›nda ba¤›ms›zl›k kazand›rm›fl-
t›. Onun için zab›ta kuvvetle-
riyle, Ermeni-Müslüman çat›fl-
mas›n› önlemeye çal›fl›yordum.
Ermenilerin murad›, Müslü-
manlar› k›flk›rtmak, üstlerine
sald›rmak, sonra da dünyay›

aya¤a kald›rmakt›. Bundan son-
ra, Avrupa Devletleri ifle kar›fla-
caklar, bu iki unsurun bir arada
yaflayamayacaklar›n› ileri süre-
rek muhtariyet isteyecekler-
di.”2

Ne hikmetse ›slahat isteyen-
lerin tamam› hep Ermeniler
için istiyorlard›.

‹stenen reformlar›n gerçek
maksad› hakk›nda, Frans›zlar›n
o dönemdeki ‹stanbul elçisi Pa-
ris’e gönderdi¤i raporda flu
dehflet verici ifadelere yer ver-
miflti:

“Ekselanslar›n›n çok iyi bil-
di¤i gibi, bizim reformlardan
maksad›m›z, Osmanl› Devle-
ti’ni kalk›nd›rmak de¤il; Aya-
sofya üzerinde parlamakta olan
Hilal’i indirip, yerine tekrar H›-
ristiyan Haç’›n› koymakt›r.”3

Beklentilerine cevap alama-
yan ‹ngiltere ve Rusya, bölgeye
müdahaleyi kolaylaflt›rmak için
Ermenileri Osmanl›’ya karfl›
k›flk›rt›yordu; bu nedenle den-
geler Müslüman unsurlar aley-
hine bozulmaya bafll›yordu. Er-
meni örgütlerin d›flar›dan des-
tek ald›klar› art›k gün gibi orta-
dayd›. Bu geliflmeleri yak›ndan
takip eden Abdülhamid, Erme-
nilerin okullar›n›, gazetelerini
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ve her türlü faaliyetlerini ad›m
ad›m izliyordu. Özellikle Erme-
ni kiliselerinde çok say›da sila-
h›n ortaya ç›kmas›, olay›n ve-
hametini göstermesi aç›s›ndan
son derece önemliydi. Bütün
bu olumsuzluklar Abdülha-
mid’i bölgedeki Müslüman
Kürt afliretleriyle iflbirli¤ine
sevk ediyordu. 

1877- 1878 Osmanl›-Rus sa-
vafl›nda Yeflilköy’e kadar gelen
Baflkomutan Grandük Niko-
la’n›n karargâh›na giden Erme-
ni Patrik Herges Varjabendan-
yan; Nikola’dan, do¤uda Rusla-
r›n himayesinde bir Ermeni
Devleti kurulmas›n› talep edi-
yordu. 

1878 Berlin Antlaflmas› ile
ilk defa Ermeni meselesi bir
uluslararas› belgede yer al›yor-
du. Ermenistan denilen bir böl-
genin varl›¤›ndan bahsedilme-
ye bafllanm›flt›. Buradan h›z
alan Ermeniler Anadolu’da is-
yanlar ç›kar›yorlar ve çeflitli
yerlerde gösteriler yap›yorlard›.
Ses getirecek eylemler için do-
¤uyu ve ‹stanbul’u tercih edi-
yorlard›. Bunlar›n en önemlisi,
‹stanbul’da Abdülhamid’e dü-

zenlenen suikast giriflimiydi.
Cuma namaz› ç›k›fl›na ayarlan-
m›flt›, bomba. Namaz sonras›
Abdülhamid’in içeride fieyhü-
lislam Cemalettin Efendi ile
sohbet etmesi, onun bu sui-
kastten yara almadan kurtul-
mas›n› sa¤lam›flt›. O günlerde
büyük flair(!) diye bilinen Tefik
Fikret, baflar›l› olamayan Erme-
ni komitac›ya olan hayranl›¤›n›
ve Abdülhamid’e olan h›nc›n›,
düflmanl›¤›n› flu dize ile dile ge-

tiriyordu:
“Ey flanl› avc›! Dâm›n› bî-

hûde kurmad›n,
Att›n, fakat yaz›k ki, yaz›k-

lar ki vurmad›n.”
Ermenilerin tahrik edilme-

sinde öncü görevini misyoner-
ler yerine getiriyordu. Özellikle
Amerikan misyonerleri, Türki-
ye’ye girmek için Ermenileri
aç›k kap› olarak görüyorlard›.
Osmanl›’n›n sad›k teba’s›n› aç-
t›klar› okullar sayesinde sab›ka-
l› teba haline getirmeyi baflar-
m›fllard›. Ermeni komiteler; H›-
ristiyan misyonerler, ‹stan-
bul’daki büyükelçiler ve Ana-
dolu’daki konsolosluklar arac›-
l›¤› ile Avrupa’n›n deste¤ini ka-
zanmak amac›yla yerli ve ya-
banc› bas›nda “Barbar/Vahfli
Osmanl›” ve “K›z›l Sultan”
kampanyalar› bafllatarak; Os-
manl›’n›n her isyan› bast›rma
harekât› “Vahfli Müslümanlar,
masum H›ristiyanlar› katledi-
yor” propagandas›na dönüfltü-
rülüyordu. Bu ac› gerçekler
karfl›s›nda Abdülhamid flöyle
hay›flanm›flt›:

“O zaman onlara karfl› gös-
terdi¤imiz sabr›, acaba hangi
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• Ocak 1866’da Çanakkale Bo¤az›n› geçmek isteyen
“Bancroft” isimli bir Amerikan savafl gemisine
Sultan Abdülhamid, ABD Paris Antlaflmas›’n› im-
zalayan devletlerden olmad›¤› için izin vermemifl-
ti.

• Ayn› gemi, bu kez 1897’de ‹zmir liman›na izinsiz
girmeye kalk›flm›fl ve k›y›daki topçular›m›z›n açt›-
¤› atefl neticesinde geçmesi engellenmiflti. O s›ra-
da, ‹spanya ile meflgul olan ABD buna pek ses ç›-
karamam›flt›; ancak Osmanl›’n›n verdi¤i bu dersi
de unutmay›p bir kenara kaydetmiflti.

• 1901’de baflkanl›k koltu¤una oturan Roosevelt’in
ilk ifllerinden biri de, Osmanl›’ya haddinin bir an
evvel bildirilmesi için savafl haz›rl›klar›na bafllama-
y› düflünmek olmufltu. Ancak, Savafl Bakan› Elihu
Root taraf›ndan ciddi anlamda uyar›lacak ve Türkle-
rin zannedildi¤i kadar kolay lokma olmad›¤›n›; de-
niz kuvvetleri dökülüyor olsa da, kaya gibi sa¤lam
bir kara kuvvetine sahip oldu¤unu ve bu konuda
Türklerin eline, de¤me Avrupa askerinin su döke-
meyece¤ini kabullenmek zorunda kal›p, tekrar yeri-
ne oturmaktan baflka bir fley yapamayacakt›.

IIII.. AABBDDÜÜLLHHAAMM‹‹DD’’‹‹NN AAMMEERR‹‹KKAA’’YYAA ÇÇEEKKTT‹‹⁄⁄‹‹ RREESSTTLLEERR
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memlekette bulabilirlerdi? Er-
meniler hiç de hissetmedikleri
bir ac› için a¤lar gibiler. Büyük
devletlerin arkas›na gizlenip,
en ufak bir sebeple yaygara ko-
paran kad›n gibi nazl› ve kor-
kak bir millettir…

‹spanyollar›n kanl› zaferleri,
Frans›zlar›n Cezayir’i istilas›,
‹ngilizlerin Hint Asya’s›n› bas-
t›rmalar›, Belçika’n›n Kongo’yu
zapt etmesi, Ruslar›n Sibir-
ya’daki zulümleri düflünülecek
olursa; Türklerin kendi vatan-
lar›nda himaye ettikleri Erme-
niler taraf›ndan teflekkür yerine
hücuma u¤rad›klar›nda sab›rla-
r›n›n taflmas›na neden hayret
edildi¤i anlafl›lamaz.”4

Bugün de, Rusya Afganis-
tan’› iflgal ederken, ‹ngiltere Ar-
jantin’e sald›r›rken, Amerika
Afganistan ve Irak’› iflgal eder-
ken, ‹srail Filistin’i yok etmeye
çal›fl›rken ses ç›karmayanlar›n;
Türkiye’ye karfl› Ermeni tasar›-
s› ve PKK terörü yan›nda yer al-
malar› ve baflta ABD olmak üze-
re dünya güçlerinin ikiyüzlü ta-
v›r tak›nmalar› anlafl›l›r gibi de-
¤ildir.

Sultan Abdülhamid, Erme-

nilerin isyanlar›n› önlemek ve
bölgede asayifli sa¤lamak için
1890’da Kürt afliretlerden olufl-
turulan “Hamidiye Hafif Süvari
Alaylar›”n› kurdurmufltu.

Bat›l› Emperyalistlerin Ana-
dolu’da her türlü çirkefli¤i yap-
t›klar› s›rada, ‹ngiliz Büyükelçi-
sinin Sultan Abdülhamid’e ge-
lip, küstahça: “Daha ne kadar
Ermeni öldüreceksiniz?” diye
sorma cüretini göstermesi üze-
rine, Ulu Hakan keskin bak›flla-
r›n› elçinin üzerine dikerek flu
müthifl karfl›l›¤› vermiflti:

“Filan gün, filan saatte Ka-
radeniz’in filan noktas›na yak-
lafl›p, karaya Ermenileri Türk-
lere karfl› silahland›rmak için
flu kadar sand›k malzeme ç›ka-
ran ve komitac›lara teslim eden
‹ngiliz gemisinde, Türk bafl›na
kaç silah bulunuyorsa tam o
kadar Ermeni öldürece¤iz.”5

II.Abdülhamid, Ermeni pro-
pagandas›na ve zulmüne mü-
saade etmedi¤i için, Ermenile-
rin ve  Avrupal›lar›n “K›z›l Sul-
tan” damgas›na maruz kalm›flt›.

Bugün ABD’nin, Ermeni
Soyk›r›m Yasa Tasar›s›’n› Tür-
kiye’nin tepesinde adeta De-

mokles’in k›l›c› gibi sallay›p
durmas› ve el alt›ndan destekle-
di¤i PKK terörünü de bölgede-
ki ç›kar egemenli¤ini Türki-
ye’ye kabul ettirmek için bir
manivela olarak kullanmas›
karfl›s›nda çareler arayan siyasi-
lerimiz ve sivil-asker bürokrasi,
umar›z Sultan Abdülhamid’i,
“k›z›l sultan” - “ulu hakan” iki-
leminin ötesinde dünya politi-
kas›n› maharetle okuyan ve
mukabil tedbirleri isabetle alan
bir devlet adam› olarak bakma
becerisini gösterirler.

Notlar:

1 Edgar Granville, Çarl›k Rusyas›n›n

Türkiye’deki Oyunlar›, Çev:

O.Ar›man, Ankara, 1967, s.40

2 ‹smet Bozda¤, Abdülhamid’in Hat›-

ra Defteri, P›nar Yay., s. 85

3 Frans›z Hariciye Arflivi, N. S. Tur-

quie, 1876, s.38

4 Sultan Abdülhamid, Siyasi Hat›ra-

t›m, ‹stanbul 1984, Dergah Yay.,

s.7, 207.

5 N.F.K›sakürek, Ulu Hakan, ‹stan-

bul,1988, Büyük Do¤u Yay.,

s.244.

• II.Adülhamid, ABD’nin 20 Aral›k 1897’de Erzu-
rum’da bir konsolosluk açma giriflimini de, orada
hiçbir Amerikan vatandafl› yaflamad›¤›ndan dola-
y›, konsolosluk bulundurmaya gerek olmad›¤› ge-
rekçesiyle reddetmiflti.

• Bir müddet sonra Aral›k 1900’de, Erzurum’a de¤il
de Harput’a (Elaz›¤) bir konsolos atanmas›na Os-
manl› makamlar›nca müsaade edilecek; ancak ya-
p›lan inceleme sonucunda atanan konsolosun
ABD vatandafll›¤›na geçen eski Osmanl› vatanda-
fl› bir Ermeni oldu¤u anlafl›lacakt›. Hâlbuki ABD
ile yap›lan anlaflmaya göre, bölgeye, eski Osman-
l› vatandafllar›n›n atanmas›na izin verilmeyecekti.

Dolay›s›yla, sözkonusu konsolosun göreve baflla-

mas›n› padiflah onaylamam›fl ve de¤ifltirilmesini

irade buyurmufltu.

• Bu defa ABD, ‹stanbul’daki orta elçili¤ini büyükel-

çili¤e çevirme iste¤iyle Y›ld›z’›n kap›s›n› çalacak-

t›. Kurdu¤u denge politikas›na hesapta olmayan

yeni bir unsurun eklenme ihtimalinden rahats›zl›k

duyan Abdülhamid, bu teflebbüsü de tereddütsüz

geri çevirmiflti.**

* Vahdettin Engin, II. Abdülhamid ve D›fl Politika, 

‹stanbul, 2005, Yeditepe Yay.
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çinde bulundu¤umuz y›l Asaf
Hâlet Çelebi’nin do¤umunun
100. y›ldönümü, önümüzdeki

y›l da onun ölümünün 50. y›l›. Bir
flairi anman›n yuvarlak yafl dö-
nümleri olarak bu y›llar›n elbette
önemi var. Fakat ben onu ölümü-
nün 10. y›l›nda, herkesin unuttu¤u
bir dönemde, 1967 y›l›nda tan›-
d›m. fiiir ve kitaplar›yla tan›fl›kl›-
¤›m k›sa zamanda efline az rastla-
n›r bir ruh akrabal›¤›na dönüfltü
ve on y›l kadar dergilerde kalan
yaz›lar›yla son fliirlerini aray›p
buldum. Bütün hayat› ‹stanbul’da
geçti; do¤umu 29 Aral›k 1907,
ölümü 15 Ekim 1958.

Om Mani Padme Hum adl› son
fliir kitab›yla ‹stanbul dergisinde
yay›nlanan Benim Gözümle fiiir
Davas› üst bafll›kl› seri yaz›lar›n›
okuduktan sonra Asaf Hâlet’le il-
gili hemen her fleye alâka duy-
mufl, dergi koleksiyonlar›yla me-
zuniyet tezlerinde ona dair ne
gördümse okumufl ve kitaplar›na
girmeyen fliir ve yaz›lar›n› derle-
mifltim. Bunlar›n da yer ald›¤› bir
inceleme ve tan›tma kitab›n› 21 y›l
önce yay›nlayarak Asaf Hâlet’i ilk
kez gündeme getirdim.

Asaf Hâlet Çelebi’ye duydu-
¤um ilgide bir kültür miras›n›n flii-
rini söylemesinin çok önemli yeri
var. ‹brahim adl› fliirle masal›ms›
bir anekdotla beni kendisine ba¤-
layan bir flair o:

‹BRÂHÎM
ibrâhîm
içimdeki putlar› devir
elindeki baltayla
k›r›lan putlar›n yerine
yenilerini koyan kim

günefl buzdan evimi y›kt›
koca buzlar düfltü
putlar›n boyunlar› k›r›ld›
‹brâhîm
günefli evime sokan kim

asma bahçelerinde dolaflan gü-
zelleri
buhtunnas›r put yapt›
ben ki zamans›z bahçeleri ku-
caklad›m
güzeller bende kald›
ibrâhîm
gönlümü put san›p da k›ran kim

Bu fliirin havas›n› and›ran ma-
sal›ms› anekdot da flöyle anlat›l-
m›flt› bana:

Bir sabah mesai saatine yak›n,
kütüphanede çal›flan bir adam ifl
yerine yetiflebilmek için acele
ad›mlarla Beyaz›t Meydan›'nda
yürümektedir. Belki vapuru kaç›r-
m›fl, geç kalmaktan çekiniyor ve-
ya akl›na tak›lan bir fleyi düflünü-
yor. Belki de o yüzden, çevresin-
deki insanlar›n, arabalar›n durdu-
¤undan habersiz yahut hiç bir fle-
yin fark›nda de¤il veya ald›rm›yor.
Polisler bu adam› apar topar ka-

rakola götürüyorlar. Komiser ni-
çin böyle yapt›¤›n› sorunca, haya-
t› durdurmaktan, insanlar› don-
durmaktan bafllayarak öyle flafl›r-
t›c› fleyler söylüyor ki, neye u¤ra-
d›¤›n›, kimle karfl›laflt›¤›n› kestire-
meyen komiser, kütüphane me-
murunu b›rak›yor. O da hiç kimse-
ye bir fley söylemeden iflinin bafl›-
na gidiyor.

Asaf Hâlet iflte budur, diye
sözlerini bitirmiflti bu masal›ms›
anekdotu anlatan orta yafll›
adam… Bir sahaf dükkân›nda Asaf
Hâlet’in kitaplar›n› sorarken ta-
n›flt›¤›m hofl sohbet bir adam flai-
rimizi tan›t›rken, gülümseyerek
bir masal anlat›r gibi anlatm›flt›
bunu. 

Bana anlat›lan anekdotlar ara-
s›nda en dikkate de¤er olan› buy-
du ve bu siyasi tavr› ona dair ya-
z›lanlarda hiç yer almam›flt›. Hal-
buki Asaf Hâlet 1946 seçimlerin-
de ‹stanbul’dan ba¤›ms›z aday ol-
mufl, demokrasiye vurgu yapan
seçim bildirgesi haz›rlay›p mey-
danlarda konuflmufltu. Bunu da
ona özgü bir fantezi sayan, onun
fliirini söyledi¤i kültür miras›na
uzak durmay› benimseyen kültür -
sanat çevreleri Asaf Hâlet’i büs-
bütün unutturmay› tercih etmiflti. 

Çocuklu¤unun geçti¤i Cihan-
gir ile Beylerbeyi’ndeki konaklar-
da pek çok insandan masal dinle-
yen ve onlar› günlük hayat›na so-
kabilen Asaf Hâlet, ye¤enleriyle
o¤lu Ömer’e de bunlara benzer
masallar anlatm›fl, söylemek iste-
diklerini bir masal diliyle ifade et-
mifltir.

fiiirlerinde, özellikle ‹brahim
adl› fliirinde bu masallaflt›r›lan ta-
rihi flahsiyetlerden bir dünya gö-
rüflü ve hayat telâkkisini ifade için
nas›l da faydalan›ld›¤› aç›kça gö-
rülüyor. Burada sembolik bir dille
hem mistik, hem de fantezik dün-
ya ortaya konuyor, böylece “za-
mans›z bahçeler”i kucaklayan na-
if bir flairin hayreti ve güzellik tut-

AASSAAFF HHÂÂLLEETT ÇÇEELLEEBB‹‹

Mustafa MMiyaso¤lu
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kusu da anlat›lm›fl oluyor. Böyle-
ce, herkesin içinde put k›ran bir
‹brahim ile sevdiklerini putlaflt›-
ran bir Buhtunnas›r / Nabukadne-
zar oldu¤u ifade edilerek buzdan
evin tuhafl›¤› vurgulan›yor. Bu fli-
irde hiçbir tek boyutlu yoruma
mahkûm edilemeyecek mistik me-
sajlar›s tasavvufi kültürle aç›kla-
mak elbette mümkündür, fiiirin
sembolik havas›n› besleyen fante-
ziler oldukça zengin…

Giyiminden konuflma tarz›na
kadar çok farkl› zevkleri olan,
zengin kültürünün besledi¤i tut-
kular›yla her çevreden insan›n
dikkatini çeken ve yaflad›¤› dö-
nemde ailesiyle sanat çevresi ta-
raf›ndan çok sevilen Asaf Hâlet’in
kendine özgü bir fliir dünyas› var-
d›r. Bu fliir dünyas›nda oluflan ‹b-
rahim ile 80 civar›ndaki öteki fliir-
leri gözden geçirildi¤inde, çok
kendine özgü bir flairle karfl› kar-
fl›ya oldu¤umuzu görürüz. Bu fliir-
ler hem Asaf Hâlet’in çocuklu¤u
ile hayat›ndan, hem de insanl›¤›n
geçirdi¤i kültür merhalelerinden
yola ç›k›larak oluflturulmufltur. 

BBOOBBSSTT‹‹LL BB‹‹RR GGAAZZEELL fifiAA‹‹RR‹‹

‹stanbul'da do¤up büyümüfl ve
burada ölmüfl flairimizin Beyler-
beyi'nde geçen çocuklu¤u, özel
hocalar nezaretinde bafllayan ve
Galatasaray'da devam eden ö¤-
rencili¤i, onu Sanayi-i Nefîse Mek-
tebi'nden Adliye Meslek Mekte-
bi'ne sürükleyen zamanla flartlar-
la de¤ifliyor. Memuriyet hayat›n-
da Üsküdar Asliye Ceza Mahke-
mesi zab›t kâtipli¤inden Osmanl›
Bankas›'na, Devlet Deniz Yolla-
r›'ndan Edebiyat Fakültesi Felsefe
Bölümü kitapl›k memurlu¤una ge-
çiyor, ölünceye kadar burada, ki-
taplar aras›nda çal›fl›p eserlerini
haz›rl›yor. Asaf Hâlet'in 1907-
1958 y›llar› aras›ndaki hayat çiz-
gisinin k›sa özeti budur.

‹bnülemin Mahmut Kemal

‹nal’›n Son As›r Türk fiairleri'nde
Asaf Hâlet’in üç gazeli yer al›r ve
ilk fliir çal›flmalar› hakk›nda bir fi-
kir verir. Çok fl›k giyiminden ötürü
Bobstil flair olarak tan›nan Asaf
Hâlet’in kâr-› kadîm üzre gazelle-
rinden ikincisinin ilk beyti flöyle:

"Tesiri yok flerab›n dilde olan
melâle

Olsun flikest elinden gönlüm
gibi piyâle"

Asaf Hâlet bu fliirlerle de¤il,
1937'den sonra yay›nlad›¤› yeni
tarz fliirleriyle dikkati çekti. On-
larda da “yek âvâz” diye bilinen
gazel esteti¤inin içten içe serbest
tarzdaki fliiri nas›l etkiledi¤i dik-
kati çekiyor. Bat› edebiyatlar›n›
da takip eden Asaf Hâlet, kültü-
rün fliirini söylerken, çocuk yaflta
tan›d›¤› Divan ve Do¤u Edebiyat-
lar› terbiyesi kendini gösteriyor.

