
K arşı-Aydınlanma, Machiavelli ve Tolstoy’un tarih anlayışı üzerine makaleleri, tek büyük 
bir şey bilen kirpiye karşı birçok şey bilen tilkinin Batı düşüncesindeki yolculuğunu dili 
döndüğünce ortaya koyan siyaset filozofu Isaiah Berlin1953’te kirpilerin “tek bir büyük 

şeyi bildiğini” öne sürüyordu. 
Türkiye ve dünya medyası son günlerde, uluslararası ilişkilerde yaşanan gelişmeleri 

Türkiye’nin ekseniyle ilgili tartışmalar üzerinden okumayı deniyor.  Özellikle İsrail’in 
Gazze’ye uyguladığı ablukayı kırma girişimi için yola çıkan Mavi Marmara yardım  gemisine 
saldırısı ve Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyi’nde  İran’a  uygulanması düşünülen uluslararası 
yaptırım kararının alındığı oylamada “hayır” oyu  kullanması eksen tartışmalarının her yanı 
sarmasına neden oldu. Bu tartışmalar sürecinde entelektüel dünyanın olaya bakışında ortaya 
çıkan art niyetli okumaların ne kadar “kirpice” olduğunu anlamak için Isaiah Berlin’e dönmek 
gerekiyor bir süreliğine. Çünkü medyanın çok değer verdiği, sürekli görüşlerine başvurduğu 
“kirpiler”in yanılma olasılığı çok yüksektir. Yazılıp çizilenlere  bakıldığında “eksen kayması” 
tartışmasının tam bir  kafesleme operasyonuna dönüştüğünü görüyoruz. Eksenin kaydığı 
varsayılsa bile eksen kaymasının zararlı olduğuna dair bir önkabul  Isaiah Berlin’in deyimiyle 
her şeyi biz biliriz kibrinin/seçkinciliğinin açık biçimde dışavurumu. Galiba,  sorunun özü biraz 
da burada...

Dış politika tercihlerinde sadece kendilerinin haklı olduğunu, hakikati gören sihirli bir 
göze sahip olduklarını ve onlara katılmayan diğerlerinin haksız ve suçlu olduğunu düşünmek 
korkunç ve tehlikeli bir kibirdir. Oysa başta eksen meselesi olmak üzere uluslararası ilişkilerdeki 
değişimler çok uzun yıllar sürebilir.

Eksen tartışmalarıyla birlikte yeniden gündemin ilk sıralarına çıkan Kürt sorununun acilen 
çözülmesi gerekliliğinin bir kere daha hissedilmesi, iç ve dış siyasetteki sorunların birbiriyle 
ne kadar içli dışlı olduğunun anlaşılmasına neden oldu. Hükümet, “sıfır problem” parolasıyla 
bölge ülkeleriyle giriştiği ilişkiler sayesinde PKK’nın eylem alanını iyiye daraltmıştı. Son 
yaşanan süreçte gerek İran ile müsbet ilişkilerin ve BM Güvenlik Konseyi’nin İran’a koyduğu 
ambargo kararına “hayır” oyu kullanmasının gerekse Mavi Marmara katliamı sonrasında ABD 
ve İsrail ile ilişkilerin gerginleşerek bozulmasının PKK terörünü arttırdığı yönündeki analizler 
artış gösterdi.

Umran bu iç içelikten hareketle, hem iç hem de dış politikadaki parametrelere odaklanan 
bir sayı ile karşınızda. 

Mavi Marmara’ya İsrail ordusunun  kanlı müdahalesiyle ortaya çıkan durumun iç 
ve dış politikadaki yansımalarını çeşitli boyutlarıyla ele alan  Abdurrahman Babacan’ın  
hazırladığı kapsamlı dosya aynı zamanda uluslar arası boyuta da sahip. Okuduğunuzda, Mavi 
Marmara’da yaşananların perde arkasına ve bundan sonra yaşanabileceklere önemli ölçüde 
vakıf olacaksınız. Zira bugünün ciddi meselelerinden biri, olan biteni takip etmek kadar anla-
makla/anlamlandırmakla ilgili...

PKK’ya karşı otuz yıla yakındır süren mücadele, tekrarlanan hatalar ve Kürt sorununda 
gelinen aşama adeta yapısal bir sıkışma halinin dışavurumu. Çatışma ve terör ortamının 
yarattığı  psikolojik yabancılaşma toplumsal olarak işleri çok zorlaştırıyor. Kürt sorununun 
çözümü başta olmak üzere toplum olarak nasıl bir arada yaşanacağına, ne olunacağına ve ne 
yapılacağına dair hakikatin tespiti noktasında, kamusal olarak dikkate alınmayan ezber bozucu 
bir perspektifin inşa edilmesi kaçınılmaz bir zorunluluk olarak önümüzde durmaktadır. Bu 
bağlamda Ali Bulaç’la yapılan söyleşi oldukça ufuk açıcı. Çünkü bu söyleşi başka bir yol 
öneriyor!..

Yeni sayımızda buluşmak dileğiyle.

         Umran

EKSEN SENDROMU
EKSEN KAYMASI MI, PARAD‹GMA TUTSAKLI⁄I MI?
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U luslararası sularda, tamamen sivillerin yer aldığı gemiye yapılan 
askeri saldırıdan hemen sonra ‹srail, hiç gecikmeden olayın açığa 
çıkmasını uzmanlık alanına giren yöntemlerle ustaca engelledi. 

Aktivistlerin telefonlarını alarak, konsolosluk temsilcilerine ulaşmalarını 
engelleyen ‹srail, üstüne üstlük, Mavi Marmara gemisindeki yolcular 
hakkında tamamen yalan yanlış uydurma bilgiler vererek aslında en ağır 
karartma uygulamasına imza attı. 

Yakınlarımızdan, meslektaşlarımızdan uzun süre net bir haber alamadık. 
Uydurma haberler ise sadece endişemizi ve kızgınlığımızı artırdı. 

Neyse… Politikacıların, konvoydaki insanların gayri insani sorguları 
hakkındaki sinsi ve kıvrak söylemlerini okumadan önce, ülkenin 
güneyinde, kanuna aykırı bir şekilde tutuklanan ve düşman muamelesi 
gören insanlarla ilgili bir şeyler yazmak istiyorum.

2008 yılıydı. Gazze’deki ablukanın kaldırılmasına yönelik tamamen 
barışçı, şiddet içermeyen bir yolla Gazze’ye yol alan geminin yolcularından 
biriydim. 1.8 milyon Filistinlinin sistematik olarak insani haklarının ihlal 
ve inkar edilişini uluslar arası toplumun görmezden gelişine daha fazla 
tahammül edemeyen 46 kişiydik. Kathy Sheetz Amerikalı bir hemşire, 
Therese McDonald ‹skoç posta memuru, Usame Qashoo ‹ngilitere’de 
yaşayan Filistin asıllı bir film yapımcısıydı. 

Yani hepimiz farklı yerlerden ama aynı barışçıl amaçla yola çıkmış, 
Kıbrıs’tan Gazze’ye geçmeyi hedeflemiştik. Lakin ‹srail tarafından 
provokatörler, terörist sempatizanları ve radikal solcular olarak 
yaftalanmıştık.

Tek amacımız sıradan insanların Gazze halkının çektiklerini 
umursadığını göstermekti. Onların çektiği açlık sıkıntısını, korkularını, 
mahkumiyetini ve verdikleri mücadelelerini bizler gördüğümüz gibi, 
tüm dünyaya da gösterebilmeyi hedefliyorduk. Asla ‹srail kıyılarına, 
sularına veya ordusuna yaklaşmak gibi bir niyetimiz yoktu. Gemilerimizde 
taşıdığımız yük, Avrupa liman yetkilileri tarafından büyük bir ciddiyetle 
kontrol edilmiş, hiçbir silah bulunmadığı da belgelendirilmişti. Dolayısıyla 
o masum günlerde, ‹srail’in bize saldırmak için en ufak bir sebep, 
güvenliğini tehdit ettiğimize yönelik en küçük bir bahane bulmasına 
mahal vermediğimize inanmıştık. Ve ‹srail o zaman saldırmamıştı da. Ama 
bu hafta yaptı yapacağını. 

Şimdi içimi kemiren o soruyu sormama izin verin lütfen. Akdeniz’de 
seyreden o gemide siz olsaydınız, gökyüzünden, saldırganlıkta dünyanın en 
ünlü ordusunun yüzlerce askeri inseydi geminize, kendinizi savunmaz mıy-
dınız? 

O gün Mavi Marmara gemisinde bulunan o cesur insanların yaptığı 
nefsi müdafaadan başka bir şey değildi. Ve sırf bu yüzden öldüler. Onlarla 
birlikte ölen bir şey daha vardı, o da içimdeki umut dolu çocuk…

GAZZE’YE NEDEN G‹TM‹ŞT‹K?/ Lauren Booth 
02.06.2010, www.guardian.com, (Çeviri: Sare Şanlı) 

İsrail parlamentosunun ilk kadın Arap milletvekili olan 
Balad partisi üyesi Hanen Zuabi, 41, gemide yaşanan 
saldırıya bizzat şahit oldu. Focus dergisi 7 Haziran 
2010 (Çeviri: Emir Timur Kafkas)
Röportaj: Pinhas Inbari
Knesset’te hain diye hakarete uğradınız ve konuşma 
yapmanız engellendi. Milletvekili arkadaşlarınıza ne 
söylemek istemiştiniz?
İsrail kamuoyunun öfkesinin bana karşı değil de 
gemide yaşananlara yönelik olması gerektiğini söy-
lemek istemiştim. Bu öfke neden bize, zor durumda-
ki insanlara yardım etmekten başka bir şey isteme-
yen insanlara yönelik? Neden bu ırkçı çirkin sözlere 
maruz kalıyoruz? Gazze Şeridi’nde 1,5 milyon insa-
nın normal bir hayat sürme hakkı olduğuna dikkat 
çekmek çok doğal bir istektir. İnsanlara toplu ceza 
uygulanamaz.
Saldırı olduğunda siz neredeydiniz?
Saldırının yaşandığı güvertenin alt katındaydım.
Oradan neler görebildiniz?
Üç ceset ve birçok yaralı gördüm. Bunlar aşağıya geti-
rildiler. İki kişi ağır yaralıydı, askerlerden İbranice bu 
yaralılar için yardım talep ettim ancak bunu reddet-
tiler. Daha sonra bir kâğıda İbranice “Onlara yardım 
edin” diye yazdım ve askerlerin yanına gittim. Bana 
uzaklaşmam gerektiğini söylediler. İki saat sonra bu 
yararlılar öldü.
Ancak İsrail ordusunun bildirdiğine göre konvoyun 
barış görevinden çok başka amaçları vardı.
Ben kendi bildiklerimi açıklamaya devam ediyorum. 
İsrailli askerler dokuz kişiyi öldürdüler. Gemiyi durdur-
mak amacıyla saldırmadıkları çok açıktı. Ayrıca ulus-
lararası sulardaydık. Ölüler olmasaydı bile, saldırının 
olması uluslararası hukukun ihlaliydi.
Peki, o zaman barış aktivistleri neden ateşli olmayan 
silahlar kullandılar?
Askerler üstüme çullandıklarında ve saldırdıkların-
da kendimi koruma hakkım yok mudur sizce? Neden 
böyle bir durumda, bulduğum bir sopayı kullanmaya-
yım? Bize ateş açtılar ve silahlı çatışmaya onlar baş-
ladılar. Bu ifademe sıkı sıkıya bağlıyım ve bunu dün-
yanın bütün mahkemelerinde tekrarlamaya hazırım.

Neden Sopa Kullanmayayım?
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F ilistinliler bir kez daha Siyonist hikayelerden bir 
sayfa çaldı. Özgürlük konvoyu! (1947 Exodus) 
Lakin 1947’dekinin aksine bu gemide holokast 

sonrası hayatta kalan mülteciler yerine, dünyanın dört bir 
yanından 700 sivil gönüllü var. Amaçları yıllardır kuşat-
ma altında olan Gazze halkına 10.000 tonluk insani yar-
dım götürmek. Yollarını kesenlerse 47’de olduğu gibi 
kudretli ‹ngiliz ordusu değil, savaş gemilerini, Exodus’da 
bulunan mültecilerin torunlarının doldurduğu yüce ‹srail 
ordusu! Tıpkı hikayenin aslında olduğu gibi, bu gemideki 
insanlar da böylesi kudretli orduyla baş edemeyeceklerini 
biliyorlardı. Yaralanacak ve hatta öldürüleceklerdi.  

Yaşanan her iki olaydaki en can alıcı benzerlik, gemi-
dekilerin motivasyonlarındaki benzerlikti.  Uluslar arası 
toplumun başarısızlığından sonra meseleye bizzat kendi-
lerinin el atma çabasıydı. Şu çok açık ki, hiçbir hükü-
met, ‹srail’in, nüfusunun yarısını çocukların oluşturduğu 
Gazze’ye tam üç yıldır uygulanan kuşatmayı durdurması-
nı sağlayamadı. Çoğu BM yetkilisi tarafından kolektif bir 
ceza olarak tanımlanan bu abluka nice insanın hayatını 
kaybetmesine, insan onurunun ayaklar altına alınmasına, 
temizlik, sağlık, eğitim ve su ihtiyacı gibi temel hizmetler-
den insanların mahrum bırakılmasına sebep oldu.

En temel gıdalardan yoksun, neredeyse sıfır ihraca-
tı olan, endüstriyel kuruluşların %70’inin kapalı olduğu, 
100.000 insanın işini kaybettiği Gazze’de, işsizlik %40 gibi 
dünyadaki en yüksek oranlarda seyrediyor. BM Yardım 
ve Çalışma Örgütü’ne göre yoksulluk sınırında yaşayan 
Gazzeli mültecilerin sayısı son üç yılda üç kat arttı.

Gazze’de kimse açlıktan ölmüyor, bu bir gerçek. 
Çünkü  ‹srail ancak ölmeyecek kadar gıdanın bölgeye giri-
şine izin veriyor. Yardımlara rağmen, halkın %61’i güve-
nilir gıdaya sahip değil, yani gıdanın geldiği kaynaklar 
hakkında bilgi edinemiyorlar. 

Gelelim altyapı sorunlarına. Doğal su kaynaklarının 
%90’ı içilemez durumda, zirai alanların %46’sı  kullanıla-
mıyor, halk gün içinde 8 ila 10 saat elektrikten mahrum 
bırakılıyor. ‹nşaat malzemelerinin olmayışı  barınma soru-
nunu da had safhaya çıkarıyor.

Gemideki gönüllüler, nasıl ki, abluka kalkmazsa sıkın-
tıların daha da derinleşeceğini biliyorsa, Mısır’ın malze-
melerin geçişi için Refah sınır kapısını (Gazze’yi Hamas’ın 
yönetmesine karşı oldukları gerekçesiyle) açmayacağı-
nı da biliyorlardı. Üstelik aktivistler, Arap ülkelerinin ve 
Batılı hükümetlerin Mısır’a sınır kapısını açması yönünde 
herhangi bir etkili adım atmayacaklarını da anlamışlardı.

Yardım organizasyonlarının götürdükleri yardımın 
mevcut durumu düzeltecek yeterlilikte olmayacağı, yap-
tıkları eylemin sadece belli bir miktar ihtiyacı karşılama-
nın ötesine geçemeyeceği aşikardı. Nitekim BM yardım 

organizasyonları ile Batılı 
yardım organizasyonları-
nın bugüne kadar yaptı-
ğı, götürdükleri yardımı 
‹srail’in hayli kısıtlandırıl-
mış sınırlarından geçirmek 
oldu. Yani hiçbir yetkili yardımları ulaştırırken Gazze’deki 
sosyal meselelerden ve insani yardımdan sorumlu olan 
Hamas yetkilileriyle görüşmedi. Tabi tüm bu kısıtlama 
ve yasaklar neticesinde BM ve Batılı Sivil Toplum örgüt-
leri etkili olamadı.  Gazze çok daha etkin yardımı, Arap 
hayır sahiplerinden ve ‹slami Sivil Toplum Örgütlerinden 
(Türkiye’dekiler gibi) gördü.

‹şte Özgürlük Konvoyu, yardım organizasyonlarının 
bugüne kadarki başarısızlığının bu denli aşikar olmasının 
ardından, tonlarca insani yardımla yola çıktı.

BM Kalkınma Programı  konuyla ilgili raporunda, 
“insanları onurlu bir şekilde yaşama hakkından mahrum 
etmenin ahlaki vicdanın konusu” olduğunu deklare etmiş-
ti. ‹srail’in pazartesi gerçekleştirdiği saldırı sonunda da, 
BM yardım örgütleri, şayet ‹srail ablukayı kaldırmış olsay-
dı, tüm bunlar yaşanmazdı açıklamasında bulundu.

Peki, ahlaki vicdan nerede? Şayet yardım gemilerinde 
Batılı organizasyonların ve BM’in bayrakları olsaydı, yapı-
lan yardım organizasyonunun başını onlar çekseydi, yine 
tüm bunlar yaşanmazdı değil mi? Allah aşkına, kuşatmayı 
kaldırmak için daha ne kadar büyük trajedilerin yaşanma-
sı gerekiyor? Uluslar arası organizasyonlar ahlaki(manevi) 
etkinliklerini daha önce kullansaydı, yardım götürülür-
ken karşılaşılan siyasi kısıtlamaları reddetseydi, bu kuşat-
ma yıllar önce kalkardı.

Exodus gemisi,1947’de ‹ngiliz ‹mparatorluğu’nu 
sarsmış, BM’yi meseleye el atması yönünde zorlamıştı. 
Özgürlük konvoyunun trajik kaderiyse, BM ve Batılı yar-
dım örgütlerini Gazze şeridinde kuşatma altında yaşam 
savaşı veren insanlara gereken insani yardımı ulaştırma-
ya teşvik etmekti. Bu gerçekleştiğinde Özgürlük Konvoyu 
insani bir meydan okumanın destanı olarak Akdeniz’de 
ilelebet seyredecektir…

*Allegra Pacheco, son 7 yıldır, işgal edilen topraklarda insa-
ni yardım için çalışan organizasyonlarda avukatlık yapan yarı 
Amerikan-yarı ‹srailli bir Yahudi’dir.

AYAK BA⁄I OLAN S‹YAS‹ KISITLAMALAR / Allegro Pacheco
04.06.2010, www.haaretz.com, (Çeviri: Sare Şanlı)
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Mesut KARAŞAHAN

Kırgızistan’da

Irkçı Vahşet Günleri

K ırgızistan, etnik olarak 
kışkırtılmış çatışmala-
rın son arenası oldu. Bu 

ülkenin yakın geçmişine bakılırsa 
şöyle de denebilir: Kırgızistan, bir 
kez daha etnik kavga dolayısıyla 
kan gölüne döndü. 

9 Haziran 2010 günü ülke-
nin güneydeki ikinci büyük şehri 
Oş’ta başlayan ve daha sonra 
Celalabad’a sıçrayan kanlı çatış-
malar 16 Haziran’da durulduğun-
da 200’e yakın ölü, binlerce yaralı 
ve BM tahminlerine göre 400 bin 
civarında mülteci, yani evini yur-
dunu terk etmek zorunda kalmış 
kişi ortaya çıkmıştı. Geçici hükü-
met lideri Roza Otunbayeva, ölü 
sayısının açıklananın on katını 
bulmuş olabileceğini söyleyecekti.

Hadiseler esnasında 
Özbeklerin yaşadığı yerler büyük 
bir yıkıma uğradı; evleri ve dük-
kanları tahrip edildi. Gelişigüzel 
katledilen insanların yanı sıra, 

Özbek kadın ve kız çocuklarının 
tecavüze maruz kaldığı yolunda 
haberler gelmekteydi.

Bugünün hadiseleri, yirmi yıl 
önce, Haziran 1990’da yaşanan-
ların büyük ölçüde tekrarıydı. 
Bağımsızlıktan önce Kırgızistan 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 
vatandaşlarının konut sıkıntısı 
çektiği ve ekonomik durumları-
nın gitgide kötüleştiği bir sırada 
Özbeklerin arazilerinin gaspedil-
mek istenmesi üzerine çatışmalar 
çıkmıştı. Sovyet askerleri olayla-
ra müdahale edip durumu kont-
rol altına aldığında resmi rakam-
lara göre 300 kişi ölmüştü (Yine 
bu rakamların, gerçek sayının çok 
altında kaldığı o günlerde de öne 
sürülmüştü). Moskova taraftar-
larının, olayları kışkırtmak için 
KGB’yi ve yerel polisi kullandığı, 
şiddeti daha da körüklemek iste-
yen yabancı birtakım odakların 
katliam ve tecavüz haberleri yay-

dığı, görgü tanıklarınca anlatılan-
lar arasında yer alacaktı.

Kırgızistan’ın etnik ihtilafla 
son kanlı randevusunda Ruslar 
yardıma gelmedi. Oysa birkaç ay 
önce Nisan 2010’da Kurmanbek 
Bakiyev’in beş yıllık iktidarı “halk 
hareketleri” sonucu devrildiğin-
de, yeni geçici yönetimi tanımak-
ta gecikmeyen, Moskova olmuştu. 
Şimdi olan bitenle alakası yok-
muş gibi gözükmek istemiş, geçici 
yönetimin yardım çağrısına olum-
suz cevap vermişti.

Oysa hadiseler kendiliğin-
den gelişmiş ve salt etnik nefre-
te dayalı çatışmalar gibi gözükme-
mektedir. Görgü tanıklarının ifa-
desine göre Kırgız ordusu ünifor-
ması giymiş kişiler zırhlı personel 
taşıyıcılar içinde bölgeye gelmiş, 
rastladıkları herkese ateş açmış, 
her yeri yakıp yıkmaya çalışmış-
tı. Üniformalı kişilere, ellerinde 
sopalar, uzun demirler ve molotof 
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kokteyli olduğu halde Kırgız genç-
leri eşlik etmekteydi.

‹ngiliz gazetesi Guardian’ın 
muhabiri Luke Harding, tecavüz 
edildikten sonra parmakları kesi-
len bir kadına ilişkin tanıklıkları 
aktarıyor, yatağında ateşe verile-
rek katledilmiş bir kimsenin iske-
letiyle nasıl karşılaştığını anlatı-
yor. Kurbanların kiminin ise kafa-
sı parçalanmıştı. 

Bu saldırılar önceden ve iyi 
planlanmış saldırılardı. Yerel 
makamların belli bir ölçü-
de onay ve desteği söz konusuy-
du. Dolayısıyla pogrom tanımına 
uygun düşen toplumsal hareket-
lerdi; yani hükümet veya askeri 
makamlarca onaylanan veya göz 
yumulan, etnik, dini vb. nitelikli 
başka bir topluluğu hedef alan, bu 
topluluk mensuplarının öldürül-
mesi ve ev, işyeri ve ibadethane-
lerinin tahribi biçiminde ve kala-
balıklarca gerçekleştirilen saldı-
rılar. Rusya tarihinde Yahudileri 
hedef alan katliamlardan gelen 
bir adlandırma olarak pogrom, 
Rus etkisi altındaki Türk kökenli 
iki topluluğun çatışmasını, birinin 
diğerine uyguladığı vahşeti tanım-
lamaktadır ne yazık ki.

Hadiseleri planlayan, kışkır-
tan ve tatbike koyan dış mih-
raklardan çokça bahsedilmişse de 
açıkça şu veya bu güç olduğu 
öne sürülememiştir. Geçici hükü-
met, eski devlet başkanı Bakiyev’i 
ve oğlu Maxim Bakiyev’i suç-
ladı. ABD’nin Bakiyev’i destek-
lediği, onun iktidardan alaşa-
ğı edilmesini müteakip kurulan 
geçici hükümetin ise Rusya’yı en 
önemli müttefik olarak gördüğü-
nü belli etmekten kaçınmadığı 
belirtiliyor. Hem Rusya’nın hem 
ABD’nin askeri üsse sahip olduğu 

bir ülke olarak Kırgızistan’ın bir-
lik ve bütünlüğü şimdilik bu iki 
gücün yararına gözüküyor. 

Afganistan’daki işgal güçleri-
nin ikmali açısından önemli işleve 
sahip olan Manas’taki Amerikan 
üssü kiralıktı ve Bakiyev iktidarı 
döneminde, Şubat 2009’da kapa-
tılması gündeme gelmişti. Kırgız 
Parlamentosu’nda kapatma lehi-
ne sonuçlanan oylamayı, Rusya 
ile Kırgızistan arasındaki 2 milyar 
dolarlık borç anlaşmasının ilanı 
izlemişti. Aynı yılın yaz aylarında 
ABD’yle yapılan yeni bir anlaşma 
neticesinde üssün bu sefer daha 
pahalıya mal olmak üzere kiralık 
statüsünün devam ettiği açıklan-
dı. Olayların yaşandığı Haziran 
ayı içinde kiralama sözleşmesinin 
yenilenerek sürenin bir yıl daha 
uzatılması gündemdeydi.

Kırgızistan’ın büyük güçler 
için jeopolitik önem ve işlevi ne 
olursa olsun, bu kavganın etnik 
husumetler üzerinden görülmesi, 
buna alet olanlar açısından utanç 
verici bir durumdur. Eğer neden, 
ülkenin güneyindeki, dağlık bir 
coğrafyada çok değerli verim-
li arazilerin ele geçirilme arzusu 
ise, aynı ölçüde vahim, çirkin ve 
yüz kızartıcı niteliktedir. Irkçılık, 
kendi ırkından, inancından olan-
lara karşı en gaddar biçimler-
de tatbik edilmiştir. Ruanda’da 

Alman ve Belçikalı sömürgeci-
lerin kendilerine yandaş bulmak 
için etnik topluluk icad ederken 
veya Hutuların bütün bu süreç-
ten dolayı yaşadığı mağduriyetin 
bedelin‹ ödetmek isterken yaptığı 
şeyi, bir Türk topluluğu diğerine 
yapmıştır: Tutsileştirmek! Irkçılık 
insanı alçaltır, vahşileştirir, gözü 
dönmüş saldırganlar haline geti-
rir. Kendi ırkdaşlarına karşı ırk-
çılık davası güdecek kadar gözü-
nü körleştirir.

BM’ye üye 192 devlete karşı-
lık beş bin civarında etnik toplu-
luğun mevcut olduğu bir dünyada 
yaşıyoruz. Bu devletlerin pek azı 
tek bir etnik topluluğu barındır-
maktadır. Pek çoğu, ulus-devlet 
cenderesi içine sıkıştırılmış ola-
rak, ikinci sınıf vatandaş statü-
sünde varlık mücadelesi vermek-
te ve bu mücadeleler o ülkele-
ri dışarıdan her türlü müdahale 
ve suistimale açık hale getirmek-
tedir. ‹nsanların tesadüfen sahip 
oldukları etnik vasıflarını aşarak 
eşit varlıklar olarak barış içinde 
bir arada yaşamalarını sağlayacak, 
bu özelliklerini üstünlük veya aşa-
ğılık hissine kapılma vesilesi yap-
maktan onları alıkoyacak -daha 
doğrusu geçmişte bunu başarmış 
olan- bir ‹slam inancına dünya 
her zamankinden daha muhtaç 
gözüküyor. 
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Medya Okumaları
Ahmet Zeki GAYBER‹

Ötekileştirdikçe Ölüyoruz

T ürkiye, Akdeniz’in açık sularında da, kışla-
da, karakollarda da ölüyor. Çok yoğun iç ve 

dış odaklı ağır bir saldırı altındayız. Baykal’la baş-
layan sürecin, Erdoğan’la son bulacağını söyle-
yenleri haklı çıkaran gelişmeler var. Klişe tabir-
le, düğmeye basıldı. İsrail ve terör örgütü arasın-
daki “taşeron” korelasyonu üzerine açıkça yazı-
lar yazılıyor. Türkiye, tarihi kırılma noktalarından 
birine sürükleniyor. Sultan Abdülhamit’e uygu-
lanan baskının, Menderes’e, 28 Şubat’a ve başa-
rısız 27 Nisan e-muhtırasına uzanan çizgisi, AKP 
hükümetinin ne pahasına olursa olsun iktidardan 
gitmesine odaklanmış bir şekilde sürdürüldüğünü 
izliyoruz. Terör sürekli azıyor, analar-babalar ağlı-
yor. Terör nedeniyle son iki ayda 50’ye yakın can 
kaybı var. Medya da muhalefet de, “Açılım oldu 
böyle oldu” diyor. En son CHP lideri Kılıçdaroğlu 
da bu tekerlemeyi söyledi. Peki 30 yıllık süreç-
te, “Açılım”a kadar memleket güllük gülistan-
lık mıydı?  
Hiç terör olayı olmuyor muydu? Karakol basılmı-
yor muydu? 30 yıl önceyle aynı mıdır durum? 24 
saat Kürtçe yayın yapan TRT Şeş ve “açılım” süre-
cine neden ne CHP, ne MHP ne de BDP en küçük 
bir destek vermedi. Bu siyaset üstü ulusal bir 
konu değil miydi? Çatışan iki tarafın da TC kimli-
ği taşıdığı bir “savaş” olur mu hiç? Savaş 2 dev-
letin silahlı güçleri arasında yaşanan bir olay değil 
midir? Aynı ülkenin vatandaşları arasındaki çatış-
mada ölenlere şehit, yaralılara gazi ünvanı veri-
lebilir mi? Bu soruları sormadıkça, yaranın kanı 
durur mu?
TSK’dan yapılan açıklamalarda bile şiddetin tır-
manarak yükseleceği öngörülüyor. Ancak vatanı 
korumakla görevli güvenlik kurumlarının, karakol-
daki gariban Mehmetçikleri koruyamadığı gerçeği 

içimizi acıtıyor. “Açılım” yerine “ötekileştirme”nin 
sürmesini, OHAL’in geri gelmesini, Çiller’vari tek-
niklerle bölgede baskının artırılmasını, seferber-
lik ilan edilmesini, eli silah tutan herkesin askere 
alınmasını ve hatta Kuzey Irak’a girilmesini öne-
ren emekli asker ve muvazzaf köşe yazarları bile 
var. 30 yıllık “ötekileştirme” politikaları yerine 
Türkiye’yi bir arada tutan “din” mayasının dikka-
te alınması gerekiyor.

***

‹çselleştirilmiş ‹srail Duruşu!

M avi Marmara’nın uluslar arası sularda uğra-
dığı terör saldırısının ilk günlerinde Türk 

medyası iyi bir sınav verdi. Ama daha sonra, 
İHH’nın, sivil gönüllülerin ve yardımın bile İsrail’in 
manipülasyonu ile Türk medyasında da sorgu-
ya alındığına şahit olduk. Öyle ki eleştiriler, dış 
politikada tarih yazan Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu’na kadar uzandı. Allah’tan medyada 
Sabah Yazarı Haşmet Babaoğlu gibi kalemler de 
var. Babaoğlu şöyle yazdı: “İki hafta geçti Mavi 
Marmara olayının üzerinden. Oturdum, sakin 
kafayla medyadaki yorum dilini şöyle bir taradım. 
İlginç... Beyaz Türkler diyebileceğimiz çevrenin 
olaya bakarken en çok tercih ettiği kavram “bece-
riksizlik!” Ne çok gazete yorumcusu, ne çok okur 
“İsrail’in dehşete düşüren beceriksizliği”nden 
dem vurmuş! Böylece gemidekilere açılan ateş 
alışıldık İsrail vahşeti olmaktan çıkıp bir “yöne-
tim rezaleti”ne dönüşmüş. İçselleştirilmiş politik 
duruş tam burada göze batıyor işte!”
Haşmet Babaoğlu, Beyaz Türkler’in “beceriksiz-
liğe” bu kadar vurgu yapmasının ise şunu anlat-
tığını yazdı: “Gemilerdeki 33 milletten aktivistin 
Gazze ablukasını kırma arzusunun bizimkilerin hiç 
umurunda olmadığını...”
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Mavi Marmara

M edyadaki bazı kalemlerin ısrarla anlamadı-
ğı bir konudur Cihad ve şehadet kavram-

ları. Halbuki bu Kur’an’i kavramlar dinin özüyle, 
imanla ilgilidir. Dinden, imandan bahsedince çok 
rahat atıp tutabilen bazı yazarlar, özellikle İslam 
diniyle ilgili konular da kendilerini çok rahat bir 
otoriteymiş gibi konuyla ilgili kalem sallayabilecek 
konumda zannediyor. Mesela bir yazar televizyon-
da açıkça, “Cihad diye bir savaşçılık oyunu tuttur-
muşlar” minvalinde sözler sarf etti. Ellerinde hiç-
bir silah olmadan, çubuk, patates çuvalı, yumruk 
ve şişe ile kendilerini savunan İHH öncülüğünde-
ki gemilerde bulunan sivil gönüllüler, sadece terör 
devleti İsrail’in abluka uyguladığı Gazzeli kardeşle-
rine insani yardım götürüyordu. Ve bu abluka kim 
ne derse desin artık kırılmıştır. Ve Gazze ablukası-
nı kıranlar ne füzelerdir, ne fosfor bombalarıdır ne 
de kan tüccarlığıdır. Ablukayı kıran, sadece 9 şehi-
din bereketiyle taçlanan sivil ve barışçıl bir eylemi-
dir. Olayın üzerine, İsrail’in ambargoyu gevşetme 
kararı alması, Mısır’ın Refah sınırını süresiz açma-
sı ve dünyanın birçok ülkesinden de Gazze’ye 
yardım filolarının yola çıkması bu ateistinden 
Musevi’sine, Hıristiyan’ından Müslüman’ına kadar 
700 dünya vatandaşının Allah’ın yarattığı ‘insan’ 
kardeşlerine yardım için yola çıkmasının sonucu-
dur. Mazlumların ahı, öfkeyle sıkılmış yumruğu 
ve insanlığı ortak vicdanı artık en güçlü savaş sila-
hıdır!

***

Radikalin Katlan(ıl)amaz Dili

R adikal Gazetesi’nde “AB’ye ayetli sunum: 
Allah bize yeter” başlıklı haberi görünce, 

Allah Allah gene n’oldu dedim. Efendim, Sağlık 
Bakanlığı Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması 
Genel Müdürü Dr. Mehmet Rıfat Köse, AB ve 
Asya’dan 22 ülkenin katıldığı toplantıda anne-
çocuk ölümlerdeki düşüşü ayetlerle anlatmış. 
Bu alaycı başlık ve haber bunun içinmiş. Bir 
kamu görevlisinin Allah kelamını ağzına alma-
sı, hele de koskoca AB temsilcilerine karşı çok 
ayıp olmuş demeye getiriyorlar. Haberin deva-
mında, “Köse’nin power point sunumu yapar-
ken Arapça ayetlerin yer aldığı hat sanatı örnek-
lerini kullanması dikkat çekti” deniliyor. Radikal’e 
göre, “bilimsel bir konferansta Arapça ayetle-
rin yer aldığı hat sanatı örneklerine yer verilmesi” 
de önemle vurgulanması gereken bir akıl dışılık. 
Radikal haberin ara başlığında da “Konuşmasını 
da ayetle noktaladı” diyerek Genel Müdürü, belli 
odaklara hedef göstermekten çekinmedi. Yüzde 
90’ı Müslüman bir ülkede hat sanatlı bir sunu-
mun “dikkat çekmesi” ancak radikal bir oryanta-
list bakışının dikkatini çeker… 

***

Özkök’ün Şapkası?

H ürriyet’in emekli yönetmeni Ertuğrul Özkök, 
İsrail’in gemi katliamı için çok fena bir kıya-

sa, çok mantıksız bir analize yeltendi. Amerikan 
askerinin Kuzey Irak’ta Türk askerinin başına 
kukuleta geçirmesini hatırlatan Özkök, İsrail’in, 
gemiye gönderdiği askerinin başına da Türklerin 
külah geçirdiğini iddia etti. Özkök, komandola-
rın kafasındaki kar maskesinin, İsrail ordusunun 
kamuflaj aksesuarı olduğunu bilmeyecek kadar 
cahil mi? Hem gemidekiler niçin katillerin deşif-
re olmasını önlemeye çalışsın ki? “Biliyorum kar-
şılaştırma provokatif” demiş Özkök. Hiç de bile. 
Provokatif değil, primitif, primitif!

28 Şubat’ın taşeronu?

“28 Şubat’ın ufunetli günlerinde PKK’nın ne 
yaptığını hatırlayanınız var mı? “İslam’ın ılım-
lısı ılımsızı olmaz” diyerek Kürt’ü Türk’le kar-
deş yapan yegâne bağa topyekûn savaş açıl-
dığı, Çarşamba sokaklarında “kılık kıyafet 
sürek avına” çıkıldığı dönemde PKK ne yapı-
yordu bileniniz var mı? Ben söyleyeyim: 28 
Şubatçıların yürüttüğü psikolojik harpte dik-
katleri dağıtmamak için “çatapat” bile atmı-
yordu. PKK o süreçte kimin taşeronu olarak 
susmuştu?” Salih Tuna / Yeni Şafak
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***

“Otorite?”
 

B ediüzzaman Said Nursi, ömrünün 30 yılı-
nı sürgün, hapis ve çeşitli işkenceler altında 

geçirdiği halde otoriteye boyun eğmedi. Tarihçe-i 
Hayat’ta, ‘otorite’ tarafından kendisine önerilen 
teklifleri, rahat bir yaşamı nasıl elinin tersiyle itti-
ğini anlatır. Bediüzzaman’ın takipçisi olmak, onun 
bu duruşunun da takipçisi olmak değil midir?

***

Yoksa Şehir Efsanesi Değil mi?

M avi Marmara’da terör devleti İsrail’in şehit 
ettiği 9 canımızın ardından, ülkede tır-

mandırılan şiddet iyice azdı. Hakkari’de 11 aske-
rin hayatını kaybettiği karakol saldırısı ile ilgi-
li, Star gazetesinde yayımlanan haberde Doç. 
Dr. Önder Aytaç, karakola saldırı yapacak yakla-
şık 200 teröristin sınırdan geçişinin günler önce 
tespit edildiği yönünde bir iddiada bulundu. 
Aytaç, kendisine gelen çok önemli bir bilgide, 
Batman’da Heron’lardan sorumlu bir albayın, 
teröristlerin görüntüsünü görünce komutanlarına 
“Bunları şimdi vurmayacağız da ne zaman vuraca-
ğız?” diyerek kafasını duvara vurduğunu söyledi. 
Aytaç, bir uçuşta yaklaşık 400 kilometreyi tarayan 
Heron’ların hafızalarının silinmediğini belirterek, 
“Son iki haftalık hafızasına bakarlarsa 150-200 
teröristi göreceklerdir” dedi. 
Bu haber bana, Güneydoğu’da askerliğini koman-
do olarak yapıp da dönenlerin sürekli söylediği bir 

sözü hatırlattı: “Tam çembere almıştık ki, mer-
kezden “geri dönün!” çağrısı geldi.” Belki onlar-
ca insandan duyduğumuz bu ve benzeri cümle-
leri hep “şehir efsanesi” deyip geçiştirdik. Ancak 
geçen gün cenaze töreninde onlarca kamera-
ya konuşan bir şehit babası da, “Oğlum telefon-
da bana; ‘baba ablukaya alıyoruz, ‘geri çekilin’ 
emri veriliyor” şeklinde konuştu. Aytaç’ın verdi-
ği bilgiye de bunlarla birleştirdiğinizde, işin için-
de bir ‘teori’den öte bir ‘şeylerin’ olabileceği şüp-
hesi güçleniyor. Medyanın, soru sormak ve yorum 
yapmaktan öte erişebileceği bilgi kaynakları ya 
çok sınırlı veya güvenlik kaygılı! Yetkililerin bu 
yaygın kanaate karşı tatminkâr açıklamalar yap-
ması artık bir zorunluluk.

***

“Hukuk”sal soru-n-lar?