Bu fliirlerin hepsinde kendine
has bir atmosfer görülür. Günlük
hayat›yla anlatt›¤› fleylerin pek
ço¤unu bir masal havas›na sok-
maktan zevk al›r. Efsanevî kiflileri
fliirlefltirir, tasavvuf büyüklerini,
M›s›r ve Asur tarihlerini fliirlerin-
de canland›r›r. Bunlarda garip bir
tad, seslerin büyüsünden güç alan
tuhaf bir hava vard›r. ‹hsaslar, in-
tibalar çok de¤iflik ve bir o kadar

da flafl›rt›c› m›sralarla ortaya ç›-
kar. 

Bunlardan biri olan Nûrusiyah
adl› fliiri "bir vard›m / bir yoktum
/ ben do¤dum / selimi sâlisin köfl-
künde” diye bafllar, flöyle devam
eder:

"sebepsiz hüzün hocamd›
lofl odalar mektebinde
harem a¤lar› lalayd›
kara sevdâma
uyudum
büyüdüm
ve nûrusiyâha a¤lad›m"

Tuhafl›k bu kadarla da kalmaz,
annesi sûzidilâra olur, babas› da
bir tambur. Yani biri bir makam-
d›r, di¤eri bir saz. Kendisi de niçin
hâlâ Nûrusiyâh’a a¤lad›¤›n› bile-
meden a¤lar durur. Böylece Nûru-
siyah’a garip bir flekilde âfl›k oldu-
¤unu hissetti¤imiz flair, “can ka-
dar yak›ndan / sen bir masal k›z›-
s›n” dedi¤i Lizbonlu Mariyya için
iki aflk fliiri söyler. 

Bütün bunlarda bir masaldan
ç›k›p gelmifl hissi veren fanteziler,
birer imaj halinde yer al›r. Farkl›
gibi görünen metinlerden oluflan
Asaf Hâlet’e özgü bir fliir dünyas›
oluflturulur. 

MMAASSAALL KKAAHHRRAAMMAANNLLAARRII

Masal kahramanlar›n›, eski kültür-
lere ait unsurlar› hayat›na sokarak
ihsas ve intibalar›n›n vas›tas› hali-
ne getirirken günlük yaflay›fl›yla
çocuklu¤unu, ilk gençlik ça¤lar›n›
bir tür masal ve rüya atmosferi
halinde ifade eder. Bunlar›n flafl›r-
t›c› yanlar›na de¤il, bunlarda as›l
anlat›lmak istenen mesaja dikkat
etmelidir. Bu mesaj bir intiba ya-
hut ruh ân› veya fluurla fluuralt›n›n
buluflma noktas› olabilir.

Mâra adl› fliirinde, "bilmemek
bilmekten iyidir / düflünmeden
yaflayal›m / mâra” derken, Ma¤a-
ra adl› baflka bir fliirinde de "içim-
deki ma¤arada / bir y›¤›n kitap
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var” diyerek konuflan tasvirler-
den söz eder. Kad›nc›¤›m adl› flii-
rinde Hz. Adem gibi kendi vücu-
dundan bir kemik ç›kararak kad›n-
c›k yapt›¤›n› ve onun bütün hiz-
metlerini yaparak ç›k›p rafa otur-
du¤unu söyleyerek bir tür kad›n
alg›s›n› elefltirir. Tahtadan Yapt›-
¤›m Adam adl› fliirinde “tahtadan
yap›lan adam / a¤açtan uzaklaflt›
/ yaz›k ki / ne insan oldu ne a¤aç”
diyerek çarp›kl›¤› belirtir. 

He harfi için yaz›lan, çok ta-
n›nm›fl ve pek çok antolojide yer
alm›fl fliiri flöyledir:

"vurma kazmay› ferhâaad
he’nin iki gözü iki çeflme âa-
ahhh
da¤›n içinde ne var ki
güm güm öter
ya senin içinde ne var ferhâd
ejderha bak›fll› he'nin
iki gözü iki çeflme
ve ayaklar alt›nda yam yass›

kasr›nda flirin de böyle a¤l›yor
ferhâaad”

Ayna adl› fliirinde aynaya ba-
kan flair kendisinden baflka birisi-
ne ait bir sûret görür, onun kim
oldu¤unu sorar. Çin padiflah›n›n
k›z› oldu¤unu söyleyen ve masal
kahraman› gibi görünen fantezik
varl›k flairin hayalini çalm›flt›r.
Ona dokunmak isteyen flairle flöy-
le konuflur:

"bana çîn padiflah›n›n k›z› gele-
mem dedi
ancak bir gün
hayalin gibi seni de
bu aynan›n içine al›p kaybolaca-
¤›m”

Semâ-› Mevlânâ törenleri Asaf
Hâlet'in dilinde çok baflka bir fli-
ire bürünür:
"tennure giymifl a¤açlar aflk ni-
yâz eder mevlânâ”
baflka bir nigâr
"içimdeki sema'a
nece y›ld›zlar akar
ben dönerim gökler döner
benzimde güller açar”

halaka-ssemâvâti-vel'ard'h
tennure giymifl a¤açlarda 
y›lanlar ney havalar›n› dinler

çemen çocuklar› mahmur câaan
seni ça¤›r›yorlar
yolunu kaybeden günefllere ba-
k›p gülümserim
ben uçar›m gökler uçar”

FFAARRKKLLII BB‹‹RR fifiAA‹‹RR PPOORRTTRREESS‹‹

Bir flair portresini ortaya koyar-
ken fliirlerini, fliir ve flair hakk›n-
daki görüfllerini oldu¤u kadar, o
flairin dünyas›n› oluflturan kültü-
rel unsurlar› da ihmal etmemek
gerekir. Hele bu flair Asaf Hâlet
gibi modalara kulak asmayan, es-
ki kültür ve medeniyetlerden ya-
flanan hayat kadar faydalanmas›-
n› bilen ve dünyas›n› bunlardan
derledi¤i unsurlarla kuran bir flah-
siyet olursa, söyledi¤imiz fley ka-
ç›n›lmaz olur. 

Budizmle ‹slâm tasavvufu ara-
s›nda bat›l›lar›n kurdu¤u ve farkl›
aç›lardan üzerinde durduklar› ilifl-
ki, san›yorum Asaf Hâlet'i de etki-
lemifl ve çal›flma tarz›nda, incele-
melerinde görülen bat›l› metot,
tasavvufu kavray›fl›na da sinmifl-
tir. Fakat son devir Mevlevî fleyh-
lerinden olan flair Ahmet Remzi
Dede ile muhabbet iliflkisi, her
türlü kuflkudan ötededir. Mevlâna
ve Molla Cami’nin eserlerinden
edindi¤i mistik perspektifi de ina-
n›lmaz boyutlardad›r.

Asaf Hâlet eski dünyam›zdan
gün gün uzaklafl›lan bir dönemde
yaflam›fl ve kültür-sanat çevrele-
rinin ya bat›l›lar›n kap›kullu¤una
ya da maddi temayüllere bel ba¤-
lad›klar› bir dönemde eski köklere
ba¤l› yeni fliirlerini yay›nlam›fl, bu-
nunla büyük ilgi görmüfltür. Bu
arada son devir tasavvuf büyükle-
rinden de feyz alarak kendini bir
y›k›mdan kurtarabilmifltir. 

Bazen böyle kendi devrinde
anlafl›lamayan flahsiyetleri en iyi
uzaktan bakan usta bir karikatü-

rist do¤ru de¤erlendirebilmekte-
dir. Ramiz imzas›yla yay›nlanan
ve “Çelebi böyle olur bizde de fla-
ir dedi¤in…” üst bafll›¤›yla yay›n-
lanan bobstil giyinmifl flemsiyeli,
kokartl› flairin karikatürünün al-
t›nda flöyle bir ifade yer almakta-
d›r: “Dünü, bugünü, yar›n› hattâ
öbür günü nefsinde toplayan flai-
rimiz Asaf Hâlet Çelebi” (Karika-
tür, 19 Kanunuevvel 1940).

Beylerbeyli bir ‹stanbul efen-
disi olarak yaflay›p ard›nda bir dü-
zine kitap b›rakan flairin ‹stanbul
için yazd›¤› nesir parças›ndan al-
d›¤›m›z bir paragrafla fliirleri hak-
k›ndaki görüfllerine de dikkati çe-
kerek, ona ait bu portre deneme-
sini bitirebiliriz san›yorum. 

‹stanbul adl› yaz›s›nda flöyle
diyor Asaf Hâlet Çelebi:

"‹stanbul'la ben can ve gövde
gibiyiz. Bazen benim bazen onun
rollerimiz de¤iflir. ‹stanbul olmasa
ben olmazd›m ama bana öyle geli-
yor ki ben olmasam belki ‹stanbul
da olmazd›"

fiiir dâvas›n› da flöyle sonuç-
land›r›yor:

"fiiirlerimin yeni olmakla bera-
ber, modaya uymak gibi bir kay›t-
tan da azade olduklar›n› biliyo-
rum. Bunun için beni seven veya
benden nefret edenlere karfl› söy-
leyece¤im çok söz yoktur.”

Masal dünyas›na tafl›d›¤› “mü-
flahhas malzeme” ile “mücerred
bir fliir” meydana getirmeye çal›fl-
t›¤›n› söyleyen ve -kendisinin de
ifade etti¤i gibi- tek tek fliirlerden
büyük bir fliir dünyas› kurmay› ba-
flarabilen Asaf Hâlet art›k hak et-
ti¤i ilgiyi görüyor. Garip fiiiri ile
ayn› günlerde, flekil bak›m›ndan
onlar›nkine benzer, ama özde on-
lardan çok farkl›, ‹kinci Yeni’ye
öncülük eden bir fliir dili ve duyar-
l›¤› ortayla koymufltur. Onu do¤u-
munun 100. ölümünün 50. y›l›nda
sayg›yla anarak benzersiz kiflili¤i-
nin yans›malar›na dikkati çekmek
istiyorum.
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Kültür - Yorum

GÜNAY, SANATÇILARA GÜNAYDIN DES‹N!

Türkiye’de nicedir kitap okunmad›¤›ndan, edebiyat sevenlerin
azal›fl›ndan yak›n›l›yor. Günah keçisi ise neden azald›¤›n›, ne-
den gizlendi¤ini ya da küstü¤ünü kestiremedi¤imiz okurlar.
fiairler, yazarlar, durmadan gerekçe s›ral›yorlar. Enis Batur ise
“Birbirlerinin can›na okumay› ilk ifl sayan yazarlar›, okurlar ne-
den okumay› sürdürsünler ki?” demifl. Çiçe¤i burnunda Kültür
Bakan› Ertu¤rul Günay geçenlerde Aliya ile ilgili bir etkinlikte
yapt›¤› duygu yüklü konuflmas› ile dikkat çekmiflti. Batur’un
sözünü etti¤i cenkleflmeyi bitirir mi, bilemem ama bence Gü-
nay, edebiyat sevdal›lar›na günayd›n desin ve elleri kollar› s›-
vas›n!

MÜDÜRÜM: Vasfi Mahir Kocatürk

Bir edebiyat bilimci olarak Vasfi Mahir’in portresi çizilebi-
lir. Benim zihnimde ise foto¤raf›n› bildi¤imiz bir masal
kahraman› gibidir o. Ak›nc›lar› ça¤r›flt›ran soyad›yla bafl›n›
vermeyen flehid komutan›n hali gibi bir fley. Ama ben onun
baflka bir yönünü aktaraca¤›m, müdürlük y›llar›n›. Orhan
O¤uz flöyle diyor: “‹kinci Müdürümüz Vasfi Mahir Koca-
türk’tü. O da çok de¤erli bir hoca ve idareciydi. Bizim ede-
biyat derslerine de o gelirdi. Yönetimi sertti. O zamanki
inanc›ma göre fazla disiplinliydi. Ö¤renciyi sadece okul
içinde de¤il, okul d›fl›nda da bizzat takibe al›rd›. Kal›n bir
bastonu vard›. Ders zaman› elinde bu baston, kahvelere
bask›n yapar, oralarda bilardo, kâ¤›t oynayan, sigara içen
ö¤rencileri toplar, okula getirirdi. Böylesine disiplinli ama
sayg›de¤er bir müdür ve hocayd›.”

“VATAN TEHL‹KEDE”

Büyük hikâye, yani Cumhurbaflkanl›¤› sü-
recinde en çok kullan›lan ifade oldu: ‘Va-
tan Tehlikede’. Tarihe yolculuk yapt›¤›-
m›zda 1895’te kurulan Osmanl› ‹ttihat ve
Terakki Cemiyetinin bilinen ilk risalesinin
ad› da Vatan Tehlikede’dir. Risalenin ismi
etraf›nda Ali Birinci flu yorumlar› yapar:
“Risalenin ismi hakk›nda bir hususa dik-
kati çekmek gerekiyor. Bu isim Frans›z
‹htilalinin paranoyalar›ndan biridir ve
aç›kça ifade edildi¤i gibi ihtilalde Frans›z
vatanseverlerini silah bafl›na davet esna-
s›nda söylenen “La Patrie est en  danger”
sözünün tercümesinden ibarettir. Tarihin
garip bir cilvesidir; 2. Abdülhamit’e karfl›
Vatan Tehlikede bafll›kl› beyannameler
da¤›tan Jön Türkler aleyhinde, k›sa bir
müddet sonra yine 2. Meflrutiyet devrin-
de, bu defa Meflrutiyet Jön Türkleri tara-
f›nda ayn› bafll›kla risaleler neflredilmifl-
tir. Vatan yine tehlikededir ve kurtar›lma-
s› için yeni reçeteler verilmektedir.” Ta-
rih ne kadar yak›n ne kadar uzak!

KÖfiEDEK‹LER ÇIKSIN!

Rauf Mutluay 70’li y›llarda etkili
olmufl bir isim. Onun çal›flmalar›
hakk›nda çeflitli düflünceler ak-
la/dile gelebilir.  Ama gazetede,
haftal›k bir düzende yazman›n
kitlelerle iliflki kurman›n önemine
her fleyden fazla inanmas› konu-
sunda ortak bir düflünce dile ge-
tirilebilir herhalde. Çünkü gazete
yaz›lar› ortalama okura edebiya-
t› ve sorunlar›n› yans›tmakta bi-

rebirdir. Rasim Özdenören. Mustafa Miyaso¤lu, Ali Çolak,
Hilmi Yavuz bunu do¤rulayan güncel do¤rultulu yazarlard›r. 

AHMET SSA‹D KK.
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Ç ocuklara de¤erlerin akta-
r›lmas›nda, iyiden güzel-
den yana bir tutum ka-

zand›r›lmas›nda fliir di¤er türlere
göre daha önemli, daha etkileyici
bir araçt›r. Çocuklar fliirin içeri¤i
kadar ritim ve uyumundan da et-
kilenirler. Bundan dolay› “Çocu-
¤un sevinçlerini, hüzünlerini, ac›-
lar›n› korkular›n› k›saca duygula-
r›n›, iç dünyas›n› yans›tmak; duy-
gular›n› e¤itmek için en uygun
yaz›nsal türdür fliir; dilin en güzel
iflledi¤i türdür.(…)fiiir çocu-
¤un duygu düflünce geliflimi-
nin en önemli araçlar›ndan
biridir.” (Nas; 2002: 302) fii-
irin çocuklar›n sanat ve gü-
zellik be¤enisini yüceltmesi
kadar onun hayal gücünü ge-
lifltirerek zenginlefltirdi¤i de
bir gerçektir. fiiir okuma-
n›n/dinlemenin çocuklara
katk›larda bulundu¤unu be-
lirten (Güleryüz; 277,278 ve
Demiray (1973;33) fliirin ço-
cu¤un dil geliflimini sa¤laya-
rak onun dilinin sanatsal de-
rinlik kazanmas›n› sa¤lad›¤›-
n› da belirtir. Çocuklar›n im-
gesel düflünüfllerine ve hayal
güçlerine yapt›¤› katk›lar ise

onu yetiflkinli¤e haz›rlar. (K›br›s;
2004) 

Bir y›l›n› geride b›rakan Bir-
dirbir’de fliir türü di¤er türlere
oranla daha az yer alsa da fliirle-
rin dini içerikli çocuk fliirine
önemli katk›larda bulundu¤unun
da alt›n›n çizilmesi gerekmekte-
dir. Derginin bir y›ll›k geçmifline
bak›ld›¤›nda tamam›nda fliir ya-
y›mland›¤› görülecektir. Dergide
fliirlerine azla rastlad›¤›m›z bas-
k›n bir flair yoktur.

fiiirler dergideki di¤er yaz›-
larla ayn› punto ve ayn› sat›r ara-
l›¤› ile yay›mlanm›flt›r. Birdir-
bir’de yer alan fliirlerdeki naz›m
birimlerini incelendi¤inde göze
ilk çarpan belli bir biçiminin hâ-
kim olmay›fl›d›r. fiiirleri uyak ör-
güsü ve çeflidi yönünden incele-
di¤imizde karfl›m›za yine bir çe-
flitlilik ç›kmaktad›r. Sözcüklerin
dizilifliyle gereken müzikalite ya-
rat›ld›¤›ndan fliirlerde uyak ek-
sikli¤i hissedilmemektedir. Ser-
best ölçü ve hece ölçüsü ile ya-
z›lm›fl fliirlere rastlan›r. Ölçü us-
taca kullan›ld›¤›nda fliire ritim
kazand›rarak düflünce ve duygu-
lar›n daha etkili biçimde anlat›l-
mas›n› sa¤lar (O¤uzkan, 2001:
249)  Ahengi sadece ölçü ve ka-
fiyeye ihale etmeyen bu yakla-
fl›m önemlidir.

Dergide yay›mlanan fliirdeki
anlatmada basitlik belirgin bir
özellik olma vasf›n› korurken ay-
r›ca soyut kavramlar›n da anlat›-
m›nda fliirden istifade edilmifltir.
Yay›mlanan fliirler duygusalca
seslendi¤inden çocu¤un kendi
a¤z›ndan ifllenmifltir. fiiirlerdeki
dizelerde uzun cümleler yerine

k›sa cümleler daha çok ter-
cih edilmifltir. K›sa dizeler
anlat›m› çabuklaflt›rm›fl fliiri
ak›c› hale getirmifltir. Çocuk
fliirlerinde pek dikkat edil-
meyen her dizenin büyük
harfle bafllama ilkesine uyul-
mufltur. fiiirlerde konuflma
dilinin d›fl›na ç›k›lmam›fl ye-
rel söyleflilere yer verilme-
mifltir. Birdirbir de gaybi
varl›klarla ilgili fliirler de yer
alm›flt›r: Esra Nur Uçkan. ‹l-
yas Aslan taraf›ndan yaz›lan
Azrailde Bir Melek De¤il mi-
dir? adl› fliir buna bir örnek-
tir. 

‘Çocuklar için fliir’de fliiri
oluflturan, duygu, hayal ve

BB‹‹RRBB‹‹RRBB‹‹RR fifi‹‹‹‹RRLLEERR‹‹

As›m ÖÖz

““Çocuklar için yaz›lan fliir çocu¤un hizas›nda
duran fliirdir. Duyufl olarak, dil olarak, yap› olarak
çocu¤a göre olan fliirdir. Kahraman› kim, konusu

ne olursa olsun çocu¤un ilgisine, dünyas›na ve dili-
ne yaslanan ve burada söylenen çocuksu fliirdir”

Burhan Eren
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düflünce unsurlar› farkl› bir flekil-
de yer almal›d›r. Bu fliirlerde kul-
lan›lan dil incelendi¤inde çocuk-
lar›n rahatl›kla alg›layabilecekle-
ri, süsten ve yabanc› kelimeler-
den uzak bir dil ve anlat›m biçimi
seçilmifltir. Anlat›m sade ve bü-
tünlük içindedir. fiiirlerde ifllenen
tema ve konular derginin kapak
konusuyla ilintilidir. Birdirbir’in
bir y›ll›k dökümü çocuk fliirinin
çocuklar›n duygular›n›n geliflme-
si ve ayn› zamanda onlara edebi
bir zevk verme bak›m›ndan bafla-
r› ç›tas›n› tutturmufl ancak yeter-
lilik noktas›nda eksik kalm›flt›r. 

Birdirbir’de fliir bafll›¤› alt›nda
toplanabilecek iki bölümün yer
ald›¤› görülmektedir. Derginin gi-
riflinde yer alan Allah’›n güzel
isimleri çerçevesinde ifade edi-
len “Dua fiiirleri” ve de¤iflik flair-
lerce kaleme al›nan fliirlerin yer
ald›¤› bölüm. Dergide fliir üst
bafll›¤›yla belirtilmifl bir bölüm
yoktur. fiairlerin isimleri bazen
altta ço¤u zaman ise üst tarafta
belirtilmifltir. Üst bafll›k belirtile-
rek fliir yay›nlanmam›flt›r. Ço¤u
zaman fliirler kapak konusuna ya
do¤rudan temas eden ya da ona
yak›n bir konu etraf›nda flekillen-
mifltir. ‹nceledi¤imiz 12 say›n›n 6
s›nda bu türden 7 fliir yay›mlan-
m›flt›r. Dergide isimsiz olarak ya-
y›mlanan fliir ise Alparslan Dur-
mufl’a aittir. Dergide fliirlerine
rastlad›¤›m›z flairler, Ahmethan
Y›lmaz, Ahmet Mercan, Mürsel
Sönmez, Mevlana, Esra Nur Uç-
kan’d›r. Mevlana’n›n Evin Alt›n-
daki Hazine adl› metni ‹sa Nüra-
zer taraf›ndan çevrilmifltir. Bu-
nun d›fl›nda dergide çeviri fliir ya-
y›mlanmam›flt›r. Dergide yer alan
fliirler ve flairleri; Alpaslan Dur-
mufl, Oruç Sözlü¤ü (B 1:11) Said
Zengin Ramazanda Çocuklar (B
2;18) Mevlana Evin Alt›ndaki Ha-
zine (B 3; 16-17) Ahmet Y›lmaz

Dedem ve Ben (B 4: 24) Ahmet
Mercan Ablama Dua (B 5 ;28)
Mürsel Sönmez, Namaz Güverci-
ni (B, 5; 40) Esra Nur Uçkan-‹l-
yas Aslan, Azrail de Bir Melek
De¤il midir? (B 8; 25) fleklinde s›-
ralanabilir.

fiiirler,derginin di¤er yaz›lar›
ile ayn› puntoda yaz›lm›fl zaman
zaman farkl›nrenklerle yaz›lan
kelimeler olmufltur. Mevlana’ya
ait fliir metninde sat›r aralar› bi-
raz s›k›fl›kt›r. Dergide yay›mla-
nan ilk fliir Oruç Sözlü¤ü adl› fliir-
dir. Bu fliir dörtlü naz›m birimi ile
yaz›lm›flt›r. 

“Oruç tutmak istersen 
Beklersin Ramazan’›.
Aylar›n sultan›d›r, 
Takip eder fiaban’›.” (B 1: 11)

Okurlardan Said Zengin’in
Ramazanda Çocuklar fliirinde de
dörtlü naz›m birimi kullan›lm›flt›r. 

“Ben befl yafl›mdan beri, 
Hep oruç tutuyorum. 
Sevap defterimi 
‹kiye katl›yorum.

Oruç tutarak her gün
Dualar ediyorum.
Mükâfat olarak ben,
Cenneti istiyorum.” (B 2; 18)

Ahmethan Y›lmaz’›n Dedem
ve Ben adl› fliirinde serbest na-
z›m birimi kullan›lm›flt›r. Üçlükle
bafllayan fliir befllik bir bölümde
sonlanmaktad›r. 

“Mescid’in avlusunda oynayan 
Küçük bir çocukken ben
Gölgede namaz k›lard› dedem
Saçlar› saçlar›ma kar›fl›rd›

Omuzlar›ma t›rman›rken 
Medine’nin çocuklar› ve ben
Ayr›lamazd›k çevresinden

Börtü böcek bile kulak kesilirdi.
Bizle konuflurken” (B 4; 24)

fiiirin kahraman› çocuktur,
ama fliir  çocuksu eday›, bak›fl› ya-
kalam›flt›r.Burhan Eren bir konufl-
mada çocuksuyu çocukça olandan
ay›rarak :  “Çocukça, çocu¤un
kendisi, kendi yapt›¤›d›r. Fakat ço-
cuksuluk, insan büyüse çocukluk
ça¤›ndan ç›ksa da kendinde kala-
bilen bir taraft›r. Ve çocuksunun
fark›ndad›r. Çocuksu tercihini bile
bile yapar. Çocuksu, sadeliktir, -
asla ve asla basitlik de¤il- ar›-du-
ruluktur, diriliktir. Korkmadan
sorma ve anlamaya çal›flmad›r”
biçiminde tan›ml›yordu. 

‹flte  Ahmethan Y›lmaz’›n fliiri
çocuksulu¤a yaslanan bir  çocuk
fliiri tercihinin göstergesidir.

‹ki fliirin yer ald›¤› alt›nc› say›-
da Ahmet Mercan’›n Ablama Dua
ve Mürsel Sönmez’in Namaz Gü-
vercini adl› fliirleri yer almakta-
d›r. ‹ki fliirde dörtlük naz›m biri-
miyle yaz›lm›flt›r.

Dergideki flirkleri naz›m biri-
mi yönünden inceledi¤imizde
farkl› naz›m birimlerinin bir ara-
da kullan›ld›¤› fliirler kadar belli
bir naz›m birimi ile yaz›lanlar› da
görmekteyiz. 
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fiiirleri uyak örgüsü ve çeflidi
yönünden inceledi¤imizde karfl›-
m›za yine bir çeflitlilik ç›kmakta-
d›r. 

Mevlana’n›n manzum hikâye-
si d›fl›nda fliirler sadedir. fiiirler-
de ritim hemen göze çarpmakta-
d›r. Ablama Dua fliiri buna bir ör-
nektir: 

“Ablam namaz k›l›yor,
Ben k›l›nca gülüyor,
Sebebi belli de¤il,
Sizce neden gülüyor?” (B 6: 28)

Yay›mlanan fliirler de bu
önemli bir ö¤edir. Çünkü “fiiirde
ahengi sa¤layan unsurlar›n afl›n-
da gelen ritim, çocuk fliiri içinde
vazgeçilmez bir unsur olmal›d›r.”
(Aktafl, Yalç›n; 2003; 210)

fiiirlerde ço¤u zaman do¤ru-
dan olmasa da çocuklara sesle-
nildi¤i, sohbet eder gibi bazen de
kendi kendine konufluyormufl gi-
bi bir üslup kullan›lm›flt›r: Ahmet-
han Y›lmaz, Ahmet Mercan’›n fli-
irleri bu noktada hat›rlanabilir.
Dergini bafl›nda yer alan Dua fii-

irleri’nden sonra yer alan
‹simleriyle Rabbimiz bölü-
münde yer alan fliirlerde
uzun cümleler yerine k›sa
cümlelerin daha çok tercih
edildi¤ini görüyoruz. Bu k›-
sa dizeler anlat›m› çabuk-
laflt›rm›fl, fliiri ak›c› hale
getirmifltir. M›sralar k›sa,
cümle düzeni kurall› ve
dengeli olan bu fliirlerde
baz› m›sralar›n aynen tek-
rar› ile bir ahenk zenginli¤i
sa¤lanm›flt›r. (Civaro¤lu
2000; 134)

“Savafl, afet ve dertten
Koru bizi Allah’›m.
Kaza, bela, kederden
Koru bizi Allah’›m.

Faydas›z her bilgiden,
Zararl› iflten, güçten,
Sevmedi¤im fleylerden
Koru bizi Allah’›m” (B 10; 4)

Bütün m›sralar›n büyük harfle
bafllamas› da önemlidir. Bu, ço-
cu¤un okulda ö¤rendi¤i bilgilerle
kesiflmekte ve çocu¤un okulda
ö¤rendikleri hakk›nda çeliflki ya-
flamas›n›n önüne geçmektedir. 

Girifl bölümündeki ve ‹simle-
riyle Rabbimiz bölümünde kulla-
n›lan dili inceledi¤imizde bezen
süslü ve meta mesajl› kelimelerle
örülü bir anlat›mla karfl›lafl›l›r.
Düflünceler bütünlük içindedir
ama anlat›m yeterince yal›n de-
¤ildir. Rainer Maria Rilke flöyle
diyordu: “Sanat eserleri sonu
gelmeyen bir yaln›zl›k içindedir-
ler. Onlara elefltiri ile yaklafl›l-
maz. Onlar› ancak sevgi kavraya-
bilir, sevgi yaflatabilir ve her biri-
nin hakk›n› gene sevgi verir an-
cak” diyordu. Hakk›n› veren sev-
gi anlay›fl› do¤rultusunda birkaç
öneri ile noktalayal›m: Dedem ve
Ben adl› fliiri çocuklar›n ruh ve
hayal dünyas›n›n geliflmesine

katk› sa¤layacak niteliktedir. Ah-

methan Y›lmaz sanat masal›nda

gösterdi¤i baflar›y› burada da

göstermifltir. Birdirbir’in fliir tü-

rüne her say›da fliir üst bafll›¤› ile

yer vermesi gerekir. fiiir, çocuk-

lar›n hayal dünyalar›n›n, duygu-

lar›n›n geliflmesi ve ayn› zaman-

da onlara edebi zevk kazand›rma

konusunda en s›k kullan›lan tür-

dür. Bilhassa Ahmet Mercan, Ah-

methan Y›lmaz ve Alpaslan Dur-

mufl bu noktadaki maharetlerini

yayarak derinlefltirmelidirler. 
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-- ÖÖnncceelliikkllee ççooccuukk eeddeebbiiyyaatt›› ddeenniinnccee nnee aannllaaflfl››ll-
mmaass›› ggeerreekkttii¤¤iinnddeenn vvee ggüünnüümmüüzz TTüürrkk eeddeebbiiyyaatt››nnddaa
ççooccuukk eeddeebbiiyyaatt››nn››nn dduurruummuunnddaann bbaahhsseeddeerreekk ssööyyllee-
flfliimmiizzee bbaaflflllaayyaall››mm.. ÇÇooccuukkllaarr iiççiinn eeddeebbiiyyaatt yyaa ddaa ççoo-
ccuukk eeddeebbiiyyaatt›› ddeennddii¤¤iinnddee nneelleerr ssööyylleerrssiinniizz??

Çocuk edebiyat› yahut da yetiflkinlerin edebiya-

t› diye bir ayr›m olmamal› fakat bu ayr›m art›k biz

kabul etsek de etmesek de sürekli söylenir hale

geldi¤inden kabul görmüfl gibi. fiimdilik buna fazla-

ca tak›l›p kalmamak gerek diye düflünüyorum. Ka-

bul etmeyenlerin de edenlerin de sa¤lam dayanak-

lar› oldu¤u kanaatinde de¤ilim. Bu ayr›m flayet ya-

p›lacaksa yahut da genel edebiyat içerisinde çocuk

yazarl›¤›na ve eserlerine bir bafll›k konulacaksa, bu

mesele için elefltiri metinleri üzerinden düflünüle-

rek ortaya bir fleyler konulmal›. Elefltirmenlerin

meseleyi titizlikle ele al›p ifllemesi, bir düzene kat-

mas›, sistemlefltirmesi gerekir. Peki hassaten ço-

cuk yaz›n› üzerine böylesi bir yap› mevcut mu? Ha-

y›r. O halde flimdi elde bulunan de¤erlendirme, in-

celeme, de¤ini metinleri bari olsa bütün bunlar› de-

ruhte edip nas›l bir yönseme belirlenece¤i üzerine

kafa yormal› bana kal›rsa. Çocuk edebiyat› merkez-

li düflünce yaz›lar›na rastlamaktay›z günümüzde ve

fakat bu biraz önce de¤indi¤imiz esasl› bir flekilde

müflkilin halli için kifayetsiz. Bu anlamda Mustafa

Ruhi Bey’in çocuk yaz›n› üzerine düflünce merkezli

metinleri önemli bir yerde durmaktad›r. Düflünce-

nin yan› s›ra elefltirmeci bir anlay›fl›n da edebiyat›-

m›zda yer eder hale gelmesi gerekir. Bir hareket-

lenme bafllamal›d›r. Üniversite merkezli çocuk ede-

biyat› kitaplar›n› ise çok gayr› ciddi buluyorum. B›-

VURAL KKAYA ‹‹LE 
KUfiLARIN KKALB‹NE DDOKUNMAK

Konuflan: MMustafa AAld›

fiair, yazar Vural Kaya, 1975’te Konya Seydiflehir’de
do¤du. Selçuk Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi’nden
mezun oldu(2003). Cahit Zarifo¤lu'nun Çocuk Kitap-
lar›nda Temel De¤erler konulu teziyle yüksek lisans
çal›flmas›n› tamamlad› (2007). fiiirleri Dergah, Hece,
Kaflgar, Kökler, K›rklar, Endülüs, K›rknar, Lamure,
Afliyan, Çera¤, K›ra¤›, Bumerang ve Turnusol Edebi-
yat gibi dergilerde yay›mland›. Baz› dergi ve gazete-
lerde yaz›lar› yay›mlanmaktad›r. Çocuk fliirleri ve ço-
cuk denemeleri ise Ebe Sobe, Diyanet Çocuk, Semer-
kand Çocuk, www.40ikindi.com/çocuk, www.beyaz-
lulut.com, www.dinlence.com gibi matbu ve internet
çocuk dergilerinde yay›mland›. beyazbulut.com (ço-
cuk edebiyat› portal›) ve beyazsozluk.com (Türki-
ye'nin internetteki ilk çocuk sözlü¤ü) gibi elektronik
çocuk yay›nlar›n›n kurucular› aras›nda yer ald›.

YYaayy››mmllaannmm››flfl eesseerrlleerrii: Renga (fliir, Ebabil Yay›n-
lar›, 2007), Kufllar›n Kalbine Dokunmak (çocuk dene-
meleri, Sal›ncak Yay›nlar›, 2007), Çocuklar Gibi Gü-
zel fiiirler (çocuk fliirleri antolojisi, Üç Elma, 2005),
Çocuklar Gibi Güzel Masallar (çocuk masallar› anto-
lojisi, Üç Elma, 2005), Çocuklar Gibi Güzel Öyküler
(çocuk öyküleri antolojisi, Üç Elma, 2005).
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rak›n›z bizim bahis açt›¤›m›z ya-
raya ilaç olmay› daha da beter
bir kötülük edebilecek nitelikte-
dir akademik çocuk edebiyat›
metinleri. Kitaplaflm›fl metinlerin
üniversitelerde mecburiyetle
okutulan kitaplar oluflu ve ço¤u
kitab›n da ö¤rencinin not endifle-
sine yaslanarak kitap olmas› ne
bedbahtl›k. O iki kapak aras›nda-
ki kutsall›¤a yaz›k en baflta. Ama
maalesef ülkemizde böyle türedi
bir zihniyet var. Akademik alg›
kendi so¤uk s›n›flamas›na uygun-
luk gösteren çocuk edebiyat›
dersleri okutmakta ve bu dersler
için izlenebilir kitaplar da so¤uk
ve çocuk yaz›n› tarihinden öte gi-
dememektedir. Yani k›sacas› bu-
radan hareket ederek bir yere
varamay›z. Bütün edebiyat me-
tinlerini kapsayan elefltirmecile-
rin çocuklar için yaz›lm›fl metin-
leri de kendi masalar›n›n üzerine

koymas› gerekir ki bizim iflaret
etti¤imiz sorun çözümlenme
aflamas›na yaklaflabilsin. 

B›rak›n›z elefltiri metinlerini
çocuk merkezli metinler için ta-
n›t›m yaz›lar› bile yüzeysel ve pa-
zarlama diline yatk›n. ‹çinde bu-
lundu¤umuz durum bu. Fakat
afl›lamaz bir engel de¤il. Üç befl
çapl› elefltirmeci kafa yetiflse ço-
cuk yaz›n› için yüzy›l›n iyili¤i olur
bu. Ama olacak diye düflünüyo-
rum inflallah. 

Elefltirinin poetik aç›l›mlarla
zihni bir donan›ma sahip kesim-
lerce yürütülmesi yak›lacak me-
flalenin niteli¤iyle kalite de¤erle-
rin görülmesi meselesi aras›nda
bir paralellik arz etmeli. Yani bu
metinlerle sonuçta çocu¤a da
seslenilmemeli. Bu ayr› bir fley
olmal›, ayr› ve yazarlar› ve eser-
lerini merkeze alan bir fley… Ço-
cuklar için üretilmifl metinlere

tarihsel bir yer açmak çabas›n›
çocu¤un onay›na de¤il edebiyat
çevrelerinin dikkatine sunmak en
ak›ll›ca ifl olur. O halde çocuk me-
tinlerini ve çocuk yazarl›¤›n› cid-
diyetle edebiyat›n içerisinden
hissetmek meselesi birinci mese-
le. Ondan sonra siz oturup, “ço-
cuk edebiyat›, edebiyattan ayr›
m› de¤il mi?” tart›flmas›na giri-
flebilirisiniz. Yoksa ki hep havada
kalabilecek bir yap›s› var bu tar-
t›flman›n. Havada kalmamal›.   

Çocuk için yahut da çocuk
edebiyat› dendi¤inde neler akl›-
ma gelir, yahut da bu anlamda
zihni durulmam nereye tekabül
eder? Bu soru oylumlu ve çapra-
fl›k. Ama ben burada kabaca ce-
vaplamaya çal›flaca¤›m. Ben mo-
dern fliirle edebiyat üzerinden bir
fleyler söyleme gayretine girifl-
tim ilkin. fiiir vard› ve çok çok
sonralar› nas›l olduysa çocuk
edebiyat› da bu arada bir mecra
bulup akmaya bafllad› bende. Ben
iki damar üzerinden akmakla yo-
luma devam edece¤im, demektir
bu. fiiir ve çocuk edebiyat›. ‹kisi
de zor. Ama ikisi de has endiflem-
dir. Fakat daha da zoru flu: iki fley
aras›nda s›n›rlar› iyi koruyabil-
mek. Bu da talip oldu¤um zorluk
kadar soylu bir borçtur boynuma.
Böyle hissediyorum iki meselemi
de. ‹flte bu yasakl› bir korulu¤un
kenar›nda üstesinden gelinmesi
zor bir sürüyü otlatmak kadar
büyük bir ifl. Bu iki güzellik de be-
nim iflim ama, flikayete hakk›m
olamaz, olmamal›. K›sa bir za-
man önce ilk fliir kitab›m› yay›m-
lad›m, Renga ad›yla. Kitap Ebabil
Yay›nc›l›k’tan ç›kt›. Hemen aka-
binde Sal›ncak Yay›nlar›’ndan bir
çocuk denemeleri kitab›m yay›m-
land›. Asl›nda fliir için biraz durul-
ma süresi gerekirdi, yani kitab›-
m›n ak›p durulaca¤› yer ve üzeri-
ne yaz›l›p konuflulacaklar› oku-
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yup dinlemem gerekirdi. Fakat
ikisi aras›ndaki mesafenin k›sa
oluflu da baflka aç›lardan da fe-
na say›lmaz yine de. Henüz bir
ay kadar oluyor Kufllar›n Kalbi-
ne Dokunmak ç›kal› ama üzeri-
ne iki elefltiri metni yaz›ld›. Bu-
na eyvallah derim iflte.    

--EEddeebbiiyyaatt ççeevvrreelleerriinnccee ççoo-
ccuukk yyaazz››nn››nnaa nnaass››ll bbaakk››llmmaakkttaa-
dd››rr.. BBuunnuu ddaa mmeerraakk eeddiiyyoorruumm
aassll››nnddaa?? 

Çocuklar için yazmak edebi-
yat çevrelerince istihza ile kar-
fl›lan›r hep. Özellikle flairler, ço-
cuk fliirine de bulaflm›fl flairlere
iyi bakmazlar. Nereden biliyo-
rum? Bilmiyorum asl›nda öyle
hissediyorum. Edebiyat çevreleri
derken yani sanatç›lar› kast ede-
rek söylüyorum, edebiyat bilim-
cilerini de¤il. 

Evet fliir vazgeçilemezimdir
ve fakat çocuklar için yazmak da
bir baflka iyilikler ülkemdir. Bu ül-
keme sahip ç›k›yorum hepsi bu.
K›nanmak umurumda de¤il anla-
yaca¤›n›z. ‹stihza ile bak›l›yo-
rumdur; olabilir. Fakat fliirde, hi-
kâyede, romanda, denemede çok
ileri gitmifl, hatta öncü bir isim
olmay› hak etmifl edebiyatç›lar›-
m›z›n yeri geldi¤inde çocuk ya-
zarl›¤› üzerinden de bir baflka ye-
nili¤e, öncülü¤e nas›l cüret ettik-
lerini ve bunda da alabildi¤ine
baflar›l› olduklar›n› gördük, göre-
ce¤iz. Tabii biraz evvel söyledi¤i-
min tam aksi bir gidiflat izlemifl
flair yazarlar›m›z da olmufl. Birin-
cisine örnek diye sorarsan›z, Ca-
hit Zarifo¤lu, derim. ‹kincisine
örnek vermem ise güç. Yakinen
ilgilenenlerin bildi¤i fleyleri tek-
rara girmifl oluruz. 

--GGüünnüümmüüzzddee yyaazz››ll›› oorrttaammddaann
ggöörrsseell bbooyyuuttaa kkaaddaarr ççooccuukkllaarr iiççiinn

yyaapp››llaann yyaayy››nncc››ll››kk ççaall››flflmmaallaarr››
hhaakkkk››nnddaakkii ggöörrüüflfllleerriinniizz nneelleerrddiirr??

Çok az yay›nevi para merkez-
li düflünmekten kendini alabili-
yor. Elbette yay›nevlerinin ka-
zanmas› gerek. Kitaba emek ve-
ren kazans›n ayr›ca. Fakat ilk
tercih çocuk kitaplar›n›n yetifl-
kinler için yaz›lanlardan daha çok
sat›fl›n›n olmas›ysa çürüme bura-
dan bafll›yor. Ben su ak›p yata¤›
durulduktan sonra kalan çocuk
eserlerine bakmay› seviyorum.
Acelemiz yok nas›lsa. Çocuk ya-
z›n›n› popüler kültür gibi alg›la-
maya bafllam›flsak batakl›¤a ka-
p›l›yoruz demektir. Yar›na kala-
bilecek eserleri seçip bulmak
boynumuza borçtur. 

--ÇÇooccuukk EEddeebbiiyyaatt’’››nn››nn TTüürrkkii-
yyee’’ddee ggeelliiflfliimmiinnii ssaa¤¤llaammaakk aaçç››ss››nn-
ddaann yyaazzaarrllaarr vvee ççiizzeerrlleerr bbaaflflttaa ooll-
mmaakk üüzzeerree ssoorruummlluulluukk ssaahhiipplleerrii-
nnee ddüüflfleenn ggöörreevvlleerr nneelleerrddiirr?? AArrtt››kk
üüllkkeemmiizzddee ddee ggeelliiflfleenn,, bbüüyyüüyyeenn
bbiirr ççooccuukk eeddeebbiiyyaatt››nnddaann ssöözz eett-
mmeekk mmüümmkküünn mmüüddüürr??