B alyoz sanıkları ve Erzincan savcısı tahliye edi-
liyor, Ahmet Türk’e yumruk atan serbest 

bırakılıyor, Haburcu’lar içeri tıkılıyor, Haberal’ı 
serbest bırakmayan 9 hakime ceza veriliyor. 
Referandum sürecine girildiği bir dönemde terör 
örgütü tüm gücüyle saldırmaya başlıyor. Mavi 
Marmara’dan dolayı İsrail’in Heron Operatörlerini 
geri çektiği ve terör istihbaratı vermediği bu yüz-
den Mehmetçiklerin öldüğü bile iddia ediliyor. 
Parçaları bir araya getirin. Ortaya çıkan resim 
nedir? 
Mesela “hukuk” boyutuna bakıldığında tam bir 
“plan”lı organizasyon var. Örneğin, muhatapları-
nın bile kabul ettiği telefon kayıtları gösteriyor ki, 
bu tahliye işlemleri tam bir operasyon. Telefonda 
önce davaların birleştirileceği sonra da tutuklula-
rın serbest bırakılacağı bir sürecin takip edileceği-
ni konuşuyorlar. Ve bu konuşmalar deşifre edili-
yor. Günlerce gazeteler yazıyor, televizyonlar söy-
lüyor. Ve onlar hiç kimseden çekinmeden adım 
adım tüm planı uygulamaya koyuyorlar. Başbakan 
bile “yargı’ya güven” konusunda şüphelerini dile 
getiriyor. Ergenekon iddiasıyla başlatılan soruş-
turmalarda, işin siyasi, medyatik, ekonomik ve 
kurumsal bağlantıları belli oranda deşifre edilme-
sine rağmen, “humum” boyutuna yan gözle bile 
bakılamıyor. Öyle bir tahkimat var ki, o çözülme-
dikçe büyük yapının çözülmesi de tıkanıyor.

Taşeron kim?
“Eğer, 2003 yılından bu yana Irak coğraf-
yasında bulunan Amerika ve bağlantısın-
daki İsrail, “ortak düşmanları” İran’a karşı 
“PKK’yı (PJAK) taşeron olarak” kullanı-
yorlarsa... Türkiye ile İran, “menşei belli” 
bir terör hareketine karşı, özellikle, Kuzey 
Irak’ın Kandil bölgesinde benzer harekatlar 
düzenliyorlarsa... Acaba, PKK’nın taşeronu-
nu nerede aramamız gerekiyor...” 

Ardan Zentürk / Star
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Recep V‹D‹N

Mavi Marmara’da
Yaşadıklarımız 1

G emimizde yaşadığımız 
birtakım şeyleri, esa-
sen 2 başlıkta anlat-

mak istiyorum, birisi benim cen-
netim diyebileceğim bir safha, 
bir diğeri ise artık cennetin 
cehenneme dönüştüğü  bir ikin-
ci safha. Cennetim diye ifade 
ettiğim safhada gerçekten çok 
ibretamiz şeyler var; dostluklar 
var, fedakarlıklar var, kardeşlik 
var, özveri var paylaşım var, bir-

likte ağlamak var birlikte gül-
mek var, yani ilk birkaç gün 
yaşadığımız şey böylece özet-
lenebilir. Bildiğiniz gibi gemi 
ashabı dünyanın bütün ülke-
lerinden katılanlardan oluşan 
bir gruptu ve aramızda değişik 
renkte, değişik ülkelerden gelen 
insanlar vardı. Tabi birçoğu  
Müslüman olanlardı ama tabi 
erdemli olan birtakım batılılar 
da adaleti önceleyen, öyle söy-

leyelim erdemli birtakım şahıs-
lar da vardı. Hatta Vatikan’ın 
bir temsilcisi de vardı aramızda.  
Buluşma yerimiz Antalya’ydı. 
Kepez Spor Salonu’nda topla-
nıldı. Dünyanın değişik ülke-
lerinden, 32 ülkeden katılımcı 
insanlar, gruplar halinde bura-
ya intikal ettiler. Tabii çok duy-
gulu anlar yaşandı, güzel tablo-
lar oluştu. Oradaki ‘72 millet-
ten’, renkten insanların armo-
nisi görülmeye değerdi. Orada 
güzel dostluklar oluştu, kardeş-
likler oluştu. Çok güzel tablolar 
vardı Antalya’da.

Gazze’ye Yardım Konvoyu
Önce benim bu gemiye dahil 

olma sürecimden ve genel olarak 
hareketin serencamından bah-
sedeyim: ‹HH’nın Ankara kuru-
luşu birlikte hareket ettiği sivil 
toplum kuruluşlarıyla (STK) 
toplantı yaptılar. Ankara’ya da 
ayrılmış kontenjan vardı. Orada 
kur’a ile belirlendi. ‹HH’dan iki 
arkadaş, bir de STK’lar adına 
katılacak olan bir kişi için kur’a 
çekildi, bu kur’a da bize çıktı.

Gazze’ye yardım konvo-
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yu fikri Londra’daki Free Gazza 
adındaki insani yardım kuru-
luşunda doğuyor. Ancak daha 
önce de birtakım yardım kuru-
luşları ve ‹HH ile görüşülüyor. 
‹HH bu işin merkezine oturup, 
organize ediyor. Karar verildik-
ten sonra katılımcı birtakım 
ülkeler yardım faaliyetleri orga-
nize ediyorlar. Ve organizasyon 
komitesinin almış olduğu kara-
ra göre yardım için bir takvim 
oluşturuluyor. Bu takvime göre 
Türkiye iki yük gemisi, bir de 
Mavi Marmara olan yolcu gemi-
siyle bu organizasyona katılmış 
oluyor. Bizimkilerle beraber top-
lam 9 gemi öngörülüyor. Bunlar 
Kıbrıs Rum Kesimi’nde bulu-
şup, oradan hareket edeceklerdi. 
Türkiye’den kalkış biliyorsunuz 
‹stanbul’dan uğurlanmayla baş-
ladı. Bizim gemiler Antalya’ya 
intikal etti. Yolcularımız ise 
Antalya limanında biniş yaptı-
lar. Mavi Marmara’nın hareketi 
Antalya limanından oldu. 

Antalya’daki toplantı yeri-
mizde biz esasen kalıcı değildik. 

Yani, toplandıktan sonra yola 
çıkacaktık, öyle planlanmıştı. 2 
gün kadar hareketimizi gecik-
tirdik. Daha sonra edindiğimiz 
bilgilere göre Avrupa’dan katı-
lacak olan gemiler ve diğerleri-
nin ayak sürümeye başladıkları 
öğrenildi. Dolayısıyla onlar bek-
lendi bir süre. Kıbrıs açıklarında 
asıl toplanma yerimiz orasıdır, 
orada toplanılır, yeni bir durum 
değerlendirmesi yapılır deyip 
yola çıkıldı. Uluslararası sularda 
birinci buluşma yerimiz Kıbrıs 
Rum Kesimi’ydi. Daha sonra 
öğreniyoruz ki, Rum Kesimi izin 
vermiyor. Dolayısıyla Kıbrıs’ı 
solumuza alarak uluslararası 
sularda yolumuza devam ettik. 
Diğer gemilerin gelmesini orta-
larda bir noktada beklemeye 
başladık.  Zannediyorum ki 2 
veya 2,5 gün orada bekledik. 

Bu arada yine birtakım 
haberler gelmeye başladı, gemi-
lerin katılamayacakları doğrul-
tusunda. En son Yunanistan’dan 
2 gemi gelmişti, bir büyük bir de 
küçük. 6 gemi ile yola koyulduk. 

Bu defa rotamız şuydu: Biz ulus-
lararası sularda 73-78 mili koru-
yarak seyredeceğiz ve ‹srail’e 
mümkün olduğu kadar uzak iler-
leyecektik. Mısır kara suların-
dan Gazze’ye doğru yola çıkıp, 
Gazze limanlarının hizasına gel-
diğimizde 90 derecelik açıyla 
Gazze limanlarına girmeyi plan-
lıyorduk. 

Mavi Marmara’daki ortam 
çok etkileyici, çok güzel tab-
loların olduğu bir ortam vardı. 
32 ülkeden insanlar katılmış-
tı. Bu süre içerisinde hemen 
hemen hiç boş vaktimiz olma-
dı diyebilirim. Burayı isimlen-
dirirken cennetim diyorum. 
Mavi Marmara’da 30 Mayıs’ın 
akşamına kadar olan birlikte-
liğimizde bu gemi yolculukla-
rı, ashab-ı sefine adı verdiğimiz 
gemi yolcuları, birbirleriyle son 
derece güzel ilişkiler kurdular. 
Birlikte etkinlikler yaptılar, her-
kes kendi dilinde marşlar, şiirler 
okudu, konferanslar oldu, karşı-
lıklı yardımlaşmalar, dayanışma-
lar, kardeşleşmeler… Gerçekten 
çok ilginç tablolar oluştu, bunu 
unutmamız mümkün değil.

Saldırı ve Sonrasında
Yaşananlar

Saldırının başlangıcı esasen 
30 Mayıs’ı 31 Mayıs’a bağla-
yan gece. Çok uzaklarda birta-
kım ışıklar gördük. Daha sonra 
bu ışıklar yavaş yavaş gemiye 
doğru yaklaşmaya başladı, git-
tikçe belirgin hale geldi. Orada 
kendi aramızda bir değerlendir-
me yaptık. Muhtemelen ‹srail 
gemileri olabileceğini düşün-
dük. Bir müddet sonra gemiler-
den taciz telefonları almaya baş-
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ladık. Özellikle kaptan köşkünü 
arayarak, “siz kimsiniz, buralar-
da ne arıyorsunuz, nereye gidi-
yorsunuz?” anlamında taciz edici 
konuşmaların olduğu söylendi. 

Biz bunun üzerine, zaten 
gemide bulunduğumuz bütün 
zamanlar içerisinde aktif bir 
kameramız vardı. O kamera ile 
gemi içindeki bütün etkinlik-
leri, olan biteni dünyaya haber 
olarak geçiyorduk. ‹srail gemi-
lerinin tacizinden sonra, gemi 
içerisindeki kanaat önderle-
rini alarak, başta MAZLUM-
DER olmak üzere, Bülent Bey’in 
önderliğinde, Ahmet Varol 
Beyler, Ramazan Kayan Beyler, 
yabancı bazı kişilerin de katıl-
dığı bir son mesaj yayını yaptık. 
Orada taciz altında olduğumuzu 
duyurduk. 

Ve muhtemelen gecemizin 
rahat ve kolay geçmeyeceğine, 
Ankara ve ‹stanbul’daki arka-
daşlarımıza ‹srail’i engellemele-
rine dair mesajlar ilettik. O gece 
herkes daha temkinli, hazırlık-
lı olmak için çalıştı. Sabaha 
doğru (namazlar genelde cema-
atle kılınırdı), baskının başladı-
ğı zaman, gene sabah namazın-
daydık ve kunut yapılmaktaydı. 

O esnada görevli arkadaşla-
rımızın ‘Allahu Ekber’ nidala-
rıyla imam haberdar edildi ve 
namaz kısa sürede bitirilerek 
herkes görevleri başına dağıl-
dı. O esnada görüldü ki, gemi-
lerden Zodiaklara asker tahliye-
si yapılmış ve Zodiaklara bindi-
rilmiş şekilde SAT komandola-
rı geminin sağında ve solunda 
çıkarma yapmak için seyretmeye 
başlamışlardı. 30 dakika kadar 
bir süre SAT komandoları gemi-

ye çıkmayı denediler ama çıka-
madılar. Nitekim daha sonraki 
sorgu aşamasında ‹srailli yetkili-
ler ‘kendilerine çok zorluk çıkar-
dığımız, gemiye çıkamadıklarını’ 
bize ifade etmişlerdi. Sivil insan-
lardık, biz oraya çatışmaya git-
miyorduk. Sadece yardım amaç-
lı gidiyorduk.

Baskın, önce SAT koman-
dolarının güverteye çıkış dene-
meleriyle başladı. Onlar çıka-
mayınca bu defa helikopterler 
havalandı. Bu arada şunu da 
söyleyeyim: etrafta hücum bot-
larından başka 2 tane de deni-
zaltı vardı. Biz onların bacaları-
nı görüyorduk. Bu esnada heli-
kopterler, kaptan köşküne yakın 
bir noktada iplerini sarkıtarak 
asker indirmeye başladılar. ‹lk 
fırsatta ses bombaları kullandı-
lar. Yoğun bir şekilde ses bom-
bası atmaya başladılar. Plastik 
mermi kullandıkları da görül-
dü. Bizim teslim olmamızı bek-
liyorlardı. Arkadaşlarımız yiğit-
çe direndiler. Helikopterden 
inen dört askeri enterne (gözal-
tı) ettik. Yaralanan 3 asker revi-
rimize intikal etti. 

Bizzat bizim doktorlarımız 
tarafından ilk müdahaleleri 
yapıldı. dördüncü asker de alın-
dığı sırada beşinci asker bu duru-
mu zaten yukarıdan görüyordu. 
Süratle inerek geminin çarkçı 
başının 1,5 yaşındaki çocuğu-
nu rehin aldı. Çocuğa karşılık, 
dördüncü askeri verip, çocuğu 
aldık. Yani takas oldu. Onlar 
yaralı askeri helikopterle yuka-
rıya çekerken yeni bir safha baş-
ladı. ‹srail askerleri bütünüyle 
çekirdek, esas mermi kullanma-
ya başladılar. Bir anda 28 yara-

lı 4 şehit oldu. Artık onlar-
la meşgul olduğumuz bir sırada 
görevli arkadaşlarımız bir durum 
değerlendirmesi yaparak, yara-
lı ve şehit sayılarının artabilece-
ğinden yola çıkarak teslim olma 
kararı vermişlerdi. Bunu, içeri-
deki ses sistemiyle arkadaşları-
mıza duyurarak arkadaşlarımı-
za toparlanmaları anonsu yapıl-
dı ve biz kendi oturduğumuz 
mekânlara geri çekilmiş olduk. 
O andan itibaren artık helikop-
terlerden indirmeler daha da 
yoğunlaştı. Arkadaşımız gömle-
ğini beyaz bayrak olarak kul-
landı ve teslim olduk. Teslim 
olduktan sonraki 3 saat zarfında 
biz artık Aşdod limanına doğru 
yönlendirildik. Bu esnada gerek-
li hazırlığı yapmış olmalılar ki 
kapının birini açarak, tek tek 
teslim işlemi gerçekleştirilmeye 
başlandı. Ellerimiz havada tes-
lim alındık. Gerekli kontroller 
yapıldı, kameramıza, cep telefo-
numuza vs. kalem dâhil olmak 
üzere birtakım şeylere el koydu-
lar. Arkamızdan plastik kelep-
çelerle ellerimizi bağladılar. Üst 
güverteye taşıdılar bizi. Bir sıra 
halinde, yerde diz çöktürüldük. 
Ve hiçbir şekilde hareket etme-
memiz, konuşmamamız istendi. 
Bu şekilde 3, 4 saat kadar bek-
letildik. Bu esnada helikopter 
şehitlerimizi, yaralılarımızı ve 
kendi yaralı askerlerini taşımış-
tı. Bu süre içerisinde bizim üstü-
müzde duruyorlardı ve pervane-
nin baskısı altında çok zor anlar 
yaşadık. Bir taraftan üşüyorduk 
bir taraftan o ses, bir taraftan da 
denizden kaldırdıkları suyu yağ-
mur gibi üzerimize dökmeleri, 
gerçekten çok korkunçtu. 
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Bizi basın mensupların-
dan başlamak üzere aşağı-
ya, kendi mekânlarına aldılar. 
Gördüğümüz manzara son dere-
ce korkunçtu. Biz yukarıday-
ken, onlar, köpeklerin de yar-
dımıyla arama tarama yapmış-
lar. Bütün valizlerimiz boşal-
tılmış. Ortada dağlar şeklinde 
oluşturulmuş giysilerimizle, aldı-
ğımız hediye bebeklerle karşı-
laştık. Sonra gemi yolcularımı-
zın, Filistinli çocuklara getirmiş 
oldukları hediyeler hep yerle-
re saçılmış vaziyetteydi. Onların 
üzerine basarak yerlerimize inti-
kal ettik. Bu şekilde 8 saatlik 
yolculuğun ardından Aşdod’a 
götürüldük. ‹srailliler büyük bir 
kalabalık oluşturmuştu limanda. 
Bazıları zafer çığlıkları atıyordu. 
Bazıları zafer işareti yaparken, 
kimileri de bayrak sallıyorlardı. 
Sanki büyük bir zafer kazanmış-
lar gibi.

Hapishane Sürecinde
Yaşananlar

Aşdod Limanı’na vardığımız-
da teker teker indirilmeye baş-
ladık. Daha önce ‹srail’in bası-
na duyurmuş olduğu, “yolcu-

ları buraya alacağız” dedikleri 
çadırlar vardı. ‹çeride birtakım 
tedbir ler alınmış. Arama tara-
ma yerleri, elektronik cihazlarla 
donatılmış. Hem sorgu düzenle-
ri vardı, hem de bilgisayar ağla-
rı oluşturulmuştu. Asker nezare-
tinde her iki kolumuzda asker-
le birlikte gemiden indirildik 
ve çadıra girdik. Gemide tepe-
den tırnağa arandık. Hatta deri-
lerimizin altında bir şeyler sak-
layabiliriz zannıyla üst tarafımız 
bütünüyle çıkartılarak tek tek 
arandık. Kemerlerimizde birta-
kım kart taşıyabileceğimiz zan-
nıyla, kemerlerimiz milim milim 
arandı. 

Bir arkadaşımız bir cep tele-
fonunun kartı olacak veya lap-
topun olabilir. Kartını dilinin 
altında saklamıştı, onu da buldu-
lar. Daha sonra sorguya alındık. 
Sorguda ağırlıklı olarak “kapa-
tılmış bir bölgeye gittiğinizi bili-
yor muydunuz?” Kapatılmıştan 
maksat, yani abluka altına 
alınmış Gazze. Tabii ki onlara 
gerekli cevapları verdik. Esasen 
sivil bir örgüt olarak, yardım 
amaçlı gittiğimizi, uluslararası 
sularda seyrettiğimizi ve bizim 

yerimizde kim olsa herkes aynı 
şeyi yapardı, dedik. Neticede 
orada mazlum ve mağdur bir 
halk var. Onlara yardım etmek 
insani görevimizdir, dedik. Ama 
onlar, “sizin görüşünüz” anla-
mında muamelede bulundu-
lar. Ben basın mensubu oldu-
ğumu, kamerama, cep telefonu-
ma el konulduğunu söyledim. 
Hatta basın kartını gösterdim, 
basın kartını alıp, birtakım şefle-
rine, sorumlularına gösterdiler. 
Nihayetinde “afedersiniz” diye-
bildiler. “Suçumuzu kabul edi-
yoruz” anlamında bir yazı kale-
me almışlar ve onu bize imza-
lattırmaya çalıştılar. Biz tabii, 
suçu kabul etmedik. ‹mzalama-
dık. Suçlu değiliz, dediğimiz-
de ikinci süreci devreye soktu-
lar. Tutuklanma aşaması başla-
dı. Doktor kontrolünden geçiril-
dik. Fotoğraflarımız çekildi. Bizi 
cezaevine sevk etmek üzere belli 
bir yerde toplayıp, cezaevlerine 
taşıdılar. 

Cezaevleri son derce muh-
kem yapılmış. Amerikan film-
lerinde olduğu gibi, altlı üstlü 
hücreler şeklinde, dörder kişinin 
barındığı hücreler var. Ortada 
bir meydan, genişlik var. Biz 
oraya gittiğimizde bütün gemi 
personelini darmadağın ettiler. 
Ellerimizdeki bütün haberleşme 
malzemeleri alınmıştı. Orada 
bizi tek tek hücrelerimize koy-
dular. Hapishaneler yeniydi. 
Filistinliler için inşa edilmişti. 
Orada kaldığımız süre içerisin-
de bazı zorluklarla karşılaştık. 
Çok yorgun ve bitkin bir vazi-
yetteydik. Hapishaneye intikal 
eder etmez, hücrelerimize çekil-
dik. 1, 2 saat kadar o şekilde 
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kaldık. O günün gecesinde bir 
şeyle karşılaştım. Saat 10 gibi 
hücrelere alındık. Dışarıda bir 
grup, bir güruh, muhtemelen bir 
nöbet değişimi ânıydı. Büyük bir 
gürültüyle içeri girdiler, bağır-
dılar, çağırdılar. Muhtemeldir 
ki küfür de ediyorlardı, çünkü 
Gazze lafı da işin içine giriyor-
du. Işıklarımızı dışarıdan yaktı-
lar. ‹çeriye küfürler geliyordu. 
Bir süre çok garip sesler duy-
maya başladık. Hatta sesin kay-
nağını aramaya başladım nere-
den geliyor diye. Korkutucu, 
ürkütücü, rahatsız edici seslerdi 
bunlar. Yarım saat böyle devam 
etti, sonrasında bu ses çekildi. 
Ondan sonra ışığımızı biz kendi-
miz söndürdük. 

O esnada Türk hükümeti-
nin yaptığı girişimlerden sonra 
hapishane personelinde bize 
karşı daha bir yumuşama ema-
releri görüldü. Zaten fazla da 
kalınmadı. 20. saatten sonra ser-
best bırakıldık. Tutukluluk süre-
ci başladığında bu kadar kısa 
sürede bırakılacağınızı tahmin  
etmiyorduk. Daha öncesinde 
‹srail’in Batı Şeria’da tutukladı-
ğı, ‹zzet Şahin örneğini hatırla-
dık. Kendileri 72 saat içerisin-
de hâkim huzuruna çıkarılma-
ları gerekirken 18 gün bekletil-
mişlerdi. Mukadder akıbetin bizi 
beklediği şeklinde bir kanaat 
hâkim oldu. Herhalde biz bura-
da uzunca bir süre bekletileceğiz, 
dedik. Sonra Türkiye’deki giri-
şimler, dünyadaki yapılan bas-
kılar sonucunda, insan hakları 
kuruluşlarının temsilcileri 1, 2 
saat sonra hapishaneye gelmeye 
başladılar. Avukatlarıyla birlik-
te. Misyon temsilcileri geldiler. 
Herkes kendi ülkesinin vatan-

daşına sahip anlamında baskı-
lar oluşturdular. Bu arada işte 
Ehud Barak’ın bizim Dışişleri’yle 
görüşme yaptığını daha sonra 
öğrendik. 

O görüşmenin sonucunda da 
Başbakan Erdoğan’ın “24 saat 
içerisinde bir tek kişi kalmak-
sızın eşyalarla birlikte bırakıl-
mamızı” söylemiş. Barak’ın da 
“kendilerini göndereceğiz, ancak 
mahkemeden sonra” dediğini 
bize ilettiler. Başbakan’ın “mah-
keme edilmeden, mutlaka 24 
saat içerisinde gönderilmeleri 
gerekir” yönünde baskı uygula-
dığını daha sonra, Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ’dan öğreniyorum, 
buraya geldikten sonra. Baskılar 
sonunda bizi serbest bıraktılar. 

Serbest bırakılmadan önce 
işlemler yapıldı. Uçağa alınma-
dan önce bir ‹rlandalı ve Yunanlı 
kişinin ‹srail askerleri tarafın-
dan öldüresiye dövülmelerine 
şahit olduk. Hatta bu insanlar 
dövüldükten sonra uçağa bin-
mek isteyen arkadaşların üzeri-
ne atılmışlardı. Uçağa bindiği-
mizde 3 milletvekilimizle karşı-
laştık. Bunlar bize Başbakan’ın 
talimatıyla gediklerini söyledi-

ler. “Burada bir tek kişi kalmak-
sızın bizi alıp götüreceklerini” 
söylediler. 14 saat uçakta bek-
letildik, sürecin tamamlanma-
sı için. Gece saat 2.30 sularında 
3 uçak da yolcularını almışlar-
dı. Bunun dışında yaralı ve şehit 
kardeşlerimiz için uçaklar bek-
letiliyordu. Onlar da alındıktan 
sonra hareket ettik. ‹stanbul’a 
indiğimizde doğrusu o ana kadar 
hiçbir şeyden haberimiz yoktu. 
Bu hareketin tesirinin ne oldu-
ğunu merak ediyorduk. ‹ndikten 
sonra “Elhamdülillah” dedik. 
Geminin hareketi hedefine 
ulaşmıştı. Kardeşlerimizin kan-
larının yerde kalmadığını gör-
dük ve Allah’a şükrettik. ‹stan-
bullular büyük bir sevgi seliyle 
karşıladılar bizi. Adli Tıp’a götü-
rüldük, orada her birimiz muaye-
neden geçirildik, raporlar hazır-
landı. Cenaze namazından sonra 
herkes memleketlerine dönmüş 
oldu. 
______________________
1  İnsani Yardım Vakfı (İHH)’nın organi-
zasyonunda gerçekleşen “Rotamız Filis-
tin, Yükümüz İnsani Yardım”  sloganıyla 
yola çıkan Mavi Marmara gemisinde, An-
kara Araştırma ve Kültür Vakfı Başkanı Re-
cep Vidin de vardı. Recep Vidin’in yukarı-
daki anlatımları vakıfta yapmış olduğu ko-
nuşmadan özetlenerek alınmıştır.
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Cevat ÖZKAYA

Eksen Tartışmaları ve
Yeni Parametreler

B ir süreden beri 
Türkiye’de bir “eksen 
kayması” tartışması 

yürütülüyor. Buna göre Türkiye 
dış politikası Batı eksenin-
den Doğu’ya, bilhassa ‹slam 
Dünyası’na kayıyor. Mevcut 
iktidar ülkeyi geleneksel müt-
tefiklerinden kopararak yeni 
ittifaklar kurmaya çalışıyor. Bu 
çabanın da ülkenin menfaatleri-
ne aykırı olduğu ve rejimin gele-
ceğini tehdit ettiği söyleniyor.

Türkiye’nin içinde yapılan 
bu tartışmanın dış uzantıları da 
var. ABD’de hükümetin poli-
tikalarından memnun olmayan 
birtakım güç odakları, “eksen 
kayması” tartışmasına dışarı-
dan destek sunuyorlar. ‹çeride-
kiler, dışarının söylediklerini 
delil göstererek tartışmayı alev-
lendiriyorlar. Bu yazıda haki-
katen dış politikada bir “eksen 
kayması” var mı, dış politika-
da gerçekleştirilen hareketlen-
me “eksen kayması” olarak nite-
lenebilir mi; bu ve benzeri soru-
lara cevaplar arayacağız.

Türkiye’nin Ekseni
Kayıyor mu?

Türkiye’nin dış politikası 
değişik dönemlerden geçmiştir. 
1960’lara kadar olan politika, 
tümüyle kendi içiyle meşgul, dış 
dünyaya bağlı olduğu ittifakların 
penceresinden bakan durağan 
bir dönemdir. Bu dönemin en 
ciddi dış politika atağı, Kıbrıs’a 
ilişkin yürütülen aktif politika-
nın semeresi olarak Londra ve 
Zürih anlaşmalarının imzalan-
masıdır.

1960-1990 arası dönem ise, 
ekonomik gelişmelerin dış poli-
tikayı etkilediği dönemdir. 
Soğuk savaşın bütün şiddetiy-
le devam ettiği bu dönemde, 
Türkiye önemli sanayi tesisle-
rini Sovyetler Birliği’nin deste-
ğiyle inşa etmiştir. ‹skenderun 
Demir Çelik tesisleri gibi sanayi-
leşmenin ana girdisini imal eden 
tesisler bunun en önemli örnek-
lerinden biridir.

Yine de aynı dönemde, 
daha önce adeta yok sayılan, 
Ortadoğu ülkeleri Türkiye’nin 

dış politikasında yer tutmaya 
başlamışlardır. 1974 yılındaki 
petrol ambargosu ile beraber, 
ciddi bir parasal zenginliğe sahip 
olan Arap ülkeleri, Türkiye’nin 
dış politikasında dikkate alınmış 
ve ilişkiler geliştirilmeye çalı-
şılmıştır. FKÖ’nün Ankara’da 
temsilcilik kurmasına izin veril-
miş, ‹slam Konferansı Örgütü’ne 
üye olunmuştur.

Bu dönemde, NATO ülke-
si olan Türkiye’nin, Varşova 
Paktı’nın lider ülkesi olan SSCB 
ile kurduğu ekonomik ilişki bir 
“eksen kayması” olarak nitelen-
memiştir. Yine ‹slam ülkeleriyle 
kurulan ilişkilerde böyle bir tar-
tışmaya sebebiyet vermemiştir.

Türkiye’nin, soğuk sava-
şın bitiminden sonra oluşma-
ya başlayan Yeni Dünya Düzeni 
sürecinin ilk yıllarında, duruma 
intibak etme konusunda tered-
düt yaşadığı bir dönem olmuş-
tur. ‹ki bloklu dünyanın oluş-
turduğu refleksleri üzerinden 
atma aşamasına geldiğinde ise, 
meş’um 28 Şubat postmodern 
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darbesi ülkeyi içe kapalı, iç düş-
man paranoyaları ile zamanı-
nı heba eden bir sürece sokmuş-
tur. Kendi içinde düşman ara-
yan, halkının bir bölümünü düş-
man gören bir anlayışın yeni 
oluşan dünya düzeninde kendi-
ne anlamlı bir yer edinebilmek 
için gayret göstermesi mümkün 
değildi. Türkiye yaklaşık bir altı 
yılı bu anlamda boşa geçirmiştir.

2002’de AKP’nin iktida-
ra gelmesinden itibaren, önceki 
dönemlere nispetle daha hare-
ketli, daha bulunduğu ortamı 
doğru okumaya gayret eden ve 
oluşan yeni düzende kendine 
gücü oranında yer edinmeye 
çalışan bir dış politika oluştur-
ma gayreti içinde oldu Türkiye.

Türkiye’nin Dış Politikasının
Yeni Parametreleri

Türkiye’nin yeni dönem-
de uyguladığı dış politika barış-
çıl ilişkilerle ve halktan halka 
ilişkileri geliştirerek, bölgesin-
de istikrar oluşturmaya ve bu 
istikrarı devamlı kılmaya çalı-
şan bir yönde hareket etmek-
tedir. Uygulanan dış politikaya 
beş ana başlıkta mütaala etmek 
mümkündür.

1. Çok Yönlü Dış Politika: 
Soğuk savaş döneminin aksine 
zamanımızda birçok güç odağı-
nın ortaya çıktığı bir dünyada 
yaşıyoruz. Türkiye, Batılı örgüt-
lerin üyesi olan bir ülke olarak, 
bütün bu güç odaklarıyla güven-
lik ilişkisinin dışında ekonomik, 
kültürel ve siyasi ilişkiler geliş-
tirmeye çalışmaktadır.

2. Pro-aktif Diplomasi: Bekle, 
gör politikasının aksine bölge-
sindeki olaylara müdahil olma-

ya çalışan, bölgesini düzenleme-
yi hedefleyen bir politika takip 
etmektedir Türkiye.

3. Komşularla Sıfır Sorun: 
Dört yanımızın düşmanlarla 
dolu olduğu söylemi terk edil-
miştir. Dört yanının düşmanla 
dolu olduğu söylenerek halkın 
korkutulmasına ve isteklerinin 
sınırlandırılmasına yönelik bu 
söylem yerini, komşularla sorun-
suz ilişkiler oluşturma amacına 
terk etmiştir. Hatta sıfır sorunun 
ötesinde azami işbirliği amacı 
hedeflenmektedir.

4. Öncelikli Dış Politikadan 
Entegre Dış Politikaya: Bütün dış 
politikayı tek bir önceliğe göre 
dizayn etme anlayışı, yerini bir-
birini destekleyen entegre politi-
kalara bırakıyor. Önceleri bütün 
dış politik ilişkilerimiz Kıbrıs’a 
endeksliydi, bugün Kıbrıs yine 
dış politikamızda önemli ve vaz-
geçilmez bir yer tutuyor. Ancak, 
o konuda ters düştüğümüz bir 
ülkeyle başka konularda ilişkile-
rimizi geliştirebilme esnekliğini 
gösterebiliyoruz.

5. Tarafsız ve Çözümcü Dış 
Politika: Sorunlu tüm taraflara 
eşit uzaklıkta duran ve soruna 
çözüm alternatifleri üreten bir 
dış politika.

Türkiye genel hatlarını 
yukarıda saydığımız istikamet-
te dış politikasını yönlendirme-
ye çalışmaktadır. Bu istikamet-
te önemli mesafeler de alınmış-
tır. Suriye ile, Yunanistan ile, 
Rusya ile, Irak ile, ‹ran ile geliş-
tirilen ilişkileri bu bağlamda ele 
almak gerekir. Vizelerin kaldı-
rılması, gerginliği yumuşatılması 
hem ekonomik ilişkileri geliştir-
miş, hem de halktan halka iliş-
kileri artmıştır.

Bu bütün ülkelerle varolan 
sorunlarımızın çözüldüğü anla-
mına gelmiyor. Yunanistan’la 
gelişen ilişkilerimize rağmen, 
Ege ve Kıbrıs sorunu varlığını 
devam ettiriyor. Ermenistan’la 
ilişki kurmanın ötesinde çok da 
bir mesafe kat edemediğimiz bir 
süreci yaşıyoruz. Ancak birbi-
rine sırtını dönen bir anlayış-
tan yüz yüze bir ilişkiye doğru 
evrilmek, sorunların çözümü 
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konusunda daha umut verici 
bir pozisyondur. Bazı ülkeler-
le vizelerin kaldırılması, ilişki-
leri yönetimler arası ilişkilerin 
ötesine taşımış ve halktan halka 
ilişkiler düzeyine getirmiştir. 
Çevremizdeki ülkelerle bütün 
sorunlarımız çözülmemiş ama, 
çevremizin düşmanlarla dolu 
olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu 
süreçler, yönetimlerin de öte-
sinde halkların işin içine girdiği 
katılımcı süreçlerdir. Atılan bu 

adımların bazılarının sonuç ver-
memiş oluşu, yapılanların yanlış 
olduğunu, doğru olmadığını gös-
termez. Ancak, Türkiye’nin böl-
gesinde barış ve istikrarı kurma 
konusundaki özgüvenini ve ira-
desini gösterir ki, bu da ihmal 
edilemeyecek kadar önemli bir 
pozisyondur.

Eksen Kayması Nedir?
Yukarıda ana hatlarını çiz-

meye çalıştığımız Türkiye’nin 
dış politikasında bir eksen kay-
ması olduğu sonucunu çıkaran-
lar ve ülkenin maceraya gittiğini 
söyleyen basın, siyaset ve iş çev-
releri var. Bu çevreler, eksenin 

ne olduğunu, Türkiye’nin hangi 
eksende bulunduğunu, son 
dönemde uygulanmaya çalışılan 
aktif diplomasinin hangi neden-
lerden dolayı ülkenin eksenini 
kaydırdığını söylemiyorlar. Bu 
soruların hiçbirine tatmin edici 
bir cevap veremiyorlar. Ama her 
vesileyle ülkenin ekseninin kay-
dığını söylüyorlar.

Anladığımız kadarıyla, Rusya 
ile, Ermenistan ile, Yunanistan 
ile geliştirilen ilişkiler değil 

ama, ‹slam ülkeleriyle kurulan 
ilişkilerin Türkiye’nin ekseni-
ni kaydırdığı söyleniyor. Yani 
Irak’la, Suriye ile yapılan bir dizi 
anlaşma ve bu ülkelerle bera-
ber Lübnan ve Ürdün ile vize-
lerin kaldırılması eksenin kaydı-
ğının göstergeleri olarak sunulu-
yor. Tabii en önemlisi, Gazze’de 
şiddet uygulayan, ‹nsan hakla-
rı savunucusu sivilleri taşıyan 
Mavi Marmara gemisine uluslar 
arası sularda saldıran ve dokuz 
vatandaşımızı, kardeşimizi şehid 
eden ‹srail’le ilişkilerin geldiği 
nokta asıl eksen kayması tartış-
masının nirengi noktasını oluş-
turuyor.

Türkiye neredeyse bütün 
Batılı kurumlarda temsil edili-
yor. Bu kurumlarda sorumluluk-
larını yerine getirmeye devam 
ediyor. Bu kurumlarda bulu-
nan ABD, ‹ngiltere, Fransa, 
Almanya ve benzeri ülkelerin 
hepsinin ileri derecelerde ilişki-
leri bulunan ülkeler, ‹slam ülke-
leri. Bahsi geçen ülkeler ilişki 
kurduğunda sorun yok. Türkiye 
ilişkilerini geliştirme çabası 
içine girdiğinde “eksen kayma-
sı” tartışmaları ortaya çıkıyor.

Eksen demek güç demektir. 
Yeterli gücü olmayanın eksen 
oluşturması diye bir durum söz 
konusu bile değildir. Bazıları, 
yönetimler bazında iktidarlarını 
ABD’ye borçlu olan Ortadoğu 
ülkeleri, hangi güçleriyle yeni 
bir eksen oluşturuyorlar ve 
Türkiye bu eksene doğru kayı-
yor. “Eksen kayması” tartışması-
nı çıkaran ve yürütenler bu soru-
ya bir cevap vermeden, muğlak 
bir ortamda tartışmayı götürme-
ye çalışıyorlar.

Ancak herkes onlar kadar 
muğlak kavramlarla hadisele-
re yaklaşmıyor. Sabah gazete-
sinden Nur Batur’un sorularına 
cevap veren ABD’nin Ankara 
büyükelçisi James Jeffrey bun-
lardan biri. “Türkiye’nin AB 
yüzünden alternatif olarak Arap 
dünyasının liderliğine soyundu-
ğunu söyleyenler var.” sorusu-
na büyükelçi şöyle cevap veri-
yor: “Her şeyden önce, Arap 
ülkelerinin çoğuyla yakın iliş-
kilerimiz var. Umman, Birleşik 
Arap Emirlikleri, Irak, Suudi 
Arabistan, Kuveyt, Mısır, 
Ürdün, Fas. Hepsinin bizimle 
kuvvetli güvenlik ilişkisi bulu-

Eksen demek güç demektir. Yeterli gücü olmaya-
nın eksen oluşturması diye bir durum söz konusu 
bile değildir. Bazıları, yönetimler bazında iktidarlarını 
ABD’ye borçlu olan Ortadoğu ülkeleri, hangi güçleriy-
le yeni bir eksen oluşturuyorlar ve Türkiye bu eksene 
doğru kayıyor. “Eksen kayması” tartışmasını çıkaran ve 
yürütenler bu soruya bir cevap vermeden, muğlak bir 
ortamda tartışmayı götürmeye çalışıyorlar.
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nuyor. Ayrıca kapsamlı ekono-
mik, siyasi, diplomatik ve enerji 
alanında ilişkilerimiz var. Hepsi 
dünyadaki en yakın dostlarımız 
arasında. Başka hangi ülkeler 
düşünülüyor bilmiyorum ama, 
Arap ülkelerinin ve halkları-
nın büyük çoğunluğu, Batı’nın 
ve ABD’nin yakın müttefiki-
dir. Türkiye’nin Batı’dan kopup 
alternatife yöneldiği nasıl söyle-
nebilir?”1

Yine aynı röportajda büyü-
kelçi, dünyadan bazı örnekler 
vererek “eksen kayması” nın 
nasıl bir şey olduğunu, hangi 
eylemlerin eksen değişikliği 
sayılabileceğini ortaya koyuyor.

“Bir ülkenin eksen değişikliği 
büyük bir olaydır. 1972-1975’de 
Çin eksen değiştirdi. Rusya’nın 
yakın müttefikiydi. ABD’nin 
yakın müttefiki oldu. Batı eko-
nomisine entegre olmaya baş-
ladı. 1989’da Doğu Avrupa 
eksen değiştirdi. Türkiye bunlar-
la karşılaştırılamaz. Türkiye’de 
demokratik bir hükümet işba-
şında. Sadece demokratik hükü-
met kamuoyunun beklentilerine 
cevap veriyor.”

Bütün bunlardan Türkiye’nin 
bir “eksen kayması” yaşamadığı 
sonucunu çıkarabiliriz. O halde 
bu tartışmayı çıkaranlar ve yürü-
tenler neyi amaçlıyor sorularına 
cevap aramalıyız.

“Eksen Kayması” Tartışması ve 
Son Günlerdeki Terör Olayları 
Aynı Amaca mı Hizmet Ediyor?

Türkiye’de devlet iktidarı-
nın seçilmişler tarafından kul-
lanılmasına izin vermeyenler, 
her dönemde seçilmiş siyase-
tin alanını daraltan ve kendi 

imkânlarını restore edecek 
eylemleri tetikleyen kavramla-
rı her zaman icat etmişlerdir. Bu 
kavramlar konjonktüre uygun 
olarak icat edilir. Meşrutiyet 
döneminden bu yana değişmez 
ve işlevsel olan kavram irtica-
dır. ‹rtica ile nitelenen seçilmiş 
iktidarlar, her dönemde bu kav-
ramla baskı altına alınmış ve 
yönlendirilmiş hatta iktidarla-
rına son verilmiştir. Türkiye’de 
yapılmış modern ve post modern 
tüm darbelerin en önemli sebep-
leri arasında irtica zikredilmek-
tedir. 