Evet, büyüyen bir fley var
Türkiye’de; çocuk yaz›n›n› kast

ederek söylüyorum tabii. Ama
biraz önce bahis açt›¤›m›z so-
runlarla birlikte bir büyüme
var. Ay›klanmazsa büyük bir
karmafla olaca¤a benzer. Bu
sorunun k›sa cevab›n›, bir gön-
derme bir güzelleme olsun di-
ye,  Ahmethan Y›lmaz’›n fliirin-
den ödünç alarak söyleyelim:
Çocuk edebiyat›m›z bir “Da¤›-
n›k büyüyen a¤aç”. Evet çocuk
edebiyat›m›z da¤›n›k büyüyen
bir a¤aç. Partal gövdeleri ya-
hut da c›l›z dallar› birbirine
ahenksiz bir eda ile serpilerek
ilerliyor bence. Ama flimdilik
böyle. Su ak›yor yata¤›n› da
bulacakt›r inflallah. Bu a¤ac›n
yap›s› güzellefltirilebilirsek ül-

kemizin gelece¤ine katk› sa¤la-
r›z, bu iyilik de gelecekteki oku-
rumuzun niteli¤i yönünde art› bir
de¤er olarak geri bize döner. Ak-
si bir gidifl da¤›n›k büyümeyi ve
partallaflmay› güçlü k›labilir. Fa-
kat ben iyi düfller görüyorum.
Yazarlar kadar çizerlerin ve ya-
y›nc›lar›n da endifle tafl›mas› var;
görünüyor bu flimdiden… Bu da
tabii gördü¤üm iyi düfllerden… 

--HHeerr iinnssaann››nn bbiirr hhiikkââyyeessii oolldduu-
¤¤uu ggiibbii hheerr kkiittaabb››nn ddaa bbiirr yyaazz››ll››flfl
hhiikkââyyeessii vvaarrdd››rr eellbbeett.. DDüünnyyaayy››
ççooccuukkllaarr››nn ggöözzüü iillee ggöörrmmeeyyii vvee
oonnllaarraa oonnllaarr››nn ddüünnyyaallaarr››nnddaann
sseesslleennmmeeyyii aammaaççllaayyaann KKuuflflllaarr››nn
KKaallbbiinnee DDookkuunnmmaakk kkiittaabb››nn››nn oolluu-
flfluumm ssüürreeccii hhaakkkk››nnddaa nneelleerr ssööyy-
lleerrssiinniizz?? ÇÇooccuukkllaarr iiççiinn ddeenneemmee
kkoollaayy oollmmaassaa ggeerreekk.. BBuu kkoonnuu iillee
iillggiillii öözzeell bbiirr ççaall››flflmmaa yyaapptt››nn››zz mm››??
BBiizzee bbiirraazz oottuuzzuunn üüssttüünnddee ddeennee-
mmeeddeenn oolluuflflaann yyeennii kkiittaabb››nn››zzddaann
ssöözz eeddeebbiilliirr mmiissiinniizz??

Çocuk denemelerine yeni
bafllad›m diyebilirim. Asl›nda flii-
rin bana sa¤lad›¤› bir imkân bu.
Yani çocuk denemelerimin ger-
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çek amcas› fliirdir diyebilirim. fii-
ir verdi bana bu imkân› yani. fiiir
ile çocuk fliirlerim aras›nda dil,
ses ve zihin bak›mlar›ndan büyük
bir fark var ve bu fark s›n›r› içeri-
sinde gidip gelmeler sayesinde
birden çocuklar için deneme yaz-
man›n bu gidifl gelifller aras›nda
bir yerlerde durdu¤una inand›m;
bu kanaatim beni yan›ltmad›. Ya-
ni fliir var ve çocuklar için fliir var
ve ikisi aras›nda oluflabilecek
metinler var bir de. ‹flte ben bu
aradaki metinlerin sesindeki ço-
cuk denemesi sesini ve fikrini ya-
kalamaya çaba harcad›m. Sonra
fliirdeki gibi burada da yeni bir dil
oluflturabilmek için kendimi s›na-
yabilir miyim diye düflündüm. Ve
gördü¤ünüz gibi Kufllar›n Kalbine
Dokunmak ile kendimi s›namaya
bafllad›m bile… Peki iddias›z m›-
y›m? Asla. Kesinlikle çok iddial›-
y›m; hem öyle olmasa neden yaz-
mak gibi bir ameliyeye cüret
edeyim ki?

ÇÇooccuukkllaarr iiççiinn hhaazz››rrllaannaann ssiittee-
lleerrddee ççooccuukk eeddeebbiiyyaatt›› üürrüünnlleerrii
yyaayy››nnllaann››yyoorr.. SSiizz,, ççooccuukkllaarraa yyöö-
nneelliikk bbeeyyaazzbbuulluutt..ccoomm vvee bbeeyyaazz-
ssoozzlluukk..ccoomm ggiibbii ssiitteelleerrddee yyaayy››nn
kkuurruulluunnddaass››nn››zz.. HHeerr iikkii ppoorrttaall iillee
ddee öönneemmllii iiflfllleerr yyaappaabbiilleeccee¤¤iinniizzii
oorrttaayyaa kkooyydduunnuuzz.. BBuu uu¤¤rraaflflllaarr››nn››zz
ssoonnuuccuunnddaa nnee ggiibbii ggeerrii ddöönnüüflflüümm-
lleerr aalldd››nn››zz?? ÇÇooccuukk eeddeebbiiyyaatt›› aallaa-
nn››nnddaa iinntteerrnneett ddüünnyyaass›› kkaappssaa-
mm››nnddaa öözzeelllliikkllee nneelleerr yyaapp››llmmaass››nn››
bbeekklleerrssiinniizz?? BBuu kkoonnuuddaa nneelleerr
yyaappmmaayy›› ddüüflflüünnüürrssüünnüüzz??

Arkadafllar›m çok azimli bir
kere. Beyazbulut için mesela bir
ürün gelmiflse ve yay›mlanmas›-
na karar verilmiflse bir kere mat-
buat titizli¤iyle meseleye yakla-
fl›yoruz ve bir ürün kesinlikle il-
lüstrasyonsuz yay›mlanamaz be-
yazbulut’ta. Seçici tav›r ve mat-

buat titizli¤i bafll› bafl›na bir geri
dönüflüm sa¤l›yor. fiimdilik gö-
rünmeyen ama devasa bir dönü-
flüm bu. Pratikte bir tür geri dö-
nüflümü olsun diye kalk›flmad›k
zaten beyazbulut çocuk edebiya-
t› portal›n› kurarken. Ayr›ca Tür-
kiye’nin internetteki ilk çocuk
sözlü¤ünü beyazbulut’a bir kar-
defl olarak ihdas etme çabam›z
da çok iyi karfl›land›. Hem bir ilki
gerçeklefltirmifl olduk hem de ge-
lece¤e dönük büyük bir çocuk ya-
t›r›m›na girifltik kanaatindeyiz..
Arkadafllar›m›z bu iflte tam bir
bilinçle omuz omuza saf tuttular.
Ben de bu iyi yürekli dostluk cep-
hesine hep güvendim, güvenece-
¤im. Benim flimdiye kadar tan›d›-
¤›m en uyumlu ve zarafet ehli
kadro bu. Hepsini bu büyük ve in-
celikli eme¤inden dolay› buradan
tebrik ediyorum.  

Gelecek için ise iyi projeler
tasarlamaktay›z. Gelecekte um-
du¤um fley de budur: dostlar›mla
yapaca¤›m fleyleri gelecekte ya-
p›labilecek ifller olarak tan›ml›yo-
rum ben. 

“ÇÇooccuukk vvee kkiittaapp iilliiflflkkiissiinnii,, ssaa-
ddeeccee ddeerrss kkiittaappllaarr›› bbaa¤¤llaamm››nnddaa
ddüüflflüünnmmeekktteenn kkeennddiimmiizzii kkoorruuyyaa-
ll››mm”” ddiiyyoorrdduu DDoo¤¤aann HH››zzllaann bbiirr yyaa-
zz››ss››nnddaa aammaa ggüünnüümmüüzzddee ççooccuukk
vvee kkiittaapp iilliiflflkkiissii ççoo¤¤uu zzaammaann nnee
yyaazz››kk kkii ssaaddeeccee ddeerrss kkiittaappllaarr›› iillee
ss››nn››rrll››.. PPeekk ççookk eebbeevveeyynn ““NNiiyyee
ookkuummuuyyoorr ççooccuukkllaarr››mm››zz??"" ddiiyyee
çç››rrpp››nn››pp dduurruuyyoorr. ÇÇooccuukkllaarr iiççiinn
yyaazzaann,, oonnllaarrllaa ss››kk ss››kk bbiirr aarraayyaa
ggeelleenn bbiirr yyaazzaarr oollaarraakk bbuuggüünnüünn
aannnnee bbaabbaallaarr››nnaa nnee ggiibbii öönneerriilleerrii-
nniizz oolluurr.. ÇÇooccuukkllaarr››yyllaa nnaass››ll zzaa-
mmaann ggeeççiirrmmeelliilleerr;; kkiittaappllaarr››,, ookkuu-
mmaayy›› vvee eeddeebbiiyyaatt›› nnaass››ll ppaayyllaaflfl-
mmaall››llaarr?? 

Anne baba kendisi okursa ço-
cuk da okunan›n ne oldu¤unu

merak ediyor ve bir süre sonra
onu sizin elinizden kotarmak is-
te¤iyle dolup tafl›yor. Çocu¤a ki-
tap okumas›n› söylemek yerine
bunu yapmak daha ak›ll›ca. Çocu-
¤u ne kadar sevdi¤imizi söyleyip
durmak yerine ona s›k›ca sar›l›-
n›z, misali… Mesele bu kadar ba-
sit.

Ebeveyn bir de kendi görüfl
aç›s›na göre dünyaya bakacakt›r
haliyle. Çocu¤unun test kitab›na
verdi¤i önemi okumalara vermi-
yor ve çocu¤unun okudu¤u zeha-
b›na da kap›labiliyorsa; kan›m›z
donmal›. E¤itimci ile ebeveyni bir
güzel bafltan yetifltirmek için ye-
niden flahlanmal›y›z. Fikrim bu-
dur benim. Çocuktan önce çocu-
¤un önünde duran iki etken tem-
sil: e¤itimci ve ebeveyn… ‹flte bu
ikisinin önce nitelikli okumalarla
tan›flt›r›lmas› flart. 

--KKuuflflllaarr››nn KKaallbbiinnee DDookkuunnmmaakk
yyaayy››mmllaanndd››.. BBuunnddaann ssoonnrraa nneelleerr
oollaaccaakk,, bbiizziimmllee ppaayyllaaflfl››rr mm››ss››nn››zz??

Bir deneme kitab› daha geli-
yor inflallah. Yine Sal›ncak Yay›n-
lar›’ndan ç›kacak nasipse. Ard›n-
dan Mesnevi’den Çocuklara fiiirli
Hikâyeler. Bundan sonra ise sa-
n›r›m çocuk fliirlerim yay›mlana-
cak. Kufllar Attaya Gider, diye
daha önceden ismini belirlemifl-
tik. 2005 Haziran ay›ndan bu ya-
na Milli E¤itim Yay›nlar›’ndan ç›k-
mas› tasarlanan Bir yazar Bir
Eser projesi kapsam›nda bekle-
mekte olan fliir kitab›m›z› MEB
Yay›nlar›’n›n da da¤›t›lmas› so-
nucunda geri çekmek durumunda
kald›k. ‹yi de oldu. Hayrolsun di-
yoruz biz buna.. 

fifiaaiirr VVuurraall KKaayyaa’’yyaa bbuu ggüüzzeell
ssööyylleeflflii iiççiinn tteeflfleekkkküürr eeddeerriizz..

Ben teflekkür ederim azizim.
Selamla kal›n›z… 
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AAiilleessiizz TToopplluumm // ‹‹nnssaannllaarr TTooppllaamm››

B
at›l› veya Bat›l›laflt›r›lan
toplumlarda aile kurumu-
nun bafl›na gelenleri takip

etmeye çal›flmama ra¤men Toron-
to’da yaz boyunca ikamet edece-
¤im soka¤›n giriflinde duvarlara
yap›flt›r›lm›fl ilanlar› görünce fla-
fl›rmadan edememifltim: “Acele
boflanma. Üç yüz dolardan baflla-
yan fiyatlarla…”

Bu, elbette Kanada’da avukat-
lar›n muhtemelen ifl bulmakta zor-
luk çektikleri ve dolay›s›yla tarife-
yi fazla ucuzlatt›klar› biçiminde de
yorumlanabilecek bir iland›r. Fa-
kat yine de aile denilen bir tür
“meta”dan, hatta bir “yük”ten bir
an önce kurtulmak isteyenlere hi-
tap edildi¤ini ve dolay›s›yla bu tür
bir anlay›fl›n mevcut ve yayg›n ol-
du¤unu akla getiriyordu. Daha
sonralar› bir gazetedeki boflanma
haberinin, evlilik sözleflmesinde
de¤ifliklik yap›lmas›n› önerircesine
bir bafll›kla verildi¤ini görünce
“acele boflanma” ilan›n›n avukat
bollu¤undan ziyade boflanman›n
s›radanl›¤›n› yans›tt›¤› yönündeki
kanaatim pekiflecekti. Ünlü bir çif-
tin boflanma haberi flöyle verilmifl-
ti: “Boflanma bizi ay›r›ncaya ka-
dar.”

Kanada toplumu, boflanma is-
tatistikleri bak›m›ndan dünya s›ra-
lamas›nda üst s›ralarda yer al›yor.
Her yüz evlilikten 45’i er veya geç
boflanma ile son buluyor. Bu oran,
Norveç’e (yüzde 43) göre daha
yüksek, ‹ngiltere (yüzde 53) ve
ABD’ye (yüzde 49) göre ise daha
düflük bir noktada. Kanada’da her
y›l, bin kifliden 2.46’s› boflan›rken,
bu rakam Danimarka’da 2.81, ‹n-
giltere’de 3.08 ve ABD’de 4.95 ci-
var›nda. 1990’lar›n sonlar› ve
2000’lerin bafllar›n› yans›tan bu
tablonun, geçen zaman içinde aile
kurumu aç›s›ndan daha da vahim
boyutlar kazand›¤› muhakkak. Zi-
ra her geçen gün daha fazla çift,
evlilik öncesinde birlikte yaflamay›
tercih ediyor ve böylece aile ciddi-
yet ve sorumlulu¤unu tafl›yam›yor

ve boflanm›fl ailelerin çocuklar› ta-
raf›ndan gerçeklefltirilen evlilikler
daha da k›sa süreli oluyor.

Boflanma vakalar›, en çok, evli-
li¤in beflinci y›l›nda gerçeklefliyor.
Bu, “ideal evlili¤in süresinin yedi
y›l oldu¤unu, bu nedenle evlilikle-
rin yedi y›lla s›n›rland›r›lmas› ge-
rekti¤ini” söyleyen Alman politi-
kac› Gabriele Pauli’nin önerisini
destekleyen bir oran. Sonuçta ai-
le, bir kurum olmaktan ç›k›yor. Ev-
lilik, art›k çocuk sahibi olman›n bir
önflart› de¤il. Bebekler, babadan
yoksun biçimde tek annelerin ve-
ya “partner” çiftlerin çocu¤u ola-
rak dünyaya geliyor. Hiç evlenme-
den birlikte yaflayanlar›n ve bu tür
“ailemsi” beraberliklere s›k s›k
son verenlerin say›s› istatistiklere
dahil de¤il.

GGöörreelliimm ‹‹nnssaann NNeeyylleerr……

Toronto metrosunda yolcular› bir
yere üflüflmüfl flafllar patlat›p fo-
to¤raflar çekerken görürseniz ve
bakt›¤›n›zda turistler aç›s›ndan
görülmeye de¤er manzara diye iki
adam›, bir bebek arabas›n› s›ms›k›
kavram›fl bir vaziyette poz verir-
ken bulursan›z flafl›rmamal›s›n›z.
Çünkü, hayvanat bahçesine yeni
getirilmifl tuhaf yarat›klar› görün-
tüleyen kimselerden fark› olma-
yan bu turistler bir yana, Toronto,
Avustralya’n›n Sydney flehriyle
birlikte homoseksüelli¤i turistik
(ekonomik, ticari) bak›mdan
önemli bir gelir kayna¤› olarak gö-
ren bafll›ca iki flehirden biridir. S›k
s›k düzenlenen sözümona festi-
valler, yürüyüfller vs. ile cinsel
sapk›nl›klar ekonomik canl›l›¤›n
bir kayna¤› olarak ayr›ca meflru-
laflt›r›l›r.

Toronto metrosundaki reklam
panolar›nda ve gazete sayfalar›n-
da yer alan reklamlar Mercedes-
Benz firmas›n›n sponsorlu¤unda
faaliyet icra eden ve “eflcinsel”
“erkek”lere “uzun süreli birlikte-
likler” vaat eden “çöpçatanl›k”
kurulufllar›n› tan›t›yor, aile ba¤la-
m›nda bir baflka trajediye iflaret
ediyor.

Homoseksüel “evlili¤i” Kana-
da’da 2005 y›l›nda yasal hale ge-
tirildi. Bugün dünya üzerinde Hol-
landa (2001), Belçika (2003), ‹s-
panya (2005) ve Güney Afrika

CCEENNNNEETT‹‹NN SSIINNIIRRLLAARRII
KKAANNAADDAA ‹‹ZZLLEENN‹‹MMLLEERR‹‹

Mesut KKaraflahan
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(2006), cinsel sapk›nlara tam aile
statüsü tan›yan di¤er dört ülke.
“Evlili¤e benzer birliktelikler” diye
adland›r›labilecek bir statüyü tan›-
m›fl ülke say›s› ise çok daha fazla.

Bu meflrulaflt›rma süreci, libe-
ral seküler hümanist insan anlay›-
fl› ve dünya görüflünün merkezin-
de yer alan “tanr›laflm›fl insan”
felsefesini somutlaflt›rmas› bak›-
m›ndan kayda de¤er. Kanada fe-
deral parlamentosu veya liberal
hükümet 2005 y›l›nda bu ad›m›
atmadan önce elbette kamuoyu
nezdinde meflrulaflma süreci faz-
las›yla mesafe katetmiflti. 1996 y›-
l›nda Kanadal›lar›n yüzde 49’u ho-
moseksüel “evlilik” lehinde, yüzde
51’i karfl› gözüküyordu kamuoyu
yoklamalar›nda. 2004 y›l›na gelin-
di¤inde yüzde 54 onay ve yüzde
43 red biçiminde bir tablo ortaya
ç›km›flt›. Lehte olanlar›n ço¤unlu-
¤u genç ve kentli, aleyhte olanla-
r›n ço¤unlu¤u yafll› ve k›rsal ke-
simden gelmekteydi. Sapk›nl›¤›
sapk›nl›k görmeyen yeni nesiller,
bu de¤iflimin geri al›namaz bir sü-
rece dönüflmesinin garantisi veya
iflaretidir. Öte yandan halk›n tutu-
mu böyle bir de¤iflim gösterdikten
sonra popülist politikac›n›n buna
göre gerekli yasal düzenlemeye

koyulmamas› için hiçbir neden
yoktur. Sistem ise, Bat›l› demok-
rasiler ba¤lam›nda, “görelim ‹nsan
neyler, neylerse güzel eyler” fel-
sefesini çoktand›r temeline yer-
lefltirmifl bulunmaktad›r.

ÇÇookk –– KKüüllttüürrllüüllüükk EEffssaanneessii

Bir dönem Bat›l› toplumlar›n üstün
bir vasf› olarak kuramsallaflt›r›lan
çok-kültürlülük (multiculturalism)
yaklafl›m›, Avrupa’da oldu¤u gibi
Kuzey Amerika’da da sorgulan-
maya bafllam›fl bulunuyor. Kanada
1970’lerin bafllar›ndan itibaren
çok-kültürlülük politikas›n› ilk be-
nimseyen ülkelerden biri olarak
bilinir. Bugün ise ilk sorgulayan ve
hatta terkeden ülkelerden biri ola-
cak gibi gözüküyor. Çok-kültürlü-
lük politikas›n›n benimsenmesinde
Frans›z kökenli / Frankafon az›nl›-
¤› koruma kayg›s› büyük rol oyna-
d›¤›na göre, siyah derili veya Uzak
Do¤ulu göçmenlerin bundan bir
türlü tam anlam›yla yararlanama-
mas›na flaflmamak gerek.

Kanada Günü (1 Temmuz) do-
lay›s›yla konuyu manflete tafl›yan
Toronto Star gazetesi “Burada
kim kendini Kanadal› gibi hissedi-
yor?” diye sormufltu. Kanada’da

do¤mufl veya küçük yaflta bu ülke-
ye göç etmifl farkl› etnik kökenden
kimselerle yap›lan röportajlar›n
hemen hemen tamam›, farkl› bi-
çimlerde tecrübe edilen ayr›mc›l›k
flikayetleriyle doluydu. Yaz›da,
göçmenlerin asimilasyonu için ye-
terince çaba sarfedilmedi¤inden
yak›nan bir araflt›rmac›n›n görüfl-
lerine yer verilmifl olmas›, flikayet-
lerin hakl›l›¤›na iflaret eden bir
ipucu gibi gözüküyor.

Toronto Star’›n bu yay›n›ndan
birkaç gün sonra Ontario eyaleti-
nin (ki baflkenti Toronto’dur) ‹n-
san Haklar› Komisyonu’nun y›ll›k
raporu yay›nland›. Rapor, flu bafl-
l›kla haber yap›lm›flt›: “Rapora gö-
re ›rkç›l›k ve önyarg›lar devam
ediyor.” Yerliler, göçmenler, zi-
hinsel özürlüler ve di¤er engelli in-
sanlar aç›ktan ve sistemli ayr›mc›-
l›¤a, polisin kötü muamelesine vb.
sürekli maruz kal›yordu.

Toronto Pearson Havalima-
n›’nda henüz uçaktan ç›karken
gerçekleflen pasaport kontrolü es-
nas›nda, bu sat›rlar›n yazar›n›n ta-
n›k oldu¤u gibi, bir Bengladeflli ve-
ya Pakistanl›n›n pasaportunu in-
celeyen iri yar› bir Kanada polisi-
nin, tahkir edici davran›fllar›n› ta-
mamlamak için evrak› yere b›rak›-
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verdi¤ini,  göçmen veya göçmen
aday›n›n, pasaportunu yerden
toplamak zorunda kald›¤›n› görür-
seniz, hiç flafl›rmamal›s›n›z, çok-
kültürlülük imaj›n› ancak çok rek-
lam yapmakla sa¤layabilmifl bir ül-
keye gelmiflsiniz demektir.

YYeerrlliilleerriinn DDrraamm››

Kuzey Amerika’da bütün ›rk, etnik
köken, kültür ve inançtan insanla-
ra eflit ve bol f›rsatlar sunan bir
cennet gerçekten infla edilebilmifl
olsayd›, temelinde yerli soyk›r›m›,
kan ve gözyafl› olaca¤›ndan, do¤-
rusu bu, çok absürd bir durum
olufltururdu. Kald› ki, varl›¤›n› de-
vam ettiren yerli topluluklar›, ay-
r›mc›l›k ve kötü muamelenin en
baflta gelen kurbanlar› aras›nda-
d›r. Yerli kad›nlar ve k›z çocuklar›
zaman zaman türlü sald›r›lara ma-
ruz kalmakta, kaç›r›lmakta, teca-
vüze u¤ramakta (bazen beyazla-
r›n toplu tecavüzüne maruz kal-
makta!), katledilmekte ve belki en
kötüsü, Kanada makamlar› bu tür
sald›r›lar› önleme veya sorufltur-
ma hususunda yeterince istekli ve
kararl› davranmamaktad›r. Resmi
tutum, “yerli kad›nlar›n sosyal ve
ekonomik anlamda marjinalleflti-
rilmesi” diye adland›r›lan kas›tl›
bir politikan›n yürürlükte olabile-
ce¤i yolunda soru iflaretlerine yol
açmaktad›r. Beyaz erkeklerin yer-
li kad›nlar› hedef alan tecavüz ve
katil eylemlerine karfl› polisin ön-
ceden haberdar olsa bile harekete

geçmedi¤i fleklindeki iddialar
Uluslararas› Af Örgütü’nün rapor-
lar›nda yer alm›flt›.

Fakat yerlilerin Kanada Gü-
nü’ne takaddüm eden günlerde
gerçeklefltirdikleri otoyol kapatma
biçimindeki çok ses getiren eylem-
leriyle veya ana caddelere as›lan
pankart veya dövizlerle gündeme
tafl›d›klar› bir baflka büyük sorun
mevcuttur: Kanada hükümetinin,
vaktiyle yerlilerle akdetti¤i toprak
antlaflmalar›na uymamas›, yerli
topraklar›n› General Motors veya
Alcoa (alüminyum flirketi) gibi flir-
ketlere peflkefl çekmesi, sonuçta
genifl arazilerin kirletilerek yerlile-
rin bal›kç›l›k gibi geleneksel geçim
kaynaklar›ndan mahrum b›rak›l-
mas›, iflsiz ve yoksul duruma düflü-
rülmesi, bu topraklardan ç›kar›lan
(ve ço¤unlukla ABD’ye ihraç edi-
len) yeralt› ve yerüstü her türlü
zenginlikten yerlilerin d›fllanmas›,
temiz su ve yeterli bar›naktan yok-
sun b›rak›lmas› ve en sonunda cüzi
hükümet yard›mlar›na ba¤›ml›, do-
lay›s›yla denetimi kolaylaflm›fl,
medyada “tembel”, “dilenci” diye
takdim edilen yerli topluluklar›n›n
oluflmas›…

Bu çemberi k›rmaya çal›flan ve
son y›llarda tütün ticaretini keflfe-
den, bundan hat›r› say›l›r bir gelir
elde edip durumlar›n› düzeltmeye
bafllayan Mohawklar, Kanada hü-
kümetinin 1990’larda yapt›¤› gibi,
kendilerine karfl› yine askeri güce
baflvurabilece¤i ihtimalini göz ard›
etmiyorlar. Hükümetin ›rkç› be-

yazlar› k›flk›rtma ve baz› yerli
gruplar› kendi yan›na çekip öteki-
lere karfl› silahland›rma politikas›-
n› yine devreye koyabilece¤inden
endifle ediyorlar.

***
Demek ki, yeryüzü cenneti

projesi, sadece baflkalar›n›n (sö-
mürülenlerin) cehennemine dö-
nüflmekle kalm›yor; cennete sahip
oldu¤unu sananlar› da hüsrana
u¤rat›yor. Toronto flehrine 110 km
mesafedeki Niagara fielaleri’ne
düzenlenen bir hafta sonu gezisi
için, trafik t›kan›kl›¤› yüzünden gi-
difl-dönüfl toplam 5-6 saat yollar-
da çile çekerken, elektrik kesinti-
lerinde açl›k/k›tl›k korkusuyla
vahflileflen hemcinslerine karfl›
markette ürün kapma mücadelesi
verirken (2003 A¤ustos’undaki
uzun süreli kesinti esnas›nda ya-
flananlar hâlâ anlat›l›r), sokak ve
caddelerde bafl›bofl dolaflan, kendi
kendine konuflup duran, kimsesiz,
akli dengesini yitirmifl veya “ho-
meless” say›s›z yarat›ktan bak›fl-
lar›n›z› kaç›rmaya çal›fl›rken (aile-
siz, yaln›z ve hasta bir toplum!),
akl› bafl›nda ve ifl sahibi olanlar-
dan ise, “çal›flma eziyeti”nin sona
erdi¤ini müjdeleyen TGIF (Thanks
God Its Friday: Tanr›’ya fiükür ki
Bugün Cuma) k›saltmas›n› dinler-
ken, “tercihini dünyadan yana
yapm›fl, âhirete hiçbir mutluluk
pay› b›rakmam›fl bir toplum, hiç
de¤ilse dünyada bu kadar çile çek-
memeliydi” diye ister istemez dü-
flünüyor insan.

Gezi/‹zlenimKANADA



Üç ayl›k düflünce ve araflt›rma dergisi
SSiivviill TToopplluumm’un sendika konulu 19. say›-
s› ç›kt›. 

Dergi bu say›s›nda, sendikalar› do-
¤uran iktisadi tarihe, iktisadi süreçlerle
birlikte sendikalar›n geçirdi¤i de¤iflim-
lere, küresel ekonominin ve yeni çal›fl-
ma düzeninin sendikalara etkisine, sen-
dikalar›n içinde bulunduklar› açmazlara
ve yeni yönelimlere… dair makale ve
görüfl yaz›lar›na yer veriyor.

Sendika ve sosyal politikalar alan›n-
da yapt›¤› çal›flmalarla hakl› bir üne sa-
hip AAyyflflee BBuu¤¤rraa ile yap›lan röportaj,
içinde bulundu¤umuz koflullarda sendi-
kalar›n neler yapmas› gerekti¤ine dair
birbirinden de¤erli tespitler içeriyor.

Ayr›ca Türkiye’de Sendikalar›n Ge-
lece¤i bafll›kl› soruflturma dosyas›nda

pratik alanda karfl›lafl›lan so-
runlar›n birebir muhataplar›
konfederasyon baflkanlar›na
sorular yöneltildi. AAhhmmeett AAkk-
ssuu (MEMURSEN), ‹‹ssmmaaiill HHaakkkk››
TToommbbuull (KESK), SSaalliimm UUsslluu
(HAK‹fi), SSaalliihh KK››ll››çç (TÜRK‹fi),
RReessuull AAkkaayy (BASK), BBiirrccaann AAkk-
yy››lldd››zz (KAMUSEN) de¤erli görüfl-
leriyle bu dosyaya katk›da bulun-
dular.

Di¤er soruflturma dosyas›nda
ise, sendikac›l›¤› da belirleyen daha
genifl bir perspektiften Türkiye Eko-
nomisindeki ve sosyal politikalardaki
de¤iflimler inceleniyor. Bu dosyada
uzman akademisyenler Korkut Boratav,
Fikret Adaman, Mehmet Türkay, Say›m
Yorgun ve Halis Yunus Ersöz yer al›yor.

SEND‹KA’YA DDA‹R HHER fifiEY

TTeebbyyîînnüü’’ll--KKuurrâânn;; “Tefsîr”
de¤il “Tebyîn”dir. Kur’ân
herhangi bir tefsire gerek
duyulmayacak kadar aç›k
ve anlafl›l›r bir kitapt›r.

Uydurma hadisler konusunda flu
ana kadar haz›rlanm›fl olan tüm
kaynak eserler bu çal›flma ile tek
eser halinde sizler için haz›rland›...

SSaahhaass››nnddaa TTüürrkkiiyyee’’ddee bbiirr iillkk......
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Dergi/Kitap

Mehmet KKar

Bu kitap, Amerika’daki
H›ristiyan fundamenta-
lizmi örne¤i çerçevesin-
de fundamentalizmi tüm
yyönleriyle ve özellikle-
riyle ele al›yor.

etkileflim (0212) 551 32 25mirac (0212) 523 38 04iflaret (0212) 519 17 28



KASIM ‘07 UMRAN 8855

Dergi/Kitap

TAR‹HE TANIKLIK

Osmanl› vatandafl› Suriyeli müte-
fekkir bir alim ve gazeteci olan Re-
flid R›za (1865-1935) , ça¤dafl ‹s-
lâm düflüncesinin en tan›nm›fl si-
malar›ndan biridir. Sultan Abdül-
hamid yönetiminin bask›s›ndan ka-
çarak yerleflti¤i Kahire'de,
1898'den vefat›na kadar neredey-
se aral›ks›z ç›kard›¤› ve yay›nlan-
d›¤› dönemde Fas'tan Java'ya, ‹s-
tanbul'dan Sibirya'ya kadar genifl
bir co¤rafyada takip edilen Menar
dergisi, ‹slâm dünyas›n›n en etkili
yay›n organlar›n›n bafl›nda gelir. 

‹slâm dünyas›n›n ›slah›na yönelik
düflünceler üreten ve bu düflünce-
lerinin hayata geçirilmesinin ›srar-
l› bir takipçisi olan Reflid R›za, bu amaçla ‹slâm dünyas›ndaki Müslü-
man yöneticilerin siyasi desteklerini almak için daimi bir aray›fl içeri-
sinde olmufltur. Elinizdeki kitap Reflid R›za'n›n bu destek aray›fllar›n›n
sonucu olarak gerçeklefltirdi¤i dört ayr› seyahate iliflkin hat›ralar›n›
içeriyor. 

‹‹ttttiihhaadd--›› OOssmmaannîî’’ddeenn AArraapp ‹‹ssyyaann››nnaa

M. Reflid R›za, Klasik Yay.

HHzz.. PPeeyyggaammbbeerriinn AAlltt›› OOrriijjiinnaall DDiipplloommaassii

MMeekkttuubbuu,, Muhammed Hamidullah,

Beyan Yay.
KKoovvuullmmuuflflllaarr››nn EEvvii,, Ali Ayçil, Timafl

Yay.
SSöözzddee DDee¤¤iill ÖÖzzddee MMüüssllüümmaann OOllmmaakk,,

fiükrü Hüseyino¤lu, ‹tidal Yay.
GGeerrii GGeell EEyy OOssmmaannll›› !!,, Mustafa Arma-

¤an, Ufuk Kitaplar›
KKuurr''aann''›› NNaass››ll AAnnllaammaall››,, Abdülcelil Can-

dan, Elest Yay.
DDüünnyyaa NNööbbeettii,, Alev Alatl›, Everest Yay.
KKüüllttüürreell ‹‹nncceelleemmeelleerree GGiirriiflfl,, Armand

Mattelard/Eric Neveu, ‹stanbul Bilgi

Üniv. Yay.
HHaaddiiss GGüünnllüü¤¤üü,, Münib Engin Noyan,

Mim Yay.
BBiillggee ÇÇooccuukk ‹‹llaahhiilleerrii,, Banu Do¤an, Mor

Çiçek Yay.
CCeennnneettllee MMüüjjddeelleenneenn HHaann››mmllaarr,, Hilal

Kara- Abdullah Kara, Nesil Yay.
AAiilleeddee SSeevvggii ‹‹lleettiiflfliimmii,, Vehbi Vakkaso¤-

lu, Nesil Yay.
BBaatt›› TTeerröörrüü,, Roger Garaudy, P›nar Yay.

Yeni Ç›kan Kitaplar
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Etkinlikler

B
ir mütefekkir, bir devlet
adam›, bir lider, bir kahra-
man, bir Müslüman ve

kalp köprülerini infla eden bir mi-
mar Aliya ‹zzetbegoviç, vefat›n›n
4. y›ldönümünde ‹lmi Etüdler
Derne¤i (‹LEM) taraf›ndan dü-
zenlenen bir Anma Toplant›s›’yla
an›ld›. 20 Ekim 2007’de Üsküdar
Belediyesi Sabahattin Zaim Kül-
tür Merkezi’nde düzenlenen Top-
lant›’ya, Kültür ve Turizm Bakan›
Ertu¤rul Günay baflta olmak üze-
re çok de¤erli konuflmac›lar ka-
t›ld›. 

Anma Toplant›s›’n›n aç›l›fl
konuflmas›n› yapan Ertu¤rul Gü-
nay, ‹zzetbegoviç’ ten bahseder-
ken akl›na ilk gelen fleyin, “Son
Osmanl›” prototipi oldu¤unu he-
yecanla belirterek, O’nu bir yer
alt› karargah›nda, s›rt›nda parka-
l› bir devlet adam›, tarih yapan
bir lider, hikmetle konuflan bir
bilge kifli olarak gördü¤ünü göz-
yafllar›n› tutamayarak anlatt›.
Kültür ve Turizm Bakan› Günay,
Bosna’n›n çeflitli bölgelerini gez-
mek istediklerini söyledi¤inde
Aliya’n›n flöyle dedi¤ini belirte-
rek konuflmas›n› tamamlad›: “Za-
ten Türkiye’den gelenlere de
böylesi yak›fl›r!”

Anma Toplant›s›, gazeteci
Akif Emre’nin Aliya ‹zzetbego-
viç’le yapt›¤› ve dünya medyas›n-

da ilk defa yay›nlanan röportaj›-
n›n sinevizyon gösterimiyle bafl-
lad›. Arkas›ndan birinci oturuma
geçildi.   

‹lk olarak yazar Alev Erkilet
Bafler söz ald›. ‹zzetbegoviç’in
‹slam Dünyas›’na dair siyasal
analizlerini ele alan Bafler, O’nun
öncelikle bir durum tesbiti yapt›-
¤›n›, ard›ndan “ne yapmal›?” so-
rusuna cevap arad›¤›n› belirte-
rek, ‹slam Dünyas›’n›n gerileme
sebebleri ve bir daha bu duruma
düflülmemesi hususunda müslü-
manlar›n nas›l hareket etmesi
gerekti¤iyle ilgili gö-
rüfllerini aktard›. 

G a z e t e c i - y a z a r
Akif Emre, bir diplo-
mat, bir devlet adam›,
bir direniflçi lider ve bir
bilge olarak Aliya’n›n
kültürel, siyasal, ilmi ar-
kaplan›yla evrensel me-
sajlar sundu¤unu belir-
terek,  karfl›m›zda on
dört y›l hapsi göze alarak
komünist ideolojiye bafl
kald›ran, Tito sistemiyle
hiçbir flekilde uzlaflmayan
direniflçi ve dimdik bir
flahsiyetin durdu¤una dik-
kat çekti.

Gazeteci-yazar Ali Bu-
laç ise, ‹zzetbegoviç’in din
alg›s› konusu üzerinde du-

rarak, O’nun, ‹slam nitelikli Bofl-
nak kimli¤ine hayati önem verdi-
¤ini, Bat› kültürüne, materyaliz-
mine ‹slam referansl› cevaplar
verdi¤ini, ‹slam Dünyas›’n› imani
yenilenmeye ça¤›rd›¤›n› ve ‹s-
lam’›n di¤er dinlerin tamamlay›-
c›s› oldu¤una dikkat çekti¤ini an-
latt›. 

Yo¤un bir izleyicinin sonu-
na kadar takip etti¤i Aliya ‹zzet-
begoviç’i Anma Toplant›s›’n›n
ikinci oturumunda ise, O’nu çok
iyi tan›yan ve kendisiyle ilgili
önemli anekdotlar aktaran, ayr›-
ca Bosna savafl›nda büyük yarar-
l›l›klarda bulunan Boflnak, Arna-
vut ve Makedon konuflmac›lar
söz ald›. S›ras›yla Aliya’n›n uzun
y›llar bas›n dan›flmanl›¤›n› yapan
Ademir Jerkoviç, Saraybosna
Üniversitesi hocalar›ndan Cema-
lettin Latiç, Balkan edebiyat›n›n
tan›nm›fl simalar›ndan Bosnal›
yazar ‹snam Taljiç ve Makedon-
ya’dan Merhamet Derne¤i Bafl-
kan› ‹smaili Aliya’n›n yapt›¤› ko-
nuflmalar ilgiyle ve heyecanla
dinlendi.

MMOOSSTTAARR KKÖÖPPRRÜÜSSÜÜNNDDEE
BB‹‹RR DDÜÜfifiÜÜNNÜÜRR:: AALL‹‹YYAA

Metin ÇÇ›¤r›kç›
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AAbbdduurrrraahhmmaann DDiilliippaakk ve Prof.
DDoo¤¤uu EErrggiill, her ay›n son Cumar-
tesi ö¤leden sonra, Sultanahmet-
te, Yazarlar Birli¤i / K›zlara¤as›
Medresesinde (Divanyolu, Hoca
Rüstem sk. 6-0212.528 23 57)
büyükler için Yurttafll›k dersleri
verecekler.

‹BB Kültür Daire Baflkanl›¤›n-
ca düzenlenen Kültür etkinlikleri
çerçevesinde gerçeklefltirilecek
programlar›n ilki 24 Kas›mda, sa-
at 16.00 da.

‹lk program›n konusu: ‹stan-
bul’da yurttafl olmak.

‹lk programda uygarl›klar›n
kavflak noktas›nda bir kent olan
‹stanbul’da bir yurttafl olman›n
insanlara kazand›rd›¤› haklar ve
sorumluluklar, geçmiflin bilgi biri-
kimi ve gelece¤in umudu ile bu
günümüzü nas›l anlaml› k›labili-
riz, yurttafl olman›n en genel an-
lamda hak ve sorumluluklar›n›n
çerçevesi nedir sorular›n›n ceva-
b› aranacak.

Program›n ileri bölümlerinde,
‹nsan Hakk›, Demokrasi, Yöneti-
flim, Çevre bilinci, bilgi edinme
hakk›, toplant› ve gösteri, tüketi-
ci haklar›, dernek kurma, dava
açma, toplant› ve gösteri düzen-
leme, yönetime kat›lma gibi ko-
nular ele al›nacak..

Program özellikle insan hak-
lar› aktivistleri, Odalar, Vak›f,
dernek ve sendikalar›n yönetici-
leri, gazeteciler ve halkla iliflkiler
uzmanlar›, toplumsal aktörler,
duyarl› yurttafllar aç›s›ndan bü-
yük önem tafl›yor.

Ord. PProf. DDr. RRichard FFalk vve BBaflörtüsü GGerçe¤i

Ülkemizde 20 y›l› aflk›n bir süredir devam eden baflörtüsü yasak-
lar›n› sosyolojik, psikolojik, hukuki, e¤itsel ve siyasi boyutlar›yla
ortaya koyan ““TTüürrkkiiyyee’’nniinn ÖÖrrttüüllüü GGeerrççee¤¤ii”” ad› verilen ve Hazar
E¤itim Kültür ve Dayan›flma Derne¤i’nin ev sahipli¤i yapt›¤›, Türki-
ye genelinde 1112 kifli üzerinde ve yüz yüze anket tekni¤iyle ger-
çeklefltirilen alan araflt›rmas›n›n sonuçlar›n› paylafl›ld›¤› panel
Merter Gren Park Hotel’de gerçeklefltirildi.

20 Ekim 2007 tarihinde gerçeklefltirilen panelin aç›l›fl konufl-
mas›n› yapan Ord. Prof. Dr. Richard Falk’un ard›ndan Türkiye’nin
yak›ndan tan›d›¤› ayd›n ve akademisyenlerden Prof. Dr. Ümit Me-
riç, Prof. Dr. Mümtaz’er Türköne, Prof. Dr. Hilal Elver, Prof. Dr. Na-
ci Bostanc›, Y›ld›z Ramazano¤lu, Prof. Dr. Melek Göregenli, Prof.
Dr. Ferhat Kentel, Dr. Ayfle Güveli gibi isimler de paneldeki yerle-
rini ald›lar.