Doğu bloku yıkılana kadar 
“komünizm” suçlaması da, dev-
let seçkinlerine iktidarlarını sağ-
lamlaştırma imkânı veren önem-
li kavramlardan bir tanesi idi. 
Daha sonraları “mahalle baskısı” 
ve “Malezya olur muyuz?” türü 
üretilen ve sürdürülen tartışma-
lar da, bazıları üretenin niye-
tinden bağımsız olarak -mahal-
le baskısı gibi- iktidar mücade-
lesinde bir araç olarak kullanıl-
dılar.

Bu kavramlar kendilerini 
ülkenin sahibi olarak gören ikti-
dar seçkinlerinin, zinde güçle-
ri hareketlendirmek için kullan-
dıkları işaret fişekleridir. ‹rtica 
gibi, komünizm gibi tehlikeler 
karşısında çaresiz veya bizati-
hi bu tehlikelerin sebebi olan 
seçilmiş iktidarların, zinde güç-
ler tarafından etkisizleştirilme-
si, bu kavramların kullanımıyla 
oluşturulan muhalif ortam saye-
sinde mümkün olmaktadır.

Bugün ortaya atılan “eksen 
kayması” da benzer kavramlar-
dan bir tanesidir. Türkiye’nin 

“one minute” ile başlayan Mavi 
Marmara olayı ile doruğa ula-
şan, ‹srail ve Türkiye arasında-
ki gerginlik, ayrıca ‹ran’a yap-
tırımlar uygulanmasına iliş-
kin Güvenlik Konseyi kararına 
Türkiye’nin ‘hayır’ demesi, siya-
sal iktidarın dışarıda yalnız kal-
dığına ilişkin bir algı oluştur-
du. Ve bu iki olay epey zaman-
dan bu yana biraz sakin şekil-
de dillendirilen “eksen kayma-
sı” tartışmasının alevlendirilme-
si sonucunu getirdi.

Kendilerini eksenin, siste-
min muhafızları kabul edenlere, 
eksenimiz kayıyor, sistem sıkın-
tıya giriyor, neden hareketlen-
miyoruz demek isteniyordu.

Bu tartışmaya paralel ola-
rak terör olayları da, artış gös-
teriyor ve arka arkaya ölümler 
yaşanmaya başlanıyordu. Gerçi, 
terörün ilkbahar ve yaz döne-
minde yükseliş göstermesi bek-
lenen bir durumdu. Ancak Kürt 
sorunu konusunda bugüne kadar 
olan siyasal iktidarlarla mukaye-
se edilemeyecek derecede ileri 
adımlar atan bir iktidarın elini 
zayıflatacak şekilde terörün tır-
mandırılması doğrusu üzerinde 
düşünülmesi gereken bir durum-
dur.

PKK ve uzantıları resmi ide-
olojiden ve oradan kaynaklı 
politikalardan rahatsız olduğu-
nu her ortamda beyan etmişler-
dir. Cumhuriyet tarihi boyun-
ca, resmi ideoloji ile arasında 
mesafe koyarak iktidar olmuş en 
büyük parti olan AKP ile soru-
nu ülke bütünlüğü içinde hallet-
mek konusunda arasının daha 
iyi olması beklenirdi. Ancak 
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durum hiç de öyle değil. Son 
anayasa değişikliğinde BDP’nin 
MHP-CHP çizgisinde tavır ser-
gilemesi, resmi ideoloji ve onun 
politikalarından o kadar da 
şikâyetçi olmadığını gösteri-
yor. Veya PKK Demokratik 
Açılım sürecinde kendisinin 
muhatap alınmasını bekli-
yordu. Umduğunu bulama-
yınca sükût-u hayale uğradı. 
Açılım sürecinde oluşturu-
lan politikaların Kürt halkı-
na yararı olsa da, kendisine 
yararı olmayacağı kanaatine 
vararak açılımı torpillemeyi 
ve siyasi iktidarın zayıflatma 
yolunu, yani terörü yükselt-
meyi seçti.

Sonuç itibariyle “eksen 
kayması” tartışması ve 
PKK’nın yükselttiği terör 
olayları aynı amaca hizmet 
etmektedir.

Siyasal ‹ktidarın 
Zayıflatılması, Anayasa 

Referandumu ve 
Seçimden Yenik Çıkması
Bu konuda koordine-

li bir çalışma olduğuna iliş-
kin delillere sahip değiliz. 
Koordineli veya değil, olay-
ların cereyan tarzı ülkeyi 
şiddet ortamına götürme-
li ve bu ortamdan iktidar 
üretmek isteyenlerin ama-
cına hizmet ediliyor. Bütün 
hata ve eksiklerine rağmen, 
Demokratik Açılımın sür-
dürülmesi, mümkün olduğunca 
özgürlük ortamlarının genişletil-
mesi politikalarından vazgeçil-
memelidir. Yeni bir şiddet orta-
mı, bugüne kadar Siyasal düzey-

de kalan ve toplumsallaşmayan 
sorunun hızlı bir biçimde top-
lumsallaşmasına neden olur.

Türkiye’nin kendi bölge-
sinde oyun kurucu haline gel-

mesini hedefleyen bir politika 
uygulamasının birtakım güçlere 
rahatsızlık vermesi kaçınılmaz 
bir durumdur. Ortadoğu dünya 
siyasetinin sıklet noktası ola-

rak ifade edilebilecek bir bölge-
dir. Herkes bu bölgede yeni bir 
oyun kurucunun dahil olması, 
diğer birçok oyuncunun alanı-
nın kısıtlanması anlamına geli-

yor. Her oyuncu kendi alanı-
nı korumak için değişik poli-
tikalar sergileyebilir. Bölgeye 
müdahil olmaya çalışan ülke-
nin politikalarını engelleye-
rek, onu kendi içiyle uğraş-
tıracak, içine kapatacak 
eylemler, politikalar, uygula-
malar beklenmelidir.

Aktif ve barışçı politika-
larla bölgede tanzim edici bir 
role oynayan Türkiye’nin, bu 
tür sıkıntılarla karşılaşması 
tabiidir. Ancak bu sıkıntılar-
la baş ederek bölgesel bir güç 
olma imkânına kavuşabilir. 
Bu konuda en büyük sorun, 
Türkiye’nin kendi içinde 
yaşadığı Kürt Sorunu’dur. Bu 
sorun, Türkiye’nin uygulaya-
bileceği tüm olumlu atılımla-
rı manipüle etme potansiye-
li taşımaktadır. Türkiye’nin 
politikasından rahatsız olan 
güçlerin, bu yarayı kaşıyarak 
ülkeyi içine kapatmak iste-
meleri onlar açısından anor-
mal bir durum değildir.

Türkiye bir taraftan yara-
nın kaşınmasını engellerken, 
bir yandan da hızlı bir şekilde 
yarasını iyileştirmenin yolla-
rını aramalıdır. Türkiye’nin 
bu sorunu halletmesi, her 
konuda olduğu gibi uluslar 

arası politikada elini güçlendi-
recektir.
__________________________
1 Nur Batur, “Türkiye Batı’dan Kopmadı. Yal-
nızca Farklı Bir Ülkedir.” Sabah Gazetesi,
3 Nisan 2010

Aktif ve barışçı politikalar-
la bölgede tanzim edici bir 
role oynayan Türkiye’nin, bu 
tür sıkıntılarla karşılaşma-
sı tabiidir. Ancak bu sıkıntı-
larla baş ederek bölgesel bir 
güç olma imkânına kavuşa-
bilir. Bu konuda en büyük 
sorun, Türkiye’nin kendi için-
de yaşadığı Kürt Sorunu’dur. 
Bu sorun, Türkiye’nin uygula-
yabileceği tüm olumlu atılım-
ları manipüle etme potansiyeli 
taşımaktadır. Türkiye’nin poli-
tikasından rahatsız olan güç-
lerin, bu yarayı kaşıyarak ülke-
yi içine kapatmak istemeleri 
onlar açısından anormal bir 
durum değildir.

Türkiye bir taraftan yara-
nın kaşınmasını engellerken, 
bir yandan da hızlı bir şekilde 
yarasını iyileştirmenin yolları-
nı aramalıdır. Türkiye’nin bu 
sorunu halletmesi, her konuda 
olduğu gibi uluslar arası politi-
kada elini güçlendirecektir.
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As›m ÖZ

“Kürtler Nereye?” adlı  kitabınızın şahitlikler 
dizisinin bir parçası  olduğunu ifade edi-
yorsunuz. Buradan başlayalım: Bu dizinin 
temel amacı nedir?

Genellikle iki tür çalışma vardır. ‹lki 
akademik çalışmalar ikincisi bilgiye ve 
tefekküre dayalı çalışma. Akademik yahut 
bilimsel çalışma bilimsel yönteme dayalı olarak 
yapılan çalışmadır. Bu çalışma bir tür bilginin 
tekniğini ifade eder. Kısaca teknik bir bilgidir. 
O yüzden bilimsel bilgi ile akademik yöntemle 
üretilen bilginin temel yönelimi Hakikat’i 
araştırmak olan ‹slami bilgiye uygun olduğunu 
düşünmüyorum. Bu bilgi türü Müslümanların 
tarihte ürettikleri bilgi anlayışlarına uygun 
değildir. Dolayısıyla  ben fikri hayatımda 
bu yöntemlere itibar etmedim. Türkiye’deki 
ilahiyatçılar bu yönteme çok itibar ettiler. 
Bana göre ilahiyatçılar farkında olsun olmasın, 
‹slami ilimleri bir tür farklı bir işlemden 
geçiriyorlar. Dolayısıyla üst dil seküler bir dil 
oluyor ve ‹slami dil bir başkalaşıma uğruyor. 
Bunun sonucunda da müthiş bir analoji furyası 
başlıyor. Batı’da bilimsel bilgi ile elde edilen 
ne varsa bunun ‹slami karşılığı üretiliyor. 
Buna bir örnek vermek gerekirse psikolojinin 
önemli akımlarından geştalt psikolojisi 
üzerinden gidilerek bunun Kur’an’da da 
olduğu düşünülüyor. Sonunda “Kur’an’da 
Geştalt Psikolojisi” başlıklı bir tezin ilahiyat 
fakültelerinde hazırlandığını görebiliyoruz. 
Yine başka bir örnek olması bakımından ‹slam 
ve ‹nsan hakları başlığı ele alınıyor. ‹nsan 

Kürt sorununu ilk silahın patladığı 1984 Ağustos 
ayından beri olayları  yakından takip etmeye çalışan biri 
olarak 30 yıl boyunca konuyla ilgili yazılar yazdı Ali 
Bulaç. Her bir yazı, o günün gelişen olaylarına ilişkin 
bir şahitliği/tanıklığı ifade eder. Dolayısıyla onun konuya 
ilişkin yazıları soruna ilişkin bir çerçeve oluşturmakla 
beraber, gelişmenin seyrini yakından takip eden 
bir tanıklığı da ifade eder. Adına “Kürtler” denilen 
ve “Kürtçe dil” konuşan bir halk bu sorunun hem 
öznesi hem nesnesi durumundadır. Kürtlerin binlerce 
yıldır üzerinde yaşadığı coğrafya, Ortadoğu ve İslam 
dünyasının kalbini teşkil eder. Türkiye, Suriye. Irak 
ve İran’a -Avrupa, Asya ve Amerika’da yaşayan irili 
ufaklı Kürtleri hesaba katmıyoruz- yayılmış ve yaklaşık 
nüfusu 25 milyonu bulan bu halk, hemen hemen her 
ülkede birtakım sorunlar yaşamaktadır. Sorun hem 
Irak ve İran’da hem Türkiye’de uzun süreli ve yaygın 
çatışmalara yol açmış, bu çatışmalarda on binlerce 
insan hayatını kaybetmiştir. Suriye’deki Kürtlerin de 
büyük sıkıntılar yaşadığı sır değil. 1984-2010 yılları 
arasında sadece Türkiye’de yaklaşık 50 bin insanın 
hayatını kaybetmiş olması ve halen de bu kayıpların 
sürüyor olması ne denli ağır bir sorunla karşı karşıya 
bulunduğumuzu göstermeye yetmektedir. Harcanan 
milyarlarca dolar, çöken iktisadi ve beşeri coğrafya, 
demografik alt-üstler oluşlar ve psikolojik yabancılaşma 
bunun cabası. Ali Bulaç’la Kürtler Nereye? kitabından 
hareketle  yaptığımız uzun söyleşi sorunun bu ve daha 
pek yönünü masaya yatıran oldukça önemli bir söyleşi.  

Ali Bulaç:
“Bizi bu badireden ç›karacak olan

feraset ve basirettir.”
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haklarının Batı’daki içeriği olduğu 
gibi kabul edilerek bu konuya 
denk düştüğü varsayılan ayet ve 
hadisler insan hakları söyleminin 
bir parçası olarak düşünülüyor. 
Anayasa tartışılıyorsa ‹slam’da 
idare hukuku konusundan 
hareketle varolan Batılı model 
olduğu gibi onaylanıyor. Burada 
kurulan analoji insanları hakikate 
götürmüyor. Ben bu açıdan 
bakıldığında akademik ve bilimsel 
bilginin  ‹slam’ın  bilgi ve düşünce 
üretme usulüne uygun olmadığını 
düşünüyorum. Bundan dolayı da 
bu yöntemlere itibar etmiyorum.

Başka mahzurları da var elbette: 
Mesela bilimsel yöntemle elde 
edilen bilgi anlayışlarından sadece 
birisi olmasına karşın kendisini 
yegane gerçeklik olarak  dayatır. 
Varlığı ve bütünü parçalar.Küçük 
bir parçanın bilgisini üreterek 
onun uzmanlığını meydana 
getirir. Dolayısıyla burada da 
bire problem vardır. Bu konudaki 
yaklaşımlarımı net olarak “Bilgi 
Neyi Bilmektir?” kitabımda ele 
aldım.

‹kinci tür çalışmalar da bilgi 
ve tefekküre dayalı çalışmalardır. 
Ben daha çok bu alanda 
yazmaya çalışıyorum. Burada da 
gözettiğim üç temel ilke vardır: 1) 
Savunduğum ilke ve fikrin Kur’an 
ve Sünnete aykırı olmaması 
prensibi. Kur’an ve Sünnete 
uygunluk değil, aykırı olmama 
ilkesi. 2) Tarihi geleneğimize, 
mirasımıza ve örfümüze bakmak 
ve ondan kopuk olmamak 
hatta onun devamı olmak. 3) 
Müslümanların ihtiyaçlarına 
bir nebze de olsa cevap verir 
mahiyette olması.

Bu üç ilkeye bağlı olarak 
kitap yazmaya çalışıyorum. Bir 
de bunların dışında üçüncü tür 
bir çalışma var: Sosyal olayları 

müşahede ederek bu olaylar 
üzerinden ‹slam’ın mesajını, 
Müslümanların sorunlarını ve 
dünyanın, Türkiye’nin/bölgenin 
sorunlarını ele alıp bunlarla ilgili 
fikirler ortaya koymak. Burada 
anahtar şahitliktir, gözlemdir.

Bu tür çalışmalarda iki durum 
söz konusudur: Bazen sen de 
olayların bizzat içindesindir. 
Öznesindir, olayı yaşıyorsundur. 
Mesela 12 Eylül darbesini 
ele alalım. Bu darbeyi bir 
özne olarak ben de yaşadım. 
Darbenin getirdiklerinden ben 
de Türkiye’de yaşayan bir insan, 
bir yazar olarak ondan payımı 
aldım. Dolayısıyla olayın hem 
öznesi hem de nesnesiyim. Ama 
aynı zamanda bu olayı müşahade 
eden, gözlemleyen, onu anlamaya 
da çalışan bir insanım. Bu farklı 
bir anlama ve yazma türüdür. 
Burada da benim  hareket 
noktam Kur’an’ı Kerim’deki, 
peygamberin ve Müslümanların 
dünyaya şahitliğidir. Peygamber 
bizim üzerimizde şahittir. Biz 
de olayların üzerine şahidiz. Biz 
olayları analiz etmeye çalışırken 
Peygamberin şahitliğini devam 
ettiriyoruz. Bunlar şahitliklerdir. 
Kitaplar bağlamında konuşacak 
olursak mesela Milli Görüş 
hareketinin, AK Partinin ortaya 
çıkmasına, ‹ran’daki gelişmelere 
odaklanma sürecinde ve Kürt 
meselesini tarihi süreci içinde 
ele alırken takip edilen yöntem 
nedir? Siyasi ve sosyal olaylar 
hızla akıyor, sen bunları takip 
ediyorsun, anlamaya ve kayıt 
altına almaya çalışıyorsun. 
Kaydetmek, zapt etmek aynı 
zamanda olaya şahitlik etmektir. 
‹ran konusunu düşünelim 
mesela. Ben bu olayı 1977 
yılından bu yana izliyorum. O 
olayları yaşadım. Devrim sürecini 

gözlemledim. ‹ran’a devrimden 
sonra gittim, ‹mam Humeyni’yi 
gördüm, sesini duydum. ‹şte bütün 
bunlar şahitliktir. Bu şahitliği bir 
Müslüman hassasiyeti ile ifade 
etmek bir biçimdir. Bunu sadece 
ben değil birçok Müslüman 
entelektüel de yapmaktadır. Ben 
bunun sadece adını koydum. 
Burada olması gereken şey bir 
Müslüman hassasiyet, adalet,  
bilgiyi, şahit olduğun hadiseyi 
olduğu gibi çarpıtmadan aktarma; 
hoşumuza gitsin gitmesin, 
aleyhimizde olsun olmasın bunu 
olduğu gibi aktarma. Bunun 
adilce bir resmini çizerek resmini 
çekme ve  bunu doğru bir biçimde 
yorumlama bu dizinin amacıdır.

Kürt sorununu 1984 ve 
sonrası bağlamında ele alı-
yorsunuz. Oysa tarihsel sürece 
baktığımızda ilk Kürt milliyetçi 
gazetesi Kürdistan’ın  çıkış tarihi 
1898’dir. Yani Jön Türk gazetesi 
Meşveret’in çıkışından sadece üç 
yıl sonra. Sizin 1984 ve sonrasına 
yoğunlaşmanızın temel gerekçesi 
nedir?

Kürt sorunu ve bununla 
bağlantılı sorunları ele ala-
bileceğimiz genel bir  bağlam 
vardır. O da Müslümanların  
tarihin yapıcıları olmaktan 
uzaklaşmaları, buna karşın da 
Batı’nın yapıcı bir özne olarak 
öne çıkmasıdır. Bunun iki önemli 
sonucu oldu, Kürtler ve diğer 
etnik aidiyet biçimleri açısından. 
Biz Kürt sorununu konuştuğumuz 
için burada Kürtler özelinde 
yaşananlar üzerinde duracağız. 
‹lk değişme Kürtlerin ben 
idraklerinde meydana gelen köklü  
değişmedir. Yani o güne kadar 
‹slam ülkesinde yaşayan insanlar 
kendilerini Müslüman olarak 
tanımlıyorken, Batılı eğitimden 



23Umran TEMMUZ 2010

■ Ali Bulaç

geçen aydınları kendilerini 
etnik kimlikleriyle tanımlamaya 
başladılar. Bu temel bir kırılmadır. 
‹kincisi muhayyilede yaşanan 
değişmedir. Artık etnik kimlik 
temelinde kendini tanımlayan bir 
toplumsal ve politik muhayyile 
yaygınlaşmıştır.Bu başlangıç 
noktasından hareket edersek 
on dokuzuncu yüzyıla kadar 
götürebiliriz Kürt sorununu. Ama 
bu yüzyılda Kürt sorunu bir politik 
sorun olarak ortaya çıkmadı. 
Osmanlı döneminde Kürt halkını 
bütünüyle içine alacak bir biçimde 
Kürt hareketi ortaya çıkmadı. Bu 
dönemdeki sorun politik olmaktan 
ziyade bir aşayiş sorunu olarak 
ortaya çıktı. Şeyh Bedirhan’ın 
on dokuzuncu yüzyıldaki isyanı 
içerisinde Kürtlerin yer aldığı 
bir isyan olmasına karşın bir 
Kürt isyanı değildir. Mahalli bir 
isyandır. Osmanlı yönetimi bu 
hareket üzerinde baskı kurmuştur. 
O dönemdeki merkezileşme 
sürecinde bu tarz isyanlar sadece 
Kürt bölgelerinde değil başka 
yerlerde de çıkmıştır. Fakat  
elitlerinde etnik temelli bir 
ben idraki yavaş yavaş ortaya 
çıkmaya başlamıştır. Yirminci 
yüzyıla gelindiğinde özellikle ulus 
devletlerin ortaya çıkmasından 
sonra Kürtlerdeki bu etnik bilinç 
daha da artmıştır. 

1984’de başlayan terör ve 
şiddete (Siirt-Eruh olayları) 
işaret etmemizin sebebi ise bir 
bakıma 1934’lerden sonra uykuya 
yatmış olan bir hareket’in  tekrar 
uykudan uyanmış olmasıdır. Bunu 
da 12 eylül rejimi uyandırmıştır. 
Kimsenin beklemediği bu isyan 
askeri  bir isyan olarak ortaya 
çıkmıştır. Bundan dolayı da 
Süleyman Demirel bu isyanı 29. 
Kürt isyanı olarak tanımlamıştır. 
Bugüne kadar vuku bulan 29 Kürt 

isyanında üç temel saik belirleyici 
rol oynamıştır:   

a) Kürtlerin tarihsel 
konumlarının alt-üst edilmesi, 

b) Etnik kimliklerinin inkârı, 
Türk kimliğinin giydirilmek 
istenmesi, 

c) Dinî-geleneksel hayat 
tarzlarına müdahale teşebbüsleri.

“Salt etnik bir Kürt 
milliyetçiliği”ni temel alan 
ilk isyan PKK ile başlamış 
bulunmaktadır. Bu açıdan yakın 
tarihteki Kürt sorununu anlamak 
açısından 1984 bir başlangıç olarak 
ele alınabilir. Bu şunu da ilham 
etmektedir bize: 1984 sonrası 
Kürt meselesi ile 1984 öncesi 
Kürt meselesi Cumhuriyet tarihi 
özelinde birbirinden farklıdır. 
Mahiyet itibariyle birbirini 
etkilemekle birlikte özünde 
farklıdır. Önceki hareketler ya 
aşiret temellidir ya da din adamı 
temellidir. 1984 sonrasındaki Kürt 
isyanı ise temel olarak elit temelli 
bir Kürt hareketidir. PKK olarak 
adlandırılan bu hareket silahlı 
olmasının yanında Marksist ve 
Leninist eylem tarzını benimseyen 
seküler bir harekettir. Dolayısıyla 
bu farklı bir harekettir.  

Peki Abdullah Öcalan 
yakalandıktan sonra mah- 
kemede savunmasında ifade 
ettiği görüşler var. “Biz 
Mustafa Kemal’in yaptıklarını 
tamamlamaya çalıştık” biçi-
minde ifade edebileceğimiz 
görüşlerinden hareketle PKK’nın 
Türk ulusçuluğu ile ortaklaşan 
yanlarından söz edebilir miyiz?

Tabii. Yani dünyada orijinal 
olan hiçbir milliyetçi hareket 
yoktur. Bütün milliyetçi 
hareketler birbirinin kopyasıdır. 
Orijinali Batılıdır. Bu ise Fransız 
Devrimi sürecinde oluşmuştur. 
Sonraki bütün hareketler ister 
Türk milliyetçiliği olsun, ister 
Arap milliyetçiliği olsun, ister 
Fars, ister Kürt milliyetçiliği 
olsun hepsi birbirinin aynıdır. Dil 
farklıdır, argümanlar ve objeler 
farklıdır. Temel yaklaşımları 
ve bakışları aynıdır. Ulusalcı 
siyasetleri temellendiren 
ideolojiler yalın ve nahiftirler; 
bu yüzden ulusalcı/milliyetçi 
çerçevede kalıp da beşeriyete 
ufuk açabilmiş tek bir entelektüel 
gösterilemez. Belki de nahif bir 
zihin, ancak ulusalcı/milliyetçi 
bir ideolojiyle yetinebildiği için 
daha üst varlık mertebesine ait 
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bir perspektiften insanlığın 
sorunlarına bakamaz.  Ulusalcılık, 
tarihin ulusların savaşından ibaret 
olduğunu varsayar. Her ulus, 
kendini öteki uluslar üzerinden 
tanımlar ve çatışır. Uluslar 
arasındaki güç mücadelesi tarihin 
dinamiğini teşkil eder; dolayısıyla 
her ulus kendi varlığının bekası, 
çıkarı ve üstünlüğü için diğerlerini 
zayıflatmaya çalışır. Bu yasanın 
gerekleri yerine getirilirken 
-yani ulusal çıkar(lar) korunup 
diğer uluslar zayıflatılırken- reel 
politiğe bakılır, ahlaka bakılmaz. 
Dolayısıyla Kürt milliyetçiliğinin 
Türk milliyetçiliğini referans 
alması son derece doğaldır. 
Abdullah Öcalan’ın Mustafa 
Kemal’e atıf yapması, ona 
göndermelerde bulunması son 
derece doğaldır. Zaten kendinde 
başka bir form yoktur. O zaman  
şunu söyleyebiliriz: 84 sonrasındaki 
isyanla öncesi isyanlar arasında 
şöyle bir fark var: ‹lk isyanlar ulus 
devlet  formu ve onun getirilerine 
dönük  dini ve geleneksel aşiret 
yapısına dayalı bir tepki iken 84 
sonrasında tepki ve isyan modern 
ulus devlet formuna  bağlı seküler 
bir tepkidir. Kürt önderliği laik, 
ulusal, pozitivist, Aydınlanmacı, 
Marksist, modernleşmeci, Baasçı, 
Batıcı ve Batılılaştırıcı bir profil 
çizmektedir. Bu açıdan, Müslüman 
Kürt halkının aydın ve onu temsil 
etmeye aday elitin karşısındaki 
konumu, diğer Müslüman 
halkların konumundan farksızdır.  

Kürt retoriğinde etnik ve 
ulusal kimliğin merkezde yer 
alması, hareketin laik, ulusalcı ve 
modernist kimliğinin altını çizer. 
Kürt aydınları ve eliti, bu yapısal 
özellikleriyle hareketi yukarıdan 
aşağıya doğru bir görünüme 
sokmaktadırlar. Kürt fenomenini 
bir piramide benzetirsek, aydın 

ve  elitlerin yer aldığı doruğa 
doğru çıkıldıkça seküler, pozitivist 
ve hatta ateist eğilimlerin, orta 
katman ve tabana doğru inildikçe 
dinî ve geleneksel kimliğin ağır 
bastığı görülür ki, kitlesel bütün 
düzeylerde dinî kimlik etnik 
kimliğe baskın çıkmaktadır. Bu 
açıdan Kürt hareketi, ‹ttihatçı 
bir geleneği tevarüs ederek laik 
Türkçü retoriği adım adım izler 
görünmektedir. Kemalist proje 
merkezi önemdedir. Talep ve 
analizlerin hemen hepsinde 
kullanılan retorik ve söylemde 
kolayca “Türk” kelimesini çıkarıp 
yerine “Kürt” sözcüğünü koymak 
mümkündür. Yine de tamamen 
‹ttihat ve Terakki döneminde 
kalan Suriye ve Irak’taki 
egemen Baas milliyetçiliğiyle 
mukayese edildiğinde, Kürt 
milliyetçiliği 1910’lardan çok 
1930’ların Kemalist Türkiye’sine 
yaklaşmaktadır. Bu  bakımdan 
Türk ulusçuluğunu taklit etti 
Kürt milliyetçiliği. O nedenle  
aralarında ciddi bir fark yoktur. 
Rahatlıkla şu denebilir: Türk 
milliyetçiliği ayağını kaldırır, 
Kürt milliyetçiliği ayağını basar. 
Adım adım birbirlerini takip 
ederler. Türk ulus devleti ve ulus 
kimliğine karşı Kürt ulus devleti 
ve ulus kimliği ortaya çıkar.

Ulusçuluklar kıskançtırlar. Tek 
bir etnik kimliğe açık oldukları 
için her zaman  büyük tepkilerle 
karşılaşırlar. Türk milli kimliğine 
dönük en büyük tepki Kürt etnik 
kimliğinden gelmiştir. Bu diğer 
etnik kimliklerin tepkisiz olduğu 
anlamına gelmiyor. Bu biçimde 
şiddetli bir tepki vermiyorlar.

Türkiye’de resmi söylemin Kürt 
gerçekliğini tek boyutlu olarak ele 
alarak reddiyeci bir biçimde ele 
aldığını  görüyoruz. Örneğin 27 
Mayıs darbesi sonrasında yapılan 
Bakanlar Kurulu tutanaklarında 
bunları görüyoruz. Bu noktada 
Kürt gerçekliğinin algılanması 
yahut bu sorunun başka veçheleri 
söz konusu olduğunda PKK hangi 
noktalarda etkili oldu?

Kuşkusuz çok büyük bir etkisi 
oldu: Farklı bir kimliği  silah 
zoruyla kabul ettirebildi. Zaten 
işin en trajik noktası da budur. 
Tek bir kimlik seçildi. Herkese bu 
eritici kazan içinde yok edilmesi 
gereken bir unsur olarak bakıldı. 
Kürt kimliği özelinde ise sorunun 
siyasi bir biçimde konuşulmasına 
izin verilmedi. Hal böyle olunca 
silahlar üzerinden konuşuldu. 
Sonuçta binlerce insanın ölümü 
sonrasında bir Kürt realitesi kabul 
edilmek  durumunda kalındı.

PKK’nın silahlı olarak öne 
çıkması  aynı zamanda onu 
Kuzey İrlanda ya da Bask’taki 
yapılardan ayıran yanı mı?

Evet öyle. Bahsedilen yerlerde 
mesela ‹spanya’da siyasi bir 
hareket var. Siyasi hareketin 
bir de askeri kanadı var. Askeri 
kanadı ortaya çıkaran ise siyasi 
harekettir. Siyaseten sonuç elde 
edemeyeceğini düşünen Bask 
milliyetçileri bunu o zaman silahlı 
yollarla elde etmeye çalıştılar. Bu 
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şu demektir: Askeri kanat siyasi 
kanada bağlıdır. Siyasi kanadın 
direktifleri doğrultusunda 
hareket eder. ‹rlanda’daki 
Katoliklerle Protestanlar 
arasındaki mücadelede de  durum 
bu şekildedir. Siyasi gruplar her 
zaman öndedir. Fakat Türkiye’de 
durum tam tersi bir konumdadır. 
Askeri kanat ya da silahlı kanat 
PKK her zaman önde ve belirleyici 
konumdadır. Siyasi kanat onun 
arkasından gitmektedir. Ters bir 
ilişki vardır. O yüzden Fransa, 
‹rlanda ya da ‹spanya modeli bize 
uymaz. Bu yüzden mesela Bask 
olayında yaklaşık 4 bin, PKK 
olayında 40 bin insan hayatını 
kaybetmiştir. Bizdeki çok daha 
vahşi ve tahrip edicidir. Bu 
önemli bir farktır. Elbette başka 
ve önemli  faktörler  de var. 
Bu soruna bakarken kendimize 
özgü modeller bulmak zorundayız 
o yüzden. Bu modelleri de sadece 
kendi tarihimizden ve toplumsal 
yapımızdan bulabiliriz. Benim 
temel iddiam budur.

Son dönemdeki açılıma 
baktığımızda Özallı  yıllardan 
bu yana kısmen dillendirilen 
Kürt realitesi söyleminin dev-
let aklı tarafından da kabul 
edildiğinin bir göstergesi olarak 
okuyabilir miyiz? 

Ben devletin homojen değil 
heterojen olduğunu düşünüyorum. 
O yapının içerisinde farklı gruplar 
ve farklı siyasetler vardır. Bu ister 
sivil ister silahlı olsun bürokraside 
açıkça görülür. Özellikle son 
senelerde devletin içinde bir 
grup buna kani oldu. Demokratik 
bir çerçevede çözüm arama 
durumuna geldi devlet. Bunu 
besleyen ilk faktör toplumsal 
maliyettir. On binlerce insan 
hayatını kaybetmiş, milyarlarca 

dolar heba olmuş, işgale uğrayan 
Irak hariç bölgenin en istikrarsız 
ülkesi haline gelmiş bir Türkiye 
var karşımızda. Türkiye gelişmek 
isteyen bir ülke. ‹stikrarsızlık 
içinde bunun sağlanabilmesi 
mümkün değil. Onun yolu da 
bu sorunu çözmekten geçiyor. 
Devletin içinde bir grup bunu 
toplumsal baskıyı da yanına alarak 
çözmek istedi.

Bir diğer faktör dış faktördür. 
Yani Türkiye’nin bölgedeki 
etkisini bilen ABD ve AB bu 
sorunun da çözülmesini istiyorlar. 
Bu da açılımı destekleyen bir 
faktör oldu. Fakat bu açılımın 
bir blok olarak devletin sorunu 
çözmek istediği anlamına 
gelmiyor. Devletin içerisinde 
sorunun bu şekilde devamından 
yana olan bir başka yapı var. Ben 
bunları iki gruba ayırıyorum. 
Bir, bu sorun üzerinden  siyasete 
müdahale imkanını elinde 
bulunduranlar var. Yani bunlar 
PKK ve Kürt sorunu devam 
ettiği sürece Türkiye’nin 
demokratikleşmeyeceğini, öz- 
gürlüklerin yerleşmeyeceğini ve 
hukuk devletinin kurulmayacağını 
biliyorlar ve  aynı zamanda 
bunu istemiyorlar. Çünkü sorun 
çözülürse bu yapının siyasete 
müdahale gerekçeleri elinden 
alınmış olacak. Ortada bir 
güvenlik sorunu varsa özgürlükten  
söz edilmez. 11 Eylül’den sonra 
ABD’nin de içine düştüğü özgürlük 
mü, güvenlik mi dilemması 
bu oldu. ‹kincisi, Türkiye’nin 
tarihsel bir karambolde, bölgede 
ve dünyada ortaya çıkabilecek 
bir kargaşada Kuzey Irak’a, Musul 
ve Kerkük’e girmesini isteyen ve 
bunu bekleyen gruplar vardır. 
Bunlar da sorunun çözülmesini 
istemiyorlar. Sürekli bir biçimde 
böyle bir sorun olsun istiyorlar. 

Böyle bir ortamda Türk askeri 
sürekli olarak Kuzey Irak’a giriyor 
ve Irak’ta tatbikat yapıyor. 
Kandil’de PKK olduğu müddetçe 
sıcak takip ve sınır ötesi hareket 
“makul” bir gerekçe teşkil ediyor. 

Sorunu kendi gerçekli-
ğimizden  hareketle çözmemiz 
gerekir derken soyut bir kardeşlik 
söyleminin sorunu çözmediğini 
ifade ediyorsunuz. Bu soyut 
kardeşlik söylemi nasıl somut hale 
gelebilir? 

‹slam kardeşliği denildiğinde 
Türk ve Kürt milliyetçileri, laikler 
buna hemen tepki veriyorlar. 
Çünkü bu kardeşlik soyut bir 
kavramdır. Kardeşiz ama aramızda 
sorun var diyorlar. Bu haklı bir 
itirazdır. Fakat ‹slam kardeşliğini 
bilmedikleri  ve bilmeye de pek 
istekli olmadıkları için bilhassa 
bunu soyut tutmak da onların 
işine geliyor. Eğer Müslümanlık 
bir çözüm olacaksa bunu oturup 
konuşmak gerekecektir. Bask, 
‹rlanda ve Fransa modellerini 
dışta bırakarak bunu ele almak 
icap edecektir. Benim ‹slam 
kardeşliğinden ve ‹slam’dan 
anladığım, hukuk temeli olan bir 
çözümdür. Medine Vesikası’nın 
ilk 22 maddesi  farklı Müslüman 
kabileler arasındaki  ilişkileri 
ele alır. Yani sadece kardeşlik 
yetmiyor. Aynı zamanda bunun 
bir hukuk temeline oturtulması 
öngörülüyor. 23 ile 52. maddeleri 
farklı dini gruplar arasındaki 
anlaşmaya dayanır. Dolayısıyla 
kardeşlik salt mücerret bir  kavram 
değildir, hukuk temeline oturması 
gerekir. Fakat, gerek Türkiye’nin 
laik yapısı gerekse ABD’nin 
‹slam’ın ve Müslümanların bu 
işe karıştırılmasını istememesi 
nedeniyle ‹slam bu çözüm 
önerilerinin dışında bırakılıyor. 
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Bu da sorunun hiçbir şekilde 
çözülmeyeceği anlamına 
geliyor. Çünkü dışarıdan ithal 
edebileceğimiz ya da iktibas 
edebileceğimiz önerilerin hiçbiri 
bu sorunu çözemeyecektir. 
Bu çok açık bir şeydir. ‹kincisi 
bizim bölgemiz Batı’dan farklıdır. 
Kürtlerin yaşadığı yerler hatta 
bütün Anadolu ve Kafkaslar 
etnik, dini ve mezhebi grupların 
sırt sırta ve iç içe yaşadığı bir 
yerdir. ‹ki köy arasında iki km’lik 
bir uzaklık vardır, köy Süryani’dir 
ve Kürtçe konuşur. Yanındaki köy 
Kürt köyüdür. Kürtçe konuşur 
ama Müslüman’dır. Yanındaki 
Yezidi’dir. Şimdi ulus devlet 
temelli bir çözüm  arayışında 
bulunduğunuz zaman birtakım 
arındırmalara başvurmak 
durumunda kalınacaktır.

Tarih boyunca bu böl-
ge büyük devletler ve impa-
ratorluklar tarafından yöne-
tilmiştir. Çözümünde büyük 
bir imparatorluk ya da  büyük 
bir şemsiyeyi ifade edecek bir 
yaklaşımı gerekli kılmaktadır. 
Bu da mevcut durumda liberal 
demokrat yaklaşımın sorunu 
çözemeyeceği anlamına gelir. 
Liberal demokrasiler hakları birey 
bazında ele alırlar. Kürt sorunu 
olsun Alevi meselesi olsun, sorun 
kolektif haklarda toplanmaktadır. 
O halde çözüm ararken bölgenin 

tarihsel mirasını referans 
almamız gerekir. Ben  nasıl ki 
kitap yazarken başta andığım üç 
ilkeyi göz önünde  tutuyorsam 
bu çözümde de bu üç ilkeyi 
esas almak gerekir. Bir ‹slam’ın 
bu konudaki çözüm çerçevesi 
nedir? Farklı etnik gruplar, diller 
hangi temel haklara sahiptirler? 
Farklılıkları neye dayandırırlar? 
Niçin Kürt farklıdır, Türk  niçin 
farklıdır? Bunların varlıklarının 
temelindeki ontolojik cevher 
nedir? Bunların birbirleriyle  
karşılıklı kardeşlik  ilişkileri 
ne olmalıdır? Bu konuda ‹slam 
bize çok önemli imkanlar 
sunmaktadır. ‹kincisi  tarihsel 
olarak bu insanlar on dört asır 
boyunca  çatışmadan nasıl bir 
arada yaşadılar?  Hangi modeller  
geliştirildi? Üçüncüsü de  bugün 
taraflar ne istiyor? Birbirlerinden  
talepleri yahut korkuları nelerdir? 
Bunun da oturulup konuşulması 
çözülmesi gerekir. Ancak bu 
sayede bir  çözüm bulunur. Bu 
‹slami çözümdür.

Çözüm noktasında Kürtçe’ye 
mesafeli yaklaşıldığını görü-
yoruz. Örneğin Kürtçe meale 
Diyanet İşleri Başkanlığı mesafeli 
yaklaştı. Türkçe meal konusunda 
ise mesafeli yaklaşımı yok. Bunu 
nasıl anlamlandırıyorsunuz? 