AABBDDUURRRRAAHHMMAANN DD‹‹LL‹‹PPAAKK VVEE DDOO⁄⁄UU EERRGG‹‹LL’’DDEENN
BBÜÜYYÜÜKKLLEERR ‹‹ÇÇ‹‹NN YYUURRTTTTAAfifiLLIIKK BB‹‹LLGG‹‹SS‹‹ DDEERRSSLLEERR‹‹

Etkinlikler
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Yans›malar

B
ir akflam Jeremy okuldan
eve s›k›nt›l› bir flekilde
geldi. ‹ngilizce ö¤retmeni

ona bir ev ödevi vermiflti : "Tele-
vizyonu bir hafta boyunca kapat
ve bu deneyimini kaleme al." Ne
kadar düflündüyse içinden ç›ka-
mad› çocuk. Tam bir hafta tele-
vizyonsuz yaflamak akl›n alaca¤›
fley de¤ildi. "O¤lum paniklemiflti"
diyordu Jeremy'nin babas›.
"Ödev üzerinde düflündükçe,
korkusu bak›fllar›ndan anlafl›labi-
liyordu." Asl›nda Conrad ailesi
televizyon ba¤›ml›s› de¤ildi. Fa-
kat profesyonel basketbol maç-
lar› onlar›n en zay›f yönleriydi.
‹flin aksi taraf›, tam o s›ralarda
NBA maçlar› oynan›yordu. Daha
da kötüsü, o bir hafta içinde, ya-
flad›klar› flehrin tak›m› bir dizi
maç oynayacakt›. Bu yüzden
"ö¤retmen bu ödevi sanki Je-
remy'e de¤il de bana vermifl gibi
a¤›r geldi" diyordu Jeremy'nin
babas›. Sonuç herkes için sürpriz
oldu. Bütün aile çok farkl› bir haf-
ta geçirdi. Televizyondan seyre-
demedikleri iki önemli maç› tri-
bünlerde seyrettiler. Tiyatroya
gittiler, arkadafllar›n› ziyaret et-
tiler. Evde o zamana kadar yapa-
mad›klar› meflgaleler buldular.
Örne¤in; mutfakta anneye yar-
d›m ettiler. Dahas› Jeremy piya-
no derslerine bafllad›. Emekli ö¤-

retmen olan baba "me¤er ne ka-
dar çok vaktimiz varm›fl" derken,
ilginç bir benzetme yapt›: "Bir
haftal›k tecrübemle herkese di-
yorum ki, televizyonunuzu kapa-
t›n. Bu küçük ifl, sizin beyninizi
m›s›r lâpas› olmaktan kurtara-
cakt›r." Jeremy'nin ö¤retmeni,
verdi¤i ödev için nereden esin-
lenmiflti bilemiyoruz. Fakat bir
haftal›¤›na televizyonu kapat-
mak, son y›llarda gittikçe yayg›n-
laflan bir eylem. Dünyada televiz-
yonun tuza¤›na ilk olarak ve en
yayg›n biçimde düflen Amerika
içinde baz› sivil gruplar, flimdi bu
tuzaktan kurtulmay› amaçlayan
eylemlerin öncülü¤ünü yap›yor-

lar. Bu eylemlerden en dikkat çe-
kici ve yayg›n olan› ise "TV Turn
off Week" yani "TV kapatma haf-
tas›". Bu eylemin temel amac›,
insanlar›n y›lda bir hafta için de
olsa televizyon karfl›s›nda harca-
d›klar› zaman› azaltmak ve in-
sanlar›n zihnine daha faydal›
fleyler yapabilecekleri anlay›fl›n›
yerlefltirebilmek. Bu haftay› dü-
zenleyenler ve destek verenler,
insanlara flu mesaj› aktar›yorlar:
"Sadece bir haftal›¤›na televiz-
yonunu kapat, sonra bak neler
olacak!" TV kapatma haftas› ilk
olarak 1995 y›l›nda kutlanmaya
bafllanm›fl. Daha ilk y›l›nda bu fa-
aliyete 45 bin okul ve 8 milyon-
dan fazla insan kat›lm›fl. Bu uy-
gulamay› örgütlü olarak ilk baflla-
tan ise sonradan TV-Turn off
Network TV Kapatma Yay›n A¤›)
ismini alan TV Free America
(TV'den Ba¤›ms›z Amerika) isim-
li özel bir kurulufl. Bu kurulufl fa-
aliyetlerinde kâr amac› gütmü-
yor, herhangi bir siyasi e¤ilimi
yok. 1995 y›l›ndan beri TV yi ka-
patma haftas›na do¤rudan kat›-
lan Amerikal›lar›n say›s› ise 25
milyon civar›nda. TV-Turnoff
Network'ün çok çarp›c› bir sloga-
n› var: "Turn off TV - Turn on Li-
fe!" yani "Televizyonu kapat, ha-
yata kat›l!" TV kapatma haftas›
Amerika'da do¤duktan sonra di-
¤er ülkelere de yay›lmaya baflla-
d›. Fakat bu eylem flatafatl› bir
flekilde duyurulma imkân›ndan
yoksun. Bir defa televizyonlar bu
eylemle ilgili ne bir haber yay›m-
l›yor, ne de bir reklâm kabul edi-
yor. Zaten bu eylemi organize
eden gruplar büyük sermaye sa-
hibi olmad›¤› için, bir tan›t›m
kampanyas›na ay›racak genifl im-
kânlar› yok. Bununla beraber ha-
reket derinden derine yay›l›yor
ve çeflitli ülkelerde kendisine tu-
tunacak bir zemin buluyor. 

TTEELLEEVV‹‹ZZYYOONNUU KKAAPPAATT!!

Abid YYaflaro¤lu
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‹
nsano¤lunun bafl›na neler ge-
lir bilinmez. Bir bakars›n k›s-
metin aç›l›r, olmayacak ni-

metler ya¤maya bafllar etraf›na.
Bazen de gerçekleflmesi müm-
kün olan olmaz, her fley tersine
döner, var bildi¤in imkânlar›n kufl
olup uçar elinden. Arkas›ndan
bakakal›rs›n. Yahut hikâyemizde
oldu¤u gibi k›smetse eninde so-
nunda döner gelir…

Görüntüsüne göre hali vakti
düflük bir adam›n bahçesinin bir
köflesinde bir türlü sat›p atama-
d›¤› bir eflek semeri varm›fl. Za-
man zaman, kar›s› kocas›na “Bu
pis semeri burada ne diye tutu-
yorsun; bahçenin havas›n› bozu-
yor, bunu bir fakire ver de seva-
ba gir” diye her vesile ç›k›fl›r du-
rurmufl. Anne babas›n›n her gün
b›kt›ran münakaflas›n› duyan
haylaz o¤ullar› paras›z kald›¤› bir
gün bu semeri omuzlay›p komflu-
lar› olan bir semerciye götürüp
az bir paraya satm›fl
ama ilave de etmifl.
“Bak dostum, bu seme-
ri sana bir flartla sat›-
yorum; babam bu se-
meri benden isterse al-
d›¤›m paray› sana iade
eder, semeri al›r›m” di-
ye flart koflmufl. Semer-
ci de “Aman komflum;
ben bu periflan semeri
senden komfluluk hat›r›
için al›yorum, ne zaman

istersen gel, geri al” demifl. Deli-

kanl› semerciden ald›¤› paray›

memnuniyetle cebine indirip

uzaklaflm›fl. Birkaç gün sonra se-

merciye fakir bir müflteri gelip

“Bana ucuza verece¤in bir semer

var m›?” demifl. Semerci, “Var

ama gelip benden isteyebilirler,

sen iflini gördükten sonra bana

geri verirsin, al git.” demifl. Al›c›

“Olur ama ancak 1 ay sonra geti-

rebilirim, uzak bir yere gidece-

¤im” demifl. Anlaflm›fllar ve se-

meri az bir paraya al›p gitmifl.

Delikanl›n›n babas› semeri

yerinde göremeyince bir k›ya-

mettir kopmufl. Çocu¤u yan›na

ça¤›r›p iki tokat att›ktan sonra

“Git semeri bana getir hemen,

getirmezsen seni satt›¤›na pifl-

man ederim” demifl. O¤lan a¤la-

yarak semerciye gidip semeri ge-

ri istemifl. Semerci “Ben semeri

satt›m, olur ama ancak bir ay

sonra geri verebilirim” demifl.

O¤lan babas›na a¤layarak duru-
mu anlatm›fl. Babas› yemeden iç-
meden kesilmifl. Kasvet içinde,
periflan bir flekilde bir ay bekle-
mifl; beklemifl ama evin de tad›
tuzu kaçm›fl.

Me¤er adamca¤›z senelerden
beri biriktirdi¤i alt›nlar›n› seme-
rin görülmeyen bir yerine diker
saklarm›fl. Yani bu eflek semerin-
de adam›n bütün varl›¤› dikili du-
rurmufl. Semeri alan adam Ye-
men’e gitmifl, yine o semere ald›-
¤› eflyalar› yükleyerek geri dön-
müfl. Semerciye “Al semerini ge-
ri getirdim” demifl. Semerci deli-
kanl›y› bularak semeri iade et-
mifl.

Babas› semerine ve dolay›s›y-
la servetine kavuflunca olay›n
mahiyetini duyan flair komflusu
flu beyti söylemifl:

““KK››ssmmeettssee ddöönneerr YYeemmeenn’’ddeenn
KK››ssmmeett ddee¤¤iillssee ddüüflfleerr ddee--

hheenn**ddeenn””

Bir baflka deyiflle, Nas-
reddin Hoca’n›n buyurdu-
¤u gibi:

““HHiikkmmeett--ii HHüüddaa ffaakkiirr
kkuulluunnuu sseevviinnddiirreeccee¤¤ii zzaa--
mmaann öönnccee eeflflee¤¤iinnii kkaayybbeett--
ttiirriirr ssoonnrraa bbuulldduurruurr sseevviinn--
ddiirriirr……””

Kal›n sa¤l›cakla…

* Dehen: Farsça’da a¤›z anla-

m›na gelmektedir.

Semer vve KK›smet
Fahrettin GGör

Aynadaki Tebessüm
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DERS BB‹R: ERMEN‹ MESELES‹

"Ermeni tasar›s›", ABD Temsilciler Meclisi'nin ilgili komisyonun-
da oyland›ktan sonra, komisyon baflkan›, ortaya ç›kan sonucu
tahfif etmek için bu konunun Türkiye Cumhuriyeti'ni ilgilendirme-
di¤ini, Osmanl›lara mahsus bir mesele oldu¤unu söyledi... Esa-
sen, Türkiye'de baz› kesimler, 1980'lerde Ermeni meselesi dünya
gündemine yeniden girdi¤inde de böyle düflünmüfltü. Her ne ol-
muflsa, Osmanl›lar döneminde olmufltu, Türkiye Cumhuriyeti'ni
ne ilgilendirirdi ki! 

Türkiye Cumhuriyeti'nin d›fliflleri mensuplar›, elçileri arka
arkaya suikastlere maruz kal›nca, bu savunman›n anlams›z›¤› ko-
layca anlafl›ld›. Tarih devam ediyordu. Türkiye Cumhuriyeti'nin
kurucular› Osmanl› miras›n› reddetse de, Türkiye Devleti, Osman-
l›n›n devam› idi. Baflka kökler aramak, geçmifli yok saymak, tes-
limiyetçi bat›c›l›k sonucu de¤ifltirmiyordu... 

BBiirr HHaallkk››nn AAcc››ll›› TTaarriihhii 
19. yüzy›l›n sonunda bafllayan, 1. Dünya Harbi s›ras›nda

trajik bir flekil alan ve bugün dünyaya "soyk›r›m" olarak kabul et-
tirilmeye çal›fl›lan Ermeni meselesi, Osmanl›lar›n teba-i sad›ka
dedikleri, müslüman halkla yüzy›lard›r gürültüsüz pat›rt›s›z iç içe
yaflayan bir toplulu¤un, terörist-milliyetçi hareketlerle nas›l fela-
kete sürüklenebilece¤inin apaç›k bir örne¤iydi. 

Haf›zam›za "93 Harbi" olarak kaz›nm›fl bulunan 1877-78
Türk-Rus Savafl›, müslümanlar› Anadolu'ya, Ermenileri Kafkas-
ya'ya aktaran bir nüfus mübadelesine yol açt›. 93 Harinden önce
ve savafl boyunca, Rusya'dan onbinlerce müslüman Osmanl› top-
raklar›na geçti. Ayr›ca harb s›ras›nda da Osmanl› topra¤›ndan Rus
taraf›na Ermeni göçü oldu. Bat›'da birlefltirici rol oynayan milli-
yetçilik, Osmanl›ya karfl› ayr›l›kç› flekilde kullan›l›yordu. Yüz y›l
içinde Yunan, S›rp, Bulgar milliyetçilekleri terörle sonuca ulafl-
m›fl, bat› deste¤i ile ba¤›ms›z devletler ortaya ç›km›flt›. 

Ermeni ayr›l›kç› önderlerinden biri, Robert Koleji'nin kuru-

cusu Dr. HHaammlliinn'e Ermeni nokta-i nazar›n› flöyle aç›klar:"H›nçak
çeteleri f›rsat bulunca Türklerle Kürtleri öldürecek, köylerini atefle
verecek ve sonra da¤lara kaçacaklar. Öfke içinde kalan müslü-
manlar Ermenilerin üzerine çullanacak ve onlar› k›y›mdan geçire-
cek, sonuçta Rusya, insanl›k ve H›ristiyan medeniyeti ad›na, ifle
kar›flacak... Milyonlarca kad›n›n ve çocu¤un kan› üzerinde ç›¤l›k-
lar halinde duyulacak Ermenilerin feryad›na da sa¤›r kalmayacak-
t›r. Baflka bir ümidimiz de yok" 

Bat›, h›ristiyanl›k ad›na, medeniyet ad›na, insan haklar› ad›-
na meseleye müdahil olacak, Osmanl› bask› alt›nda tutulacak ve
cezaland›r›lacak... 

Bu çerçevede cereyan eden hadiseler, aradan bu kadar za-
man geçtikten sonra Cumhuriyet yöneticilerinin de zihnine kaz›n-
m›fl durumda! 

EErrmmeennii MMeesseelleessiinniinn KK››ssaa TTaarriihhii 
Do¤u Anadolu'da müslümanlarla Ermeni çeteciler aras›nda

19. yüzy›l›n sonunda bafllayan çekiflme 1. Dünya Savafl› s›ras›n-
da zirveye ulafl›r. Osmanl› ve Rus ordular› savafl›rken, Do¤u Ana-
dolu ve Güney Kafkasya müslümanlar› ile Ermeniler aras›nda ça-
t›flma bafllar. Amerikal› nüfus bilimci Justin Mc Carty'nin ifadele-
riyle, "meseleye sivil halk›n ve ordular›n vermifl oldu¤u kay›plar
yönünden bak›l›rsa, do¤uda 1914 ile 1920 y›llar› aras›nda cere-
yan edenler, insanl›k tarihi boyunca en yüksek kayba yol açm›fl
savafllar aras›ndad›r. Savafl sonras›nda Van, Bitlis, Bayezit ve Er-
zincan gibi flehirler büyük nisbette harabeye dönmüfl, binlerce
köy yok olmufl ve milyonlarca insan ölmüfltü. Ba¤›ms›z bir millet
kimli¤i/‹stiklal kazanmak için ayaklanan Ermeniler sonuçta, kendi
kendilerinin efendisi olmad›klar› bir Sovyet Cumhuriyeti içinde
b›rak›lm›fllard›..." 
Ermeni meselesini, yukar›da ismi an›lan ABD'li bilim adam›n›n
yak›n dönemde yay›nlanm›fl kitab›ndan özetlemek istiyoruz: DDee-
aatthh aanndd EExxiillee//TThhee EEtthhnniicc cclleeaannssiinngg ooff OOttttoommaann mmüüsslliimmss, 1821-
1922). "Ölüm ve Sürgün/Osmanl› müslümanlar›n›n etnik temizli-
¤i, 1821-1922"

ERMEN‹ MMESELES‹NDEN KKUZEY IIRAK’A

TAR‹H DERSLER‹
tarihten kaçanlara günlük dersler...

DD.. MMeehhmmeett DDoo¤¤aann
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Ermeni âsilerinin teflkil etti¤i çeteler Van flehrini 13-14 Ni-
san 1915'te Osmanl›lardan al›p Rus birliklerine teslim etti. 31
May›s 1915'te Ruslar› flehrin Ermeni halk› ç›lg›n gösterilerle kar-
fl›lad›. Temmuz sonlar›nda Osmanl›lar güçlü birlikler sevk ederek
Ruslar› ve Ermenileri Van ve civar›ndan söküp ç›kard›lar. 

Savafl›n ilk y›llar›nda Osmanl›lar Do¤u Anadolu'nun tama-
m›nda Ermeni ayaklanmalar› ile u¤rafl›yorlard›. Yaln›z Van'daki
isyan geçici olarak baflar› kazanm›flt›. Di¤er ayaklanmalar çok bü-
yük can kayb›na yol açt› ve Osmanl›n›n cephedeki durumuna bü-
yük ölçüde tesir etti. 1916 y›l›n›n 16 fiubat günü Erzurum Ruslar
taraf›ndan iflgal edildi. Ayni gün Mufl düfltü. Bitlis 3 Mart, Rize 8
Mart, Trabzon 16 Nisan 1916'da Ruslar›n eline geçti. Ruslar 17
Temmuz'da Bayburt'u, 25 Temmuz'da Erzincan'› iflgal etti. 

Ruslar, Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun savafla girece¤ini fark
ettikleri anda, Do¤u Anadolu'da Ermeniler ayakland›! ‹syanc› Er-
meniler, temin edilmesi veya bedelinin ödenmesi genifl ölçüde
Ruslarca üstlenilmis olan muazzam miktarda malzemeyi ve silah›
depolam›fl bulunuyorlard›. Bunlar özellikle Ermeni köylerinde
saklan›yordu. Ermenilerin tüfekleri, Osmanl› ordusunun kullan-
d›klar›ndan daha iyi idi. Müfettifller, Pervari ilçesi ve 10 köyde,
büyük miktarda saklanm›fl silah buldular. Mufl, Diyarbekir ve Si-
vas'ta çok say›da tüfek ve dinamit ele geçirildi. Daha sonra geli-
flen olaylar, bulunan silahlar›n, gizlenenlerin sadece küçük bir
k›sm› oldu¤unu gösterdi. Meclis-i Mebusan'›n eski Ermeni
meb'uslar›ndan GGaarroo PPaasstt››rrmmaacc››yyaann 1000'den fazla muharibi bu-
lunan bir çete kurdu. Rus Kafkasyas›nda Taflnak Partisi, Osmanl›
topraklar›na girecek çeteler için eleman toplad›. Çete kuvvetlerine
Osmanl› ordusundan firar eden çok say›da Ermeni asker kaça¤›
da kat›ld›. 

Bu s›rada Ermeniler ve müslümanlar halk›n kar›fl›k olarak
yaflad›¤› mahallerden ayr›l›p, halk› yaln›z Ermeni veya yaln›z
müslüman olan köylerde topland›lar. Mufl, Van ve Bitlis'ten gel-
me yaklafl›k alt› ila sekiz bin kiflilik Ermeni çeteci, Ka¤›zman civa-
r›nda birikti. Anadolu Ermenilerinden oluflan alt› bin kiflilik di¤er
bir grup, I¤d›r'da teflkilatland›. Yaln›z Sivas ilinden 30.000 silah-
l› Ermeni birliklerine kat›lm›flt›.

Bafllang›çta Osmanl› askerî birlikleri, postahaneler, jandar-
ma karakollar› ve askerlik daireleri sald›r›ya u¤rad›. Mufl, Çatak,
Suflehri, Zeytun, Dörtyol ve baflka birçok mahalde bu sald›r›lar
devam etti. 1914 y›l› Aral›k ay›ndan bafllayarak bütün Do¤u Ana-
dolu'da telgraf telleri kesildi. Zeytun (Marafl'ta bir kasaba) sokak-
lar›nda âsiler ile Osmanl› zaptiyeleri aras›nda meydan savafl› gibi
çat›flmalar vuku buldu. Diyarbekir'de Ermeni asker kaçaklar›ndan
bir grup, müslüman köylerine sald›rd›. Van, Zeytun, Mufl, Refla-
diye ve Gevafl'ta ve di¤er kasabalarda ayaklanmalar veya Osman-
l› birliklerine sald›r›lar, tehcir (göç ettirme) emrinin verilmesinden
(26 May›s 1915) önce olmufltur. 1915 y›l›n›n may›s›na gelindi-
¤inde, Do¤u Anadolu art›k iç savafl›n ortas›na düflmüfl bulunu-
yordu. 

Osmanl›n›n Verdi¤i Karfl›l›k: Ermeni isyan›na Osmanl›n›n
verdi¤i karfl›l›k, gerilla savafl› ile u¤raflmak zorunda kalan di¤er

20. yüzy›l devletlerinin yapt›klar›n›n hemen hemen ayn› idi: Ma-
hallî destekleyicileri uzaklaflt›rarak, çetecileri dayanaks›z b›rak-
mak. Osmanl›lar, Ermeni âsilerin Ermeni halk›nca desteklendi¤i-
ni biliyorlard›. Bu yüzden radikal bir fiil gerçeklefltirme karar› al-
d›lar. ‹lk emirler 26 May›s 1915'te gönderildi. Tehcirin amac›, ka-
labal›k olduklar› yerlerden Ermeni nüfusu kayd›rarak, bu yo¤un-
lu¤u tahfif etmek ve Ermenileri savafl alanlar›ndan ve önemli te-
sislerden uzak tutmakt›. Yerlefltirme sonras›nda, hiçbir bölgede
Ermenilerin oran› % 10'u geçmeyecekti. Göçürülen Ermenilerin
güvenli¤ini sa¤lamak merkezî hükümete düflerdi; ama merkezî
hükümetin bu aç›dan durumu t›pk› mahallî idare birimlerindeki
gibiydi. Ermeni kafilelerini korumak için düzenli ordu birliklerini
görevlendirmek, bu birlikleri Ruslara karfl› savaflmaktan al›koy-
mak demek olacakt›. O s›ralar merkezî hükümetten böyle bir fley
yapamas› beklenemezdi. 

Kafilelerin yan›nda görevlendirilmifl az say›da jandarma on-
lar›, mesela Kürtlerin silahl› sald›r›lar›ndan koruyam›yordu. Baz›
Osmanl› memurlar›, Ermenilerin soyulup so¤ana çevrilmesine,
hatta bazen onlar›n öldürülmesine kat›ld›lar. Osmanl› Devleti bu
gerçe¤i tan›d› ve Ermenilere karfl› ifllenen suçlar dolay›s›yla bir-
çok Türk yarg›land›. 1397 kifli bu flekilde mahkûm olmufl, baz›la-
r› idam edildi... 

Mc Carty, Ermeni nüfusunun zayiat›na dikkati çeken ve hat-
ta bunu abartan bat›l›lar›n aksine, ayn› bölgede müslüman nüfu-
sun büyük kay›p verdi¤ini belirtiyor: 

"On y›l içinde (1912-1922) , Osmanl› Devleti'nin do¤u ve
güney do¤u vilayetlerinde muazzam nüfus kayb› meydana geldi.
Van ve Bitlis müslümanlar›n›n %62'si, Erzurum müslümanlar›n›n
%31, Diyarbekir müslümanlar›n›n %26's› yok edilmiflti. Müslü-
man nüfus kayb› Elaziz'de %16, Sivas'da %15, Halep vilayetinin
Cumhuriyet'ten sonra Türkiye s›n›rlar› içinde kalan bölümünde
%9, Adana'da %7, ve Trabzon'da %4 olmufltu." 

ABD'li bilim adam›n›n konuyla ilgili son hükmü de flöyle: 
"Tarihî olaylar›n çarp›t›lmas›n›n en iyi örne¤i, Osmanl› ülke-

sinin Do¤u k›sm›nda I. Dünya Savafl› döneminde olan bitenlerin
ça¤dafl tarih kitaplar›ndaki al›fl›lm›fl ele al›n›fl fleklidir. Tarih ki-
taplar›n›n ço¤unda sadece Osmanl›n›n Ermenileri göçe zorlama-
s›ndan söz edilir. Asl›nda, Balkanlarda ve Kafkaslarda olanlar›n
tarihçesinden Osmanl›lar, Do¤u Anadolu'da Ermenilerin ç›kara-
ca¤› isyan›n ve Rus istilas›n›n nelere yol açaca¤›n› çok iyi biliyor-
lard›. Bulgaristan'da, Makedonya'da, Yunanistan'da unutulmas›
imkâns›z k›tallere flahit olunmufltu. Osmanl›lar Anadolu'da farkl›
bir sonuç bekleyebilirler miydi? TTaarriihhîî ggeelliiflflmmeelleerr bbüüttüünnüü iiççiinnddee,,
OOssmmaannll›› EErrmmeenniilleerriinniinn tteehhcciirrii aakkllaa uuyygguunndduurr.. TTeehhcciirr,, aannccaakk,, aahhllaa-
kkîî aaçç››ddaann ddoo¤¤rruu bbuulluunnmmaayyaabbiilliirr..""

""EErrmmeennii MMeesseelleessii"" NNeeddeenn YYeenniiddeenn GGüünnddeemmddee?? 
Bir kaç y›l önce Frans›z meclisi t›pk› "Yahudi soyk›r›m›"n›

reddedenlerin cezaland›r›lmas› gibi, Ermeni soyk›r›m›n› redde-
denlerin de cezaland›r›lmas› yönünde bir karar alm›flt›. fiimdi
ABD'de konu Türkiye'nin gözlerinin içine baka baka gündemde
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tutuluyor. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi aç›k. Dünya sistemi
yeniden tan›mlan›yor. Bu tan›mlama, yüz y›ll›k statükoyu sarsa-
cak. Türkiye bu statüko de¤ifliminin merkezinde. Osmanl› miras›,
1920'lerde, dünyan›n o zaman tek hükümran gücü olan ‹ngiltere
taraf›ndan paylaflt›r›ld›.   Bunun için Osmanl› devre d›fl› b›rak›ld›
ve ne onun yerine masaya oturtulan Türklere soruldu, ne de pay-
lafl›m›n konusu olan arazilerde yaflayan halklara. Bölgede önce
‹ngiliz ve Frans›z manda yönetimleri kuruldu, sonra sözde ba¤›m-
s›z devletçikler ortaya ç›kar›ld›. Bütün Ortado¤u, masa bafl›nda
cetvelle çizilmifl haritalara göre tan›mland›. S›n›r›n bu taraf› ile öte
taraf› aras›nda fark yoktu... 

Bu paylafl›mda, tarihî miras› reddetmek zorunda kalan Tür-
kiye'ye yine de büyükçe bir pay kalm›flt›. Bunun sebebi, o s›rada
yükselen bolflevik tehlikesi idi. Türkiye bolflevik Rusya ile bat›n›n
ve zengin petrol yataklar›na sahip Ortado¤u'nun s›n›r›nda idi. Ba-
t› ile Sovyetler aras›nda geniflçe tampon bir arazi bulunmas› bat›
menfaatlerine uygun düflerdi. Türkiye'nin yak›n dönemi böyle be-
lirlendi ve belirsizliklerin üstü böyle örtüldü. fiimdi dünya yeni-
den yap›land›r›lacaksa, neredeyse yüz y›l Sovyet/Rus kesiminde
kalm›fl ve böylece bat› için kullan›labilir olmaktan ç›km›fl olan Er-
menistan kritik bir konumdad›r. Bat›, ABD s›n›rlar› Ermenis-
tan'dan bafllatmak istiyor. Karadeniz'i, Hazar'›, bölgedeki enerji
kaynaklar›n› kontrol etmek için Gürcistan'a ve Ermenistan'a ihti-
yac› var. Türkiye'nin bask›s› alt›ndaki küçücük Ermenistan'›n bir
varl›k göstermesi mümkün de¤il. Soyk›r›m bask›s› ile, t›pk› Filis-
tin'de ‹srail'in kuruldu¤u gibi, Türkiye'nin kuzey do¤u topraklar›-
n›n bir k›sm› Ermenistan'a verilebilir! Böyle bir ihtimal olmasa bi-
le bu ihtimalin gündemde tutulmas›, Türkiyeye sürekli bask› uy-
gulamak için gereklidir... 

DERS ‹‹K‹: MUSUL MESELES‹

Türkiye Ermeni meselesi ile u¤rafl›rken, baflka bir Osmanl› baki-
yesi mesele de gündemdeki yerini koruyordu. 1920'lerde "Musul
meselesi" denilen bu konu, Lozan'da çözümlenememifl, Lo-
zan'dan sonra 1926'da, Türkiye'nin medenî bat› alemi içinde ka-
bul görmesi için ‹ngilizlerin lehine halledilivermiflti! Musul-Ker-
kük, esas›nda Misak-› Millî s›n›rlar› içinde idi. ‹ngilizler de Mu-
sul'da büyük petrol yataklar› olmasa idi, buna karfl› ç›kmayacak-
lard›. Fakat, dünyan›n o zamanlar yeni ve vazgeçilmez enerji kay-
na¤› petrolün varl›¤›, ‹ngilizleri bu meseleyi kendi lehlerinde hal-
letme konusunda ›srarc› yap›yordu. Neticede, istediklerin ald›lar.
Halbuki Lozan'daki prensip de ortada idi: Türkiye'nin güney s›n›r-
lar›, Kürt ve Türklerin ço¤unlukta oldu¤u yerlerin Türkiye'ye b›ra-
k›lmas› fleklinde çizilmiflti. Musul-Kerkük de bu tarife uygundu... 

MMiillllii MMüüccaaddee vvee IIrraakk 
Misak-› Millî s›n›rlar› içinde bulunan Musul-Kerkük'ün du-

rumu, Millî Mücadele s›ras›nda Irak'la ilgili tutumu etkilemifltir.
Irak'ta Arap afliretleri ingilizlere karfl› aktif hâle getirilmeye çal›fl›-
l›rken, Mustafa Kemal Pafla'n›n da baz› afliret reisleriyle sürekli ir-

tibat hâlinde oldu¤u anlafl›lmaktad›r.   Kuvay-› Milliye'nin Arap
afliretlerini harekete geçirme faaliyeti, Irak'›n Türkiye'ye yak›n böl-
gesi ile s›n›rl› kalmam›fl, Irak'›n güney ve orta kesimlerine kadar

uzanm›flt›r. [1]

Ankara'da 1921 a¤ustosunda, içinde kabineden vekillerin
de bulundu¤u bir heyet Kerbela'da gizli bir afliret konferans› dü-
zenlenmesi için haz›rlanan program› son defa gözden geçirmifltir.
Konferans›n amac›, ingilizlere karfl› mücadeleyi sistemli hâle ge-
tirmektir. 

fifieeyyhh AAhhmmeedd SSeennuussîî vvee MMiillllîî MMüüccaaddeellee
Millî Mücadele s›ras›nda ‹slâm âlemine mücadelenin duyu-

rulmas› ile görevlendirilen, emperyalizme karfl› mücadele ile te-
mayüz etmifl bir tarikat›n lideri olan fifieeyyhh AAhhmmeeddüü''flfl--fifieerriiff SSeennuussîî,
dinî nüfuzunu kullanarak Arap ve Kürt afliret reisleri ile iliflki kur-
mufl, ‹ngilizlere ve kukla hükümdar Faysal'a karfl› müslümanlar›n

Ankara'ya destek vermesi için çal›flm›flt›r. [2]

Senusîlik, SSiiddii MMuuhhaammmmeedd ‹‹bbnn AAllii EEss--SSeennuussîî'nin 19. yüzy›-
l›n ilk yar›s›nda kuzey Afrika'da kurdu¤u bir tarikatt›r. Senusî,
müntesiplerine ahlâk ve inanç mükemmelli¤i telkini yan›nda, Ce-
zayir'de ve Libya'da Frans›z istilas›na karfl› tavr› ile de dikkati çek-
ti. O¤lu, AAhhmmeeddüü''ll--MMeehhddîî babas›n›n  yolundan devam etti, Fran-
s›zlara karfl› mücadeleyi sürdürdü. Seyyid Mehdi 1902'de vefat
edince, o¤lu ‹dris küçük oldu¤u için ye¤eni AAhhmmeeddüü''flfl--fifieerriiff tari-
kat›n fleyhi oldu. 1873'de Ca¤bub'da dünyaya gelmifl olan AAhhmmee-
ddüü''flfl--fifieerriiff SSeennuussîî 1911'de ‹talyanlar›n Trablusgarb'› (Libya) iflgal
için harekete geçmesi üzerine, Osmanl› kuvvetleriyle iflbirli¤i
içinde 1918'e kadar sürecek direnifl hareketini yürüttü. 

Osmanl› güçleri Libyay› terk ederken, fieyh Senusî Halife
naibi ve Libya valisi olarak tayin edildi. Osmanl› askerleri Libya'y›
terkettikten sonra da da¤l›k arazide düflmana karfl› mücadele ver-
di. 1. Dünya harbi s›ras›nda Mukaddes Cihad ilan edilmesi üzeri-
ne, M›s›r'daki ‹ngiliz kuvvetlerine karfl› savaflt›, fakat baflar›l› ola-
mad›. 

AAhhmmeeddüü''flfl--fifieerriiff SSeennuussîî, 1. Dünya Harbi'nin son döneminde
Sultan Reflad ad›na ‹stanbul'a dâvet edildi. Harbiye Naz›r› Enver
Pafla, Teflkilat-› Mahsusa Reisi Hüsameddin'e (Ertürk) Askerî Di-
van-› Temyiz (Askerî Yarg›tay) Reisi Bingazili Yusuf fietvan'› bir
Alman denizalt›s› ile Libya'ya ulaflt›rmas›n›, böylece fieyh Senu-
sî'nin Padiflah ad›na dâvetle ‹stanbula getirilmesinin sa¤lanmas›-
n› emrediyor. Onun ‹slâm dünyas›nda ortaya ç›kan ihtilaflar› ya-
t›flt›rmak için bir geziye ç›kmas›, fierif Hüseyin'in isyan›ndan son-
ra Osmanl›'ya ve hilafete ba¤l›l›¤›n güçlendirilmesi için faaliyette
bulunmas› arzu edilmektedir. E¤er, fierif Hüseyin'in mukavemeti
k›r›lamazsa, fieyh Senusî Hicaz kral› olarak ilân edilecektir. Top-
kap› Saray›'nda misafir edilen fieyh Senusî, harekete geçmeden,
SSuullttaann RReeflflaadd vefat etti. VVaahhiiddeettddiinn'in Eyüp Sultan'daki k›l›ç ku-
flanma merasiminde yeni padiflaha k›l›c› AAhhmmeeddüü''flfl--fifieerriiff SSeennuussîî
kuflatt›. VVaahhiiddeettddiinn, EEnnvveerr PPaaflflaa'n›n projesi olan Arap âleminde
fifieeyyhh SSeennuussîî 'nin yeni bir rol üstlenmesine s›cak bakmad›. Onun
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sayg›de¤er bir misafir olarak Bursa'da ikametini uygun gördü. [3]

fifieeyyhh SSeennuussîî, Mütareke'den sonra bafllayan süreçte, Kuva-y›
Milliye'yi desteklemek ve ‹stanbul'la Ankara 'n›n iliflkilerini dü-
zeltmek için 1920 kas›m›nda Ankara'ya geçti. Bu geçiflin Mustafa
Kemal Pafla'n›n dâveti üzerine oldu¤u, M. Kemal Pafla ve arka-
dafllar›n›n kendisini Eskiflehir'de karfl›lad›klar› belirtilmektedir.
[4] fieyh Senusî 15 Kas›m 1920'de TBMM'ni ziyaret etti. 25 ka-
s›mda TBMM fieyh Senusî flerefine bir ziyafet verdi ve bu ziyafet-

te Mustafa Kemal Pafla bir konuflma yapt›. [5] Libya'daki müca-
dele s›ras›nda Ahmedü'fl-fierif'le tan›flm›fl olan M. Kemal Pafla
konuflmas›na, ‹talyanlar›n Libya'y› iflgali üzerine M›s›r yoluyla
Osmanl› Afrikas›n›n bu bölgesine giderken M›s›r'da ingilizlerin
müslümanlara uygulad›¤› zulüm ve tahakküme flahit oldu¤unu,
Libya'ya ulaflt›klar›nda orada necib insanlar›n, kahraman müca-
hidlerin topland›¤› bir k›t'a bulundu¤unu anlad›klar›n›, büyük sa-
mimiyet ve vefakârl›k gösteren Senüsîleri tarihin emsaliz kahra-
manlar› olarak selâmlad›klar›n› belirterek bafllamaktad›r. 

Mustafa Kemal Pafla konuflmas›nda senusîli¤i, di¤er tarikat-
lar gibi s›rf dinî maksatlar gütmemesi yüzünden över. Bu tarikat
siyasî gayeler takib ederek bölgede yaflayan müslümanlar›n hür-
riyet ve istiklâllerini sa¤lamak için meydana getirilmifltir. Bu yol-
da gösterdi¤i yaklafl›k doksan senelik faaliyet, türkler ve müslü-
manlar için övünme vesilesidir. Bu arada, Mustafa Kemal Pafla,
Anadolu'da yürütülen mücadeleyi de " bbüüyyüükk cciihhaadd" olarak adlan-
d›rmakta ve fieyh Senusî'nin bu mücadeleyi meflrû addetmesinin
önemine vurgu yapmaktad›r. Bütün ‹slâm dünyas›n›n sevgi ve
sayg›s›n› kazanm›fl olan bu tarikati ve onun seçkin temsilcisini
baflkan› oldu¤u TBMM ad›na ve kendi ad›na minnetle anmaktad›r.
Pafla, bu arada, TBMM hükümetini de "islâm›n tek ümidi" olarak

nitelendirmektedir. [6]

M. Kemal Pafla, fieyh Senusî'nin bilhassa do¤u ve güney
do¤uda dolaflarak irflatta bulunmas›n› istedi. O da bütün do¤u ve
güney do¤uyu dolaflarak mahallî-dinî k›yafeti ile konuflmalar yap-
t›, vaazlar verdi. Onun kendi ülkesi dururken, Türkiye'nin istiklâli
için çal›flmas› hem içte hem d›flta büyük tesir uyand›rd›. Bilhassa
1921 flubat›nda Sivas'da onun öncülü¤ünde düzenlenen ‹ttihad-›
‹slâm Kongresi Millî Mücadele'ye ‹slâm dünyas›n›n ilgi duymas›-
na ve gerekli deste¤i vermesine zemin haz›rlad›. Senusî Anadolu
halk›ndan büyük ilgi ve sayg› gördü.   Güneydo¤uda Kürt ve Arap
afliret reisleriyle görüflmelerde bulundu, onlar›n Ankara yönetimi-
ne sadakat göstermelerini sa¤lad›.

fieyh Senusî'nin Arap afliretlerinin ingilizlere karfl› tutum al-
mas›nda ve Ankara'ya destek vermesindeki rolü bilhassa önemli-
dir. ‹ngilizler Ankara'n›n bu etkisi karfl›s›nda, Irak'taki askerî bir-
liklerinin mevcudunu azaltamad›lar. 

‹talyanlar›n, Mütareke'den sonra, ‹stanbul'da ve Anadolu'da
fieyh Senusî ve libyal›lar›n pefline düfltükleri anlafl›l›yor. ‹talyan
yüksek komiseri Kont Sforza, Anadolu'ya geçmeden önce M. Ke-
mal Pafla ile Senusî meselesini konuflmufltur. Burada dile getiri-
len husus, Türkiye'nin Libya ile özellikle Ahmedü'fl-fierif ve çev-

resindekilerle iliflkilerini kesmesidir. Yüksek komiser, Ahmed Se-
nusî ile de temas aram›fl ve ona ‹talyan hükümranl›¤›n› kabul et-

mek flart›yla Libya'ya muhtariyet verilebilece¤ini bildirmifltir. [7]

‹talyanlar›n Millî Mücadele s›ras›nda, Ankara yönetimine yak›n
durdu¤u, gerekti¤inde destek verdi¤i bilinmektedir. Ahmed Senu-
sî'nin Millî Mücadele'ye kat›lmas›, bunun için Ankara'ya gitmesi-
nin ‹talya'n›n Ankara yönetimiyle iliflkilerini olumlulaflt›rmas›n›

etkiledi¤i öne sürülmektedir. [8]

(Senusîlik ve Ahmedü'fl-fierif Senusî hakk›nda bkz: Laiklefl-
tirilmifl "Kurtulufl Savafl›"na s›¤mayan büyük bir kahraman: fieyh
Ahmed Senusî)

UUcceeyymmii//AAcceemmii PPaaflflaa
Ankara yönetimine destek konusunda en bilinen isim ise ge-

nifl bir afliret olan Muntaf›klar›n fleyhi Uceymi/Acemi Pafla Es-
Sa'dun idi. "Acemi Pafla, eskiden beri birçok afliret ileri gelenleri
ile din ve düflünce adamlar› gibi 1915 y›l›n›n 12-14 nisan›nda fiu-
aybe savafl›nda ingilizlere karfl› türklerin yan›nda yer alm›flt›." Ace-
mi Pafla, din gayreti yan›nda iktisadî sebepler ve Osmanl›ya gele-
neksel sadakat duygular›yla hareket ediyordu. "Acemi Pafla fiuay-
be savafl›nda flöhretin zirvesine ulaflt›. Osmanl› Devleti kendisini
ödüllendirerek mir-i miran rütbesi verdi." ‹ngilizlerin Acemi Pa-

fla'y› kendi taraflar›n› çekme giriflimleri de sonuç vermedi. [9]

1917 bafllar›nda Osmanl› ordusunun Ba¤dat'tan çekilmesi
üzerine, Acemi Pafla da kabilesiyle yer de¤ifltirdi ve 1919 hazira-
n›nda Cezire (Cizre)'ye geçti. "Acemi Pafla kemalistler yan›nda
çok büyük mevki kazand›. Kendisine özel önem verildi. Irak afli-
retleri aras›nda ba¤lant› sa¤layan kifli oldu." Kuva-y› Milliyecile-
rin programlar›nda Acemi Pafla'n›n ne dereceye kadar önemli bir
yer alm›fl oldu¤unu Amasya Mülâkat› (20-22 ekim 1919) ortaya
koymaktad›r. ‹stanbul Hükmeti ile iliflkilerin gelece¤i görüflülür-
ken, Acemî Pafla'ya müstakil bir madde ayr›lm›fl, kendisinin ve
beraberindeki kiflilerin uygun bir flekilde güçlendirilmesi isten-

mifltir. [10]

Irak-Suriye ve Irak-Türkiye s›n›r bölgelerinde cereyan eden
olaylar ve faaliyetlerde Acemi Pafla'n›n önemli rolü vard›r. Acemi
Pafla Irak'›n hain ingilizlerin elinden kurtar›lmas› için muhalif un-
surlarla iliflki içinde idi. Mustafa Kemal Pafla'n›n Ba¤dat'da bulu-
nan ajan›na 31 mart 1920'de yazd›¤› bir mektupta ‹ngiliz siyaseti-
nin tüm desise ve manevralar› kullanarak ‹slâm kardeflli¤i ba¤lar›-
n› parçalamaya çal›flt›¤›n› belirtmektedir. Kuva-y› Milliyeciler Ace-
mi Pafla'y› Irak "fleyhülmeflayih"i olarak kabul ediyorlard›. Pafla da
yaz›flmalarda bu unvan› kullan›yordu. Ankara'da yap›lacak Büyük
‹slâm Kongresi'nin haz›rl›klar› için Acemi Pafla da Ankara'ya dâvet
edildi. Bu dâvete uzakl›ktan ötürü icabet edemedi ama görüfllerini
yaz›l› olarak bildirdi. Nihaî zafer kazan›ld›ktan sonra tebrik maksa-
d›yla Ankara'ya geldi. Musul üzerine ingilizlere karfl› kuvvet gön-

derilmesi için Mustafa Kemal Pafla'y› ikna etmeye çal›flt›. [11]

Millî Mücadele hareketi, Irak'ta kürtlerle de yak›n iliflki kur-
du. "Kemalist komutanlar Irak kürtleri aras›nda genifl propaganda
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kampanyas› bafllatarak, da¤›tt›klar› dinî içerikli ve cihada dâvet
eder nitelikli broflürlerle, ayn› anda dinî ve millî duygular› uyan-
d›rmaya u¤rafl›yorlard›." "Türk propagandalar› Irak ve ‹ran s›n›rla-
r› boyunca Bervar›bata, Barzan, Goyan, Binyanifl, Geli ve Surci
bölgelerinde dal budak sald›." Kürt gruplar› ad›na Ahmet Taki
Van'a gönderildi. Ahmet Bey orada komutanlarla bulufltu ve Re-
vand›z'a bir askerî hey'et gönderilmesi konusunu görüfltü. 1921
may›s›nda   bölgeye bir askerî kuvvet gönderildi. Kuva-y› Milliye
gücü Revand›z'a yerlefltikten hemen sonra Kürt afliret reisleri,
a¤alar ve nüfuzlu kiflilerle "Meclis-i Millî" ad› verilen yerli bir ida-
re meclisi teflkil edildi. Meclis ingilizlere karfl› ortak askerî icraat

karar› ald›. [12]