Bir kere Diyanet devletin 

resmi kurumudur. Bu bakımdan 
Diyanet’in yaklaşımları ile 
Genel Kurmay’ın yaklaşımları, 
refleksleri aynıdır. Nihayetinde 
her iki kurum da aynı kanunla 
kurulmuştur. Şahısları bir kenara 
bırakıp Diyanet’in tüzel kişiliğine 
bakarak şunu söyleyebilirim: Bu 
kurum ‹slami refleksle hareket 
etmez. Milli refleksle hareket eder. 
Bu ise devletin resmi refleksidir. 
O nedenle onun bu konudaki 
yaklaşımı devletin bu işe  nasıl 
baktığını yansıtır. Bu çizgide olan 
ilahiyatçılar da vardır. Çok meşhur 
bir ilahiyatçı vardı. Türkçe ezanı, 
anadilde ibadeti savunuyordu 
bu ilahiyatçı. Günün birinde 
bir televizyon kanalında bunu 
en yüksek perdeden seslendirdi. 
O sırada Batman’dan  Kürt 
olduğunu ifade eden bir izleyici 
programa katıldı. Onu destekledi. 
Elbette ki insanlar  anadilde 
ibadet etmeli,ezanları da anadilde 
olmalı dedi. Ben Türkçe  ezanı ve 
ibadeti savunuyorum dedi. Fakat 
aynı zamanda Kürtçe ezanı ve 
ibadeti de savunuyorum bu da 
olmalı dedi. ‹zleyici bunu dediği 
anda meşhur ilahiyatçı bundan 
vazgeçti. ‹badet dili Arapça 
olmalı ezan da Arapça olmalı 
dedi. Burada bu ilahiyatçının 
maksadı hakikat değil, devletin 
yaklaşımını ortaya koymaktır. 
Diyanet’i bu konuda biraz maruz 
görmek gerekir. O yüzden onu bu 
konuda referans alamayız.

Kürtçe bir dil midir? Dilin 
dil olduğuna karar verebilmemiz 
için o dili konuşan bir halkın var 
olması ve o insanların birbirleriyle 
bu dille anlaşabiliyor olması 
lazımdır. Bu yeterlidir. Bir dil diğer 
dillerle mukayese edildiğinde bu 
dil zengin de olabilir, fakir de 
olabilir. Bana sorarsanız Türkçe 
dünyanın en güzel dillerinden 
biridir. Fakat Türkiye’de sıradan 

Açılımın ana çerçevesi çizilirken ‹slamcılar ve 

dindarlar bu sürecin dışında tutuldu. Bu, açılımın en 

büyük zaafıydı. İslamcıların dışarıda tutulmasının 

iki olumsuz sonucu görüldü: Biri, İslamcılar çözüm 

önerilerinde bulunmadılar, ikincisi, açılımın halka 

anlatılmasında rol almadılar. Bu,  açılımın başarılı 

olamamasının en önemli sebebidir. 
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insanlar üç yüz ile beş yüz kelime 
ile konuşurlar. O insanlar için 
Türkçe bundan ibarettir. Çünkü 
onların hafızasında daha fazla 
kelime yoktur. Buna rağmen biz bu 
insanların Türkçe konuştuğunu 
ifade ediyoruz. Kürtçe için de 
aynı durum geçerlidir. Bu dili 
konuşan bir halk var ve bu halk 
bu dille anlaşıyor. Elbette bu dilin 
farklı lehçeleri ve şiveleri var. O 
nedenle Kürtçe diğer diller gibi 
bir dildir, Allah’ın bir ayetidir ve 
bu dil üzerindeki bütün yasaklar 
kalkmalıdır.

Bedrettin Dalan’ın Nuriye 
Akman’a verdiği röportajda 
“Kürtçe” diye bir dil olmadığını 
iddia ettiğini okumuştuk. 
Zaman’da manşetten verilen bu 
röportajda Dalan, bir “uzman 
sıfatı”yla iddiasını pekiştirmek 
üzere Yaşar Kemal’e seslenip 
“otuz bin kelimeyle bir roman 
yazsın, bastırması benden” diye de 
meydan okuyordu. Muhtemelen 
Dalan, “Kürtçe’nin bir dil kabul 
edilmesi” için otuz bin kelimenin 
tamamının “öz Kürtçe” olması 
şartını koşmaktaydı.  Kürtçe’nin 
dil yapısı, kelime haznesi, fonetiği 
ve hangi düzeyde gelişmiş olduğu 
ayrı bir araştırma konusu, ama 
her ne olursa olsun, Kürtçe’yi ve 
Kürtçe metin yazmak isteyen bir 
yazarı otuz bin kelime ile sınamaya 
kalkışmak çok haksızcadır. 
Dünyada değil Kürtçe -Arapça 
hariç- diğer herhangi bir dil için 
dahi bu meblağda kelime şartı 
aramak mümkün olmasa gerek. 
Her dil, onu konuşan halk (kavim) 
için değerlidir. Dilleri birbirleriyle 
mukayese etmek mümkündür; 
ama mukayese yaparken dilin 
kendisini horlamak doğru 
değildir. Bir dilin başka dillerden 
beslenmesinden daha doğal hiçbir 
şey olamaz. 

Peki bu noktada, somut olarak 
gidersek bir taraftan açılım 
tartışmaları devam ederken 
belediyelerden bazıları Kürtçe 
afiş astığı zaman, hükümetin de 
başına çok bela olan yargı vs. 
dava açıyor, yargılıyor vesaire. 
Dolayısıyla açılım hukuki bir 
temele oturtulamıyor. Açılımın bir 
yere varabilmesi için açılımdaki 
problemleri konuşalım istiyorum. 
Sizce açılımın problemleri 
nelerdir?

Açılım sürecinde iki temel 
problem var. Birisi, açılım ana 
çerçevesi çizilirken ‹slamcılar 
ve dindarlar bu sürecin dışında 
tutuldu. Bu, açılımın en büyük 
zaafıydı. ‹slamcıların dışarıda 
tutulmasının iki olumsuz sonucu 
görüldü: Biri, ‹slamcılar çözüm 
önerilerinde bulunmadılar, 
ikincisi, açılımın halka 
anlatılmasında rol almadılar. Bu,  
açılımın başarılı olamamasının en 
önemli sebebidir. 

Neden ‹slamcılar ve dindarlar 
bu sürecin dışında tutuldu? 
Çünkü devletin içersinde bu 
açılımı ve demokratikleşmeyi 
savunan bir etkili grup var. Bunlar 
Müslümanlığın ve ‹slam’ın hiç bir 
şekilde kamusal alana karışmasını 
istemiyorlar. Bunlarda Şeyh Sait 
sendromu var. Din ve Kürtlük 
bir araya geldiğinde Şeyh Sait 
akıllarına geliyor ve tüyleri 
diken diken oluyor. Hükümet 
maalesef onları ürkütecek hiçbir 
şey yapmamak için ‹slamcıları 
ve dindarları bu sürecin dışında 
tutuyor. Bir başka önemli sebep 
var. ABD açılımı destekliyor. 
Ancak ABD de ‹slamcıların 
ve dindarların Kürt meselesine 
müdahil olmasını istemiyor. 
Çünkü Kuzey Irak’ta “radikal 
‹slam’ın” gelişeceği vehmi var 
ve bundan da çok korkuyor. 

Amerika’yı ürkütmemek için 
‹slamcılar ve dindarlar bu açılım 
sürecinin dışında tutuluyor. Böyle 
olunca açılım halka mal olmadı. 
Ne Kürtlerin tabanı bunu tam 
anlayabildi ne de Kürt olmayan 
topluluklar; Türkler, Araplar, 
Gürcüler, Boşnaklar, daha 
doğrusu Güneydoğu dışındaki 
bölgeler, Karadeniz, ‹ç Anadolu 
bunu tam anlamadı ve içine 
sindiremedi. Kayseri mesela,  AK 
Parti’nin en yüksek oy aldığı yerdi 
fakat açılıma olan destek yüzde 
yirmi civarında. Neden, çünkü 
‹slamcılar ve dindarlar bu sürece 
katılmadılar. Bir Kayseriliye, 
Edirneliye, Trabzonluya bu 
açılımı anlatacak olanlar, dini 
hassasiyet içinde olan entelektüel 
ve yazarlardır. 

Bu işi kiminle kotardı 
hükümet? ABD’ye yakın, AB’ci 
liberal aydınlarla sol ve milliyetçi 
kökenden gelen liberal aydınların 
görüşünü aldı. ‹lk orijinal nüshayı 
onlarla yaptı, sonra da herkesten 
bu çözümü halka anlatmasını 
istedi. 

Başarısızlığın bir diğer sebebi, 
dediğin doğru, anayasal bir 
dayanaktan yoksun bu açılım. 
Açılımı yaptı, tartışmalar oldu ve 
aşağı yukarı herkes bu iş nasıl 
çözülebilir neler yapmak gerekir 
bir fikre sahip oldu. Mesela 
etnik kimliğin anayasal olarak 
tanınması, en önemli çözüm 
noktalarından birisi bu. ‹kincisi 
anadil üzerindeki yasakların 
kaldırılması. Buna bağlı olarak 
da seçmeli ders, yöre isimlerinin 
iade edilmesi vesaire. 1991’de de 
MAZLUMDER’in ve Nubihar’ın  
toplantısında bunları saymıştım 
ben. Bunların hayata geçmesi 
için bir  anayasa değişikliği 
gerekir. Hükümet de anayasayı 
değiştiremiyor. Dolayısıyla açılım 
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şu an muallakta kaldı. Bütün  
bunların olabilmesi için yeni ve 
sivil bir anayasa gerekir. Bunun 
için bir konsensus sağlanmalıdır 
Türkiye’de. Bunun sağlanabilmesi 
de, toplumun hakiki dinamiklerini 
harekete geçirmeli,  kanaat 
önderlerini sürece katmalıdır.

Peki, ABD bir taraftan BOP, 
genişletilmiş  Ortadoğu diyelim 
vs., yani bu bölgelerin sorunsuz 
olmasını istediğini söylüyor. 
Bu noktada, mesela sadece bu 
meselede İslam’ın kamusal bir 
mesele üzerinde söz sahibi olmaları 
burayı en azından daha sorunsuz 
bir bölge haline getirebilir. ABD 
niçin böyle bir şeye mesafeli 
duruyor? Aslında dini gruplarla 
temas halinde olması kendi 
çıkarları açısından bakıldığında 
bile çok yararlı değil mi?  

Şimdi muhafazakârlarla 
iş tutmayı yeğliyor. Dindar 
muhafazakarlarla. ‹slamcılardan 
çekiniyor. Çünkü ‹slamcıların bir 
ümmet projesi var. Bu ümmet 
projesi ABD’nin bölgede ve BOP 
adı altında gerçekleştirmeye 
çalıştığı projenin dışında bir şey. 
Bu iki proje arasında  farklar var. 
‹slamcılar ABD’nin öngördüğü 
çizgide bir proje üretmiyor, 
ümmete dayalı bir proje üretiyor. 
Ümmetin projesi geniş bölgesel 
bir entegrasyonu öngörür. Etnik 
ve mezhep gruplarının, ulusal 
çıkarlara dayalı devletlerin 
stratejilerinin dışında bir proje 
bu. Halbuki ABD yapmak 
istediklerini yapamadı, askeri 
güç kullanarak bunu yapamadı. 
Bunu fiili olarak Irak’ta gördü 
ve bölgeyi Ortadoğu’yu askerden 
arındırıp çatışmayı çevreye 
yaymak istiyor. Mısır’ı da işin içine 
katabilir, Sudan, Somali, Yemen, 
Afganistan ve Pakistan ve ‹ran’ı 

da işin içine katabilirse çatışmayı 
çevreye yayıp Ortadoğu’yu 
Türkiye’nin nazım rol oynayacağı 
bölge haline getirmek istiyor. 
‹stediği şey kendi politik modelini 
ihraç etmek. Bu bölgeyi batının 
pazarı ve tüketim alışkanlıklarına 
açık bir bölge haline getirmektir. 
‹slamcıların projesi tamamen 
farklı. ABD daima ‹slamcılardan 
uzak durmaya çalışıyor. Bütün 
yapıyı dağıtmak istiyor, buna 
da “yaratıcı kaos” adını veriyor. 
Yaratıcı kaos bütün taşların 
geleneksel ve tarihsel taşların zor 
kullanılarak yerinden oynatılması, 
darmadağın edilmesi ve sonra 
yeni bir düzenin kurulması. Bunu 
da yumuşak güçle yapmak istiyor. 
Sivil toplum kuruluşları, insan 
hakları dernekleriyle, “iyi ki 
bizde seküler hukuk var diyen 
türbanlı feministler”le, Batı’dan 
fonlanan kadın dernekleriyle, 
Türk  dizileriyle, sinemayla bunu 
yapmaya çalışıyor ki  ABD’nin 
bölgede öngördüğü bir dünya, 
‹slam’ın öngördüğü dünyadan çok 
farklı bir şeydir. 

Hükümet açılımı liberal 
aydınlarla kotardı,  dediniz. Baş-
bakan’ın yazarlarla buluşma 
toplantısına siz de  gittiniz mi? 

Yok, davet edilmedim zaten. 

Davet edilseniz gider miy-
diniz? 

Yok gitmezdim. Çünkü ilk 
toplantıya davet edilmedim. 
Ondan sonraki bütün toplan-
tılar, 29 Temmuz 2009’da 
‹çişleri Bakanlığı tarafından 
Polis Akademisi’nde yapılan 
ilk toplantıda ortaya konulan 
yaklaşımları  teyit etmek, 
onun içini doldurmak üzere 
düzenlenmektedir. Yani ne 
söylerseniz söyleyin o çerçevenin 

dışına çıkılmayacaktır. Dola-
yısıyla artık oraya, ondan 
sonraki toplantılara katılmanın 
manası kalmamıştır. 

Yani bir tür onaylama top-
lantısı  gibi..

Tabi evet, diğer bütün 
toplantılar onun kopyasıdır. 

Milli Gazete başta ol- mak 
üzere belli gazeteleri ça- 
ğırmadılar. Siz Zaman’da 
yazıyorsunuz, bütün herkesin 
çağrıldığını düşünmüştüm. 

90’lardan beri bu konuya 
duyarlı olan bir insanım ben. Bu 
konu üzerine sürekli yazıyorum 
çiziyorum, çalışıyorum.

Mesela Abdullah Öcalan 
avukatlarını gönderiyor, soruyor, 
ama hükümet bu konuda bizden 
fikir almıyor. 

Sorunun öncesine gitti-
ğimizde 1000 yıllık tarih 
tezinin Müslümanların mese-
leye bakmalarının önüne bir-
takım engeller koyduğunu söy-
lüyorsunuz.  70’lerdeki bu tez 
bugün biraz aşıldı  gibi ama bu 
kalıntılar hâlâ var gibi. Bu tezin 
Müslümanlarda bu kadar etkili 
olması neden?  

Şimdi aslında bu tabi, 
bugün Müslümanların milli-
yetçiliklerinin farklı bir ifade 
tertibidir bu. Bunu Erbakan Hoca 
sıklıkla dile getirdi, ilk defa ona 
ben itiraz ettim, Hocaya söyledim. 
Bir defa burada bir bilgi yanlışlığı 
var. Yani bu Türklerin Orta 
Asya’dan Anadolu’ya gelişlerinin 
tari-hine atıftır. Doğru. Fakat 
bugün adına Güneydoğu Anadolu 
dediğimiz coğrafyada  Araplarla 
Kürtler 1400 senedir yaşıyorlar. 
Mesela Diyarbakır Hz. Ebubekir 
zamanında, Mardin Hz. Ömer 
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zamanında fethedilmiştir. Oradan 
aileler gelmiştir, Ensariler 
gelmiştir, Hattaboğulları 
gelmiştir, Ömeroğulları gelmiştir, 
Farukiler gelmiştir vs. envai 
türlü Arap yarımadasından 
Müslüman aileler buraya gelmiş 
ve ‹slamiyet’i burada yerli halka 
öğretmeye çalışmıştır. Alpaslan’a 
da  Kürtler ve  Araplar destek 
vermişlerdir. O zamanki Türkler, 
Kürtler ve Araplarda bugünkü 
anlamda bire etnik bilinç yoktu. 
Selçuklular dediğimiz zaman bir 
ırkı kastetmiyoruz. Aynı biçimde 
Osmanoğulları da bir hanedanın 
ismidir. Dolayısıyla bir Kürt 
Alpaslan’a destek verdiği zaman 
Anadolu Türkleşecek, diye 
vermiyor, Anadolu ‹slamlaşacak 
diye veriyor. Eğer siz tarihi 
Türklük üzerinden okursanız bu 
okuma orada yaşayan Kürtlerin 
ve  Arapların çok gücüne gider. 
Teşbihte hata olmasın. Bu, 
‹sraillilerin Filistin toprakları 
için kullandığı halksız bir toprak 
ve vatansız bir ulus kavramına 
benziyor. ‹sraillilerin toprağı 
yoktur, Filistin toprakları boş 
vaziyette onları beklemektedir. 
Çanakkale Savaşı üzerinden de 
günümüzde yeni bir milliyetçilik 
oluşturulmaya çalışılıyor. Sanki 
tek başına burada Türkler yer 
almaktadır. Oysa bu savaşta 
Araplar, Kürtler, Çerkezler ve 
daha başka insanlar savaşmak için 
gelmişlerdir. Çünkü savaş ümmetin 
savaşıdır. ‹slam dünyasının 
her tarafından insan gelip 
savaşmıştır. Bunu Müslümanlar 
bir ölçüde aştılar. Yukarıda 
saydığımız sebepler dolayısıyla 
çeşitli cemaatlerin omurgası 
konumunda olan insanların 
bilinçlerinin derinliklerinde 
mahfuz bir Türk milliyetçiliği 
yatmaktadır ve “Kürtler”e -eğer 

kendi kimliklerinde ısrar edecek 
olurlarsa- ancak belli bir yere 
kadar inisiyatif tanıyabilirler. 
Bazı dinî şahsiyetlere göre “Kürt 
sözcüğünü kullanmak caiz” olsa 
bile “maslahat bakımından uygun 
değildir.”    

Bunları şunun için zik-
rediyorum: Türkiye’de ba- 
zı ‹slamî  cemaatler, zihinsel 
durumları itibariyle “Kürt” 
sözcüğünü  dahi “bir fıkıh 
meselesi” şeklinde ele alma 
barajını  aşabilmiş değildir. 
Elbette bunun ‹slâm fıkhıyla 
yakın veya uzak bir ilişkisi yok, 
doğrudan patolojik alanla ilişkisi 
var. Durum bu merkezdeyken, 
“Müslümanlar niçin Kürt 
meselesinde çekimser kalıyorlar, 
geç davranıyorlar, herkesi geriden 
takip ediyorlar?” türünden sorular 
daha iyi anlaşılmış oluyor. Yok 
eğer Müslümanlardan kasıt 
örgütlü din, parti vb. şeyler değil 
de, irili ufaklı yayınevleri, dergiler, 
dernekler, vakıflar vb. şeyler ise, 
bunların genelde zengin mali 
finans kaynaklarından ve yeterli 
tabandan yoksun, amatör, hasbî 
hareket biçimleri olduklarını 
akılda tutmak gerekir. Bu 
konumları, onları örgütlü din ve 
parti gibi devasa güçlerin baskısı 
altında hep ihtiyatlı davranmaya 
ve hatta onlara taviz vermeye 
itmektedir. ‹şte bu ve benzeri 
hata ve yanlışlıklar, Türkiye’de 
‹slâmcılığın nasıl çarpık birikimler 
üzerinde ve yanlış istikametlerde 
geliştiğinin en açık ve somut 
göstergesidir. 

İslamcılar inisiyatif alsalar 
sorunun çözüleceğini ifade 
ediyorsunuz. Öte yandan 
doksanların başında Refah 
Partisi’nin yapmış olduğu 
seçim ittifakının Kürt sorunu 

konusunda İslamcıların inisiyatif 
kaybetmesine neden olduğunu 
ifade ediyorsunuz. O yıllardan 
bu yana sorunun İslamcılar ba- 
kımından geldiği yer neresi? 

Kanaatimce bunun en son ve 
dramatik örneğini  bahsettiğiniz 
Ekim 1991 seçimlerinde yaşadık. 
MNP’nin kurulduğu 1969’dan beri 
‹slâmcıların politik hareketleri 
Türkler ve Kürtler (tabii olarak 
Araplar, Çerkezler, Lazlar ve diğer 
etnik topluluklar) tarafından 
ortaklaşa yürütüldü ve hatta 
Kürtler, buna herkesten daha 
fazla katkı sağladılar, ‹slâm’ın 
politik mesajını omuzladılar. 
Tarafsız gözlemcilerin de kabul 
ettiği gibi MNP, MSP ve RP’yi 
parti durumuna çıkaran ve 
iktidara getiren toplumsal destek, 
Türkiye’de yaşayan Kürtlerden 
gelmiştir. Üstelik bu partinin 
önde gelen zatları, son zamanlara 
kadar “Kürt” sözcüğünü ağızlarına 
bile almadılar. Tam aksine 
Diyarbakır, Mardin, Batman, 
Muş, Bingöl, Van vb. Kürt 
bölgelerinde Kürtlere “Fatih’in 
torunları” dediler, onları da “bin 
yıllık tarih” içine attılar. Oysa 
herkes biliyor ki, Kürtler, daha 
Türkler Anadolu’ya gelmeden 
400 yıl önce ‹slâm’a girmiş bir 
kavimdir ve işin ilginç yanı 
Türklerin Anadolu’ya gelişlerini 
kolaylaştıran da Kürtler olmuştur. 
Bütün bunlara rağmen Refah 
Partisi çevresinin herkesten 
ancak çok daha sonra ve adeta 
istemeye istemeye -neredeyse 
“kerhen”- “Kürt” sözcüğünü 
telaffuz etmeye başlaması 
oldukça düşündürücüdür. Daha 
düşündürücü ve hatta ibret 
verici olanı, RP’nin 1991 seçim 
öncesinde girdiği ‹ttifak’tır ki, 
bize göre bunun genelde Türkiye 
Müslümanlarına verdiği büyük 
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zararın gerçek boyutlarını ancak 
şimdilerde anlayabiliyoruz. 

Bu ittifak Kürt milliyetçileeini 
ve PKK’yı bölgede güçlendirdi. O 
zaman bizler buna şiddetle itiraz 
ettik. Biz, eğer bu ittifak olursa 
‹slamcıların bölgede sözü bitecek 
dedik, inisiyatif tamamen laik Kürt 
milliyetçilerinin eline geçecek 
dedik. Kimse bizi dinlemedi. 
O günkü ittifakın en büyük 
destekçisi bugünkü ‹çişleri Bakanı 
Beşir Atalay’dır. Biz onunla bu 
konuyu ‹stanbul’da Merter’de bir 
dostun evinde saatlerce tartıştık. 
Bizi neredeyse Kürtçülükle itham 
eder hale geldi. Aradan yıllar 
geçti. Açılımın ‹çişleri Bakanı 
Beşir Atalay oldu. Açılım onun 
dilinden kamuoyuna duyuruldu. 
Tarihin ironisi! O günden sonra 
bize selam bile vermedi ‹çişleri 
Bakanı.

AB azınlık anlayı-
şı çerçevesinde  bir yandan 
Kürtlerin  de azınlık kabul edilmesi 
gerektiği ifade ediliyor. Tersinden 
de Kürt milliyetçileri Türk 
milliyetçileri gibi cumhuriyetin 
esas kurucu unsuru biziz, diyor. 
Siz buna itiraz ediyorsunuz. 
Niçin? 

Bir kere Müslüman 
Müslüman’ın azınlığı olmaz. Bu 
yüzden AB ilerleme raporunda 
dile getirilen ve Kürtleri azınlık 
olarak niteleyen yaklaşıma itiraz 
ettim ben. Bu azınlık anlayışı bize 
Tanzimat sonrasında geldi. Bizde 
zımmi vardır, onu da  azınlık 
olarak göremeyiz. O  vergi 
karşılığında ‹slam ülkesinde 
hukuki güvence altında yaşayan 
bir insandır. O nedenle Kürtler 
Türkiye’de azınlık değildir. 
‹kincisi Türkiye’de cumhuriyetin 
esas kurucu unsuru Türklerdir, 
o nedenle Kürtler de bu kurucu 

unsura katılsınlar yaklaşımı da 
yanlıştır. Bu 27 etnik grup varsa 
Türkler ve Kürtler esas unsurdur, 
diğerleri bu iki unsura katılsınlar 
demek anlamına gelir. Bu defa 
çatışma diğer gruplarla bu iki 
etnik unsur arasında olacaktır. Bu, 
sorunu daha da çıkılmaz bir hale 
getirecektir. Türkler ve Kürtler 
Müslüman’dır, birbirlerinin 
kardeşidir. Herkes eşit haklara 
sahip olmalıdır bu ülkede.

Psikolojik yabancılaşmadan da 
söz ediyorsunuz. Bu yabancılaşma 
nasıl aşılabilir?

Bu sorunun bir an önce 
çözülmesi gerekir. Aciliyet 
kesbetti. Uluslar arası konjonktür 
ne olursa olsun Türkiye’nin 
bütünlüğü ve iç barışı açısından 
bir aciliyet kazandı. Çünkü 
bugüne kadar sorun sadece dağda 
TSK ile PKK arasında süren bir 
çatışmaydı. Şehirlerde bunun 
bir yansıması yoktu. 1990’larda  
siyasileşti bu sorun. Kürt 
milliyetçiliği çizgisinde siyaset 
yapan partiler kuruldu. Bunlar 
sorunu siyasileştirdiler. Bu iyi 
bir şeydir. Keşke bu siyasileşme 
devam etse. Fakat açılım sürecinde 
yapılan hatalardan,  özellikle 
CHP ve MHP’nin yürüttükleri 
sert muhalefetten sonra sorun 
askeri ve siyasi olmaktan çıkarak 
toplumsal bir sorun haline geldi. 
Eğer bu devam ederse insanlar 
birbirlerine Kürt ve Kürt 
olmayan biçiminde bakacaklar 
ve yabancılaşacaklardır. Nitekim 
bunun işaretlerini görüyoruz. 
Bu çok tehlikeli bir sürece 
girdiğimizin göstergesidir. 
Burada yapılması gereken, 
sorunun çözümü noktasında çok 
acil ve hızlı adımların atılması 
ve din eğitiminin bugüne 
kadar olduğundan daha farklı 

bir biçimde ele alınarak ‹slam 
kardeşliğinin somut bir biçimde 
inşa edilmesidir. Kürtlerin 
haklı taleplerinin karşılanması 
gerekmektedir.

Dış politikada yaşanan 
açılımların iç  politikada ger-
çekleştirilememesine nasıl 
bakıyorsunuz?

Açıkçası  hükümet dış faktöre 
çok önem veriyor. Dış faktörde 
de  rol oynayan en önemli  konu 
Kürt sorunudur. 2011 itibariyle 
ABD Irak’tan askeri olarak  
çekilecek. Üçe bölünmüş Irak’ın 
stabilize edilmesi ve Kuzey Irak’ta 
kurulan siyasi yapının himaye 
edilmesi gerekecektir. Bu yapıyı 
himaye etmesi beklenen ülke 
Türkiye’dir. Fakat Kuzey Irak’ta 
ciddi  sorunlar vardır. Birincisi, 
Araplarla ihtilaf konusu olan beş 
altı önemli konu vardır. ‹kincisi, 
Kürt Federe Devleti’nin Irak 
petrollerinden aldığı paya itirazı 
vardır. Üçüncüsü, Kerkük’ün 
statüsüdür. Kerkük ve Musul Kürt 
nüfuz bölgesinde mi ele alınacak 
yoksa başka bir  bölgeye mi dahil 
edilecek? Dördüncüsü, Kuzey 
Irak’ın Bağdat yönetimiyle ilişkisi 
gevşek markaj mı yoksa sıkı 
markaj mı olacak? Beşincisi, ABD 
tamamen bölgeden çekildiğinde 
muhtemel bir Arap ve Kürt 
çatışmasının önüne nasıl geçilecek 
ve bunu önlemede hakem rolünü 
kim oynayacak? Dolayısıyla 
Türkiye’nin Irak ve Ortadoğu’da 
aktif  rol oynaması için bu açılımın 
bir biçimde  yapılması gerekiyor. 
Fakat bu da bir türlü olmuyor. 
Türkiye kilitlendi. Türkiye’nin 
kilitlenmesi Ortadoğu’nun, Irak’ın  
ve bölgenin kilitlenmesi demektir. 
Bütün sistem Türkiye’den dolayı 
kilitlendi. Dolayısıyla ister Kürt 
sorunu olsun ister kısmi anayasa 
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değişikliği olsun bunları dış faktör 
olmaksızın anlayamayız.

Ünlü Amerikalı gazeteci 
Seymour Hersh -ki, Vietnam’da-
ki My Lai katliamı ve Irak’taki 
Ebu Gureyb işkence skandalını 
deşifre etmekle şöhret kazanmıştı- 
Amerika ve İsrail’in ‹ran’ı 
istikrarsızlaştırmak için terör 
örgütü PKK ve onun ‹ran’daki 
uzantısı PJAK’ı uzun yıllar 
desteklediklerini söylemişti. Bu 
bağlamda son günlerde tırman 
şiddeti nasıl yorumluyorsunuz? 

Abdullah Öcalan, avukat-
ları aracılığıyla 31 Mayıs 
2010 tarihi itibariyle “somut 
adım” atılmayacak olursa, 
PKK’nın başlatacağı eylemlere 
karışmayacağını  söylüyordu. 

Dediği oldu, 31 Mayıs 
sabahı ‹skenderun’da Deniz 
Kuvvetleri’nin üssüne kanlı bir 
saldırı yapıldı, bunu diğerleri 
takip etti. 

Geldiğimiz nokta tek kelime 
ile iç karartıcı. 1984 yılında 
silahlı  mücadele olarak başlayan 
bir hareket 1990’larda kurulan 
partilerle “siyasi” olarak da sesini 
duyurmaya başladı. Bugünse 
“toplumsal bir boyut” kazanma 
eğilimine girmiş bulunuyor. 
Hükümetin iyi niyetle, ama 
bir dizi hatalı yol takip ederek 
başlattığı  “demokratikleşme 
açılımı”na karşı devlet bürok-
rasisinden, derin güçlerden ve 
CHP-MHP kanadından gelen sert 
direniş, önce askerî iken sorunu 
toplumsallaştırma nokta-sına 
getirdi. Asıl vahim olan, sürecin 
bu noktaya gelmiş olmasıdır. 

Sorunun toplumsal boyut 
kazanmasının orta vadede 
karşımıza çıkarması muhtemel 
gelişmeler nelerdir? 

Kanaatimce  iki tehlikeli 
gelişme söz konusu: Biri, sorunun 
ayrışmalara ve giderek çatışmalara 
dönüşme istidadı kazanması, diğeri 
Hakkari bölgesinden başlayarak 
sivil yerleşim birimlerinde Filistin 
benzeri bir ‘Kürt intifadası’ 
olarak halkı devletin güvenlik 
kuvvetleriyle karşı karşıya 
getirmesi. Taş atan çocukların 
giderek artan sayısı ve hâlâ bu 
konuyla ilgili bir düzenlemenin 
yapılmamış olması, PKK’nın 
geliştirdiği “dağlarda gerilla, 
yerleşim birimlerinde çocukların 
öncülüğünde halk ayaklanması” 
şeklinde özetleyebileceğimiz 
doktrine elverişli zemin 
hazırlamaktadır. Şu iki hususa 
dikkat etmeliyiz: 

1) Sosyal psikolojinin de- 
rin travmalara açık olduğu bir 
zaman diliminde, her şeye 
rağmen teenni ile hareket etmek, 
sakin düşünmek, kutuplaştırıcı 
ve çatışmacı bir dil ve üslup 
kullanmaktan kaçınmak herkesin 
borcudur. ‹yinin iyisi olduğu gibi 
beterin de beteri vardır. Basiretsiz 
hareket edecek olursak bugünleri 
de arar hale geliriz. Irak’ta tarihte 
hiç görülmeyen bir “mezhep ve 
etnik çatışma”nın on binlerce 
insanın hayatına mal olduğunu 
içimiz acıyarak müşahede 
ediyoruz. ‹ster “Kürt sorununun 
devamı” üzerinden siyasete 
müdahale etmeyi düşünen odaklar, 
ister iktidar dürtüsüyle ateşe 
körükle gitmekten sakınmayan 
partiler -maalesef Meclis’teki 
4 parti de derece farkıyla aynı 
pozisyondalar-, ister ülkeyi kan 
gölüne çevirerek bir sonuca 
varabileceğini düşünen PKK, 
vetirenin bir yerinde her şeyin 
kontrollerinden çıkabileceğini 
de hesaba katmalılar. Böyle bir 
faciadan kimse galip çıkamaz. 

2) Çözümler üzerinde 
düşünürken teşhisi doğru 
koymak lazım. Kürt sorununun 
gerçek sebeplerini, kaynaklarını, 
mahiyetini ve kapsamını  doğru 
teşhis ve tespit etmeliyiz. 
Çözümler önerirken sorunun 
çok katmanlı yapısını hesaba 
katmalıyız (x). Türkiye’yi içine 
kapatıp daha otoriter ve askerî 
bir rejime götürecek çözümler 
(sorunu daha çok azdıran OHAL, 
arkasından gelecek sıkıyönetim 
düzeni) felaket getireceği gibi, 
bizi gereksiz bir savaşın eşiğine 
getirecek çözümlerden de uzak 
durmalıyız. 

Bir emekli general, ABD’nin 
Meksika sınırında uyuşturucu 
kaçakçıları ve yasa dışı göç-
menleri önlemek üzere inşa 
ettirdiği yüksekliği 6 metre, 
kalınlığı 1 metre 1.200 km’lik 
utanç duvarını örnek gösterip 
bizim de sınırlarımızda benzeri bir 
duvar örmemizi tavsiye ediyor. 
Bunu Filistinlilere karşı ‹srail 
de yapıyor. Böyle bir teşebbüs 
bizi ‹srailleştirmekten başka işe 
yaramaz. 

Bazıları  da -mesela Taha Akyol- 
akla ziyan önerilerde bulunup 
nırlarımızın değiştirilmesi”nden 
bahsediyor. Bu da bizi bambaşka 
bir badireye, hatta bir savaşa 
itme potansiyeli olan fikirdir. 
‹ran’la sınırlarımızda bir düzeltme 
yaptığımız doğrudur, ancak 
1639’dan bu yana istikrarlı olan 
sınırda düzenleme yapmayı 
gerektiren konu ve ‹ran’la 
ilişkimizin mahiyeti başka, 
Kürt sorunu, Kuzey Irak Kürt 
Yönetimi ve Irak’ı işgal ederek 
‘komşumuz olan ABD”yle olan 
ilişkilerimiz başkadır. Bizi bu 
badireden çıkaracak olan feraset 
ve basirettir.
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Var Olma ve Yok Olma Aynasında

Demokratik Açılım
Abdulaziz TANT‹K

D emokratik Açılım, 
Türkiye’nin geleceği-
ni belirleyecek ağırlı-

ğa sahip bir proje olmakla bir-
likte iktidar tarafından yeter-
li özen gösterilmediği veya pro-
jenin başka ortakları tarafından 
engellendiği için ‘Mavi Marmara’ 
olayı ile başlayan süreçte yeni bir 
evreye ulaştı. Bu yeni evre, proje-
ye uluslar arası muhalefet ile ulu-
sal muhalefetin ortaklaşa müda-
hil olması ve AK Parti iktidarını 
bitirme fırsatı olarak bakılacaktır.

Türkiye’nin son yıllarda orta-
ya koyduğu dış politika, gücü-
nü, stratejisini ve tarihsel derin-
liğini keşfettirdi. Ayrıca uluslar 
arası sistemin de Türkiye’ye yöne-
lik ilgisi tartışılmazdır. Ancak 
bu keşif bugüne kadar itilmiş 
ve iktidardan uzak tutulmuş bir 
kesim tarafından ortaya konulun-
ca doğal olarak içerdeki iktidar 
sahipleri, bu yeni durumu haz-
medemediler. Ergenekon Davası 
olarak bilinen mahkeme süreci 
‘Derin Devlet’ olarak nitelenen 
gücü zaafa uğrattı. Ama bu güne 
kadar elde ettikleri kadrolaşma 
sayesinde müthiş bir direnç göste-
rerek teslim olmayacaklarını gös-
teriyorlar. Son günlerde meyda-
na gelen PKK saldırıları ile ilişki-

leri kurulan bu gücün medyada 
ciddi bir eleştirisi yapılmak-
tadır. Türkiye’de ilk kez 
bu kadar keskin bir askeri 

güç eleştirisi yapılmak-
tadır. Birçok olayda 

komuta kademe-
sinin zaafı tar-

tışılıyor. Bu 
durum bize 

Türkiye’deki değişimin çok san-
cılı geçeceğini göstermektedir. 
Ayrıca ‹srail ve ABD’nin poli-
tik öncelikleri ile yer yer çatışan 
Türk dış politikası, yeni muhale-
fet odaklarının hareketlenmesini 
tetikliyor.

Açılımdan Beklentiler
Şunu tespit etmeliyiz: 

Demokratik Açılım, Türkiye’nin 
ağır sorunlarını çözmeye aday ola-
rak ortaya konuldu. Buna yönelik 
ciddi söylemler eşliğinde Anayasa 
değişikliği çabaları ortaya kondu. 
Beklentiler toplumsal kesim-
de ciddi bir şekilde yükseltildi. 
Özellikle de Kürt Sorunu çerçe-
vesinde ciddi beklentiler oluştu. 
Yine alevi ve azınlık meselesinde 
de söylemsel düzeyde beklentiler 
yükseltildi. Toplumsal kesimler-
de yükselen bu beklentileri kar-
şılayacak ciddi adımlar ise atıla-
madı. Özellikle Kürt Sorununda 
atılan adımlar ‘dağ fare doğur-
du’ özdeyişini zihinlerde çağrıştır-
dı. Bunu diğer sorunlarda da gör-
meye başladık. Toplumun fark-
lı kesimleri ile toplantılar yapıl-
dı. Ama bu toplantılar beklenti-
yi yükseltirken bunu karşılayacak 
somut adımlar sürekli tehir edil-
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di. Sivil anayasa tartışmaları gün-
deme otururken, bu konuda da 
ciddi ve somut adımlar yerini nis-
peten demokratikleşmeyi sağlaya-
cak düzenlemelere bıraktı. Elbette 
ki bütün bu doğru ve sorun çözücü 
adımların atılmasını engelleyecek 
muhalif odaklar olacaktı ve onlar 
karşı koyma adına şiddet sarma-
lı da dâhil gerekli adımları ata-
caklardı.

Burada hükümetin Demokratik 
Açılımı kamuoyuna sözcüleri ara-
cılığı ile sunarken sorunun muha-
tapları olan kesimlerin de dikka-
tini çekerek onlara umutlar dağı-
tıldığını gözlemledik. Bu çerçeve 
içinde Kürt Sorununda barış söy-
lemleri çığlığa dönüştü. Dağdan 
bazı Kürt militanları Türkiye’ye 
giriş yaptılar ve nümayişle karşı-
landılar. Alevi sorununda da ben-
zer gelişmeler yaşandı. Ama sonu 
getirilemedi. Her iki olayda da 
beklentiler yükseltilerek kamuo-
yu baskısı oluşturuldu. Ancak bir 
türlü beklenen adımlar atılama-
yınca da bu sefer kamuoyu baskısı 
tersten yükselmeye başladı. Siyasi 
öncüler ve aydınlar, eleştiriye baş-
ladılar. Muhalefet edenlerin sayı-
sı çoğaldıkça da geri adımlar atıl-
maya başlandı. Ve süreç ciddi bir 
şekilde en azından kamuoyu nez-
dinde yara aldı.

‹şte bütün bu sebeplerden 
dolayı ilk fireyi Kürt Sorunu çer-
çevesinde görmeye başladık. 
‹skenderun saldırısı ile PKK yeni 
bir strateji belirlediğini göstermiş 
oldu. Ardından karakol baskın-
ları ve son olarak Halkalı olayı 
ile hem kayıpların sayısı artırıla-
rak kamuoyu baskısı oluşturulu-
yor ve hem de hükümeti uzlaşma-
ya zorlama çabaları ağırlık kazanı-

yor. Yargı muhalefet partilerinin 
yapamadığını yaparak Ergenekon 
davasında nöbetçi hâkim ayağı 
ile tutukluları serbest bırakıyor. 
Böylece çok yönlü bir sıkıştırma 
ile hükümeti, zor duruma düşür-
mek, kamuoyu desteğini yeterli 
seviyede azaltarak seçim mağlubi-
yetine zorlamak isteniyor.