1922 bafllar›nda, Revand›z'a daha önce Suriye ve Antep'te
görev yapan kaymakam (yarbay) Ali fiefik (Özdemir) bir müfreze ile
gönderildi. Özdemir beyin maiyetinde bir binbafl›, alt› üste¤men,
alt› te¤men, alt› aste¤men, bir subay namzedi ve bir muhasebe me-
muru bulunuyordu. Özdemir ve heyeti, afliretlerden toplad›¤› milis-
ler ile Frans›z ordusundan türklere kaçan Tunus ve Cezayirli müs-

lüman askerlerden oluflan bir kuvvet meydana getirdi. [13]"Özde-
mir Revand›z'a ulafl›nca, h›zla yerli kürtlerin sempati ve güvenini el-
de etti. Onlar›n gözünde fleyhülislam gibi bir konum kazand›. Onun
için Irak Kürdistan›n›n muhtelif köflelerinden gelen heyetlerin Re-
vand›z karargâh›na ak›n edifli tuhaf karfl›lanmamal›d›r. Heyetler, in-
gilizlere karfl› taflk›n savafl arzusu göstermekte idiler. fiehirde ke-
malistleri temsilen Özdemir'in Kürt kesiminden Hemavend afliret
reislerinden Kerim Fettah, Cebbari afliretinden Seyyid Mehmed,
Piflder afliretinden ‹ngiliz düflman› kolun temsilcisi s›fat›yla Ahmed
A¤a'n›n baflkanl›klar›nda bir toplant› düzenlendi. Bu toplant›da Der-
bend'e bir sald›r› yap›lmas› karar› al›nd›. ‹ngilizler Derbend'in sa-
vunmas›nda biraz gafil davran›nca, f›rsat› kaç›rmayan kürtler kema-
listlerin deste¤i ile Ranya'ya do¤ru 31 a¤ustosta her fleyi k›r›p y›-
kan bir sald›r›ya geçtiler. Bu hücum karfl›s›nda orada bulunan ‹ngi-
liz kuvveteri 1 eylülde hava kuvveti himayesinde Köysancak'a do¤-

ru çekilmek zorunda kald›." [14]

Kuvay-› Milliye'nin kürtlerle iliflkileri gelifltirmesi ve yak›n-
laflmas›, ingilizleri ciddi sûrette endiflelendirdi. ‹ngilizler, Türk
propagandas›na kanmayacak, halk gözünde itibarl› bir Kürt büyü-
¤ü aramaya bafllad›lar. Böylece 1922 y›l›nda fieyh Mahmud'un
Süleymaniye'ye geri dönmesi kararlaflt›r›ld›. Bu sayede bölgede-
ki ororite bofllu¤u doldurulacak, Kuva-y› Milliye etkisine s›n›r çe-
kilecekti. Kral Faysal da Irak ordusundan birkaç subay› fieyh
Mahmud'un emrine verdi. Fakat bunu takip eden olaylar, fieyh
Mahmud'un ingilizlerin uydusu olmad›¤›n› gösterdi. fieyh Mah-
mud bölgeye varmas›n›n üzerinden bir ay geçmeden 30 eylülde
Süleymaniye'de hükümet kurma iflinde yard›mc› olunmas›n›n
flartlar›n› görüflmek üzere Revand›z'da bulunan Özdemir'e bir he-
yet gönderdi ve 10 ekim 1922'de kendini hükümdar ilan etti. "Bir
kabine teflkil olundu, posta pulu ç›kar›ld›. Bu durum karfl›s›nda
ingilizler ile Irak hükümetinin tepkisi olarak, 22 aral›kta Kürt so-
runuyla ilgili, ortak bir bildiri da¤›t›ld›. Bu bildirinin içinde flu

cümleler yer ald›; ‹ngiliz majeste hükümeti ile Irak   hükümeti, Irak
topraklar› s›n›rlar› içinde yerleflmifl olan kürtlerin Kürt hükmeti

kurma haklar›n› tan›rlar." [15]

fieyh Mahmud'un tutumu da bölgede Türkiye'ye e¤ilimi ar-
t›rd›. ‹ngilizlerin Irak siyasetine karfl› ç›kan ›rakl›lar, türklerin dö-
nüflü taraftar› oldular. Bu düflüncede olanlara ' ggeelliiyyoorrllaarr' unvan›
verilmiflti. Baz› Irak önde gelenleri Irak'›n Türk himayesi alt›na gir-
mesi gerekti¤i görüflündeydi. Türklerin birgün mutlaka dönece¤i
fikri Irak'ta yank› buldu. Hatta Irak'a bir hükümdar bulunmas› ge-
rekti¤inde 2. Abdülhamid'in o¤lu Burhaneddin teklif edilmiflti. 

Ba¤dat'taki Türk taraftar› kesimin faaliyetlerinin do¤urdu¤u
sonuçlar, ingilizlerin tahminlerini aflm›flt›. Türk taraftarlar› sadece
seçimlere engel ç›karmakla kalmam›fl, 1923 y›l› flubat ortalar›nda,
sokaklara Kral Faysal'a karfl› ç›karak, Osmanl› hanedandan birinin
hükümdar olmas› ve böylece hilafet makam› ile anlaflma yoluna

gidilmesi yönünde ilânlar asm›fllard›. [16]

Ankara hükümeti, Musul ve Kerkük'ü askerî harekatla ele
geçirme fikirini gerçeklefltirmek için bir hayli kuvvet toplad›, fakat
Lozan müzakereleri bafllay›nca, askerî harekattan bir süreli¤ine

vazgeçildi. [17]

UUlleemmaa vvee DDiinnii MMeerrcciilleerriinn TTuuttuummuu 
‹ngilizler Irak'ta baz› afliret reislerini çeflitli flekilde elde etti-

ler ama, dinî önderlere, ulemaya nüfuz edemediler. Dinî liderler,
ortak din ba¤›ndan ötürü türklerle birlikte hareket edilmesi ve kâ-
fir yabanc› düflmana karfl› ç›k›lmas›n›n zorunlu oldu¤u görüflün-
deydiler. 1920 mart›nda Kerbela'y› ziyaret eden ‹ngiliz taraftar›
nüfuzlu bir flah›s, ‹ngiliz makamlar›na verdi¤i raporda, "Kerbela'y›
ziyaretim s›ras›nda bölgede kalburüstü tüm kiflileri ziyaret ettim;
konuflmalar›n ço¤unlu¤u yak›nda türklerin Irak'a dönmesi etraf›n-

da dolaflmakta idi" demektedir. [18]

Büyük Müctehid Muhammed Taki Efl-fiirazî'nin o¤lu Mirza
Mumammed R›za, "17 nisan 1920'de Kerbela'daki evinde Musta-
fa Kemal Pafla'n›n kurmay subaylar›ndan biri ile bir araya gelmifl.
Bu görüflmede Basra ile Musul aras›nda elde bulunan güvenilir
insan gücü ile mal miktar›n›n hesab› gözden geçirilmifl. Görüfl-
mede haz›r bulunan afliret reisleri de ölüm bahas›na da olsa ingi-
lizere karfl› ç›kmaya and içmifller. Daha sonra Mustafa Kemal, bir
binbafl› ile on subay› Kerbela'ya göndermifl." Büyük Müctehid,
Mustafa Kemal'e mektup yollam›fl. Bu mektup TBMM'de okun-
mufl. Bu mektuba göre, Büyük Müctehid, vekillerine ne flekilde
olursa olsun Türk vatanseverleriyle yard›mlaflma gere¤ine iliflkin
emirler göndermeye söz vermifl. Ankara'da yap›lmas› tasarlanan
‹slâm Kongresi'ne   temsilci göndermeyi de kabul etmifl. Büyük
Müctehid 13 a¤ustosta vefat edince, fieyh Mehdi El Halisî en bü-
yük müctehid makam›n› elde etmifl, onun bu makama gelmesi ile,
"Halisî ve ailesinin ikamet yeri olan Kâz›miye'de Kemalizme karfl›

gösterilen sempati yüksek boyutlara ulafl"m›fl. [19]

Halisî'nin o¤lu fieyh Muhammed, Ba¤datta ç›kan fiark gaze-
tesine 29 haziran 1926'da verdi¤i bir mülakatta, Mondros Mütare-
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kesi'nden sonra baz› Türk subaylar› ile bir anlaflma yap›lm›fl oldu-
¤unu aç›klar. Buna göre, Anadolu'da sömürgecilere karfl› silahl›
mukavemet sürdürülürken, Irak'ta ingilizlere karfl› silâhl› ayaklan-
ma yap›lacakt›r. ‹ngilizler bu s›rada Halisî'yi etkisizlefltirmek için
s›n›r d›fl› ederler. O¤lu Ahmed, 9 a¤ustos 1922'de bir fetva yay›n-
l›yarak Irakl› müslümanlar› Anadolu halk›na yard›mc› olmaya ça¤›-
r›r. Lozan görüflmeleri s›ras›nda sürgünde bulunan fiiî ulema,
Rusya D›fliflleri komiseri Çiçerin'e bir nota gönderir. Bu notada
Lozan konferans›nda ilgililere, Irak halk›n›n ingilizleri istemedi¤i-
nin bildirilmesi vurgulanmaktad›r. Çiçerin, notay› Türkiye heyeti
baflkan› ‹smet Pafla'ya verir. Bu deste¤in ‹smet Pafla'n›n elini ne
kadar güçlendirdi¤i tahmin edilebilir. 12 Nisan 1923'de üç büyük
Müctehid Kâzimiye'de bir fetva yay›nlarlar. Buna göre, Irakl›lar›n
türkler aleyhine savafla girmesi haram say›lmaktad›r. Ayn› zaman-

da ingilizlerin yapt›rd›¤› seçimleri de boykot ederler. [20]

LLaaiikklleeflflmmee:: ‹‹ssllââmm DDüünnyyaass›› iillee ‹‹lliiflflkkiilleerriinn SSoonnuu
Anadolu hareketinin zaferle sonuçlanmas›ndan sonra laikli-

¤e yönelifl ve Sovyet Rusya ile yak›nlaflma, Irak'›n kalburüstü ki-
flilerinin bak›fl aç›lar›n› etkiledi. 1922'de saltanat kald›r›l›nca dinî-
muhafazakâr çevreler bunu bolfleviklerin rollerinin büyüdü¤ü,
Ankara siyasetine istikamet vermeye bafllad›¤› fleklinde yorumla-
d›lar. Bu olumsuzluk, Türklerin tekrar Irak'a dönüfllerini destekle-

yenlerin kanaatlerini de¤ifltirdi [21]

"Hat›rdan ç›karmamak lâz›md›r ki; kutsal makamlardaki din
liderlerinin kemalist harekete verdikleri destek ve yard›mlaflmada
güçlü bir din ba¤› sözkonusu iken; buna karfl› kemalizmin laiklefl-
meye yönelifliyle iç ve d›fl politikada afl›r› milliyetçi oluflu, bu
zümre üzerinde olumsuz tepkiler yaratt›. Bu durumda önemli
olumsuzluklar olufltu. Kemalizm hareketi ve ad›(na) yaln›z kutsal
makamlar›n bulundu¤u kentlerde de¤il belki tüm Irak kamuoyun-
da, ister ayd›n, ister siyasî, isterse de normal halk kitlesi üzerin-

deki güç ve kuvvetine zarar verdi." [22]

HHiillaaffeettssiizz ((vvee llaaiikk)) TTüürrkkiiyyee''nniinn MMuussuull--KKeerrkküükk SSiiyyaasseettii 
Yukar›da yer alan bölümü, "Ma¤lubiyet ‹deolojisinin Sonu"

(Ankara, 2007) isimli kitab›m›zdan iktibas-özet fleklinde haz›rla-
d›k. Çünkü bu konu Türkiye'de enine boyuna bilinmemektedir.
Türkiye Cumhuriyeti kuruluncaya ve belli bir biçim al›ncaya ka-
dar, Millî Mücadele hareketi ve liderinin ‹slâm dünyas›nda ve bil-
hassa Irak'ta büyük prestiji vard›r. Dünya siyasetinin gelece¤ini
belirleme konusunda kapitalist bloku temsil eden ‹ngiltere ve sos-
yalist blokun önderi Rusya d›fl›nda bir blok, Osmanl›/Türkiye ön-
derli¤inde ‹slâm bloku oluflabilirdi. Bu ikili blok çat›flmas›n› ha-
fifleten, daha âdil çözümler ortaya koyan bir yol olurdu. Nitekim,
Mustafa Kemal Pafla, 1920 bafl›nda Ankara'da   yay›nlamaya bafl-
lad›¤› Hakimiyet-i Milliye gazetesinde "Hilafet ve âlem-i ‹slâm"
bafll›kl› bir yaz› yazm›fl (veya yazd›rm›fl) ve Millî Mücadele'nin
emperyalizme karfl› lokal bir karfl› ç›k›fl olmad›¤›, bütün dünyada
verilecek bir mücadelenin merkez ve modeli oldu¤unu ortaya koy-

mufltu. Gerek Büyük Millet Meclisi'nin toplanmas›ndan sonra ya-
y›nlanan beyannameler, gerekse uygulanan siyaset bu yönde idi. 

Bu çerçeveden bak›l›rsa, Sakarya Savafl›'ndan sonra stare-
teji de¤iflikli¤i gözlenebilmektedir. Büyük zaferden sonra da bü-
yük ‹ngiliz gücü karfl›s›nda, "hilafet müessesesini bir nokta-i
ümid olarak muhafaza" (deyim Mustafa Kemal Pafla'ya aittir) et-
mek fikri ortaya at›lm›flt›r. Fakat, Lozan müzakereleri bunun müm-
kün olmad›¤›n gösterdi. TBMM heyetinin Lozan masas›na galip
s›fat›yla oturtuldu¤unu söylemek güçtür. Yunanistan› yenmifl, fa-
kat büyük güç ‹ngiltere karfl›s›nda statüsü belirlenecek olan bir
oluflum sözkonusudur. Osmanl› sonras›nda Osmanl›n›n maddî ve
manevî güçlerini kullanamadan var olman›n zorluklar› Lozan'da
kendini göstermifltir. ‹smet Pafla, Lozan'dan dönünce, müslüman
oldu¤umuz için istiklâlimizin tan›nmak istenmedi¤inden söz et-
mifltir. Yeni Türkiye böylece sadece Osmanl›y› ve hilafeti de¤il,
‹slâm› da bir yana atarak varolman›n yolunu bulmaya çal›flm›flt›r.
Bu arada h›ristiyan olmak bile düflünülmüfltür! H›ristiyan oluna-
mam›flt›r ama, müslüman da olunmad›¤›n›n delili olarak laik
olunmufltur! Bu durumun en makul aç›klamas›, üstün bat› gücü
karfl›s›nda müslüman olarak veya tarihî kimli¤ine sahip bir millet
olarak ayakta durman›n imkâns›zl›¤› karfl›s›nda taktik olarak müs-
lüman görüntüsü vermeyen bir yap› kurulmas›n›n tercih edilmifl

olmas›d›r. [23]

Türk devleti, Cumhuriyet'ten sonra yüzlerce y›ll›k konumu-
nu terk etmifltir. Bunun Türkiye'ye bir maliyeti oldu¤u gibi, daha
önce Türkiye devletinin temsil etti¤i dünyaya da a¤›r maliyetleri
olmufltur. Bugün dünyan›n çözülemeyen siyasî meselesi, müslü-
manlar›n varl›¤›n›n dünya sistemi taraf›ndan kabullenilmesidir.
Osmanl› Devletinin da¤›lmas› / da¤›t›lmas› ‹slâm dünyas›n›n,
dünya çap›nda sosyo ekonomik geliflmesini üstlenebilecek ve
onun sivil merkez alan›n› savunabilecek bir hakim çekirdek dev-
letten yoksun kalmas›na yol açm›fl, bu 20. yüzy›l›n da büyük bir
trajedisi olmufltur. Filistin, Lübnan, Irak, Bosna, Kosova, Kafkas-
lardaki'daki müslüman topluluklar için çok büyük ölçüde istila,
olüm, y›k›m ve hatta soyk›r›ma sebebiyet vermifltir. 

Çin ve Hindistan medeniyetleri de 20. Yüzy›l modernizminin
kurbanlar› aras›ndayd› ancak onlar parçalanman›n üstesinden ge-
lebildiler ve genifl bir bölge ve pazar üzerinde hakimiyet kurabil-
diler. Bu Hindistan ve Çin'e sanayi, bilim ve teknolojik üretim
merkezleri olma, gelece¤in harici sald›rganl›klar›n› cayd›r›c› güç-

ler haline gelme imkân›n› sa¤lad›. [24]

O zamanlar laik Türkiye, dünya siyasetinde hiç bir anlam
ifade etmemektedir. Türkiye'nin tek parti dönemindeki d›fl siyase-
ti, uzun süre ancak ‹ngiliz siyasetinin belirledi¤i çerçevelerde yü-
rütülebilmifltir. Cumhuriyet'in ilk döneminin d›fl siyaset baflar›la-
r› aras›nda say›lan Balkan Antant›, Sadabad Pakt› vs. ‹ngiliz siya-
setinin gerekleri çerçevesinde ortaya ç›km›flt›r. Ne zaman ki, Al-
manya'da nazizm yükselmifl, Fransa'ya ve ‹ngiltere'ye kafa tutar
hale gelmifl, Bo¤azlar›n statüsü Montrö'de de¤ifltirilmifl, Hatay
meselesi Türkiye'nin lehine halledilmifltir. 
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Türkiye d›fl siyasetin büyük devletlerin gölgesinde kalan bü-
tün alanlardan çekilmifltir. Bu 1950'lerde K›br›s meselesinin orta-
ya ç›k›fl›na kadar böyle olmufltur. K›br›s meselesi o anda bile ha-
riciye için, Türkiye'yi igilendiren bir mesele de¤ildi. (Hariciye ve-
kili Fuat Köprülü böyle aç›klama yapm›flt›!) Çünkü Lozan"da veri-
lerek çözümlenmiflti! K›sa zamanda konu hariciyeye mal olmufl,
Türkiye K›br›s dolay›s›yla d›fl siyasetini oluflturmak, kendi gücü-
nü kurmak yönünde zorunlu ad›mlar atmaya mecbur kalm›flt›r.
Türkiye'nin K›br›s'la imtihan›, hem hariciyesinin yenilenmesine
hem de askerî gücünün revizyonuna hizmet etmifltir. 

Son y›llarda ortaya ç›kan, ayr›l›kç› terör ve Kuzey Irak mese-
leleri de, her ne kadar büyük maliyetler, ve kay›plar pahas›na sür-
dürülüyorsa da, Türkiye'nin d›fl siyasetinin yenilenmesine ve or-
dusunun teknolojisinin gelifltirilmesine yaram›flt›r. 

Türk ordusu, terör sebebiyle/gerekçesiyle, teknolojisini ye-
nilemifl, k›rl›k-da¤l›k alanda yürütülen mücadele kay›plara ra¤-
men ö¤retici olmufltur. Dünya yeniden kurulurken, Türkiye'nin
yüz y›ll›k mesele Musul ve Kerkük'ten uzak kalmas› düflünülemez.
fiimdi meselenin PKK konusunu aflan bir noktada oldu¤u kesin-
dir. ABD'nin tutumunu etkileyen de bu olmal›d›r. Türkiye s›rf PKK
için Kuzey Irak'a daha önce oldu¤u gibi müdahale etse idi, bu ka-
dar karfl› ç›k›fl olmayacakt›. Türkiye PKK yüzünden Kuzey Irak'la
kolayl›kla ilgilenebilmektedir. E¤er PKK olmasa idi baflka bir
meflru bahane icad edilmesi gerekecekti. 

Türkiye flimdi hilafetin varisi de¤il. Aç›kça ‹slâm siyaseti ta-
kip edemiyor. Ama Osmanl› hinterland›nda, bütün bölgeyi temsil
edebilecek bir güç olarak zuhuruna dair emareler beliriyor. Bu
emarelerin ABD ve ‹ngiltere taraf›ndan da hissedilmemesi mükün
de¤ildir. En önce de ‹srail taraf›ndan hissedildi¤i kesindir. Soyk›-
r›mc›l›k rant› yiyerek devlet sahibi olan ‹srail'in, Yahudi lobisinin
el alt›ndan Ermenileri gelece¤in güçlü Türkiye'sine karfl› harekete
geçirdi¤ini düflünmemizi gerektiren hayli ipucu var. Son aylarda
baz› Yahudi kurulufllar›n›n Ermeni soyk›r›m›n› tan›maya yönelik
tutumlar› bunun en aç›k göstergesi... 

ABD Türkiye'yi Irak meselesi ile kendi menfaatleri ba¤la-
m›nda ilgilendirmek istedi. Turgut Özal buna taraftard›. Onun ata-
¤› hem siyasetçiler, hem askeriye taraf›ndan engellendi. Türkiye
birinci Irak harekat›nda Irak'a müdahil olamad›. Olsa idi, belki
ABD ikinci harekattan uzak durmak zorunda çkalacakt›. Türkiye da
20. yüzy›l›n bafl›ndaki dünya düzenine göre oluflturulmufl "savafl
sonras› ideolojisi"ni erken terk edecekti. ‹kinci Irak harekat› s›ra-
s›nda da bir müdahale ihtimali belirdi. Fakat, TBMM tezkireyi ge-
reken ço¤unlukla ç›karamad›. fiimdi ABD'nin istemedi¤i bir za-
manda ve flekilde Türkiye konuya resmen müdahil olmak istiyor.
Bunun iç politika merkezlerinde böyle anlafl›lmamas› için bir çok
sebep var. Fakat, durup düflündü¤ünüz zaman, Türkiye'nin hem
kendi güvenli¤i için, hem de bölgenin flekillenmesi yönünden Irak
konusunda daha aktif tutum tak›nmas›na, bu askerî bir çerçevede
de olabilir, ihtiyaç hatta zaruret vard›r. 

Türkiye, Osmanl› ve Millî Mücadele döneminde oldu¤undan
daha az araca sahip bölgeye müdahale etmek için. O zamanlar bir

Revand›z'a bir yarbay ve üç befl subay göndermek yetiyordu.
Araplar, türkmenler ve afliretler (kürtler) böylece belli bir istika-
mete sevk edilebiliyordu. fiimdi Türkiye bir ara tek alternatif ola-
rak görülen etnik sebebi b›rakm›fl gibi görünüyor: Türkmenler.
Türkiye Irakta s›rf türkmenlerle ilgilenen bir konumda olamaz.
Türkmenler üzerine bina edilen çözümler, meseleye halletmez.
Türkiye, art›k içeride ve d›flar›da hiçbir olumlu ifle yaramayan
ma¤lubiyet ideolojisinden vazgeçmek zorundad›r. Askerî müda-
hale olsa da olmasa da! 
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