Toplumsal Mutabakat ‹mkânı
Aslında meseleyi şöyle orta-

ya koyabiliriz: Türkiye’nin deği-
şimini kendi aleyhlerine gören 
kesimlerin sahip oldukları ikti-
darı ve gücü bırakmama azmi ile 
bu değişimin Türkiye’nin hayrı-
na olacağına inanan kesimler ve 
demokrasi ile toplumsal barışın 
olmazsa olmaz bir durum oldu-
ğunu kabul ederek yeni bir top-
lumsal mutabakat ve siyasal söz-
leşmenin taraftarları olanlar diye 
iki grup var. Ancak birincileri 
gücü ve kadrolaşmayı elinde tut-

tuğu için sürekli yeni engeller ile 
yeni durumlar yaratmayı sürdürü-
yorlar. Değişimden yana olanlar 
ise, kendi aralarında da ciddi bir 
mutabakat oluşturamadıkları gibi 
güç ve kadro konusunda da yeter-
li seviyede değiller. Ama ikinci-
lerin şöyle bir avantajı var: ulus-
lar arası güçlerin Türkiye’ye biçti-
ği yeni konum onların lehine işle-
mektedir. Fakat burada da aktör-
lerin kim olduğu o kadar çok ulus-
lar arası güçleri fazla ilgilendir-
mez! ‹ş görmeye yarasınlar yeter.

Şimdi bu durum bize yeni 
bir tartışma alanı açmalıdır: 
Demokratik açılım; sonuç itiba-
rı ile bu güne kadar oluşturu-
lamayan bir toplumsal mutaba-
kat yolu açabilir mi, açamaz mı? 
Türkiye’nin sorunları bizzat kuru-
cu öznenin ulus yaratma tahay-
yülünde mi değil mi? Eğer bu 
Demokratik Açılım, cumhuriye-
tin kurulduğu günden beri varo-

“Türkiye’nin değişimini kendi aleyhlerine gören 

kesimlerin sahip oldukları iktidarı ve gücü bırakma-

ma azmi ile bu değişimin Türkiye’nin hayrına olacağı-

na inanan kesimler ve demokrasi ile toplumsal barışın 

olmazsa olmaz bir durum olduğunu kabul ederek yeni 

bir toplumsal mutabakat ve siyasal sözleşmenin taraf-

tarları olanlar diye iki grup var.”
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lan sorunları çözmeye yarayacaksa 
işe yarar demektir. Talebin nere-
den geldiği bu anlamda önem-
liliğini yitirir. Sonuç itibarı ile 
toplumsal yaraya merhem oluyor. 
O zaman buna bütün toplumsal 
kesimler sahip çıkmalıdır…

Çünkü Demokratik Açılım, 
ortaya çıktığı zemini, toplumsal-
lığı ve siyasallığı aşan bir duru-
mu işaret ederek toplumsal yapı-
yı olumlu noktada hareketlendir-
miştir. ‹ster uluslar arası güçler 
isterse devlet projesi olarak haya-
tiyet bulsun, onları aşan bir olgu-
ya dönüşmüştür. Artık partiler, 
güç odakları, toplumsal desteği 
Demokratik Açılıma ne kadar yer 
ve önem verdiğinize göre alacak-
lar. Çünkü Demokratik Açılım, 
gündeme geldiği günden beri 
kamuoyunda çok ciddi bir şekilde 
tartışılmakta ve toplumsallaşmak-
tadır. Bu, güçleri aşan bir boyutu-
dur açılımın!

Tabii ki Demokratik Açılım 
sayesinde siyasal güçlerini kaybe-
decek siyasi kesimlerin, örgütlerin 
karşı durması olağan olmalıdır. 
Önemli olan meydana gelen şid-
det eylemlerinin neye yöneldiğini 
doğru anlamaktır. Böylece şiddet 
ile istedikleri siyasi neticeyi ala-
mayacaklarını gördükleri zaman 
şiddet kendiliğinden bitecektir. 
Şiddeti besleyen beklentilerdir. 
Bu beklentileri de ancak toplu-
mun bütün unsurları, en azın-
dan kahır ekseriyeti karşı durarak 
ortadan kaldırabilir. Bu bürok-
ratik oligarşi için de geçerlidir. 
Gustave Le Boon’un on doku-
zunca yılda ortaya koyduğu keha-
net aslında bugün geçerlilik kaza-
nıyor. Hiçbir güç, kitleselleşmiş 
bir gücün karşısında duracak key-

fiyette değildir. O yüzden toplum 
kendi gücünün farkına vararak 
geleceğini kendi isteği doğrultu-
sunda inşa edebilir.

Güçlü birey, güçlü toplumu 
inşa eder, farkındalık oluşturmuş 
birey, farkındalık oluşturan bir 
toplumu inşa eder. Öz benliği-
ni sağlamlaştırmış ve farkında-
lık oluşturmuş bir toplumda ise 
karanlık güçler, karanlık emelle-
rine alet olacak iktidarı bulamaz-
lar. Aslında bugün her günden 
daha fazla umutlu olmanın koşul-
ları mevcuttur. Medya ile yüksel-
tilen tansiyonun toplum nezdinde 
bir ağırlığının olmadığını onlarca 
örnekle açıklayabiliriz. Yeter ki 
kendi gücümüzün farkında olma-
yı önemli sayalım…

Şu kesindir ki Demokratik 
Açılım’dan vazgeçen kendi poli-
tik geleceğinden vazgeçmiş ola-
caktır. PKK’nın tırmandırdığı 
şiddet sarmalı kendisini muha-
tap kabul ettirme çabasıdır. Her 
ne kadar PKK Kürt bölgesinde 
güçlü kabul ediliyor olsa da aslın-
da iş öyle değil, bölgede ciddi bir 
muhalefet var PKK’ya. Ama silah-
lı gücü olduğu için kimse açıktan 
tavır alamıyor. Ergenekon çete-
si de ayrıca bu şiddetin yükseltil-
mesi ve bir kaos ortamının olu-
şumunu ister ki kaybettiği iktidar 
gücünü yeniden ele geçirsin. ‹lk 
eylemlerle birlikte OHAL istekle-
ri bizzat MHP’den geldi. Özellikle 
son olaylardan sonra başlayan 
PKK’yı muhatap kabul etme bas-
kısı, ciddi olarak başka mağduri-
yetleri beraberinde taşıyacaktır. 
Dindar Kürtlerin ne istedikleri 
hesaba katılmadan atılacak adım-
ların zaaf taşıyacağı bilinmelidir.

Bu Şiddet Sarmalından Tekrar 
Nasıl Kurtulabiliriz?

Tam demokratik sistem ve 
acilen bir sivil ve demokratik 
bir anayasa, anayasal güvence-
ye kavuşturulmuş etnik grupla-
rın tümünü içine alan vatandaşlık 
yapısı, kültürel haklar ve düşünce, 
ifade özgürlüğü gibi örgütlenme 
hakkını anayasal güvenceye alma. 
Sorunların çözümünde müzakere-
yi esas almak ve hiç kimseyi, hiç-
bir grubu veya azınlığı küçüm-
sememe, herkesin anayasal eşit-
lik hakkına sahip olduğu ve ikti-
dar sahiplerinin bu anayasaya tam 
olarak sahip çıkarak yaşadığımız 
sorunları çözebiliriz. Bu saatten 
sonra otoriter veya militer yapılar 
veya sistemler kabul görmez. Bu 
devlet, öncelikle din ile barışma-
lı, ardından Kürtler ve diğer etnik 
yapılar ile barışmalı ve ardından 
da farklı dini gruplarla, ama önce-
likli olarak ta Alevilerle barışı 
sağlamalı…

Toplum olarak bu barışı yaşa-
maya çalışıyoruz. Çatışma emare-
leri tamamen ideolojik angajman-
lardan besleniyor. Siyasi çıkar-
lar bir tarafa bırakılarak toplu-
mun maslahatı öne alınmalı ki bu 
bütün toplumun tüm kesimlerinin 
yararına olacaktır. Bu gün vasat 
öyle hazır haldedir ki, PKK hariç 
hiçbir toplumsal kesim mesele-
yi şiddetle halletmeyi düşünme-
diği gibi kendisinden farklı toplu-
mun bir başka kesimine de olum-
suz yaklaşmıyor. AK Parti ikti-
darı ve Demokratik Açılım, bu 
meseleyi tartışmayı ve en azından 
toplumsal zeminde bir mutabakat 
oluşturmayı sağlamış durumdadır. 
Siyaset, toplum ve kurumların bu 
durumu en olumlu biçimde hesa-
ba katmaları elzemdir…
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Tarihe Not Düşülürken...

T arihin, kendisine yazı-
lanları kayıtlarına geçir-
diğini ve unuttur-

madığını şu ana dek gördük. 
Dünyanın farklı coğrafyaların-
dan, farklı zamanlarından süzü-
lüp gelen zulüm hikayeleri din-
ledik. Peygamberler bu yüzden 
vardı. Zalimin karşısına dikil-
meyi, mazluma kucak açma-
yı öğretendi onlar. Peygamber 
olmayan ama kahraman olan-
ları da hep bu zamanlarda tanı-
dık. Dünyanın alev alev yandı-
ğı zamanlarda, mazlum çığlıkla-
rını yüreğinde hissedip insanlı-
ğın vicdanı olduklarında. Şimdi 
yeni bir insanlık dersi zamanın-
dayız tarihin. Kazananları ya da 
kaybedenleri belirleyecek olan, 
tarih. Bize ise, tarihe not düşü-
lürken, buna bigane kalmamak 
kalıyor.

Elinizde olan dosya, doğru-
su böylesi bir saikle hazırlandı. 
‹ddialı ya da abartılı da gelebilir 
belki; lakin tarihin şekillenişine 
müdahil olduğumuz zamanları 
ve bunu hazırlayan olayları yaşa-
dığımız kanaati hakim bizde. 
Evet, tarih bir süredir hiç olma-
dığı kadar hızlı akıyor. Fakat bu 
hızı şimdi daha anlamlı kılan, 
olayın ahlaki ve insani tarafının 
da artık sürecin içerisine dahil 

oluyor olması. Bu süreci ise, 
Türkiye ile beraber anıyor olma-
sı dünyanın. Böyle bir dosya bu 
yüzden gerekliydi... Son yaşa-
nanları bütüncüllük içerisinde 
okumaya aday bir dosya oldu-
ğu inancındayız. Farklı boyut-
lara, farklı perspektiflerden 
yönelmemizin anlamı bura-
da saklı. Norman Finkelstein, 
Bobby Salman Sayyid, Robert 
Fisk, Taha Özhan, Ceyda Karan, 
Mete Çubukçu, Ferhat Kentel, 
Nuh Yılmaz, Mesut Özcan, 
Dilaver Demirağ, Mustafa 
Tekin, Mehmet Babacan, M. 
Hüseyin Mercan, Şerife Gül 
Arıman, Ömer Behram Özdemir 
ve nihayet, ‹HH Başkanı Bülent 

Yıldırım. Her biri çok kıymet-
li isimler, olayın farklı boyutla-
rını değerlendirdi; zira bütün-
cül bir bakışı sağlamak ancak 
bu şekilde mümkün olabilir-
di. The Independent’ta yazdı-
ğı son yazının Umran ile bir-
likte yayınlanması olanağı tanı-
yan Robert Fisk, kendilerine 
başvurduğumuzda söyleşi tale-
bimizi memnuniyetle karşılayan 
Norman Finkelstein ve Bobby 
Salman Sayyid’e teşekkürü borç 
biliriz. Bununla kalmak elbet-
te olmaz. Yurtiçinden konu-
nun değerlendirilebileceği en 
önemli isimlerden olarak Taha 
Özhan’a, Ceyda Karan’a, Mete 
Çubukçu’ya, Ferhat Kentel’e, 
Nuh Yılmaz’a, Mesut Özcan’a, 
Dilaver Demirağ’a, Mustafa 
Tekin’e, Mehmet Babacan’a, 
M. Hüseyin Mercan’a, Şerife 
Gül Arıman’a, Ömer Behram 
Özdemir’e teşekkürü de yanına 
eklememiz gerekiyor. Ve son bir 
teşekkür... ‹HH namına, yürek-
lerinde insanlıktan bir iz taşı-
yan herkese; ve tabi ki Bülent 
Yıldırım’a... Gazze adına, Filistin 
adına, Ortadoğu adına, maz-
lum olan herkes adına, dünya 
adına; ama en önemlisi, insan-
lık adına...

DOSYA

Abdurrahman BABACAN
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Söyleşi: Abdurrahman BABACAN

Bülent Yıldırım:
“O Gemi Baska Bir Gemiydi...
O Gemiye Dokunan Yanardı.

Ve Yandı...”

S on yaşananların toplu bir 
değerlendirmesini yapacağız 
elbette. Bu değerlendirmeye 

ise, birincil kaynaklara başvurarak 
gideceğiz. Çok şey söyleniyor zira; 
müthiş bir enformasyon kirliliği var. 
Komplo teorilerinden geçilmiyor. Biz 
ise insanların en başta gördükleriyle 
inandığını biliyoruz. Gözler aldatmı-
yor; onun dışındaki her şey subjektif. 
Ve subjektivite, tehlikeli bir şey. Bu 
yüzden nasılsa herkes her şeyi gördü; 
şimdi yapılması gereken ise, birincil 
kaynaklardan dinlemek yaşananları. 
İşte bu yüzden İHH Başkanı Bülent 
Yıldırım... 

���

Bu sayıda kapsamlı bir dosya 
yapalım dedik; olayı bambaşka 
boyutlarıyla taşıyalım ki, herkes 
manzarayı görsün. Bu anlamda 
da özellikle sizi; İHH anlamın-
da tabir-i caizse sürecin göbeği 
olarak görüyoruz. İHH’nın, bir-
takım çevreler tarafından yapı-
lan yönlendirmelerle beraber son 

algılanış biçimleri üzerine konu-
şalım istiyorum, bizatihi ağzınız-
dan, siz ne düşünüyorsunuz bu 
yaşananlar konusunda? İHH son 
yaşananların tam göbeğinde otu-
ruyor belki, oysa biz biliyoruz 
ki bu filo İngiltere merkezli Free 
Gaza hareketiyle birlikte çalıştı. 
Bir defa bunun bir açıklığa kavuş-
turulması gerekiyor. Bu anlamda 
gemideki 32 ülkeden insanların, 
Avrupalı parlamenterlerin, farklı 
dünya görüşlerinden insanların 
bu sürece katkılarından, bunla-
rın hepsinin beraber var olduğu 
hayırlı bir işten; yani filodan bilgi 
vererek başlayalım.

Bu ambargo uygulanmaya baş-
landığı yıllardan itibaren uluslara-
rası bir kuruluş meydana getirildi; 
“Ambargoyu Kaldırma” adı altın-
da. Bunun birçok faaliyeti var: 
Bunlardan bir tanesi arabalarla 
yapılan konvoy, bir diğeri gemi-
lerle, bir diğeri dökme kurşun 
operasyonu sırasında Kahire’ye 
gidilecek oradan Aliş’e kadar geli-
necek, oradan Gazze’ye yürüne-

cek, yani ‹srail’in yapmış olduğu 
bu sıkıntılara dikkat çekilecekti. 
Bu üç organizasyon da gerçekleşti-
rildi aslında. Bu giden ilk gemiler 
değil daha önce de gemiler gitti. 
Bunlardan 5 tanesi içeri girdi, 
bunlar daha çok küçük gemilerdi. 
Bunlar da Free Gaza hareketine ait 
gemilerdi. Fakat daha sonra biz bu 
işin büyütülmesi gerektiğine inan-
dık. Çünkü ‹srail’in ambargoyla 
beraber büyük bir saldırı hazırlığı 
vardı. Orada insanlar katledile-
cekti yeniden. Bu saldırının olma-
ması gerekiyordu; çünkü insani 
yardım kuruluşları hep sonuçlarla 
ilgilenen bir tavır gösteriyorlar, 
biz ise olmaması gereken şeyler 
için tespitlerin yapılması gerek-
tiğine inanıyoruz. Eğer bir yerde 
savaş var ve durdurulabilecekse, 
bunu durdurmak bütün sivil top-
lum kuruluşlarının görevidir; vic-
dan ve adalet sahibi insanların 
görevidir. Bu yüzden kampanyayı 
başlattık, aslında 5 tane ana kuru-
luş var, bir tanesi Türkiye’den 
‹HH olarak bizken, diğer 4 tanesi 
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Avrupa’dan. Gemimizin büyüklü-
ğünden dolayı Türkiye öne geçmiş 
oldu. Sadece Mavi Marmara’da 
32 ülkeden insan vardı, bütün 
gemilerde toplam 50’den fazla 
ülkeden insan vardı. Müslüman, 
Hristiyan, Yahudi, ateist, sosyalist 
her düşünceden adalet ve vicdan 
sahipleri ambargoyu kaldırmak, 
Gazze’deki insanlık dışı duru-
ma dikkat çekmek için bir araya 
geldi. ‹nsanlar ceplerinden harca-
dılar, bir yıl boyunca kazandıkla-
rını yatırdılar, çok güzel bir dost-
luk havasıyla birlikte yola çıkıldı. 
Gazze’deki duruma dikkat çekildi, 
eminim ki başarıya da ulaştı. 9 
tane şehid verdik, 50 tane yaralı 
verdik, açık sularda saldırıya uğra-
dık. ‹srail suç işlemiştir, cinayet 
işlemiştir ve aslında ‹srail bütün 
dünyaya demiştir ki; “ben ambar-
goyu sadece Filistin’de değil, Doğu 
Akdeniz’de de gerçekleştiriyorum, 
Doğu Akdeniz’de açık gemileri 
tanımıyorum, hangi gemi olursa 
olsun saldıracağım”; bu da tabii 
dünyada ‹srail hakkında belirli 
merkezlerin düşünmesine sebep 
oldu. ‹srail gittikçe yalnızlığa 
mahkum oluyor.

Kendi kendinin celladı haline 
geliyor sanki.

Tabii, kurduğu komisyon, 
uluslararası komisyonlar, ilanlar 
veriyor; hepsi kendi zararına.

Bu süreç içerisinde şu şekil-
de laflar çokça dolaşıyor: hükü-
met aslında bu STK’ları el altın-
dan cepheye sürdü, kendisi de 
sonra çekildi, şimdi İsrail’e karşı 
tutum gösteriyor. Aslında gizli 
ajandasındaki gündemleri, şehid-
leri ve yaralıları kullanmak sure-
tiyle işletiyor. 

Şimdi o kadar çok şeyler söy-

leniyor ki insanlar tarafından, 
insanlar saçma sapan komplo teo-
rileri üretiyorlar. Ben burada açık-
ça söyleyeyim, bu ne hükümet işi, 
ne devlet işi; bu sadece bir grup 
vicdanlı insanın işi ve biz yola 
çıktık; kendi kararımızı kendi-
miz verdik, istişarelerimizi yaptık 
ve yola çıktık; katılan herkes de 
kendi iradeleriyle, her türlü sonu-
cu bilerek katıldı. Fakat biz bunu 
tahmin etmiyorduk. Biz onların 
kanunsuz olarak kontrol ettiği, 
korsanlık ettiği sulara girmedik, 
Mısır’a doğru gidiyorduk işin doğ-
rusu.

O akşam 22:45’te Türkiye 
televizyonlarında Tvnet’i izliyor-
duk. Tam o sırada dediniz ki, “şu 
an etrafımızı kuşatmaya başladı-
lar” ve o zaman insanlar tepkile-
rini ortaya koysunlar diye çağrıda 
bulundunuz, herkes konsolosluğun 
önüne doğru geçti. Fakat sabah 
televizyonları gördüğümüzde şok 
olduk işin açıkçası.

Gemidekiler de inanamadı. 
Biz de ateş edeceklerini düşünmü-
yorduk. Şimdi elimizde görüntüler 
var bizim, daha namaz kılarken, 
onlar ateş ederek geliyor. ‹srail 
diyor ya “biz başta ateş etme-
dik, sonra ettik”; öyle değil, bot-
lardan ateş etmeye başladılar. 
Onun için ‹srail ne derse desin 

çok anlamı yok. Gemiye herkes 
isteyerek bindi, sonuçta kendi 
kararımızla gittik, pişman değiliz. 
Kardeşlerimiz şehid olmuştur, can 
kaybını istemeyiz, diğer kardeşle-
rimiz yaralanmıştır ama hem aile-
leri hem o gemide olanların hepsi 
metanetlidir. Hiç kimse bunun 
için oldu demiyor, çünkü her-
kes gerçekleri biliyor. Bu sadece 
Filistin için yapılan bir olay olma-
dı. Allah bir plan kurdu onların 
planlarına karşı; bu iş insan ira-
desini aştı ve sonuçta da ‹srail’i 
daha da yalnızlığa mahkum etti 
ve ‹srail’in dünyadaki etkinliğini 
sarstı; sadece ambargonun duvar-
larını değil.

Bu çok önemli bir husus; diğer 
durumu düşündüğümüz zaman, 
mesela İsrail sizi kuşatsa, sonra 
orda bir yere doğru çekse insan-
lık vicdanı bu kadar harekete 
geçmeyebilirdi. Çok üzüntü veri-
ci bir şey yaşandı evet, ölen ve 
yaralananlar var; fakat belki bu 
ölümler insanlık vicdanının hare-
kete geçmesini tetikleyecek. Allah 
hepinizden razı olsun, şehitlerle, 
yaralılarla ve oradaki kötü mua-
meleye tabi tutulanlarla; hepiniz-
den... Ben özellikle size bir soru 
yöneltmek istiyorum, İsrail’in en 
hoşlanmadığı kişilerin başında 
siz geliyordunuz herhalde, size 



38 Umran TEMMUZ 2010

DOSYA

yönelik planları da vardır muhak-
kak. İsrail size nasıl davrandı; 
MOSSAD ajanları sorguladı sizi 
galiba...

Zannediyorum, önce benim 
yaşadığımı düşünmüyorlardı. 
Çünkü öldürülecek bir liste hazır-
lanmıştı. Siirtli ‹brahim Abimiz 
vurulduğu zaman ‹branice bilen-
ler telsizlerden duydular, Raid’i 
öldürdük diye; Raid Salah da 3. 
sıradaydı listede, beni de birin-
ci sıraya koymuşlar. Fakat sonra 
beni tanıdıkları zaman doğrusu 
sorgu çok oldu, yoğun bir psiko-
lojik baskı vardı ama bana karşı 
saygılı davrandılar, konuşmaları 
düzeyliydi. Didik didik her şeyi 
sordular, bildikleri şeyleri onlar-
dan saklamadık zaten, mesela 
fotoğraf gösteriyorlar, biliyorum 
ki biliyorlar kim olduğunu; ben 
de söyledim ama bizim için bayağı 
iyi de oldu; biz de onlardan birçok 
şey öğrendik Türkiye ile ilgili, 
dünya ile ilgili. Gördüğüm kada-
rıyla ‹srail içerisinde bundan piş-
man olanı da çok, ‹srail’in bunu 
kaldıramayacağını düşünenler de 
oldu. Düşmanlıkları devam edi-
yor; ama taktiksel bir hata yaptık-
larını düşünenler de çok içlerinde.

Görüntüler çıkıyor yeni yeni 
medyada. Furkan mesela rahmet-
li, başına geçiyorlar ve defalarca 
ateş ediyorlar. İnsan bunu dışa-
rıdan yine de şöyle düşünmek 
istiyor. Karşılıklı arbede sırasın-
da bir asker silahına sarıldı, o 
insanları öldürdü; ama bu akıl 
almaz görüntüleri görünce bura-
da özellikle daha önceden planlan-
mış, ölüm üzerine kurgulanmış bir 
süreç var.

Kesinlikle kurgulanmış bir 
şeydi. Bunu ‹srail tek mi yaptı 
zannetmiyorum. ‹srail bunun izni-
ni daha derin, daha uluslarara-
sı boyutlarda almasa yapamaz. 
Zamanla bu da ortaya çıkacak. 
Dünya halkları suçluları vicdan-
larında mahkum edecek.

Bir de sanıyorum siz Gazze 
gemisini korumak istemişsiniz 
stratejik olarak; ama direkt Mavi 
Marmara’ya saldırmışlar. 

Biz yük gemilerine önce sal-
dırırlar diye düşünmüştük. Yük 
gemilerinin yanına ışıksız bir 
şekilde geldiler ve aniden bize 
doğru yöneldiler.

Mavi Marmara üzerinden, 
biraz belki Türkiye olduğu için, 

siz olduğunuz için, Raid Salah 
olduğu için.

Niyetini hiç sorgulamayın; 
onların niyeti öldürmeye yönelik-
ti. En iyi birliklerini göndermiş-
lerdi. Bizimle müzakere yapmadı-
lar. Bizimle müzakere yapsalardı 
biz derdik ki tamam ya bizden biri 
size gelsin ya sizden biri bize gel-
sin oturup konuşalım sonuçta biz 
insani yardım kuruluşuyuz. ‹çimiz-
de insani yardım malzemeleri var. 
Yani karşılıklı konuşmaya falan 
hiç yanaşmadılar ki.

Peki bu süreçten sonra artık 
belirli kişi ve çevreler ki Başbakan 
da mesela grup toplantısında yine 
çok ağır ifadeler kullandı; yani 
İsrail’dekilerle bizdeki bazıları-
nın aynı olduğunu söyledi. Bu 
bizdekiler özellikle süreç içeri-
sinde en başta temkinli başladı-
lar: “İsrail’in yapmaması lazım-
dı ama...” larla başladılar. Şimdi 
yavaş yavaş özellikle İHH’yı 
merkeze alarak olayı bambaş-
ka bir yerden değerlendiriyorlar. 
Kamuoyunu bir yere doğru kana-
lize etmeye çalışıyorlar.

Bize terörist diyorlar, teröriz-
me destek veren kuruluş diyor-
lar. Hatta, El-Kaide’yle, Hamas’la 
irtibatlı diyorlar, saçmalıyorlar. 
Yani böyle bir şey olsaydı bu güne 
kadar Türkiye Devleti bizi yüz 
kere kapatmıştı. Öncelikle onu 
söyleyeyim çünkü Türkiye’nin 
içinde de bizden rahatsız olanlar 
var. Sevenlerimiz çok ama karşı-
mızdakiler de var. Belli birimler-
de güçlü yapılar önümüzü kapat-
mak için zaten bahane arıyorlar. 
Hemen üzerine atlarlardı. Şu anda 
bunların ne dedikleri belli değil. 
Ve biz çok açık bir şekilde bütün 
dünyaya şu ilanı yaptık: ‹srail ve 
bizim hakkımızda kimin önünde 
bir belge varsa ortaya çıkarsın. 
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Hiç çekinmesin. Lehte ve aleyh-
te bütün belgeleri bize sunsunlar, 
biz her türlü mahkemeye gitme-
ye hazırız. Ama ‹srail de bizim-
le mahkemeye gelsin, madem bu 
cinayeti işledi. Uluslararası mah-
kemeye gelsin. Madem kendinin 
haklı olduğunu görüyor. ‹sterse 
bize dünyanın her tarafından delil 
getirsin. Bütün ülkelerin delilleri-
ni ortaya koysun. Biz alnımız ak 
çıkarız. Allah’ın izniyle, hiç kimse 
tereddüt etmesin.

Ama İsrail biz mahkeme-
yi kendimiz kurduk, yargılamayı 
yapacağız diyor.        

‹şte ona, kümesin tilkiye ema-
net edilmesi diyorlar. Üyeler de 
ilginç tabii, ‹srail hakikaten ken-
dine göre bir hukuk devletidir. 
Şimdi bu imajını yerle bir edi-
yor. Şu anda ‹srail’in yaptığı her 
şey kendisine zarar veriyor. Çok 
ilginç, yani bunu kendilerine söy-
ledim. Siz dedim, krizi iyi yönete-
miyorsunuz, siz Türkiye-‹srail iliş-
kilerini bitiriyorsunuz. Hatta onlar 
dönüp dönüp geliyorlar, diyorlar 
ki, ama “bak siz de” diyorlar “kar-
şılık verdiniz değil mi Bülent Bey, 
provakatörler var değil mi? Yani 
siz değil de, ‹HH değil de içiniz de 
birkaç tane provakatör var, değil 
mi?” Doğru dedim, provakatörler 
var. Şöyle bir durdular, zannedi-
yorlar bunları alın, bizi bırakın 
diyeceğiz. Dedim ki var, başta ben 
varım ve size söz veriyorum ki 
demirlerle, sandalyelerle, şişelerle 
karşılık verdiğimizi bütün dün-
yaya açıklayacağım. Ama dedim, 
bu sizin için iyi bir şey değil. 
Çünkü ‹srail’in o yenilmez ordu 
imajını yıkıyorsunuz. O yüzden 
yaptıkları her şey onların zararı-
na. Ben tekrar söylüyorum. ‹srail 
özür dilemeli, tazminat ödemeli, 

ambargoyu kaldırmalı, uluslara-
rası hukuka uymalı, kendi içe-
risinde bu fanatikliği bitirmeli 
ki dünyada bir yeri olsun. Aksi 
takdirde bundan sonraki her 
şey bizim lehimize. Şimdi gazete 
ilanları vermiş Amerika’da, bana 
soruyor gazeteci arkadaşlar. Ben 
diyorum ki çok mutluyuz çünkü 
Amerika’da bizi tanıtıyor. En az 
yüz-yüz elli milyon insan ilanları 
okuyor. Ne var ilanda ‹HH, ‹HH 
neymiş bir araştırıyorlar, internet 
sitemize giriyorlar, hatta o yüz-
den biz Amerika’da ilan verecek-
tik vazgeçtik. ‹srail veriyor bizim 
yerimize zaten.

Netanyahu geçenlerde açıkla-
ma yaptı, ablukanın hafiletilme-
siyle ilgili olarak; bunca şey son-
rasında zorunlu olarak İsrail’in 
yapmak zorunda kaldığı bir şey 
oldu herhalde bu.

Yani bütün dünya liderleri-
nin meselesi artık bu. Eğer zaten 
bu da olmasa yeni yeni gemi-
ler hazırlanıyor bütün dünyada. 
Şu an ‹ran’dan var, Avrupa’dan 
var, Orta Doğu’dan var, her taraf-
tan başvuru var bize. Yani biz şu 
an tamam desek, dünyanın fark-
lı yerlerinden 100’e yakın gemi 
çıkmayı bekliyor. O yüzden tek-
rar büyük kriz olsun istemiyorlar-
sa, derhal bu ablukayı kaldırsınlar.

Peki, o zamanki ruh haliniz, 
psikolojiniz nasıldı acaba?

Allah korkuyu kalbimizden 
almıştı. Yani o kurşunlardan hiç 
kimse kaçmadı, eğer biz yeter 
arkadaşlar duralım demesek arka-
daşlar sonuna kadar giderdi.

Gemide birbirleriyle ilk kez 
karşılaşmış, çok farklı dünya 
görüşlerinden gelen 600 civarın-
daki insanın o kadar birbirine 

kenetlenmiş, hep beraber hareket 
etmesi de enterasan değil mi?

O kadar insan evet;  hiç bir 
zaman kavga dövüş olmadı, kimse 
kimseyle tartışmadı. O gemi başka 
bir gemiydi. O gemiye dokunan 
yanardı ve yandı.

Son olarak, sormak istediğim 
bir şey var: hapisteyken, “bizim-
kiler bizi sattı galiba, şu an bir 
altyazı haberi olarak geçiyoruzdur 
herhalde” gibi bir hisse kapıldığı-
nız oldu mu; halbuki burada yer 
yerinden oynadı. Hakikaten o an, 
Türkiye toplumu ve insanı hak-
kında ne düşündünüz?

Ben halkın gerekli tavrı gös-
tereceğini düşünüyordum zaten. 
Hem halk, hem hükümet, hem 
siyasi partiler gerekli tavrı gös-
terdi. Hepsine teşekkür ediyorum 
buradan. Tabii, şöyle bir durum 
var üç gün boyunca hiç bir şey-
den haber alamamışız; sağ mıyız, 
ölü müyüz, biliyorlar mı, bilmiyor-
lar mı? Bu şekilde bir durum vardı. 
Aslında bizim orda kalma kararı-
mız vardı. Kalıp orda içerde mah-
kemede mücadele etmeyi düşün-
müştük. Ancak Türkiye bu kadar 
arkamızda durduktan sonra ona 
da uyduk; Başbakan da, Dışişleri 
Bakanı da, hükümet de olaya tam 
sahip çıktı; sağolsunlar.

Peki. O günlerde televizyon 
ekranlarından olayı izlerken, 
buraya gelebilirlerse şayet, yürek-
ten bir Allah razı olsun diye-
ceğim demiştim kendi kendime; 
şimdi herkes adına,  size Allah 
razı olsun diyorum. Sağolun her 
şey için; bu yeni bir miladın işa-
ret fişeği olsun inşallah. Teşekkür 
ediyorum...

Ben teşekkür ederim; vicdan 
ve adalet sahibi herkese yürekten 
teşekkür ediyorum.
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Norman Finkelstein:
“‹srail’in Yönetme ve Yaklas›m Biçimi 

Zihni Bak›mdan Kaotiktir.”

‹ srail’in Akdeniz’de insani yar-
dım gemilerine saldırmasını, 
Netanyahu’nun iddia etti-

ği gibi kendini savunma hakkı 
ya da uluslararası hukuk 
çerçevesinde meşruiyet açısından 
nasıl değerlendirmeliyiz? Zira 
biliyorsunuz, Washington da 
olayı kınamaktan çekindi.

Uluslararası Af Örgütü’ne 
göre ‹srail ablukası uluslararası 
hukukun açık bir ihlali ve 
Gazze’de insani bir krize neden 
olan gayrımeşru bir durum. 
Gazze’ye girmeye çalışmak 
suretiyle bu filo aslında ‹srail’in 
yıktığı hukuk çerçevesini 
yeniden inşa etmeyi amaçlıyordu. 
Diyelim ki birileri çıktı ve dedi 

ki ‹srail’in bu filonun Gazze’ye 
girmesini engelleme hakkı vardı; 
bunu ayrı bir kenara koyalım 
ve ardından soralım: peki o 
halde neden en şiddet dolu 
yolu seçti? Örneğin gemileri 
bir yere çekip bekletebilirdi; ya 
da müzakere yolunu işleterek 
bir çözüm bulabilirdi. Ama 
yapmadı. Bunu bir sorgulamak 
gerekiyor. “Biz yolculardan bir 
direnç beklemiyorduk” şeklinde 
bir savunma neyin savunması? 
Böyle bir saçmalık olabilir mi? 
Neden gün ışığında gemiye 
yaklaşılmadı sorusunun cevabı 
ne o zaman? Yani, mantık 
dahilinde neresinden bakarsanız 
bakın, burada farklı bir niyet var.

Uluslararası ilişkiler üze-
rinden soracak olursak, bu son 
olay İsrail’in şu anki ve bundan 
sonraki kredibilitesi açısından 
nasıl yansımalar doğurur?

‹srail açısından “kredibilite” 
kelimesi, Arap dünyasının 
kendisinden korkmasının 
devamından başka bir anlam 
taşımıyor ki. ‹srail’de bu 
olguya “caydırıcılık kapasitesi” 
deniyor. ‹srail, o ölüm gecesinde 
silahlı komando birliklerine 
başvurdu; çünkü Entebbe’deki 
baskını, o havayı yeniden 
yaratmak istiyordu. Tüm 
dünyaya halen cesur komando 
baskınlarını devam ettirdiğini 
göstermek istiyor. Benjamin 
Netanyahu’nun kardeşi, 
Entebbe’deki baskında ölen tek 
‹srailli idi; yine Savunma Bakanı 
Ehud Barak, FKÖ’nün üst 
düzey yöneticilerine suikastler 
düzenlediği Lübnan’daki 
komando baskınına liderlik 
etmişti. Yani o eski güzel günleri 
tekrar canlandırmak istiyorlar. 
Bu tamamıyla delilik; çünkü 
insani bir yardım konvoyu, bir 
uçak kaçırma eylemi filan değil; 
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ve bugünkü ‹srail ordusu da, bir 
zamanlar olduğu gibi değil.

Peki bu, bundan sonra, İsrail-
Filistin anlaşmazlığına nasıl 
yansır? Bütün bir Ortadoğu 
açısından bakıldığında, bölgesel 
dengeler üzerinden konuşacak 
olursak, barış ne kadar uzak ya 
da yakın?

Bu kanlı filo olayı, tamamen 
kaldırılmasa da ablukanın 
bir miktar hafiflemesine 
kapı açacaktır. Ve ‹srail’in 
uluslararası arenada yalnızlığını 
arttırırken, Amerikalı Yahudiler 
açısından da ona verilen desteği 
azaltan bir durum yaratacaktır. 
Fakat bölgesel etkileri muğlak. 
Belki Lübnan’a yapabileceği 
herhangi saldırgan bir tutumun 
artık tolere edilmemesi gibi bir 
durumu ortaya çıkarabilir. Fakat 
bu saldırı operasyonel anlamda 
bir utanç olduğu için ‹srail, 
caydırıcılık kapasitesini yeniden 
inşa etmenin farklı imkanlarını 
aramaya koyulacaktır. Şu da 
özellikle belirtilmeli ki, ‹srail’in 
olası her hareketine rasyonel 
bir izah aramak anlamsızdır; zira 
‹srail’in yönetme ve yaklaşım 
biçimi zihni bakımdan istikrarsız 
ve kaotiktir.

Özellikle Başbakan Erdoğan ve 
Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun 
son zamanlardaki söylem ve 
tavırlarıyla birlikte Türkiye’nin 
oluşan yeni pozisyonunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Arap 
Birliği ve özelde Mısır’ın 
sürekli kaybettiği prestiji de 
hesaba katarsak, Arap ülkeleri 
nezdindeki Türkiye’nin itibarı 
konusunda ne söylenebilir?

Türkiye’nin prensip ve ilke 
sahibi duruşu, hem bölgedeki 
tüm ülkeler için, hem de dünya 
için parlayan bır ışık anlamı 
taşıyor. Türk hükümetinin 
cesaret ve ilkesel kararlılığı, 
son filo olayında bir kez daha 
görüldüğü üzere sonuç alma 
anlamında önemli bir örnek. 
Mısır’ın kapıları açmasını 
sağlayan, bu kararlılıktı. Zira 
Türkiye bunca şey yaparken ve 
her geçen gün parlarken Mısır’ın 
‹srail ile işbirliği içerisinde bir 
tutum belirlemesi, Mübarek 
açısından olabilecek en büyük 
kayıptır. Ve şu da söylenmeli ki, 
eğer Gazze’de hapishane hayatı 
yaşayan 1.5 milyon insan gelecek 
için umutluysa, bu hiç kimse 
değil; sadece Türk hükümeti ve 
Türk insanı sayesindedir.

Bildiğiniz gibi Türkiye, hiçbir 
şeyin eskisi gibi olmayacağını 
belirtti. Yani Türkiye ile İsrail 
arasındaki ilişkinin seyri 
ciddi bir kırılma yaşıyor gibi. 
Beraberinde olayın bir de 
İsrail iç siyaseti boyutu var; 
yani mevcut hükümet özellikle 
ABD ve uluslararası camiadan 
olabilecek baskılarla beraber 
sorgulanır mı; yoksa çok da bir 
şey değişmez mi?

‹srail’in iç siyaseti 
gün geçtikçe daha da 
irrasyonelleşiyor. ‹srail basını, 
kanlı filo olayını bir grup ‹slami 
anti-Semitist fundamentalistin, 
oyuncak tabancalar taşıyan 
‹srailli komandoları linç etme 
girişimi şeklinde değerlendirdi. 
‹srail medyası bunu söylerken 
aslında şunu diyor: “bazı 
‹srailliler tam da bir partiye 
doğru giderken -ki bu parti 
için de kostüm giymek gerekli; 
o kostümler bu yüzden-, bazı 
çıldırmış tipler bu masumları 
sebepsiz yere öldürmeye çalıştı.” 
Komik geliyor değil mi? Ama 
‹srail toplumu tam da bu şekilde 
gerçeklerden uzak tutuluyor. 
Nasıl ürkütücü bir gelişmedir 
ki ‹srail elinde bulundurduğu 
2-300 nükleer araç ile sürekli 
olarak ‹ran ve Lübnan’ı tehdit 
edebiliyor. Ve Hizbullah, 
herhangi bir ‹srail saldırısı 
karşısında, bunu savuşturma 
gücünün olduğunu deklare 
ediyor. Şayet ‹srail kabinesi 
o ölüm gecesinde insani bir 
yardım konvoyunu komandolu 
birlikleriyle vurmaya cüret 
edebiliyorsa, Hizbullah Tel 
Aviv’e misilleme ateşiyle 
karşılık verirse ne diyeceğiz? 
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Y aşananları zihinsel bir 
arkaplandan okumaya 
kalktığımızda, İsrail’in 

Arap ve müslüman toplumlara 
karşı üstünlük duygusu boyutuy-
la başlamak gerek. Fakat sanki 
Türkiye’nin bir şekilde öncü-
lüğünü yaptığı yeni bir durum 
oluşmaya başlıyor. Yani aşağı-
lık kompleksinden, bölge müslü-
manlarının onurlu bir pozisyon 
almalarına kayış durumu söz 
konusu gibi. Ne dersiniz?

Bu hususta tamamen haklı-
sınız. Zira şu ana dek karşılık-
lı algılardaki bu asimetri, esa-
sında müslümanların zayıflı-
ğı temelinde açıklanması gere-
ken bir durum. Yani müslüman 
toplumların zayıflığı bu algıyı 
oluşturmuştu; sonra da her yeni 
gelişme bunu maalesef daha da 
besleyen faktörler oluşturuyor-
du. Türkiye’nin, yeni hüküme-
ti yönetiminde attığı adımlar 

ise bunun seyri anlamında fark-
lı bir şeyi temsil etmesi açısın-
dan çok önemli. Bunun, müs-
lüman ümmetin kolonizasyon-
dan kurtulma sürecine yaptığı 
katkı açısından önemsenmesi 
gereken düzeyde bir katkı oldu-
ğunu düşünüyorum. Bu koloni-
leştirmeden kurtulma süreci ise, 
temelde Batı’ya, onun değerle-
rine ve tarihsel üstünlük algısı-
na yönelik bizde yerleşmiş olan 
inancın sarsılması; hatta yıkıl-
masını temsil ediyor. Bu yüzden 
işin uzun vadede zihinsel yanı-
na katkısı, belki kısa vadede-
ki kazanımlardan çok daha fazla 
olacak.

Bununla bağlantılı olarak, 
uluslararası ilişkiler ve uluslara-
rası hukuktaki Avrupa-merkezli 
bakışın, tüm dünya kamuoyu-
nun şekillenişindeki etkisi ve 
inşa ettiği zihinsel hegemonik 
süreci değerlendirdiğimizde; hele 
buna bir de İsrail’in sahip oldu-
ğu propaganda gücünü de ekle-
diğimizde, tüm bunların bize bir 

Söyleşi ve Çeviri: Abdurrahman BABACAN

Bobby Salman Sayyid:
“Son Yasananlara, Öfkenin Daha Ötesine 

Geçip Stratejik Bir Akıl Olusturmak Yolunda 
Yaklasmalıyız.”
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meşruiyet, doğruluk ve adalet 
krizini hediye ettiğini söyleye-
biliriz. Peki bu ne kadar gider? 
Reel politik şu ana dek bu değer-
odaklı değerlendirme biçimini 
bozan en önemli unsurdu; ancak 
artık reel politik de kurtarmıyor 
sanki durumu?

Dünya kamuoyu, temel-
de ultra-Siyonist anlatının bir 
şekilde etki alanında kalanlar 
ve kalmayanlar olarak ayrılıyor. 
Müslüman toplumlar daha çok 
bunun karşısında olanları temsil 
ediyor. Yine üçüncü dünya ülke-
leri diye adlandırdıkları diğer 
toplumlar da benzer bir safta 
yer alıyor; lakin tabi kendine 
göre bazı kırılganlıklar taşıdık-
ları için gür bir şekilde yankı-
lanamıyor bu ses. Son yaşanan-
lar da bir şekilde bu sesin aslın-
da içten içe güçlenmesine katkı 
sağlıyor. Bir anlamda gizli gizli 
büyüyen ve büyürken de tüm bu 
son yaşananlarla beraber özgü-
ven kazanan bir karşı koyuş dal-
gası yerleşiyor. Yani hiçbirşey 
kendiliğinden olmuyor ve bir-
birinden bağımsız gelişmiyor. 
Türkiye STK’larının ve Erdoğan 
hükümetinin anti ultra-Siyonist 
anlatının güçlendirilmesine 
olan katkısı bu doğrultuda okun-
duğunda ciddi bir katkı ola-
rak değerlendirilmelidir. Fakat 
elbette işin diğer boyutunda ise; 
yani dünya kamuoyunun sayıca 
az ama etki bakımından kuvvet-
li diğer ayağı, halen kendisini en 
ciddi bir biçimde ABD ile bir-
likte anlamlandırmaya devam 
ediyor. 

Bu son yaşananlar, esasında 
İslami bir muhalefet korkusunun 

da özellikle İsrail açısından daha 
da açığa çıktığını gösteriyor gibi. 
Başka türlü, bu derece bir sal-
dırganlığı hangi psikolojik tanım 
izah edebilir?

‹srail’in stratejik  gücü, müs-
lüman toplum ve toprakları-
nın bölünmesi temeline daya-
nıyor. Çeşitli biçimlerde strate-
jiler: Araplar-Arap olmayanlar, 
‹ranlılar-Türkler, milliyetçiler-
muhafazakarlar gibi. Yani mate-
matikten faydalanarak konuşur-
sak; gücü, düşmalarının zayıflı-
ğının bir fonksiyonu. Müslüman 
toplumların biraraya gelme ihti-
malini doğurabilecek herhangi 
bir gelişme bu anlamda çok çok 
önemli. Türkiye hükümeti de bu 
bağlamda iki güçlü noktaya refe-
rans verilerek bu sürecin içeri-
sinde duruyor. Bunlardan biri, 
şu ana dek olduğunun aksine, 
bu hükümet bir Amerikan piyo-
nu olarak gözükmüyor ki bu, 
müslüman toplumlar açısından 
çok önemli, ikna edici ve güven 
verici bir unsur. ‹kinci olarak 
ise, Türkiye en güçlü müslü-
man ülkelerden bir tanesi ve 
Siyonist rejimi eleştirmek ve 
sorgulamak noktasında böyle-

sine direkt müdahil oluşu, en 
başta Filistinliler, sonra da bölge 
insanı açısından cesaretlendirici 
bir faktör anlamına geliyor. 

Peki son olarak bu olaylar, 
müslümanlar açısından, oryan-
talist etki ve Batı hegemonya-
sıyla oluşan zihinsel formun ve 
duygu dünyasının aşınmasına 
ne derece katkı sağlar?

Müslüman ümmetin Batı 
hegemonyası ve oryantalist etki-
lerden kurtulmaları, sürdürülebilir 
bir kültürel-politik dönüşüm süre-
cine bağlı. Bunun başlangıç nok-
tası ise, müslümanların tarihsel 
algılarını, Batı merkezli tarih pers-
pektifine endekslemekten kurtar-
malarıdır. Yani Batı’nın tarihsel 
başarı algısı bir biçimde sorgulan-
malı ve değer eksenli bir okuma-
ya tabi tutulmalıdır. Öfke ve kız-
gınlık çoğu zaman geçici ve kısa 
solukludur; şayet bu olaylar öfke-
nin daha ötesine geçip yeni bir 
dönüşüme kapı açacak bir strate-
jik akıl oluşturmaya katkı sağla-
yabilirse, o zaman köklü bir deği-
şimden bahsedebiliriz. Umarım bu 
söylediğim durum temelinde yak-
laşırız olaya. 
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Yeni Propaganda
Robert FISK

H aberlerdeki en son 
yorumları takip edi-
yor musunuz? Basın ve 

‹srail hükümeti yine aşk yaşı-
yor. Bu ‹slami terör, Türk terö-
rü, Hamas terörü, ‹slami cihat 
terörü, Hizbullah terörü, akti-
vist terörü, teröre karşı savaş, 
Filistinli terörü, Müslüman terö-
rü, ‹ran terörü, Suriye terörü,  
Yahudi karşıtı terör…

Ama ‹srail’e haksızlık edi-
yorum. Onların kullandığı dil 
Beyaz Saray’ın dili ve pek çok 
zaman gazetecilerin diliyle aynı. 
Evet, hadi ‹sraillilere karşı adil 
olalım. Dilleri aynen şöyle gidi-
yor: terör, terör, terör, terör, 
terör, terör, terör, terör, terör, 
terör, terör, terör, terör, terör, 
terör, terör, terör, terör, terör, 
terör.

Kaç defa terör kelimesini 
kullandım? Yirmi. Ama bu 60, 
100, 1000 veya bir milyon da 
olabilirdi. Bu kelimeye aşığız, 
onun tarafından baştan çıkarıl-
dık, saplantılı hale geldik, sal-
dırıldık, hücuma uğradık, teca-
vüze uğradık, ve ona kastettik. 
O iki heceli bir aşk, sadizm ve 
ölüm, prime-time’ın fon müziği, 
televizyondaki her senfoninin 

başlangıcı, her sayfanın manşe-
ti, gazeteciliğimizdeki bir nok-
talama işareti, bir noktalı virgül, 
bir nokta, bizim en güçlü durak-
samamız. “Terör, terör, terör, 
terör” her tekrarlama bir önce-
kini meşrulaştırmakta.

Çoğunlukla bütün bu olay 
gücün terörü ve terörün gücüyle 
alakalı. Güç ve terör birbirinin 
yerine kullanılabilir hale geldi. 
Biz gazeteciler bunun olmasına 
izin verdik. Dilimiz sadece alçal-
mış bir müttefik olmadı, aynı 
zamanda orduların, hükümetle-
rin, generallerin ve silahların da 
sözcüksel partnerlerine dönüş-
tü. Körfez savaşında (birinci 
bölüm) ‘yok edici silahları’ ve 
‘hedef bakımından zengin alan-
ları’ anımsayın? Ve ‘kitle imha 

silahlarını’ boşverin. Kesinlikçe 
aptalca görünüyor. Fakat kör-
fez savaşındaki (ikinci bölüm) 
‘kitle imha silahları’nın kendi-
ne has bir gücü vardı, gizli bir 
kod gibi, belki de genetik, DNA 
gibi, ve bu sürekli terör terör 
terör terör terör terör kelimesi-
ni tekrar ederdi. “teröre 45 daki-
ka”.

‹ktidar ve medya arasında-
ki ilişki sadece gazeteciler ve 
siyasi liderler arasındaki veya 
editörler ve başkanlar arasında-
ki  sıcak  ilişki değildir. Bunlar 
sadece saygıdeğer muhabirler ve 
iktidar arasındaki, Beyaz Saray, 
Dışişleri ve Pentagon arasında-
ki, Downing sokağı, Dışişleri 
ofisi ve Savunma Bakanlığı ara-
sındaki bağla, Amerika ile ‹srail 

21 Haziran 2010, The Independent

Çeviren: Sefa Öztürk- A. Muhsin Yıldız
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arasındaki parazit-geçişken iliş-
kiyle alakalı değildir.

Batı bağlamında, iktidar 
ve medya sözcüklerle ve onla-
rın kullanımıyla alakalıdır. 
Semantik ile alakalıdır. Kelime 
gruplarını ve onların köklerini 
nasıl kullandığınız ile alakalıdır. 
Ve tarihin yanlış kullanılması, 
görmezden gelinmesi ile alaka-
lıdır. Bugüne kadar gittikçe, biz 
gazeteciler iktidar dilinin mah-
kumları olduk. Bunun nede-
ni artik linguistik ve semantik-
le ilgilenmememiz mi? Bunun 
nedeni artık bilgisayarlarımı-
zın sözcüklerimizi, gramerimizi 
otomatik olarak düzeltip onla-
rı hükmedenlerin dilinin kim-
liğine bürümesi mi? Gazete edi-
törlerinin sesinin siyasi nutuk-
lar gibi çıkmasının arkasındaki 
neden bu mu?

Yirmi yıla yakın zamandır, 
Amerika ve ‹ngiltere’de, tabi 
‹srail ve Filistin’de de, liderler 
‘barış süreci’ kelimesini kullanıp 
Amerika ve ‹srail’e işgal edil-
miş bir halkın üzerinde tahak-
küm kurma imkanı veren umut-
suz, yetersiz, ve onursuz anlaş-
mayı tanımladılar. Oslo sürecin-
de ‹lk olarak bu görüntüyü ve 
onun menşeini sorguladım, ne 
kadar kolay bir şekilde teslimi-
yetin sırrını unutmamızın ken-
disinin yasal dayanağı olmayan 
bir komplo teorisi olmasına rağ-
men.

Zavallı yaşlı Oslo, her zaman 
düşünmüşümdür. Oslo bun-
ları hak etmek için ne yaptı? 
Bütün suç bu akıl almaz ve belir-
siz anlaşmayı imzalayan Beyaz 
Saray’ındı ki bu anlaşmada mül-
teciler, sınırlar, Yahudi yerle-

şimciler hatta takvimler, mese-
leleri artık müzakerenin olama-
yacağı çok ileri bir tarihe erte-
lendi.

Ve ne kadar kolay bir şekil-
de Beyaz Saray’ın çimlerinde-
ki Clinton’un Kur’an’dan alın-
tı yaptığını ve bunun üzerine 
Arafat’ın ‘teşekkürler, teşek-
kürler, teşekkürler sayın baş-
kan’ dediğini unuttuk, evet kıs-
mEn görüntüler hafızalardadır. 
Ve bu saçmalığa hemen sonra 
ne ad verdik? Evet bu ‘tarihi 
bir an’dı! Öyle miydi, gerçekten 
öyle miydi?

Arafat’ın bu süreci nasıl 
tanımladığını hatırlıyor musu-
nuz? ‘cesurların barışı’. Fakat 
aramızdan kimsenin bu ‘cesurla-
rın barışı’ lafının gerçekte gene-
ral De Gaulle tarafından Cezayir 
savaşının sonunda kullanıldığı-
nı vurguladığını hatırlamıyo-
rum. Fransızlar Cezayir’de sava-
şı kaybettiler. Ve bu sıra dışı iro-
niyi fark edemedik.

Aynı bugünkü gibi. Biz 
hâlâ efendileri tarafından 
kullanılan batılı gazeteci-
ler, Afganistan’daki çakırkeyif 
generallerimizin savaş ancak bir 
‘gönüller ve akıllar’ kampanya-

sıyla kazanılabilir sözlerini yazı-
yoruz. Kimse onlara bu çarpı-
cı soruyu sormuyor: Bu ‘gönül-
ler ve akıllar’ deyimi,  Vietnam 
savaşında Vietnamlı siviller için 
kullanılanın aynısı değil miydi? 
Ve biz -veya batının kendisi- 
Vietnam’da savaşı kaybetmemiş 
miydi? Hâlâ biz batılı gazeteci-
ler  bu ‘gönüller ve akıllar’ deyi-
mini Afganistan için kullanır-
ken bu deyimin 40 yıl önce-
ki bir yenilginin sembolü olma-
sı yerine sanki bu deyim yeni 
bir tanımlamaymış gibi kullan-
maktayız.

Amerikan ordusuyla ağız bir-
liği yaparcasına kullandığımız 
kelimelere bir bakalım. Biz batı-
lı gazeteciler ‘düşmanlarımız’ın 
-örneğin el kaide, Taliban- daha 
çok bomba patlattığını ve daha 
çok saldırı yaptığını fark etti-
ğimizde, buna tıpkı Amerikan 
ordusu gibi ‘şiddette tırmanma’ 
deriz.

A evet bir ‘tırmanma’! 
Arşivimdeki dosyalara göre bu 
‘tırmanma’ kelimesi bu bağlam-
da ilk kez 2004’de Bağdat’ta 
yeşil bölgedeki bir tuğgeneral 
tarafından kullanılmış. Şimdi bu 
kelimeyi biz kullanıyoruz, sanki 

İktidar ve medya arasındaki ilişki sadece gazeteciler 
ve siyasi liderler arasındaki veya editörler ve başkanlar 
arasındaki  sıcak  ilişki değildir. Bunlar sadece saygı-
değer muhabirler ve iktidar arasındaki, Beyaz Saray, 
Dışişleri ve Pentagon arasındaki, Downing sokağı, 
Dışişleri ofisi ve Savunma Bakanlığı arasındaki bağla, 
Amerika ile İsrail arasındaki parazit-geçişken ilişkiyle 
alakalı değildir.
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bizim deyimimizmiş gibi, bizim 
gazetecilik icadımızmış gibi. 
Aslında Pentagon tarafından 
üretilmiş olan bir algıyı kullan-
maktayız. Bir tırmanma, elbet-
te ki, keskince yukarıya doğru 
çıkar ve aşağıya doğru iner. ‘şid-
dette tırmanış’, ‘şiddette artış’ 
deyiminin kullanımını orta-
dan kaldırır. Elbette ki ‘şiddet-
te artış’ demek, sonrasında 
bir azalmanın olduğu anlamı-
na da gelir.

Yine, Amerikan general-
leri Felluce’ye veya Bağdat’a 
bir saldırı için kuvvetlerde-
ki artışı - Müslüman ülkelere 
on binlerce asker getirilmesi- 
anlatırken, ‘dalga’ kelimesi-
ni kullanırlar. Ve bir ‘dalga’, 
tsunami veya başka bir doğa 
olayı gibi etkileri bakımın-
dan yıkıcı olabilir. Gerçekte 
bu ‘dalgalar’, gazeteciliğin 
ciddi kelimelerini kullanmak 
gerekirse, destek birlikleridir. 
Ve destek birlikleri çatışma-
lara, ordular savaşları kaybe-
derken yollanır. Fakat tele-
vizyonumuz ve gazetelerimiz 
hâlâ dayanaksız bir şekilde  
‘dalgalar’ dan  bahsediyor. 
Yine Pentagon kazandı.

Bu arada ‘barış süreci’ 
çöktü. Böylece bizim ken-
dileri için çok hoşumu-
za giden ‘anahtar oyuncu-
lar’ deyimini kullandığımız 
liderlerimiz, çöken süreci tek-
rar çalışır hale getirmeye çalış-
tılar. Süreç ‘rayına oturtulma-
lı’ idi. O bir trenmiş, gördüğü-
nüz gibi. Vagonlar raydan çık-
mış. ‹lk olarak Clinton yönetimi 
bu deyimi kullandı, sonra ‹sra-
illiler ve sonra da BBC. Fakat 

sürekli olarak ‘rayına oturtulan’, 
ama hâlâ yoldan çıkan şeyde 
bir sorun vardı. Bu yüzden eski 
dostumuz Tony Blair’in lider-
liğindeki bir 4’lü tarafından 
yönetilen-ki sonra bunlar ‘barış 
elçisi’ oldular- ‘yol haritası’ deyi-
mini tarihin iğrençliğinde üret-
tik. Fakat ‘yol haritası’ çalışmı-

yordu. Ve şimdi fark ettim ki 
eski ‘barış süreci’ deyimi gazete-
lerimize ve televizyon ekranla-
rımıza geri dönmüş. Dahası, bu 
ayın başlarında, CNN’de, TV 
çocuklarının ‘uzman’ dediği sıkı-
cı eski kafalılardan biri, ‹srailli-
lerle Filistinliler arasında dolay-
lı görüşmelerin başlaması dola-

yısıyla ,‘barış süreci’nin ‘rayına 
oturtulduğundan’ bahsediyor-
du. Bu sadece klişelerle alaka-
lı değil, bu akılsız gazetecilik. 
Medya ile iktidar arasında bir 
savaş yok, biz medya bu dil saye-
sinde ‘onlar’ olduk.

‹şte size benim 34 yıl boyun-
ca Ortadoğu’da humus ve tahin 
yemiş 63 yaşındaki dişlerimi 

sıktıran başka bir alçaklık 
örneği. Bize pek çok analiz-
de, Ortadoğu’da karşı kar-
şıya olduğumuz şeyin bir 
‘anlatılar mücadelesi’ soru-
nu olduğunu söylediler. Ne 
kadar da rahat.  Sanki orada 
adalet ve adaletsizlik yok, 
bütün mesele tarih hak-
kında farklı hikayeler anla-
tan birkaç insandan ibaret. 
‘anlatılar mücadelesi’ şimdi 
düzenli olarak ‹ngiliz bası-
nında öne çıkmakta.

Antropolojinin yan-
lış dilinden türetilmiş bu 
deyim, Ortadoğu’da, bir grup 
insanın işgal edilmiş olduğu-
nu, diğerinin de işgal eden 
olduğu gerçeğini görmez-
den gelir. Tekrardan söy-
lüyorum, ne adalet var, ne 
adaletsizlik, ne baskı yapan 
var ne de gören var bu deyi-
min içinde, sadece dostça 
‘anlatılar mücadelesi’, saha-
daki bir futbol maçındaki 

iki takımın ‘mücadelesi’ gibi. Ve 
her tarafa, her hikayede eşit süre 
verilmeli.

Bu yüzden bir ‘işgal’, ‘müna-
kaşa’ oluverir.  Böylece bir 
‘duvar’ bir ‘çit’, bir ‘güvenlik 
bariyeri’ oluverir. Bu nedenle, 
uluslar arası hukukun çiğnen-
mesine rağmen, ‹srail’in Arap 

İktidarın dilini nasıl kırabili-
riz? Elbette bizi öldüren bu. 
Bunun için şüpheleniyorum 
ki, okuyucular “popüler” 
basından internete döndüler. 
İnternetin özgür olduğundan 
değil, okuyuculara yalan söy-
lendiğini ve kandırıldıklarını 
bildikleri için; İsrail hükümeti 
veya Pentagon’dan duyduk-
ları şişirilmiş haberleri izledik-
lerini ve gazetelerde okuduk-
larını biliyorlar, kelimelerimiz 
hükümetin diliyle eş anlam-
lı hale geldiler -onaylanmış, 
ölçülü, ortak paydada, bizi 
mutlaka politik yaparken ger-
çeği engellemekte- ve asker 
başlıca tüm batı hükümetleri-
nin müttefiki.”
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topraklarını kolonileştirme-
si ‘Yahudi yerleşimciler’ veya 
‘Yahudi mahalleleri’ oluve-
rir. Güçsüz görünümlü Dışişleri 
Bakanı Colin Powell başrol-
de olduğu dönemde, Amerikan 
diplomatlarına, işgal edilmiş 
Filistin’den bahsederken ‘müna-
kaşalı topraklar’ demelerini söy-
lemişti ve bu da Amerikan med-
yasının çoğunluğu için yeter-
li derecede iyiydi. Elbette ki 
Amerikan ordusu ile Taliban 
arasında bir ‘anlatılar mücadele-
si’ yok. Zaten olduğu zaman batı 
kaybetmiş demektir.

Hâlâ iktidarın dilinin kul-
lanımı -anahtar kelimeleri ve 
deyimleriyle- bizim aramızda 
devam ediyor. Kaç defa batı-
lı muhabirlerin Afganistan’daki 
‘yabancı savaşçılar’ dan bahset-
tiklerini duydum? Tabi ki onlar 
Taliban’a yardım eden çeşit-
li Arap gruplarından bahsedi-
yorlardı. Aynı masalı Irak’tan 
duymuştuk ve tabii ki Suudi, 
Ürdünlü, Filistinli ve Çeçen 
savaşçılardan. Generaller onları 
“yabancı savaşçılar” diye adlan-
dırdılar. Biz batılı muhabirler 
şıp diye aynı şeyi yaptık. Onlara 
yabancı savaşçılar demek onların 
işgal güçleri oldukları anlamına 
geliyordu. Bir kereliğine değil, 
batılı televizyonlardan şimdiye 
kadar duyduğum genel kabul, 
Afganistan’da en az 150.000 
yabancı savaşçının bulunduğu 
ve hepsinin Amerikan, ‹ngiliz 
ve diğer NATO üniformaları 
giydiği gerçeğiydi. Aslında ger-
çek “yabancı savaşçılar”; “biz”iz.

Benzer şekilde, aslın-
da Richard Holbrooke’un 
Afganistan ve Pakistan özel 

ABD temsilcisi olarak atandı-
ğı günde Amerikan Dışişleri 
Bakanlığı eseri olmasına rağmen, 
tehlikeli -ırkçı olduğu kadar 
siyasal olarak dürüst olmayan- 
Af-Pak ifadesi şu anda da muha-
birler tarafından kullanılıyor. 
Fakat ifade Afganistan’da nüfu-
zu ve varlığı olan, hikâyenin can 
alıcı kısmından yani Hindistan 
kelimesinden kaçınmaktadır. 
Dahası, Af-Pak -Hindistan’ı 
silerek- Güneydoğu Asya’daki 
çatışmadan tüm Keşmir krizle-
rini fiilen silmektedir. Böylece 
bu Pakistan’ı ABD’nin Keşmir’e 

yönelik bölgesel politikası üze-
rine söz söylemekten mah-
rum bıraktı yine de, Holbrooke 
“Af-Pak” temsilcisi yapıldı, özel-
likle de Keşmir tartışması yap-
ması yasaklanarak. Böylelikle 
tamamen Keşmir trajedisinden 
kaçan “Af-Pak” ifadesi -çok fazla 
“anlatılar mücadelesi”, belki 
de?- biz gazeteciler aynı ifade-
yi kullandığımızda, biz gazete-
ciler için yaratılan “Af-Pak”,  
Dışişleri Bakanlığı’nın işini yap-
tığımız anlamına geliyor.

Şimdi tarihe bakalım. 
Liderlerimiz tarihe âşıklar. 
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Büyük çoğunluğu ‹kinci Dünya 
Savaşı’nı sevmiştiler. 2003’te 
George W Bush, Churchill oldu-
ğunu düşünmüştü. Doğru, Bush 
Vietnam Savaşı sırasında Teksas 
semalarını Vietkonglardan 
korurken çabalamıştı. Fakat 
bu kez, 2003’ de “Dicle’nin 
Hitler’i” olan Saddam ile sava-
şa girmek istemiyor ve taviz 
verme yanlısı olarak duruyor-
du. 1938’de taviz verme 
yanlısı olanlar Hitler 
Almanya’sı ile savaşmak 
istemeyen ‹ngilizler idi. 
Tabii ki Blair’de ölçü 
için Churchill’in yele-
ğini ve ceketini denedi. 
Taviz yok. Amerika’nın 
Britanya’nın en eski 
müttefiklerinden oldu-
ğunu iddia etti ve hem 
Bush hem de Blair gaze-
tecilere, 1940’da ihti-
yacı olduklarında 
Amerika’nın Britanya 
ile omuz omuza durduk-
larını tekrar hatırlattı.

Ama hiçbiri doğru 
değildi. Britanya’nın 
en eski müttefiki ABD 
değildi. En eski mütte-
fiki, Hitler öldüğünde 
ulusal bayraklarını yarı-
ya indiren, ‹kinci Dünya Savaşı 
boyunca tarafsız bir faşist dev-
let olan Portekiz’di (‹rlandalılar 
bile bunu yapmadı). 

Hitler işgal tehditleri savurur-
ken ve Alman Hava Kuvvetleri 
1940’ta Londra’ya yıldırım saldı-
rısı yaptığında yani Britanya’nın 
yardıma ihtiyacı olduğu saatler-
de Amerika ne de onun yanın-
da savaşmıştı ya! Hayır, 1940’ta 
Amerika epeyce kazançlı taraf-

sızlık konumunun tadını çıka-
rıyordu ve Aralık 1941’de 
Japonların Pearl Harbour’daki 
ABD deniz üssüne saldırmaları-
na dek savaşta Britanya’ya katıl-
madı. Benzer bir şekilde 1956’ya 
dönersek Eden Nasır’ı “Nil’in 
Mussolinisi” olarak isimlendi-
riyordu. Berbat bir hata. Nasır 
Araplar tarafından çok sevil-
mişti, Afrikalılar’ın çoğunluğu 

Mussolini kadar nefret etme-
mişti ondan, özellikle de Libyalı 
Araplar. ‹ngiliz basını tarafın-
dan Mussolini benzerliğinin 
doğruluğu tartışılmadı ve sor-
gulanmadı. Ve hepimiz 1956’da 
Süveyş’de ne olduğunu biliyo-
ruz. Tarihe dönersek, biz gazete-
ciler devlet başkanlarına ve baş-
bakanlara bizi rahat bırakmaları 
için müsaade ettik. 

Şimdiye kadar iktidarın söz-

lerini kullanışımız olan yeni 
semantik savaşımızın en tehli-
keli kısmı -oysa ki teslim oldu-
ğumuzdan beri bu bir savaş 
değildir- bizleri okuyucularımız-
dan ve izleyicilerimizden izole 
etmektedir. Onlar aptal değil-
ler. Birçok durumda, korkuyo-
rum ki- kelimeleri bizden daha 
iyi anlıyorlar. Tarihi de. Onlar 
kelimelerimizi; generallerin ve 

başkanların, sözde elitle-
rin, Brookings Enstitüsü 
uzmanlarının kibir-
liliğinden, ya da Rand 
Kurumu’ndakilerin dilin-
den karaladığımızı bili-
yorlar. Böylece bu dilin 
bir parçası haline geldik. 

Geçtiğimiz iki hafta 
boyunca, yabancı-
lar olarak -humaniter-
ler veya “aktivist terö-
ristler”- Gazze’nin aç 
Filistinlerine deniz 
yoluyla yiyecek ve ilaç 
götürmeye çalışırlar-
ken, biz gazeteciler izle-
yicilerimize ve dinleyi-
cilerimize Amerika ve 
Britanya’nın kuşatılmış 
insanlara yemek ve yakıt 
yardımı getirdiğini, açlık-
tan kıvrılan halka yar-

dım etmek için kendi hizmetçi-
lerimizin öldüğünü de bütün bir 
gün boyunca hatırlatıyor olma-
mız gerekiyordu. Bu halk, açlık-
tan öldürülerek boyun eğmele-
rini dileyen zalim bir ordu tara-
fından çitler inşa edilerek kuşa-
tılmıştı. Ordu, Rus ordusuydu. 
Şehir, Berlin’di. Duvar sonra-
dan geldi. 3 yıl öncesine kadar 
bu insanlar düşmanımızdı. Oysa 
onları kurtarmak için Berlin’e 
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havadan ikmal yapmıştık. Şimdi 
bugün Gazze’ye bakın: hangi 
batılı gazeteci -madem tarihsel 
benzerlikleri de seviyoruz- 1948 
Berlin’ini Gazze bağlamında 
vurguladı?

Bunun yerine, ne yaptık? 
“Aktivistler” gemiye inen ‹srail 
ordusunun ekibine karşı bir 
anda “silahlı aktivistlere” dönüş-
tü. Ne cüretle bu adamlar lite-
ratürde altüst oldular? Cezaları 
belliydi. “Terörist” haline gel-
diler. Ve “aktivistlerin” öldürül-
düğü ‹srail baskınları (onların 
terörizmlerinin bir diğer kanı-
tı) sonradan “ölümcül” baskın-
lara dönüştü. Bu durumda ölüm-
cül kelimesi CTV yayınların-
da olduğundan -9 Türk köken-
li adamın 1915’de öldürülen bir 
buçuk milyon Ermeni’den biraz-
cık az oluşu- daha hoş görülebi-
lirdi. ‹lginç olan, bu zamana dek 
kendi siyasal sebepleri yüzünden 
utandırıcı bir şekilde Türklerin 
reddiyle hareket eden ‹srailli-
ler, şimdi birdenbire 1915 dün-
yasına Ermeni soykırımı demek-
teler. Bu birçok meslektaşımız 
arasında anlaşılabilir bir korku-
ya sebep oldu. 20. yüzyılın ilk 
Holokost’unun bütün söylemin-
den kaçan gazeteciler -Türklerin 
çok tartışmalı soykırım etiketi-
ne değinmedikçe – birdenbire 
bu konuya değindiler. ‹srail’in 
yeni keşfettiği bu tarihsel merak 
konuyu meşrulaştırdı, oysa ki 
neredeyse bütün raporlar aslın-
da 1915’te neler olduğunu anla-
tan herhangi bir açıklamadan 
kaçınıyordu. 

Ve ‹srail deniz baskını neye 
dönüştü? “Beceriksiz” (botched) 
bir baskına dönüştü. Beceriksiz 

sevimli bir kelimedir. “Bocchen” 
“kötü onarılmış” anlamına gelen  
Alman kökenli- Orta ‹ngiliz-
cedir. Ve gazetecilik literatü-
rü danışmanları bu kelimenin 
anlamını değiştirene kadar az 
ya da çok bu tanımı kullanı-
yorduk. Okul çocukları sınavı 
beceremezler. Bir parça “diki-
mi”, küçük bir parçayı onar-
ma girişimini, beceremedik. Bizi 
yükseltmesi için patronumuzu 
ikna etme girişimini bile bece-
remedik. Fakat şimdi askeri bir 
operasyonu “beceremedik”. Bir 
afet değildi. Bir felaket değildi. 
Sadece birkaç Türkü öldürdü.

Böylece, bu kötü tanıtımı 
yaparak ‹srailliler sadece baskı-
nı “beceremediler”. Tuhaf bir 
şekilde, son dönem muhabirleri 
ve hükümetler, ‹srail’in Amman 
sokaklarında Hamas lideri 
Halid Meşal’i öldürme girişimi-
ni takip eden bu özel kelime-
den faydalandılar. Bu durumda, 
‹srail’in profesyonel suikastçıla-
rı Meşal’i zehirlemeyi deneme-
lerinin ardından yakalandılar ve 
Kral Hüseyin o zamanki ‹srail 
Başbakanını (adı gerekli değil 
B Netanyahu) zehire panze-
hir bulması için zorladı (ve bir-
çok Hamas “teröristini” hapis-
ten çıkarmasına izin verdirtti). 
Meşal kurtuldu.

Fakat bu olay, ‹srail ve ona 
itaat eden batılı gazeteciler için 
Meşal’in hayatı üzerinde “bece-
riksiz girişim” oldu. Aslında 
ölmeyi ifade etmediğinden değil, 
çünkü ‹srail onu öldüremediği 
için. Böylece Türkleri öldürerek 
bir operasyonu beceremeyebilir-
siniz, ya da bir Filistinliyi öldür-
meyerek.

‹ktidarın dilini nasıl kırabi-
liriz? Elbette bizi öldüren bu. 
Bunun için şüpheleniyorum ki, 
okuyucular “popüler” basın-
dan internete döndüler. ‹nter-
netin özgür olduğundan değil, 
okuyuculara yalan söylendiği-
ni ve kandırıldıklarını bildik-
leri için; ‹srail hükümeti veya 
Pentagondan duydukları şişi-
rilmiş haberleri izlediklerini ve 
gazetelerde okuduklarını bili-
yorlar, kelimelerimiz hükümetin 
diliyle eş anlamlı hale geldiler 
-onaylanmış, ölçülü, ortak pay-
dada, bizi mutlaka politik yapar-
ken gerçeği engellemekte- ve 
asker başlıca tüm batı hükümet-
lerinin müttefiki. 

Çeşitli batı gazetelerindeki 
birçok meslektaşım eğer devam-
lı olarak gazete haberciliğinin 
suni gerçekliğini tartışsalar-
dı mesleklerini riske atabilirler-
di, işte medya-hükümet iktida-
rı bağı.

Kaç haber kurumu; Gazze 
felaketi esnasında, Berlin ablu-
kasını kırmak için yapılan hava 
ikmaline metraj çekmeyi düşün-
dü? BBC yaptı mı?

Kahretsin yaptılar! Biz, 
“anlatılar mücadelesi” tercih 
ederiz. Siyasetçiler; “sonu başa-
rılı, gülünç ya da trajik olsun”, 
Gazze seferinin hedefine varma-
sını istemediler. 11 Mayıs’taki 
Doha görüşmesinde bunu söy-
ledim. Biz “barış sürecine”, “yol 
haritasına” inanıyoruz. “Çitleri” 
Filistinlilerin etrafında tutun. 
“Kilit oyuncuların” işin icabına 
bakmasına izin verin. Ve bunun 
ne olduğunu unutmayın: “Terör, 
terör, terör, terör, terör, terör”.
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Söyleşi: Abdurrahman BABACAN

Taha Özhan:
“Cografi Olarak Burada Yasayıp,
Zihnen Baska Yerde Bulunmak

Sizofrenik Bir Haldir”

Doğrusu sizden olayın biraz 
üst profilden analizini talep ede-
ceğim; yani salt Türkiye’nin böl-
gesel rolü değil, tabii ki bölgesel 
rolünü de ihtiva edecek birçok 
anlamıyla; fakat bu işe üstten 
bakıldığında genel manzaraya 
ilişkin, hem bu olayın hem de bu 
olay sonrasında bölgedeki geliş-
melerin nasıl okunması gerekti-
ğini sormak istiyorum. Bir tane-
si bu yaşanan son meseleler; yani 
İsrail ile ilgili gelişmeler doğal 
olarak Türkiye’yi tam mana-
sıyla sürecin göbeğine oturtmuş 
durumda. Benim bu anlamda 
sormak istediğim Türkiye bütün 
bu sürecin -ki bu kadar netame-
li bir alan bu- göbeğinde kendi-
sini nasıl buldu; yani ne değiş-
ti de Türkiye böylesi bir sürecin 
içine doğdu; olumlu ya da olum-
suz çağrışımlar önemli değil ama 
sonuçta böyle bir realite var ve 
bunu takip de ediyor, devam da 
ediyor; yani hiçbir şekilde kuca-
ğında buldu ve ondan sonra 
kurtulayım demiyor. Cesaretle, 
geri çekilmeden devam ediyor; 
Türkiye’de ne değişti de, ne oldu 
da böyle bir duruma geldik biz?

Evet. Bu konuya Irak işga-
li ile başlamak lazım. Irak işga-
li sonrası Türkiye dış politika 
anlamında hiçbir şey yapmamış 
olsaydı da, tek başına Irak işga-
line ortak olmaması, tezkereyi 
reddetmesi yeterli bir dış politi-
ka yatırımı olabilirdi. Bu mana-
da bu kadar Türkiye’ye değer 
katan, dış politikaya karakter 
kazandıran, yeni bir yol harita-
sı çizmek için özgüven sağlayan 
bir yatırıma dönüştü bu olay. 
Son tahlilde birşey değişmedi;
yani Irak işgal edildi, Türkiye 
belli koalisyonlarından dola-

yı işgal sürecinde bazı roller 
oynadı ama fiili durumdan ziya-
de Türkiye’nin verdiği “hayır” 
oyunun; yani tezkereyi reddet-
mesinin çok ciddi bir yatırıma 
dönüştüğünü görüyoruz. Tabi o 
yatırıma dönüşmezden hemen 
önce; yani Irak işgal edilmeden 
önce Türkiye’ de komşu ülke-
ler konferansı serisi başladı. O 
dönemde bu konferansın çok bir 
anlamının olmadığı da söylen-
di; hakikaten sahada çok ciddi 
bir karşılığı yoktu ama olması 
da zaten beklenemezdi. Çünkü 
ilk kez yapılan bir giriş, batı-
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lı bir coğrafyada ilk kez yapı-
lan bir giriş; uzun yıllar sonrası, 
Osmanlı sonrası bu coğrafyada 
böyle bir inisiyatif yok, ilk kez o 
zaman ortaya çıktı. Giriş aşama-
sındaydı, girişim aşamasındaydı; 
çok meyve vermesi beklenemez-
di. 2002’nin sonlarından hatta 
Aralık ayının sonlarına gelin-
diğinde 2003’ün Ocak ayından 
bu günlere baktığımızda, 2003 
başı 2005 sonu olan dönem 
bu konferansın yatırımlarının 
devam etmesiyle geçti. Peki ne 
oldu, nasıl yatırımlar yapıldı? 
Hem devlet düzeyinde aktörler 
bir şekilde bu sürecin içerisine 
çekildi; ama daha önemlisi dev-
let dışı aktörler yani zor aktör-
ler diyelim bir biçimde bu kon-
feransın bir parçası oldular. Bir 
taraftan Amerika kendi günde-
mini Irak’ta hayata geçirirken, 
Türkiye paralel bir gündem ve 
siyasi buluşma platformu yarat-
mış oldu.

Kendi gündemini oluşturdu 
bir anlamda.

Elbette. Ama bunun ismini 
koyamazdı ve doğru da olmazdı 
Türkiye’nin çıkarları açısından, 
aynı zamanda Irak’ ın çıkarla-
rı açısından da. Ama bir şekil-
de Türkiye onu çok ince ince 
işledi ve yatırım olarak gördü 
bunu, ileri vadede meyveleri-
ni toplayacağı bir yatırım ola-
rak gördü. 2005’te Irak’ta seçim-
ler yapıldıktan sonra şöyle bir 
tablo ortaya çıktı; siyasi anlam-
da inanılmaz bir dengesizlik var, 
temsil gücü neredeyse %50’nin 
altında olan bir yönetim tablo-
su var ve bunun yürümeyece-
ği belliydi. Ondan sonra Irak’ta 

işgalle beraber akmayan kandan 
kat be kat kan akmaya başladı. 
Niye? Çünkü temsil gücü savu-
namadı; işgalin ilk şok hali atla-
tıldı iki yıl içerisinde ve hesap-
laşma başladı. Maalesef hesap-
laşma da bu aktörlerin birbi-
ri üzerinden Amerika ile hesap-
laşmalarına dönüştü. Son tah-
lilde Amerika açısından süre-
cin gecikmesinin ötesinde hiç-
bir maliyet ortaya çıkmadı; tam 
tersine yapısal kırılmalar bu 
zaman içerisinde acayip mesafe 
aldı. Nedir o yapısal kırılmalar? 
En başta ethnic sectarian (etnik 
mezhep kaynaklı) dil yerleşti 
herkesin zihnine; yani mezhep-
çi ve etnik dil çok rahat kulla-
nılır oldu. Buna mecbur kılın-
dık; yani biz bile fiili durumdaki 
sorunları tarif için bu dilin dışı-
na çıkamaz hale geldik. ‹deolo-
jik anlamda, entelektüel zihin-
sel anlamda buna karşı çıksanız 
da sorunu sırf tarif için bile buna 
mahkum oldunuz. Şimdi Irak 
üzerinden buna mahkum olma-
nın maliyeti çok yüksek. Niye? 
Çünkü Irak Ortadoğu’nun bir 
mikrokozmozu (microcosmos). 
Irak’ın içerisinde Kürtler var, 
Araplar var, Şii Araplar var, 
Şii Türkmenler var, Hristiyanlar 
var; yani Ortadoğu’da ne varsa 
Irak’ın içinde o var.

O yüzden ethnic sectari-
an (etnik-mezhep kaynaklı) dil 
bu kadar tahrip edici.

Evet tahrip edici ve karşılı-
ğı da var; çünkü müşterisi var. 
Dolayısıyla orada öyle bir üçlü 
denge var. Irak içinde başka bir 
mikrokozmoz daha var, o da 
Kerkük. Irak’ta ne varsa ethnic 

sectarian anlamda o var. Mesela 
Basra böyle değil ya da Erbil 
böyle değil; ama Kerkük’te Şii 
Türkmen, Sünni Türkmen, 
Şii Arap, Sünni Arap, Kürt, 
Hristiyan herkes var. Dolayısıyla 
Kerkük’te bir düzen, Irak’ta mini 
bir düzen kurmadan Ortadoğu’da 
global bir düzen kurmanın imka-
nı yok. Bu üçlü sarmal olarak 
birbirine bağlı. Dolayısıyla bir 
yerden başlayıp düzen kurmanız 
gerekiyor. Bu konferans işte ona 
biraz yardımcı oldu. Şimdi bun-
dan böyle çok hayalci bir çıpa 
çıkarmaya çalışmayalım; ama 
söylemeye çalıştığım bütün Irak 
içi aktörler ve Irak dışı aktör-
ler çatışmayı, işgali, daha kötü 
senaryoları konuşurken, Türkiye 
entegrasyonu, sorunları çözme-
yi, meseleleri halletmeyi, eth-
nic sectarian dilden kurtulmayı, 
farklı etnik ve mezhebi aktörle-
rin bir arada bulunup konuşma-
sı üzerine ciddi çalışma yaptı. 
2005 seçimlerinde yönetilemez 
bir ülke ortaya çıktı, kan akma-
ya başladı ve Türkiye’nin bu 
girişimlerinin daha değerli oldu-
ğu fark edildi ve ilk anda buna 
siyaseten katılan aktörlerin de 
dışında çok ciddi anlamda bu 
konferansa iştirakler başladı.

Yani farklı etnik kökenlerin 
de temsilcileri katıldı.

Tabi tabi. Katılmakla kal-
madılar; yani göstermelik bir 
katılmanın ötesinde dediğim 
gibi Amerikan gündemine para-
lel bir şekilde farklı bir dilden 
süreç orada inşa edildi ince ince. 
Ardından 2009 yerel seçimle-
rine geldik ve bunun etkisini 
hemen gördük. Ne oldu? Tablo 
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baştan aşağı değişti Irak’ta. ‹lk 
yapılan yorum şu oldu, çok cılız 
da olsa merkeziyetçi eğilimler 
arttı. Şimdi Irak’ta merkeziyet-
çi eğilimler; Irak’ın birliğini, 
bütünlüğünü sadece bir siyasi 
proje olmanın ötesinde halkları 
ilgilendiren çok ciddi bir mesele. 
Irak’ın bir arada kalması demek 
daha az kan akması demek. 
Birinci özelliği bu; yani bura-
da herhangi bir grubu bastırma, 
by-pass etme, herhangi bir siyasi 
eğilimi kesme, önünü engelle-
me gibi meselelerden ziyade asıl 
olan merkeziyetçi eğilimin yük-
selmesi, kardeş kanının akma-
ması anlamına geliyordu. Ve biz 
bunu gördük. 2005 seçimlerin-
de hiç hak etmedikleri derece-
de temsil gücüne kavuşan bazı 
etnik unsurlar 2009 seçimleriyle 
beraber gerçek tabloyla yüzleşip 
siyaseten terbiye olmuş oldu-
lar ya da olmak zorunda kaldı-
lar. Ardından ertelene ertele-
ne 2010 genel seçimleri Mart 
ayının 7’sinde yapıldı, işte bu 
seçimler öncesinde o konferans, 
tabi bu arada birçok diplomatik 
girişimler, Bağdat ile geliştiri-
len ilişkiler sürece ciddi katkı 
sağladı. Ne oldu peki? Irakiye 
diye bir hareket çıktı ortaya; 
tepesinde bir Şii ama kahir 
ekseriyeti Sünnilerin iştirakiyle 
oluşturulmuş bir hareket ve bu 
seçimi kazandı, şimdi bu çok 
önemli bir şey ve iyi bir işaret 
verdi. Seçimi kazanıp kazanma-
masından öte oradaki asıl espri 
bir şemsiye altında bunların 
bir araya gelebiliyor oluşudur; 
yani diğer taraftan diğer partiler 
Türkiye’nin kurmaya çalıştığı 
ve Ortadoğu’nun da bir şekilde 

en azından gitme işareti verdiği, 
gidebilir demiyorum ama gitme 
işareti verdiği doğrultunun, 
eksenin dışında kalmış oldular. 
Ne yaparak? 2003’te kendilerine 
dayatılan etnik-mezhepçi mev-
zileri aşamayarak yani Kürtler 
Kürt olarak seçimlerde var oldu-
lar, Şii partiler Şii olarak seçim-
de var oldular ve bunu sonu-
na kadar sürdürdüler. Diğer bir 
şey de şöyle ortaya çıktı; aslın-
da Irak’ın baştan aşağı sadece 
Şiilerin son sözü söyleyeceği bir 
ülke olarak ortaya çıkamayacağı 
da belli olmuş oldu. Ne oldu? ‹şte 
bakın mesele illa mezhepçi bir 
dil konuşmaksa -ki bunu mecbur 
olduğumuz için konuştuğumu-
zun tekrar altını çizeyim- aslın-
da Irak öyle bir Şii ülkesi değil 
tıpkı bir Sünni ülkesi olmadığı 
gibi dolayısıyla burda bir koalis-
yon gerekiyor. Bu koalisyonun 
amacı şu; Şiilerle Sünnileri bir 
arada yaşatmaktan öte Şiilikle 
Sünnilik üzerinden siyaset alanı 
doldurmanın anlamsızlığını 
ispatlamak; yani birincisi böyle 
çok liberal bir proje, hayata 
geçirmeye çalışırsınız ama onun 
için çok ciddi anlamda hukuki 
altyapı ve devlet altyapısı gerek-
tirir; ama ikincisi halklar düze-
yinde de bir mecburiyetin ifa-
desi, bunları hayata geçirmeye 
çalışıyorsunuz. Şimdi ben niye 
bu Irak konusuyla başladım? 
Burada böyle bir mikrokozmoz, 
bütün Ortadoğu’yu etkileyecek 
bir yer var diyorum. O yerde 
Türkiye bu çabalarını sarf eder-
ken diğer yerlerde bundan beri 
kalması düşünülemezdi, tam da 
ondan dolayı Suriye ile ilişki-
ler çok hızlı bir şekilde gelişti, 

tam da ondan dolayı Lübnan 
ile ilişkiler hızlı bir şekilde 
gelişti, Ürdün ile gelişti, ‹ran 
ile çok ciddi bir noktaya geldi, 
Kafkasya’ya yansıdı, Balkanlar’a 
yansıdı. Ama Türkiye Irak labo-
ratuarı üzerinden bu tecrübe-
nin meyve aldığını görmeseydi 
belki de bu ilişkilerin ciddi bir 
kısmı ya hayata geçmeyecekti 
ya da çok gecikecekti. Şimdi 
bütün bunlar olurken bir şekil-
de Türkiye burada formülasyo-
nu da isimlendirdi, yani tarif 
etti yaptığı şeyi, işte komşularla 
sıfır problem dedi. Bu bir pren-
sip; yani makbul anlamda bir 
temenniyi ifade ediyor, bir genel 
hedefi, kızıl elmayı da ifade edi-
yor. Bu bir teknoloji değil; yani 
sizin sırf komşularla sıfır proble-
me dair bir prensibiniz olduğu 
için bütün komşularınızla sıfır 
problem yaşayacağınız anlamına 
gelmiyor. Matematiksel bir şey 
değil, siyasi bir hedef, kızıl elma 
kurgusudur; yani sıfıra indirme 
gibi bir beklenti içerisine kimse 
girmesin zaten öyle olduğun-
da komşu olmazsınız herhalde; 
hiçbir farklılık, sorun kalmazsa 
birleşmeniz lazım. Düşük yoğun-
luklu da olsa, ilk adımları da olsa 
bir istikrar, barış havzası tartış-
maları devam ederken; bu tartış-
maların ötesinde sahada geçen 
önemli adımlar oldu sorunlara 
dair. Bu adımlar değerli; sorun-
lar o kadar büyük ki bu adım-
ların her birisi kıymetli. Bütün 
bunlar olurken bölgede ‹srail ne 
yapıyordu? ‹srail iki tane savaş 
yaptı, 180 derece ters istika-
mete gidiyor Ortadoğu’daki bu 
gelişmeler olurken. 2006’da 
Lübnan’a saldırdı, geçen sene de 
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Gazze’ye saldırdı, binlerce insa-
nı katletti. Şimdi bu bize iki 
şeyi gösteriyor; birincisi ‹srail’in 
coğrafi olarak bu coğrafyada 
yaşadığını ama zihinsel olarak 
Washington’da durduğunu gös-
teriyor; coğrafi olarak ya da 
bedenen burada yaşayıp zihnen 
başka yerde bulunmak şizofrenik 
bir haldir, parçalı bir hayat. Bu 
şizofrenik halden etrafınızda ve 
içinizde olan hiçbir meseleye 
dair bırakın akl-ı selim bir siya-
set üretmeyi, ciddi bir siyaset 
üretmeniz bile mümkün değil. 
Tam da bundan dolayı devlet 
olamıyorsunuz, bir proje olarak 
kalmaya mahkum oluyorsunuz 
ve bir projenin ancak ürete-
bileceği kadar meselelere tepki 
verip, bir projenin dizayn edebi-
leceği kadar siyasal düzenleme-
ler yapıyorsunuz. Çünkü proje 
içerisinde yıkım, tadilat çok 
büyük bir mesele değildir; son 
tahlilde projedir yani kimseden 
sizi niye böyle yaptığınızın suç-
lamasını bekleyemezsiniz eğer 
proje olduğunu düşünüyorsanız. 
Ama eğer bir devletseniz yıkım 
da tadilat da ciddi iştir, göze 
alamazsınız. Bütün bu süreçle-
rin bana gösterdiği şey bu; yani 
‹srail bir devlet olmayı becere-
medi, bir proje olarak kalıyor 
daha da kötüsü kalmaya dair 
gösterdiği işaretler, devlet olma 
ihtimaline dair gösterdiği işaret-
lerin çok ötesinde. Böyle kaldığı 
sürece bu bölgedeki her aktör 
devlet dışı bu projeden gelebile-
cek oldukça irrasyonel çıkışlara 
hazır olması lazım ve şaşırmama-
sı lazım. ‹srail ancak bir devlet 
aklına ulaşabildiği anda müza-
kere süreci, bir orta yol bulma 

süreci, Filistin meselesinde bir 
yere gitme süreci, ‹srail sorunu-
nu bir noktaya çekebilme süreci 
yaşanabilir. Ben şu an için bunu 
görmüyorum; yani ‹srail devlet 
aklı yok; bunlar 60. yıl devlet 
kuruluşu diye büyük bir şaşaa-
lı tören yapmışlardı ve ben de 
oradaydım, özellikle gittim sırf 
bunu görebilmek için, nasıl bir 
şey olacak diye ayrıca gidene 
kadar da bir sürü sıkıntı yaşa-
dım çünkü beklemiyorlardı bu 
şekilde gitmek istememizi; neyse 
gittik bir şekilde gözlem çok 
önemliydi benim için. Herhalde 
Yahudi teolojisinin, Siyonizm’in 
ve askeri desteğin, finansal des-
teğin bütün en üst düzey isimleri 
üç gün boyunca oradaydı, iyi bir 
gözlem fırsatı oldu.

Gözlemlerinizi biraz paylaşa-
bilir misiniz?

Tabi. Bush katılmıştı mesela 
Tony Blair vardı, bayağı bir isim 
vardı. Orada projenin mühen-
dislerini filan görmek mümkün 
oldu ve bir de işin o tarafı var. 
Şimdi bir taraftan kendi yarat-
tıkları projeye tapınma düzeyin-
de, amaç ile aracı karıştıran bir 
ruh hali diğer taraftan o yarat-
tıklarını düşündükleri mucize-

vi şeyin inanılmaz gücü olduğu-
na dair bir iddiaları; ama bütün 
bunları çok basit bir şekilde nes-
hedebilecek endişe ve güvenlik 
algıları var; yani bu kadar muci-
zevi yapısal başarı varsa eğer 
ortada bu kadar endişe, tedirgin-
lik ve güvenlik algısının olma-
ması lazım. Şimdi bütün bun-
lar proje olduğunu gösteren şey-
ler benim açımdan. Peki bun-
dan sonra ne olur eğer bu iş böy-
leyse? Şimdi buradan şu anlaşıl-
maması lazım, bunu çok küçüm-
seyici bir şey söylemek için söy-
lemiyorum; tam tersine rasyo-
nel bir şekilde muhatap olabil-
mek için bunları söylüyorum; 
yani 2006’da iki tane askerden 
dolayı Lübnan’ın yerle bir edi-
leceğini kimse beklemiyordu; bu 
şuna benziyor, bir inşaat pro-
jesi var yan taraftaki adam iki 
tane kürek ile kovayı çaldı diye 
ortalığı birbirine veriyor diğer 
adam ve bütün camını çerçeve-
sini indiriyor yandaki inşaatın. 
Biz böyle hadiseleri görüyoruz 
yani, şimdi bu çocuklar arasın-
da yaşanır. Bundan çok farklı bir 
düzey değil bu durum, iki tane 
asker için siz Lübnan’ı yerle bir 
etmezsiniz ama nasıl yaparsınız 
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Gazze’de olduğu gibi. Aslında 
bütün meselenin ana dürtüsü 
bu proje meselesidir; ama sal-
dırıyı başlattığınız andan itiba-
ren bunu çok büyük bir gele-
cek vizyonu olan bir diskura 
(söyleme) dönüştürürsünüz ve 
altını uluslararası ilişkiler teori-
leriyle, diplomasiyle, dış ilişki-
ler yaklaşımlarıyla doldurursu-
nuz ve bir anda çok yerinde, iyi 
planlanmış, hazırlanmış, gelece-
ği hesaplanmış projeksiyon olan 
bir müdahaleye dönüşür. Şimdi 
gemi meselesi de öyle yani; ‹srail 
eminim ki bunu rasyonalize ede-
cektir, bunun altına bir sürü 
güvenlik teorileri koyacaktır, 
gelecek projeksiyonları yapacak-
tır tıpkı Gazze’ye yaptığı abluka-
yı rasyonelleştirdiği gibi, binler-
ce sayfa literatür var ‹srail’de bu 
ablukanın niye olması gerektiği-
ne dair, aynı şeyi burası için de 
yapacaklardır. Bütün bunların 
hepsi de o söylediğim şeyi besle-
yen etkenler.

Yani projenin kendi içerisin-
de varolan irrasyonalitesi bunla-
rı doğuruyor.

Evet. Mecburen bunu doğu-
ruyor. Peki bu aşamadan sonra 
ne olur? Bu türden müdaha-
leleri, çıkışları yaptığı aktörle-
rin dışında bir aktörle muhatap 
oldu ‹srail. Bir defa Arap ülkele-
ri hem küresel sistemdeki kendi 
özel durumlarından dolayı, hem 
ülkedeki devlet-halk ilişkile-
rindeki durumlarından dolayı 
‹srail’in bu müdahalelerine karşı 
korunaksızlar. ‹kincisi, orada 
öğrenilmiş bir cehalet var; yani 
o türden müdahaleler olduğun-
da artık Arap ülkelerinde kanık-

sanmış tepkiler var. Şimdi bun-
lara hiç alışık olmayan bir ülke 
Türkiye; dokuz tane vatandaşı 
ilk kez hem de ‹srail tarafından 
katledilmiş bir ülke.

Evet. Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu’nun da açıklaması 
şu şekildeydi: “bu olayı tama-
men farklı kılan unsur Türkiye 
tarihinde ilk defa bir devletin 
Türkiye vatandaşlarını ulusla-
rarası alanda öldürmüş olma-
sıdır ve işin kırılma noktası da 
burasıdır” diyor.

Dolayısıyla ‹srail farklı bir 
aktörle yüzleşiyor ve bu ‹srail 
açısından çok yeni bir durum; 
aslında top onlarda onlar düşü-
nüyorlar biz ne yapacağız ne 
edeceğiz diye. Bugün ayın 17’si 
muhtemelen bu röportaj gele-
cek aybaşı yayınlanacak, öyle 
tahmin ediyorum ki şu son iki 
üç haftada yaşadıklarımızı unu-
tacağımız düzeyde gelişmeler 
olur. Yani ‹srail’in geri adım 
atacağını tahmin ediyorum, 
bunun da sebebi Türkiye’den 
çok çekinme falan değil; fark-
lı bir aktör ve o aktörle doğru-
dan muhatap olamıyor, bu saha-
da oynayamıyor zaten çünkü 
zihnen Washington’da oldu-
ğundan dolayı Ortadoğu’da 
kendisini deplasmanda his-
sediyor. Yapabileceği tek 
şey Washington’da bir şekil-
de Türkiye ile muhatap olmak 
ama bu sefer de orada sorun-
lar çıkıyor; çünkü Amerika 
Irak’ta ve Türkiye ile ilişki-
li olan Amerikalı entelektü-
el kapasite burada, Amerikan 
ordusu burada yani coğrafi ola-
rak da zihnen de burayla ilgili-
ler, işte yanımızdaki komşumuz-

da işgal güçleri bunlar dolayı-
sıyla öyle çok deplasman değil 
bizim için orası; ama bir taraf-
tan da şu var, Washington’da 
dolaştığınızda sürekli Türkiye’yi 
sorgulayan bir eda var. O da 
şudur çok basit bir şekilde; “ya 
Washington’da ‹srail’i Amerika 
bile yenemiyor siz ne yapma-
ya çalışıyorsunuz?” Doğrudur. 
Ama bizim şöyle bir farkımız 
var: Washington’da Amerika 
‹srail’i yenemiyor olabilir; ama 
Türkiye Washington’da yaşamı-
yor, Türkiye bu coğrafyada yaşı-
yor. Dolayısıyla son tahlilde biz 
bu adamlarla burada muhatap 
olacağız. Bu sıkıntı onlar için 
çok büyük bir kriz. Bu oylama-
dan sonra Amerika’da Kasım 
ayına kadar bakalım zaman 
ne gösterecek, Obama’nın eli-
nin rahatladığını düşünüyorum; 
yani bir şekilde gaz alma ope-
rasyonu tamamlandı ve oyla-
manın neticesinin özellik-
le bizim mücavir alanlarımız-
da Irak’ta, Afganistan’da ve 
Lübnan’da üretebileceği muh-
temel maliyetler ‹ran açısından 
bence Amerika’yı çok rasyonel 
biz zemine çekecektir hızla ve 
Türkiye bu işten zararla çıkma-
yacaktır. Kazanç teorileri ayrı 
bir kenara; ama zararla çıkacağı-
nı zannetmiyorum.

Zaten ilk izlenimler de onu 
gösteriyor sanki; mesela bugün-
kü gazetelerin hepsinde Stephen 
Kinzer ve Thomas Friedman’ın 
Türkiye’nin rolünün önemsen-
mesi gerektiğine dair açıklama-
ları vardı.
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Friedman bundan üç hafta 
önce de bir yazı yazmıştı ve haka-
ret ediyordu resmen Türkiye’ye. 
Şimdi ne oldu da üç haftada 
pozisyonunu değiştirdi; yani 
‹ran-Türkiye-Brezilya arasında 
17 Mayıs’ta imzalanan anlaşma 
için “aptalca bir girişim”, “aptal-
ca bir anlaşma” diyordu; aynen 
ifade bu, ne oldu şimdi? Benim 
söylediğim şeyler oldu, bu süreç-
te bunlar yaşandı, orada tartı-
şılmaya başlandı, ‹srail’in sıkış-
tığı görüldü ve pozisyon değiş-
tirmeye başlayacaklar. Şimdi 
Türkiye’nin yapabileceği bir 
şey yok; yani Türkiye bu olayın 
peşinden gitmek zorunda, orta-
da dokuz tane katledilmiş insan 
var, maktül var ve katil ortada, 
yaralılar var; olay bu kadar açık. 
Biz bunu konuşmaya devam ede-
ceğiz ve etmek de zorundayız, bu 
vatandaşların haklarını aramak 
zorundayız. 

Bu anlamda size şunu sor-
mak istiyorum; mesela Batı kay-
naklı isimler, Türkiye’nin dün-
yadaki istikrar faktörü olduğunu 
söylüyor ve bu vurgu üzerinden 
Türkiye’nin önemine atıfta bulu-
nuyorlar; ben de şunu soruyo-
rum, hani dedik ya Türkiye’nin 
de paralel gündemleri var; bu 
bazen çakışıyor, bazen çatışı-
yor, burada acaba Türkiye’nin 
yeni geliştirdiği vizyonda ken-
disi bir kavramsallaştırma geliş-
tiriyor ve bu istikrarın içerisi-
ni Türkiye kendisi dolduruyor 
gibi bir durum mu var? Sanki 
bu arada hani bu eksen tartış-
maları muhabbetlerinin falan da 
bu yönden okunması gerektiği 
gibi bir his var bende. Türkiye 

sonuçta artık yeni vizyonu doğ-
rultusunda kavramsallaştırma-
ların içerisini kendisi dolduruyor 
ve istikrarı da biz illa ABD’nin 
çizdiği çerçeve içerisinde anla-
mak zorunda değiliz gibi.

Tabi değiliz. Paralel gün-
demden kastım uyumlu gündem 
değil, kendine özgü gündem bu 
baştaki soru için de böyle. Buna 
‹ngilizce bir kavram çok uyu-
yor: “overlapping”; yani üst üste 
gelen gündem. Yani şöyle bir 
şey, Irak’ı gelmiş işgal etmiş bir 
Amerika var, Irak sizin kom-
şunuz; Amerika işgalden dola-
yı Irak’ı gündemine alıyor, siz 
komşunuz olduğundan dolayı 
gündeminize alıyorsunuz, bura-
ya kadar. Buradan sonuca kadar 
giden yer farklılaşabilir, çatışa-
bilir.

Sizin istikrar kavramını dol-
durmanız farklı, Amerika’nın 
farklı olabilir.

Aynen öyle; yani orda bile 
örtüşmeler olabilir ya da üst üste 
gelmeler olabilir. ‹şte ilanihaye 
burada durmayacağım, gidece-
ğim diyor; siz de onu diyorsunuz 
tamam durma git. Dolayısıyla 
yani işin detayında, kırtasiyesin-
de farklı siyasetler olsa da, mali-
yetlerine müdahale edemediği-
niz bir işgalci güç ve sizin bura-
dan çıkarabileceğiniz azami bir 
düzen girişimi, işte böyle bir üst 
üste gelme gündemi var.

Bir şey daha var; özellikle şu 
soruyu sormak istiyorum, şimdi 
bu eksen kayması tartışmala-
rının içerisinde değerlendirildi-
ğinde, bir eski Türkiye algısıy-
la yaklaşıp değerlendirmelerini, 

yorumlarını, eleştirilerini buna 
göre yapanlardan bahsedilebi-
lir, bir de yeni bir durum okuyup 
vizyonunu bu doğrultuda çizen-
ler var. Türkiye’nin eksen odak-
lı bu tartışması medeniyet temel-
li yani kendi misyonuna yöne-
lik bir tartışma mıdır; yoksa viz-
yonuna, siyaset ve stratejisine 
yönelik bir tartışma mıdır; yani 
çünkü biz biliyoruz ki Türk dış 
politikasının süreklilik unsurla-
rı var ve bu süreklilik unsurları 
bir şekilde kendi mecrasını sür-
dürmeye de devam ediyor. Ama 
benim sanki anladığım, katılır 
mısınız bilmiyorum, bu sürekli-
lik unsurları var ama bazı temel-
lerde bazı değişimler sanki oku-
yorum; yani işte ahlak, ada-
let, insanilik vurgusu. Ve bu, 
yeni bir paradigma gibi duru-
yor; burada paradigma değişi-
mini kast etmiyorum ama bun-
lar sonuçta başka şeyleri çağrış-
tırıyor ve dengeleri mi zorluyor, 
eksen tartışmaları bu yüzden mi 
çıkıyor?

Dediğiniz şeyler var. Türkiye 
iki şey yapıyor benim görebildi-
ğim: bir, değer merkezli diplo-
masi; iki, çıkar merkezli dış poli-
tika. Diplomasisi değer merkezli; 
ama sizin değer merkezli diplo-
masiniz her zaman sonuca ulaş-
manıza vesile olmayabilir hatta 
eğer dünya sistemini adaletsiz, 
dengesizlikler dengelerinden 
ibaret bir yapı halinde görüyor-
sanız, çoğu zaman sonuca ulaşa-
mayabilirsiniz. Tam da bundan 
dolayı değer merkezli diploma-
siyle azami gayret sarf etmek 
durumundasınız ve onu çıkar 
merkezli dış politikayla taçlan-
dırmak zorundasınız; Türkiye 
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bunu yapıyor. Türkiye bu son 
olaya da çok değer merkezli bir 
diplomasiyle yaklaşmıştır, gittiği 
her yerde bu katliamı anlatmış-
tır, zalim ve katil bir gücün dev-
let teröründen bahsetmiştir, 
Gazze’ deki adaletsizliğe, zulme 
müsaade etmeyeceğini söylemiş-
tir; ama kendi ülkesi ve milleti-
nin çıkarlarını da zedelemeye-
cek bir şekilde dış politika üret-
meye çalışmıştır. Zaten bunu 
başka türlü yapmanız da müm-
kün değil; yani ikisinden birisi 
eksik olursa; yani değer merkezli 
diplomasiyi sadece yapıp çıkar 
merkezli dış politikayı yapmaz-
sanız naif kalır, sürekli kaybeden 
olursunuz; ama değer merkezli 
bir diplomasiniz olmadan sadece 
çıkar merkezli dış politika yapar-
sanız da, ülkenin ekonomi-
politik yapısından dolayı kendi-
nize ait bir siyasetiniz olmaz, bir 
kanadın içinde yer almanız gere-
kir. Üç aşağı beş yukarı şu ana 
kadar böyle gidiyordu. Ama şu 
eksen tartışmalarıyla ilgili bir 
şey söylemek istiyorum. Şimdi 
bu Türkiye’nin ekseni nereye 

kayıyor, Türkiye nereye yöneli-
yor gibi şeyler bir soru değildir, 
böyle bir soru yok; yani bunun 
sonuna soru işareti koyarak onu 
soru yapamazsınız. Çünkü soru 
nedir? Bir meraktır, bir şeyi 
öğrenme çabasıdır, her sonuna 
soru işareti konulan şey soru 
değildir; yani bu da bir soru 
değil, meraktan ortaya çıkan bir 
söz değil, tam tersine tehditten 
ortaya çıkan bir söz ve bir zımni 
tehdit, uyarı Türkiye’ye, bunlar 
bunun için soruluyor. Bunu üç 
kategorideki yaklaşımla soruyor-
lar: birinci kategori, bunu yeni 
dillendiren bir kategori değil; 
belli bir proje dahilinde 
Türkiye’ye ve Türkiye’deki ikti-
dara dair, öncelikle ama daha 
genel anlamda Türkiye’ye biçil-
miş olan rolün değişmemesine 
dair kendilerinin değişmez pozis-
yonunun azılı savunucuları var, 
tetikçileri var. Burada hükümet, 
iktidar tali bir mesele onlar için; 
çünkü onlar bunu merkeze koy-
mazlar, asıl koydukları şey 
Türkiye’ye dair yapılmış olan 
tarifin değişmemesi, buna dair 

gördükleri her değişim emaresi 
karşısında oldukça tetikçi bir 
pozisyondan, düzeyleri birbirine 
karıştırarak, dezenformasyon 
yaparak, iftira atarak, 
Türkiye’deki her şeyi yıpratarak 
bu saldırıyı yapıyorlar, bu yeni 
bir şey değil; özellikle ‹srail lobi-
sinin Washington merkezli 
tetikçileri tarafından yapılan 
şeyler. ‹ki, bunun Türkiye’de bir 
karşılığı var, doğrudan karşılığı 
var; bunlar muhatap kabul edil-
memesi lazım, yani medyada 
çıkan bazı köşe yazarlarını 
muhatap alamayız, böyle bir şey 
olamaz. Çok basit bir sorundan 
dolayı alamayız: eğer herhangi 
bir entelektüel tartışmayı, her-
hangi bir düşünsel çabayı, oku-
duğunuz esere dair yaptığınız 
eleştiriyi mütercimi muhatap 
alacak kadar saf ve naifseniz size 
gülerler; yani komik duruma 
düşersiniz. Bir akademik maka-
lede, bir dergi yazısında, bir köşe 
yazısında bir tartışmayla ilgili 
kalkıp gariban mütercime yükle-
nirseniz ya da gariban müterci-
me cevap verirseniz siz komik 
duruma düşersiniz. Dolayısıyla 
biz komik duruma düşmemek 
için; sadece bunun için, başka 
birşey için değil içeride bunu 
dile getiren şahıslara bu zulmü 
yapamayız, biz işin sahibini cid-
diye alabiliriz, onunla konuşabi-
liriz ki o da biraz önce tarifim 
eğer doğruysa benim işin sahibi 
değil, o medyada köşesindeki 
yansıması yani NewYork 
Times’taki yansıması , 
Washington Post’taki yansıma-
sı; ama bir teknolojik sıkıntıdan 
dolayı onu muhatap almanız 
gerekiyor çünkü sivil şahıslarız 
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biz, onun arkasında kim var, ne 
var bilemiyoruz; ama sırf bu 
düzeyde kalacaksak mütercimle 
değil bizzat telifin sahibi olan 
müellifle muhatap olmak daha 
yerindedir diye düşünüyorum. 
Bu köşelere yansıyan tercüme 
faaliyetleri manşetlere de yansı-
yor; dolayısıyla şimdi buradaki 
bir gazetenin manşetindeki ter-
cümeyi mi ciddiye alacağız; -illa 
almamız gerekiyorsa bu arada- 
yoksa onu iki hafta önce yayım-
layan kimse orjinali, onu mu 
ciddiye alacağız; yani buna bir 
karar vermek lazım. Üçüncü 
kategori bu işte etkili olmayan 
ama samimi olan bir kategori. 
Onlar hakikatten meseleyi anla-
maya çalışan Türkiye’ye dair 
bölgeye dair eleştirel veya değil 
samimi sorular soran, dönüşümü 
anlayıp buradan yol haritaları, 
stratejiler, tarihsel okumalar, dış 
politika okumaları, siyaset 
okumları çıkarmaya çalışan 
zihinler. Bunların bu çabasını 
meşru görmek ve saygı duymak 
lazım ve öğrenmek lazım; bizim 
de belki aynı faaliyet içerisinde 
olmamız lazım; eğer kendimizi 
de bir kategoriye sokacaksak. Bu 
sorular daha çok sorulacak ama 
asıl mesele bu memleket 
Cumhuriyet ile birlikte ciddi 
sıkıntılar yaşayarak bir şekilde 
var oldu. ‹lk varoluş sürecine 
ben rehin süreci diyorum; yani 
devleti aldı, birçok şeyi Batı 
yakasına rehin bıraktı, o rehin 
bırakmanın ilk anından itibaren 
ki o ana ulaşana kadarki on 
onbeş yıllık o dönemde, 
1900’lerin başları vuruşarak geri 
çekilme şeklinde geçmiştir; yani 
bizim hiçbir mücavir ülkemiz 

yoktur, sadece uzun tarih dili-
mindeki savaşlardan dolayı da 
şehitlerimiz, yakın dönemde de 
geri çekilirken bir sürü şehitleri-
miz olmuştur ve bu topraklar bir 
şekilde vatan olmuş; bütün 
mücavir ülkelerden katılan müs-
lümanların ve farklı etnik unsur-
ların katılımıyla. Cumhuriyet 
kurulduktan 27 Mayıs’a kadar 
olan süreçte memleketi idare 
eden herkes farklı düzeylerde de 
olsa bu rehin ilişkisinin farkın-
daydı yani bir rehin ilişkisi var, 
bu devlet ayakta kalacaksa bu 
rehineler orada duracak neyse 
artık o birçok şey; ama bunun 
farkındalar. Değiştiremediler, 
birşey yapamadılar o da ayrı bir 
mesele; ama farkındalardı. 27 
Mayıs ile beraber bu farkındalık 
yerini inanmışlığa bıraktı, rehin-
ler ve rehineler unutuldu ve elde 
olan şeyin sahici olduğuna inan-
maya başladılar. Buna itirazlar 
yükseltildi; Sol buna kafasını 
kaldırdı, iyi bir dayak yedi, 
Sağ’dan sesler yükseldi, iyi bir 
dayak yediler, Sağ’ın içinden 
‹slamcılar çıktılar bir daha ses 
yükselttiler, iyi bir dayak yediler; 
geriye buna itiraz edebilecek pek 
kimse kalmadı; Kürtler itiraz 
ettiler ortalık kan gölüne döndü, 
ekonomik olarak da itiraz zaten 
imkansız hale geliyordu; en son 
bankacılık sistemi iflas etti ve 
ititrazların hepsinin bittiğini 
düşündüler. ‹srail ile mesela o 
dönemde bu denli yoğun ilişki 
kurulup o kadar azami seviyeye 
çekilmesi tam da bu döneme 
denk geliyor; yani bundan sonra 
dediler ki 28 Şubat sonrası özel-
likle bankacılık krizinden sonra 
bu memlekette baş kaldıracak 

bir şey kalmadı. Ekonomi-politik 
olarak da bu iş bitti diye düşün-
düler; ama öyle olmadı, milletin 
vicdanı geri döndü, istikrarlı bir 
süreç başladı, tek parti yönetimi 
başladı, bir sürü tartışma onunla 
beraber işin içerisine girdi ve ne 
kadar sorun alanı varsa hepsiyle 
ilgili zamanında darbelerle bas-
tırılmış, provakasyonlarla bastı-
rılmış milletin önüne serildi ve 
kaç senedir tartışıyoruz değil mi, 
Alevilik meselesinden, Kürtlük 
meselesine kadar oradan ‹slam’ın 
bir yere oturtulmasına kadar ne 
kadar mesele varsa. Şimdi orga-
nik bir gelişme süreci var, bu 
süreç devam ederken yani bu 
söylediğim Cumhuriyet’ten 
2002’ ye ve 2002 sonrasının geri 
döndürülebilir bir yönü yok. 
Çünkü bu elitler düzeyinde 
yürüyen bir mesele değil; mille-
tin içinden devam eden bir tar-
tışma ve bunun götüreceği yer 
neresi olacak göreceğiz; ama 
bunlar önemli değil tıpkı ilk 
başta dış politika ile ilgili olarak 
söylediğim yatırım süreci burada 
da şu an yaşanıyor. Şu an 
Türkiye’nin geleceğine yatırım 
yapılıyor ve bu elitist düzeyde 
yürümüyor; sokaktaki, kahvede-
ki insan da oturup bunları tartı-
şıyor ve bu tartışmaların hepsi 
son tahlilde çıtayı biraz daha 
yukarı çekiyor; yani bundan 
sonra Türkiye’de hiçbir yönetim 
Türkiye’nin son üç dört senesin-
de tartıştığı meselelerin gerisine 
düşerek siyaset yapamaz, hiçbir 
sivil aktör, hiçbir STK, hiçbir 
organizasyon bunların gerisine 
düşerek siyaset yapamaz, organi-
zasyon yapamaz, sosyal faaliyette 
bulunamaz; düzey artık burası-



58 Umran TEMMUZ 2010

DOSYA

dır. Yapamazdan kastım bir 
engelleme anlamında demiyo-
rum ama maliyet öder, oldukça 
gerici bir pozisyona düşer. 
Dönüşümü ben böyle görüyo-
rum, bütün bunlar olurken bir 
taraftan da küresel anlamda iki 
büyük sıkıntı üzerinden yeni 
düzen tartışmaları oluyor, onu 
da söyleyelim. Birisi, 45 sonrası 
kurulmuş ekonomik düzenin 
artık yavaş yavaş birikip 70’ler 
sonrası özellikle hızla birikmeye 
başlayıp 1980’lerin sonundan 
2000 yılının hemen başına kadar 
olan süreçte yaşadığı liberal fan-
tazi döneminden sonra gerçek-
lerle yüzleşmeye başlaması. 
Finansal anlamda ciddi denge-
sizliklerin var olması, güneyin 
kuzeyi finanse etmesi; yani şu an 
Amerika’yı finanse eden Çin ve 
Hindistan ve bunun dengesizli-
ğinin bir süre sonra finans den-
gesizlikler dengesine dönüşmesi; 
öyle bir kısır döngü ki Çin çalı-
şıp üretmek zorunda, ama çalışıp 
ürettiği şeyi Amerika’ya satabil-
mesi için Amerika’nın cebine 
para koymak zorunda ve parasını 
da Çin’in ödemesi lazım; böyle 
bir transfer dengesi var. 
Normalde ne olması gerekiyor-
du serbest ticaret düsturuna 
göre; her iki tarafın da kazanma-
sı gerekiyordu. Çin ürettiği mal-
ları Amerika’ya transfer etmek 
durumundaydı, Amerika da 
bunun ücretini öderken parayı 
Çin’e transfer etmek zorunday-
dı. Bu oluyor, ama bu dengesizli-
ğin büyümesini sürekli besleye-
rek kartopu şeklinde devam edi-
yordu, kur politikası üzerinden 
de bunu düzenleyemiyorlar 
çünkü anlamsız bir araca dönüş-

müş durumda; yani dalgalı kur 
veya sabit kur rejimi altında da 
serbest ticaret teorisi “kazan 
kazan” şeklinde çalışamıyor. Bir 
şekilde açığı kapatabilmek için 
malı üretip satan ülke, satacağı 
ülkeyi de finanse etmek duru-
munda kalıyor. Bu çok içkin bir 
kapitalizm krizi; bu patlıyor ve 
sürdürülemez bir hal alıyor. Malı 
üretip sattığı yerdeki ülkede reel 
ekonomiden uzaklaştıkça finan-
sal balonlar şişiyor; emlak sektö-
rü bu işin çok rahat yapılabilece-
ği bir yerdi, yapıldı patladı yarın 
başka bir şekilde olacak ama son 
tahlilde ödemeler dengesi üze-
rinden küresel bir dengesizlikler 
dengesi var. Niye dengesi diyo-
rum? Çünkü cari sistem artık 
kendisini nihai düzen olarak 
dayatıyor; yani bir dengesizlik 
dengesi artık oluşmuş durumda, 
bizatihi dengesizlikler bu denge-
nin devam etmesini mecbur kılı-
yor, böyle bir kriz var. Bunun 
yansımalarını çok rahat bir 
biçimde küresel iktisadi organi-
zasyonlarda görüyoruz. IMF 
anlamsızlaşıyor, Dünya Bankası 
kredibilitesini kaybediyor, tam 
da bu krizi besleyen bir şekilde 
“kazan kazan” pozisyonu düzen-
lenmesi için kurulan Dünya 
Ticaret Örgütü tıkanmış, bitmiş 
durumda, toplantı bile yapamı-
yor. Ne oldu şimdi o şaşalı 
dönemlere? Kuzey, güney zarar 
edeceği yerlerde doğal çıkar 
sınırları birbiriyle çatıştı ve sis-
tem tıkanmış durumda. ‹kinci-
siyse, küresel siyasi dengesizlik-
ler dengesi oluşmuş durumda. 
Bunun da iki temel ayağı var; bir 
bölgesel birliktelikler anlamlı 
bir şekilde yürüyemiyor, Avrupa 

Birliği yürüyemiyor mesela, için-
deki bütün eğilimler birliği 
vücuda getirirken dile getirilen 
herşeyden sapmış durumda; yani 
liberal, özgürlükçü, insan hakla-
rına sahip falan diye başlayan o 
klişe şu an, 27 ülkenin nerdeyse 
üçte ikisinde sağcı muhafazakar, 
bazılarında ırkçı partilerin ortağı 
olduğu bir hal oldu.

Barosso açıklama yapıyor, 
diyor ki: “demokrasiler çökebilir, 
diktatörlükler ortaya çıkabilir.”

Tabi tabi. Birliktelik yeri-
ne tam tersine ayrımların baş-
ladığı bir durum; Belçika’daki 
son  oylamada Flamanlar’ın 
ayrılması meselesi bir taraftan 
buna benzer bir şeyi gösteriyor; 
bölgesel birliktelikler de çatır-
dıyor bir şekilde. Bu doğrudan 
Birleşmiş Milletler’e yansıyor. 
Ama son tahlilde bu adaletsiz 
sistem; yani dengesizlikler hali 
dengenin kendisine de burda 
da dönüşüyor. Mesela şu an 
BM’deki daimi üyeler meselesi 
sonuna kadar dengesiz bir sistem 
değil mi? Dengesiz bir sistem, 
adaletsiz bir sistem ama bizati-
hi denge şu an o olmuş durum-
da; siz ister istemez içkin bir 
şekilde o denge üzerinden oyun 
kurmaya çalışıyorsunuz; çünkü 
başka alanınız kalmıyor; yani 
kalkıp BM’deki sistem değişsin 
demek başka bir şey, temen-
ni etmiş olursunuz; ama temin 
edemiyorsanız eğer, sistem içe-
risinde mücadele etmek zorun-
da kalıyorsunuz, o mücadele-
nin de araçları da her seferinde 
sizin gidip oraya çarpmanızı sağ-
lıyor ve bir süre sonra bizatihi 
bu dengesizliklerin oluşturduğu 
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denge içerisinde denklem kur-
maya çalışıyorsunuz. Şimdi bu 
ikisi bir kere iki büyük kriz alanı; 
11 Eylül sonrası özellikle bu tar-
tışmalar Amerika’da akademik 
literatürde aldı başını gitti önce, 
Bush’ un ikinci döneminin baş-
lamasıyla beraber devlet düze-
yinde bunların böyle yürüme-
yeceği ve üç tane eksen üzerin-
den bu tartışmaların dünyadaki 
yeni düzen arayışlarını bir yere 
götürmesi gerektiğine dair bir-
çok isimden açıklamalar, maka-
leler geldi; yani birbirini besle-
yen bir süreç oldu. ‹kincisi, bir, 
tek kutupluluktan çok kutup-
luluğa, çok taraflılığa geçilme-
si gerektiğine dair bir yaygın 
kanaat oluştu; iki, yeni güçler 
dengesi çok ciddi şekilde tar-
tışıldı, işte Çin-Hindistan bir 
taraftan BRIC ülkeleri dediği-
miz Brezilya, Rusya, Hindistan, 
Çin; Türkiye dediğimiz merke-
zi yerde olan ülkeler bu nevi 
ülkelerin bir şekilde yeni güç-
ler olduğu ve yükseldikleri ve 
dolayısıyla birinci maddedeki 
çok taraflılık meselesiyle bera-
ber ele alınması gerektiği söy-
lendi. Üç, post-Amerika tar-
tışmaları aldı başını gitti; yani 
onlarca kitap çıktı sadece şu an 
sayabileceğim; düzen sonrası bir 
Amerika, bunun neresinde otu-
racak tartışmaları. Bütün bun-
ların hepsine Amerika olum-
lu baktı; şundan dolayı olum-
lu baktı: Amerika dedi ki, “ben 
hegomonik gücümü kullanacak 
kapasiteye sahibim; ama hego-
nomik gücümü kullanmamın 
maliyeti eğer yeni güçler den-
gesi ve çok taraflı işbirlikleri-
ne iştirak etmekten çok fazlay-
sa benim elbetteki yeni güçler 

dengesiyle iş tutmak işime gelir, 
niçin bu kadar maliyet ödeyeyim 
bu rasyonel, reel politik değil-
dir”; bundan dolayı destekledi 
ama işte bunun geçiş sürecin-
deyiz. ‹şte o yeni güçler dengesi 
üzerinden Türkiye, Brezilya gibi 
iki ülke kafayı kaldırıp bir ope-
rasyon çektiğinde henüz o tar-
tışmalar siyaseten olgunlaşma-
dığından dolayı ve Bush sonra-
sı iddia edildiği gibi restorasyon 
döneminin başlayıp başlamaya-
cağına, retorikten çıkıp siyaset 
düzeyinde karar verilmediğin-
den dolayı Amerika siyaset üre-
temez hale geldi ve ‹srail lobisi-
ne orada teslim oldu. Normalde 
özellikle 2006’dan sonra Irak 
merkezli Amerika’da yaşanan 
tartışmaların sonucuydu biraz 
devletli düzeyinde bu tür mese-
leleri desteklemek; Bush sonra-
sı dönemde restorasyona geçece-
ğiz, maliyet ödemek istemiyoruz 
bu kadar, bu yeni güçler impa-
ratorluk düzeyine çekilebilecek 
güçler değiller dolayısıyla bun-
larla iş tutmak, bunların yerine 
bizim iş yapmamızı hiç gerek-
tirmeyecek kadar olumlu birşey 
diye düşündüler, baktılar.

Fakat bu tam oturmadığı için 
şu an Amerika karşı çıkıyor.

Kesinlikle karşı çıkıyor ve 
‹srail lobisi burada devreye giri-
yor. Öbür türlü Obama’nın da 
iktidara geliş süreci ve sonrasın-
daki retorik düzeyine baktığımız 
zaman şu söylediğim şeye tam 
olarak uyuyor, resimler birbirini 
tamamlıyor. Ama bunu içselleş-
tirmiş değiller şimdi bu içselleş-
tirme sürecini yaşayıp yaşama-
yacağımızı göreceğiz, önümüzde-
ki imtihan bu.

Kim galip çıkacak bakacağız 
yani.

Evet. Ama imtihanı iki kere 
kaybetmiş bir Amerikan başka-
nıyla bunu yapıyoruz onu da söy-
leyip bitirelim.

İki defadan kastınız nedir?
‹ki defadan kasıt şu 2009’un 

başında iktidara geldiği sırada 
‹srail’in Gazze katliamının baş-
lamasına göz kırpılmıştı, her 
Amerika’nın buna müdahale 
etmesine dair itirazlar yüksel-
diğinde, Amerika’da taç giyme 
töreni var, üç hafta sonra ayın 
20’sinde ben göreve geleceğim 
dolayısıyla müdahale edemem, 
açıklama yapamam diye cevap-
lar geliyordu. Aynı tarihlerde 
Mumbai’de bombalamalar oldu-
ğunda bir saniye düşünülmeyip 
müdahale edilmişti, bu birin-
ci imtihan kaybı. ‹kinci büyük 
imtihan kaybı bu son olay oldu; 
yani gemi olayı ve ‹ran, beraber 
oldu çünkü hemen akabinden 
hızlıca atom enerjisi bir şekilde 
manipüle edilip ambargo kara-
rı çıkmadan üç beş saat önce 
cevap verdirildi; yani imtihanlar 
kaybedildi. Dolayısıyla Ankara 
ve Kahire konuşmaları ve genel 
olarak retorik, hepsi havada kal-
mış durumdadır. Bunu yönetip 
yönetmemek de Obama’nın en 
azından Ortadoğu ile ilgili dış 
politikasının kaderini belirleye-
cektir ve maliyetler ortaya çıka-
caktır diye düşünüyorum.

Çok teşekkür ediyorum; hak-
kikaten ciddi ufuk veren bir 
konuşma oldu.

Ben teşekkür ederim.
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AÇIKOTURUM:
Ortadoğu’nun

Görünümü
Ceyda Karan - Mete Çubukçu

G azze’ye uygulanan 
ablukayı kırma girişi-
mi sonrasında İsrail’in 

yardım gemisine saldırısı üze-
rine pek çok tartışma yapıldı. 
Mavi Marmara’ya İsrail ordusu-
nun müdahalesiyle ortaya çıkan 
krizi çeşitli boyutlarıyla Radikal 
gazetesinden Ceyda Karan ve 
Bizim Filistin, Ortadoğu’nun 
Yeniden İşgali, Ateş Altında 
Gazetecilik kitaplarının yaza-
rı gazeteci Mete Çubukçu ile 
konuştuk. Okuduğunuzda, işle-
rin bu noktaya gelmesinin perde 
arkasına ve bundan sonra yaşa-
nabileceklere önemli ölçüde 
vakıf olacaksınız.

���

Son yaşananlar, bir kırılmayı 
mı temsil ediyor? Eğer kırıl-
maysa, neyin kırılması? Bernard 
Guetta, “Türkiye, ne kadar 
gururlansa haklı” diyor ve ekli-
yor: “Ortadoğu’nun görünü-
mü değişti; Arapların kalbi ve 
Filistin meselesi artık NATO 
üyesi ve AB adayı, orta büyük-
lükte sayılan ve daha da büyü-
yeceği öngörülen Türkiye ile 
birlikte. Bu ise, uzun vadede 
çok önemli bir değişim. Türkiye 
uluslararası sahnede İsrail’i tek 
başına bırakmayı becerdi; dip-
lomatik ve manevi bir zafer; 
siyasetin erdemleri üzerinden bir 
net başarıdır bu.” Özellikle altı 
çizili kelimeleri de bu okumaya 
dahil edersek, nasıl anlaşılma-
lı durum?

Ceyda Karan: Açıkçası kırıl-
ma mı bilmiyorum. Öyleyse de 
ne menem bir kırılma olduğu-
nu görmek için daha beklemek 
gerek. Ama bu temkinli bakış 
açısının ötesine geçip baktığı-
mızda benim algım Türkiye’nin 
bir ‘zihniyet değişimi’ içinde 
bulunduğu. Kendisini sürekli 

olarak Batı kompleksi üzerinden 
tanımlamanın ötesine geçen bir 
Türkiye hasıl oluyor. Bu aynı 
zamanda Batı’yı olumlu unsur-
ları üzerinde yeniden düşüne-
rek tanımlamayı da beraberinde 
getirdiği ölçüde hayırlara vesile 
olur diye düşünüyorum. 

Ortadoğu’nun görünümünün 
değiştiğini söylemek için çok 
erken olduğunu düşünüyorum. 
‘‹srail sorunu’ yerli yerinde dur-
dukça bu hiç kolay olmayacak. 
Kaldı ki Arapların kalbini fet-
hetmek yetmez. Arap coğrafya-
sında maalesef sokakların nabzı-
nın fazla bir hükmü yok. Yine de 
Türkiye’nin bu açıdan zorlayıcı 
bir tarafı olması yine aynı şekil-
de bölge için hayırlara vesile 
olabilir. Bu açıdan Mısır’ı yakın-
dan izlememiz gerekir diye düşü-
nüyorum. Örneğin Muhammed 
el Baradey’in konumunu yakın-
dan takip etmeliyiz. 

‹srail’i tek başına bırakma-
ya gelince… Açıkçası ‹srail’in 
şu an itibariyle çok da tek başı-
na olduğunu düşünmüyorum. 
Evet böylesi bir görünüm oluş-
tu ama derhal karşı manevra-

Abdurrahman BABACAN
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lara giriştiler. Dikkat ederse-
niz ABD de AB de Türkiye’nin 
Mavi Marmara’ya kanlı bas-
kın konusunda bağımsız soruş-
turma komisyonu talebine kafi 
destek vermediler. Evet ‹srail’in 
bir ‘yalnızlaşma’ sürecine girdi-
ği doğru ancak Batı’nın ‹srail’in 
arkasında durmaya devam ettiği 
kanaatindeyim… 

Bir de tabi Türkiye bu bağ-
lamda Batı’yı aslında çok rahat-
sız ediyor. Bu da Türkiye’nin 
daha da zorlanacağına işa-
ret bana göre. O vakit kendi 
içinde sağlam duran, sorunları-
nı çözme kapasitesini yükselt-
miş bir Türkiye gerekiyor ki, şu 
an için bunun olduğunu söyle-
mek pek mümkün değil. Türkiye 
tam da kendini ispatlayacak bir 
hamle yaptığında Kürt sorunu-
nun patlamasıyla karşılaştı. ‘Dış 
mihrak’ manasında söylemiyo-
rum. Dış mihraklar her vakit 
vardır, mühim olan sizin oyuna 
gelmemenizdir. Oyuna gelme-
menin de koşulları vardır. Siz 
kendi içinizde ne kadar sorun 
barındırırsanız, o kadar zorlanır-
sınız. Benzetme tam uyar mı bil-
miyorum. Lakin Kürt sorunu bu 
anlamda Türkiye’nin ‘yumuşak 
karnı’ ve ‘karın kaslarınız yumu-
şaksa, yara almaya açıksınız’ 
demektir. Bu durumda dış poli-
tikada ne kadar cüretkar olabili-
riz sorusu akla geliyor. Üzerinde 
düşünmemiz lazım… Doğrusu bu 
soruyu geçen hafta bir vesiley-
le Dışişleri Bakanı Davutoğlu’na 
sorduğumda pek tatminkar bir 
yanıt alamadığımı teslim etme-
liyim. Kendisini anlayışla karşı-
lıyorum, zira mesele bir dışişleri 
bakanını aşıyor…

 Son yaşananların ardından 
yapılan değerlendirmelere bakıl-
dığında iki ülkenin kendi arasın-
daki ilişki ve bölgesel anlamdaki 
rolleri tartışılıyor. Mesela, İsrail 
cephesinden gelen sesler, kızgın-
lık ve gizliden bir ah çekiş karı-
şımı bir şey sanki. Haaretz’den 
Aluf Benn, İsrail ve Türkiye’nin 
büyük bir fırsatı kaçırdığını 
söylüyor: “Türkiye ile ittifak, 
İsrail’in elde ettiği en önemli 
şeydi; Türkiye ile ittifak, diğer 
ülkelerle olandan daha duygu 
yüklü bir zemine oturuyor” gibi 
bir yaklaşımla olaya yaklaşı-
yor. Yine the Economist geçti-
ğimiz hafta, bu bağlamda bir 
sorgulama yapıyor ve Türkiye-
İsrail ilişkilerine dair ciddi kay-
gıları dile getiriyor. Siz bölgeyi 
ve yaşananları tüm sıcaklığıy-
la takip eden biri olarak, İsrail 
tarafından gelen sinyalleri nasıl 
değerlendiriyorsunuz ve bunun 
sonrasını nasıl öngörüyorsunuz?

 
Mete Çubukçu: 2008’deki 

Gazze saldırısı, Davos’taki “one 
minute” çıkışı, Türkiye’nin 
Tel Aviv Büyükelçisine yöne-
lik alçak sandalye krizi ve 
Gazze filosuna yönelik saldırı. 
Ardından, meydanlara dökü-
len binlerce kişi, Başbakan 
Erdoğan’ın ‹srail’e yönelik ağır 
eleştirileri, ‹stanbul’daki Türk-
Arap zirvesinde Türkiye, Suriye, 
Lübnan ve Ürdün arasındaki 
Ortadoğu Birliği’ni andıran olu-
şum, BM Güvenlik Konseyi’nde 
‹ran’a yönelik yaptırım kara-
rına “hayır” oyu verilmesi. 
Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun 
Mescid-i Aksa’da toplu namaz 
kılınacağına yönelik sözleri ve 

‹srail ile askıya alınan ilişkiler.
Kafalar iyice karışmış durum-
da. Bazılarının duymak, dinle-
mek istemediği, korkarak bak-
tığı Türkiye’nin nereye gittiği 
tartışmalarına gerekçe oluştu-
ran bu uzun listeye daha bir-
çok örnek eklenebilir. Bu tartış-
mada “eksen kayması” şüphesi 
yaratan ise olan bitenin zaman-
lama olarak üst üste gelmesi. 
Filistin konusunda Türk hükü-
metlerinin ve Türkiye kamu-
oyunun hassasiyeti yeni değil. 
‹srail ile ilişkilerin en aza indi-
rilmesi hiç yeni değil. Yeni 
olan, her şeyin kamuoyu önün-
de açıkça ve biraz da abartılı bir 
retorikle yaşanması, iç kamuo-
yuna oynanması, fiili politika-
dan çok sözlerin karşılıklı ola-
rak hakaret noktasına varması. 
Türkiye, ‹srail’le ilk kez kriz 
yaşamıyor. 1967 savaşından 
sonra Türkiye, ‹srail ilişkileri-
ni ikinci katiplik düzeyine indir-
mişti. 1982’deki Sabra ve Şattila 
Katliamı sonrası darbe hüküme-
ti ilişkileri en alt düzeye çekti. 
2002’deki 2. ‹ntifada sırasında 
Ramallah baskını, Ecevit tara-
fından soykırım olarak nitelen-
dirildi. “Devlet terörü” deyimi 
kullanıldı. Fark, o dönem bu 
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tavrın dünyayı rahatsız etme-
mesiydi.

Batının kafasında ise hükü-
metin Ortadoğu’ya yönelik 
motivasyonunun dini temele 
dayalı, ideolojik bir tercihten 
kaynaklanıp kaynaklanmadığı 
kaygısı var. Özellikle AKP’nin 
kullandığı retorik bu durumu 
besliyor. Ancak bir ülkenin dış 
politikada ciddi değişikliklere 
gittiğini anlamak için kısa değil 
orta ve uzun vadedeki gelişmele-
re, eski ittifak ilişkilerine devam 
edip etmediğine bakmak gerek. 

‹srail ile ilişkiler, Mavi 
Marmara saldırısı öncesi kısa 
vadede düzelmeyecek gibiy-
di ama şimdi bu vade daha da 
uzadı. ‹srail ile ilişkileri don-
durmak, en alt düzeye indir-
mek dünyanın sonu değil. Ama 
bunun bir karşılığı elbette ola-
cak. 2003’te 1 Mart tezkeresinin 
reddiyle dünyanın sonu gelmedi, 
barış adına onurlu bir duruş ser-
gilendi. Şimdi o dönemin yayga-
racıları yine kara tablolar çizme 
yarışındalar. 

Tabii ki uygulanan dış poli-
tika baştan sona doğru değil. 
En önemlisi, sonuca yönelik ve 
sonuç alıcı adımların atılma-
sı. Örneğin, insanların kafası-
nı karıştıran AKP’nin Hamas’a 
fazla angaje olduğu yönünde-
ki görüntü. Türkiye, El Fetih 
ile Hamas’ı masaya oturta-
bildiği zaman hedefe ulaş-
mış ve bu imajı silmiş olacak-
tır. Türkiye’nin gücünü aşmak-
la birlikte Hamas’ın elinde-
ki Gilad Şalid’in serbest bıra-
kılmasını sağlamak da bu çer-
çevede değerlendirilebilir.
‹ran konusunda ise kendi için-

de tutarlı olanı yaparak “hayır” 
oyu verdi ve doğrusunu yaptı. 
Burada önemli olan ‹ran’ın bun-
dan sonra nasıl tavır takınaca-
ğı. Eğer ‹ran, Türkiye’nin ama-
cının tersine, masadan yani 
takas anlaşmasından kaçarsa, 
Türkiye’nin eli boş kalır. En 
büyük risk Türkiye’nin “diplo-
masi masasında tutmaya ve ikna 
etmeye çalıştığı ‹ran’ın masayı 
terk etmesidir”. ABD’nin derdi 
nükleer çalışmalar değil, ‹ran 
rejiminin kendisi. Zaten Türkiye 
ile olan dertleri, ‹srail krizin-
den öte asıl ‹ran’la yakınlaşması.
Türkiye’nin nereye gittiği konu-
su bir açıdan turnusol işle-
vi görüyor, hem Batı’dan hem 
de Doğu’dan bakanlar için. 
Özellikle de Ortadoğu’nun yek-
pare bir yapı olmadığını unut-
mamak gerek. Türkiye’nin son 
dönem tutumunu “neo hilafet” 
gibi yaklaşımla anlamaya çalışan 
‹slam ve Ortadoğu üzerine çalış-
malar yapan Gilles Keppel’in bu 
analizinin özellikle neo hilafet 
kısmına katılmak mümkün değil. 
Neo hilafet, orijinal bir yaklaşım 
gösterme adına zorlama, ayak-
ları yere basmayan ve tipik bir 
batılı analizi. Türkiye’nin böl-
gedeki algılanış biçiminin sade-
ce din üzerinden yürüdüğünü 
varsayan bir analiz: Araplar için 
Osmanlı ‹mparatorluğu emper-
yal bir baskı demek. Bugün 
Ortadoğu’yu etkileyen üç kriz 
ekseni var: ‹srail-Filistin, Körfez 
ve Afganistan. Türkiye üç böl-
gede de önceden elinde olmayan 
kartlara sahip. Bugün Arap ülke-
lerinin yüklenemediği, Sünni, 
anti-siyonist, Filistin taraftarı 
bir tür liderlik eksik. Türkiye bu 

boşluğu doldurabileceğini anla-
dı. Ama bunun bir bedeli var. 
   Ortadoğu’da din önemli bir 
referans noktası olsa da bu her 
ülke için aynı ölçüde geçer-
li değil. Bölgede din referans-
lı parti ve kamuoyları olduğu 
gibi, laikler de var. Geçen hafta 
içinde Arap aydınları bir araya 
getiren SETA’nın misafirlerin-
den Mustafa El Labbad, duru-
ma farklı bakanlardan. Çünkü 
Arap dünyası yekpare değil. 
Labbad Türkiye’nin son dönem 
Ortadoğu’ya yönelik çıkışı-
nı destekliyor. ‹ran ve Gazze’ye 
yönelik tavırlarını olumlu bulu-
yor ve önemli bir aktör olarak 
Ortadoğu’da belirleyici olabile-
ceğini söylüyor. Türkiye’nin böl-
gede kendi değerleriyle var olma-
sını istiyor. Türkiye “demokra-
si, insan hakları gibi standart-
lar, kadınların hakları gibi kav-
ramların bölgede oturması için 
çabalamalı” diyor. Labbad’a göre 
Türkiye’nin ‹slami değerler üze-
rinden değil evrensel değerler 
üzerinden yaklaşması önemli. 
Tabii ki Müslüman olması da bir 
ayrıcalık. Ama, örneğin Mısır’da 
Müslüman Kardeşler’in istedi-
ği bir düzen için değil demok-
rasi için çabalarsa anlamlı ola-
bilir. Şöyle diyor Şark Starejik 
Araştırma Merkezi’nden 
Labbad: “Türkiye’nin bölge 
için sağlayacağı katkı ancak 
Batı’ya, Avrupa Birliği’ne açık, 
modern bir güç olması ile müm-
kün. Biz Türkiye’nin Arap ülke-
lerine yüzünü dönmesini değil, 
batı ile aramızda bir köprü, bir 
arabulucu olmasını istiyoruz.” 
Sonuç olarak Türkiye’nin önün-
de zor bir süreç var. Herkesin 
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farklı okumaya çalıştığı, beklen-
tisinin farklı olduğu bir dönem. 
Ama süreci okuyamayanların 
anlayamadığı da şu: Artık soğuk 
savaş paradigması sona erdi ve 
dünyanın her yanında farklı bir-
liktelikler, ittifaklar ortaya çıkı-
yor. Ana eksen sabit kalmak şar-
tıyla dünyanın farklı bölgelerin-
de farklı ülkelerle yeni ittifakla-
ra gidilebiliyor. Dünya sistemi 
değişiyor. ABD’den kopuş söz 
konusu olmasa da ABD’nin Batı 
kampı adına Türkiye’ye “ne gibi 
katkılarda” bulunduğunu biliyo-
ruz. 1 Mart tezkeresi Meclis’ten 
geçmedi diye Bush yönetimi-
nin Türkiye’ye fırça attığı yılla-
rı unutmayalım. Zaten Türkiye 
ana eksen ittifaklarını terk etmiş 
değil. Hâlâ NATO’da, hâlâ 
AB’ye girmeye çalışıyor. Ama 
kendi bölgesinde ölçülü bir poli-
tika ile sorunlarla da ilgilen-
mek zorunda. Dışında kaldığı 
oranda bu bölgede gelişmele-
re sadece tabi olarak yaşayacak.
En önemlisi de reel politika-
nın yanında kimilerinin küçüm-
sediği vicdani ve insani yak-
laşımların dış politikada çok 
önemli olduğunu unutmamak. 
Türkiye barışçıl yaklaşım çer-
çevesinde bölgesi ile her türlü 
girişime destek olmalı, arkasın-
da durmalı. Ama Türkiye’nin 
yüzünün AB’ye dönük olduğu-
nu unutmadan ve sorunlu da 
olsa laik, demokratik yapısıy-
la Ortadoğu’ya yönelmesi şar-
tıyla. Netice olarak sadece tek 
bir eksen üzerinden oynayan-
lar, ayağını sadece Batı ya da 
Doğu’ya basanların dışında yeni 
bir seçenek üzerinde düşünmeli. 
Bir de kraldan fazla kralcı olan-

ların düzenledikleri korku kam-
panyalarının tuzağına düşme-
mek gerek.

Obama’nın geçen yıl 
Kahire’de yaptığı konuşmada 
söylediklerinin altında şunlar 
vardı:  Bu dört yıl, doğrudan bir 
savaş yaşamadan,  stabilize bir 
kriz ortamıyla geçecek. Obama 
şunu planlıyordu: ‹lk dört yılı 
böyle geçirdikten sonra yeni bir 
strateji çizebiliriz.  Şimdiye kadar 
doğrudan bir savaş olmaması 
anlamında bunu başardı.  Ama 
son gelinen noktaya baktığımız-
da,  ‹srail’in ‹ran’a karşı tutumu, 
bizim burada hep Türkiye-‹srail 
üzerine konuşurken görmediği-
miz Lübnan’la olan geriliminin 
önüne geçti. Amerikalılar bile 
bu işi bu kadar ön plana çıkar-
mazken ‹srail ve ABD’deki lobi-
ler ‹ran’a yönelik tehdit algısını 
sürekli gündemde tutmaya çalış-
tı. Sonunda Güvenlik Konseyi 
kararı ve hiç hesapta olmayan 
Marmara Gemisi’yle bu nokta-
ya gelindi. Ama ben açıkçası 
‹ran’a yönelik saldırıyı pek olası 
bulmuyorum, eğer ‹srail tarafı 
bir çılgınlık yapmazsa… Çünkü 
Obama bir buçuk yıl sonra seçi-
me gidiyor, bütün politikaları 

da, iç kamuoyuna yani seçime 
yönelik. ABD kısa vadede yeni 
bir savaşı kaldıramaz. Ama şu 
da var, canavarın gergin olduğu-
nu ve her an bir sürpriz yaşana-
bileceğini ben her zaman söylü-
yorum.  Güncel meseleler üze-
rine Ortadoğu ile ilgili pek çok 
şey söyleyebiliriz ama yarın ne 
olacağını söyleyemeyiz. Bir savaş 
havası esiyor evet, mantıken 
bunun olmaması gerekiyor ama 
her an her şey olabilir. 

 Davutoğlu ile gelişen bir 
yeni durum da, kendi ifadesiy-
le “ritmik diplomasi” ile karşı 
karşıya Türk dış politikası. Bu 
kavramdan kasıt ise, tüm ulus-
lararası kurumlarda, küresel ve 
uluslararası önem taşıyan mese-
lelerde dahiliyet. Bu bağlam-
da bu dahiliyetten beklentimiz 
ya da korkularımız olmalı mı; 
olmalıysa onlar neler?

Ceyda Karan: Türkiye geç-
mişte de pek çok uluslar arası 
kurumlarda yer aldı ancak kendi 
bağımsız perspektifini ortaya tam 
koyamama durumu vardı. Farklı 
örnekler de vardır elbette, lakin 
günümüzde Davutoğlu’nun orta-
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ya koyduğu vizyon çok daha kap-
samlı ve geniş çerçevede ham-
lelere olanak tanıyor. Türkiye, 
hele de bölgesinde nerede sorun 
varsa orada aktif tavır koyuyor. 
Bunun sonuçları da olacaktır. 
Zira böylesi bir Türkiye’nin kim-
seyi rahatsız etmemesi düşünü-
lemez… Kanımca mesele korku 
ile ilgili değil, sorunlar yumağı 
bir bölgede geleceğe yöneli kay-
gılarla ilgili olabilir. 

 
 Bu bağlam içerisinde konu-

şulacak olursa, Ceyda Hanım’a 
sorduğum soruyu size de yönelt-
mek istiyorum. Şimdi korku ve 
beklentilerden geçilmiyor şu sıra; 
lakin daha yukarı çekilindiğinde 
sanki bir kısa vade-uzun vade 
çatışması var. Yani uzun vadede 
durum, farklı parametreler üze-
rinden ve yeni bir siyasa üretme 
yolunda kendisine bir yer bula-
cak gibi. Fakat bu, kısa vade-
li beklenti kaybı ya da korkulara 
kurban mı ediliyor; ya da edili-
yorsa, edilmeli mi?

Mete Çubukçu: Aslında iş 
biraz da Türkiye ile ilginç hale 
geldi.  Irak’ın işgalinden sonra, 
ortada ‹srail’in “tehdit” olarak 
algıladığı bir durum kalmadı. 
‹srail sonuç olarak, iç politikada 
da dış politikada da tehdit algı-
sı üzerinden varolan bir toplum. 
Dış politika düşman gösterme 
üzerine kurulu. Diğer bir politi-
kası ise karşısındaki gücün güçle-
rini bölmek, yani Arap dünyası-
nı parçalamak ki, bunu da başar-
dı, karşısında sadece ‹ran kaldı. 
2006’daki Lübnan saldırısına 
baktığımızda, ‹srail Hizbullah 
ile çatışıyordu, ama aslında 

Lübnan, ‹ran ve Suriye’yle sava-
şıyordu. O kadar insan öldürül-
mesine, büyük bir savaş olması-
na rağmen ‹srail, ‹ran’a karşı o 
savaşı kaybetti. Dolayısıyla ‹srail 
tek düşman olarak ‹ran’ı görü-
yor.  Çoğu politikasına katıl-
madığım, antisemitik bulduğum 
Ahmedinejad’ın da inanılmaz  
saldırgan bir üslubu, ‹srail’de 
de tam da karşılığını bulan bir 
hükümet yapısı var. ‹srail hükü-
metlerinin devlet politikala-
rı, ister ‹şçi Partisi olsun, ister 
Likud olsun, çoğu zaman bir-
birini tamamlar, ama bu hükü-
met, kendilerinin de söyledi-
ği gibi, Yahudi aklına oturma-
yan bir hükümet. Çok mantık-
sız, çok garip, çok düşünmeyen, 
son yılların en çürük hükümet-
lerinden birisi. Son dönemde 
baktığımızda ‹srail’i Irak sava-
şından bu yana -Lübnan sava-
şı dışında- tehdit eden hiçbir 
şey yok. Aslında masaya otu-
rup barış anlaşmaları yapmak 
adına en olumlu havalardan 
birisi.  O yüzden başka tarafla-
rını eleştirsek bile, Erdoğan’ın 
Suriye ve ‹srail’i buluşturma, bir 
masada tutma hikayesi doğru 
bir hikaye.  Biz Filistin-‹srail 
meselesini içeriden çözemeye-
ceğiz, bu yüzden dışarıdan baş-
lamak gerekir, dedi.  Bu nedir, 
Suriye’dir. Suriye’nin de işgal 
toprakları var. Biz bunları bir 
biçimde buluşturabilirsek, içe-
riye doğru ilerleyebiliriz, diye 
düşündü. ‹srail Suriye buluşur-
sa Hamas da bir şekilde “hizaya” 
gelebilirdi. Ama anlaşma son 
gece bozuldu, Gazze’ye saldırıldı. 
Burada da ‹srail’in derin devleti 
devreye girdi ve anlaşmanın ola-

mayacağı anlaşıldı. Suriye-‹srail 
masaya oturmuş olsaydı, hemen 
bir sonuç alınamayacaktı belki 
ama bugünkü manzara da olma-
yacaktı. Denge bir anda değişti. 

-Hükümetin politikasının 
yeni bir eksen olduğunu san-
mıyorum. New Osmanlı’yı red-
dediyorlar. New hilafet denili-
yor, ona da katılmıyorum, ayak-
ları yere basmayan bir durum. 
Ama şu var:  AKP daha başında, 
ABD’den habersiz yola çıkma-
dı, bir şekilde ABD’nin deste-
ğini ve olurunu aldı. Davos kri-
zini düşünecek olursak, yaşanan 
yenilir yutulur bir şey değildi, 
ama ABD eleştirel bir açıklama 
bile yapmadı.  Suriye ile yakın-
laşmamıza karşı çıkar mı diye 
düşünülüyor, ama çok da fazla 
bir şey görünmüyor. Çünkü atı-
lan adımlar ABD’nin de çıkar-
larına uygun. Biraz önce piyasa 
dediniz ama piyasa da istikrarlı 
bir yol izliyor. Oraya girebilme-
si, orada var olabilmesi, tamam, 
ama oralarda Türkiye burjuvazi-
sinin değil, daha çok AKP bur-
juvazisinin çalıştığını söyleye-
biliriz.  Gerçi Türk burjuvazisi 
de yavaş yavaş bölgeye girecek. 
Ben atılan bütün bu adımların 
ABD’den bağımsız olabileceğini 
düşünmüyorum. ‹srail’le kont-
rollü krizin de ABD’nin işine 
geldiğini düşünüyorum. Çünkü 
Obama yönetimiyle birlikte, 
düşünce adamları ‹srail’i hallet-
meden etrafın halledilemeyece-
ğini görüyor, ‹srail’in şımarıkça 
havasından çıkarılması gerekti-
ğini söylüyor. Ama bunun da bir 
çizgisi var, bir ülkeyi topyekün 
kaldıramazsınız, o yüzden kont-
rollü bir Türkiye’yi ‹srail’e karşı 
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bölgede dengede tutmak istedi-
ler. Ama bunun yanında ‹ran 
meselesi çıktı. Daha doğrusu 
şöyle oldu: Türkiye’deki politika 
yapıcıları bence ABD’nin açtı-
ğı yolun mesafesinin ne kadar 
olduğunu hesaplayamadı. Bugün 
yaşanan kriz de bu hesaplayama-
ma yüzünden kaynaklanıyor.  

 Son olarak sormak istedi-
ğim husus, akıl-vicdan ikilisi-
nin konumlandırılması ile ala-
kalı bir husus. Yani “Türkiye, 
Gazze olayına kafa yormak yeri-
ne kendi sorunlarına bakmalı; 
Araplar’dan ses yokken, biz niye 
böyle sahipleniyoruz” gibi bir 
algı. Keza, “Ortadoğululaşmak” 
üzerinden yapılan eleştiri ve tar-
tışmalar. Nasıl bir akıl-vicdan 
konumlandırması yapılıyor ki, 
olaya buralardan yaklaşılıyor? 
Sosyolojiden ödünç bir kavra-
mı kullanmak gerekirse, sanki 
bir “içselleştirilmiş oryantalizm” 
durumu var. Sahiden, siz nasıl 
okuyorsunuz bu olguyu?  

Ceyda Karan: Mesele dış 
politika ise akıl-vicdan konum-
landırması yapmak durumunda-
sınız. Sonuçta jeostrateji geliş-
tirmeden hele de Türkiye’nin 
bulunduğu coğrafyada dış poli-
tika yapmanız mümkün değil. 
Bana göre jeostratejik hesap-
lar yaparken vicdanı da ihmal 
etmemek. Biri çıkıp ‘‹kisi yanya-
na gelir mi’ diye sorabilir. Benim 
şahsi fikrim, ne kadar getirilebi-
lirse o kadar iyi. Şöyle bir örnek-
le izah edebilirim. Bush yöneti-
mi Irak’a savaş açtığında, kaçı-
nılmaz olarak birşeylere maruz 
kalacaksınızdır. Jeostratejik 

hesaplarınızı yapmak durumun-
da kalırsınız. Ama bu misal 
‘Hadi biz de işgale katılalım’ 
olursa bana göre kabul edilebi-
lecek bir şey değildir. Bu hesa-
bı yaparken aklınızla vicdanınızı 
ne kadar olasıysa o kadar yakın-
laştırabiliyorsanız, o kadar hayır-
lıdır. Maharet burada olmalı…

Bu durumda ‘Araplardan 
bize ne, Gazze’den bize 
ne’ diye düşünemezsiniz… 
Düşünmemelisiniz. Ha evet, 
kendi sorunlarınız üzerine bir 
hayli düşünmek gerek...

 Bölgede son durum ne; geli-
nen noktada, yaşanan ölüm ve 
yaralanmalar İsrail’in Gazze’ye 
yönelik ablukasını hafifletmesini 
ve hatta belki tamamen kaldır-
masını getirecek mi? Yani, biri-
lerinin canına mal olan bu olay, 
şimdi ve bunun sonrasında ne 
anlam ifade ediyor ve edecek; ve 
İsrail ne derecede hassas davra-
nacak bu konuda?

Mete Çubukçu: Tabii ki, 
sonuçta şunu demek istiyorum 
ABD politikası ile Türkiye’nin 
politikası beraber olmakla bir-
likte, başka bir dinamik izin ver-
medi, AKP içinde karşı çıkan 
milletvekilleri olmasa, yüz bin-
lerce insan sokağa dökülme-
se tezkere geçebilirdi. Şunu da 
hatırlatmalıyım: Türkiye 11 
Eylül’den sonra bütün Ortadoğu 
ülkelerine Müslüman ve demok-
rasiye inanan bir ülke olarak 
sunuldu, bu pompalandı ve des-
teklendi. Yani Türkiye’nin ken-
dini bölgede yeni bir güç olarak 
göstermesi ABD’den bağımsız 
değil.  Türkiye biraz daha adım 

atmak, örneğin Afrika’ya kay-
mak istiyor. Ortadoğu’yla yap-
tığı son ticaret anlaşmalarıyla 
ABD’nin çıkarlarına karşı bir-
takım hareketler yapmaya baş-
ladı. ‹srail’e fazla yüklenmesi de 
buna dahil. Bu retorik anlam-
da da siyasi anlamda da ilişkile-
ri en alta çekmek anlamına geli-
yor. ‹kincisi ‹ran’la olan hika-
ye. Türkiye yine ABD’nin kendi 
hükümet politikasını destekle-
diğini düşünerek attığı adımı 
hesaplayamadı. 

Tartışmalar 2003 yılında-
ki Irak işgali öncesine benzi-
yor. Herkeste “şimdi ne olacak?” 
telaşı, bazılarında da korku var. 
Türkiye’nin ‹ran’a yönelik yap-
tırım kararına “hayır” oyu ver-
mesinin, tüm dünyadan fark-
lı davranarak yanlış yaptığı ve 
bedelinin ödetileceği söyleniyor.

Baştan söylemekte yarar var. 
Türkiye kendi içinde tutarlı 
olanı yaparak “hayır” oyu vermiş 
ve doğrusunu yapmıştır. Riskli 
bir karardır ancak ‹ran konu-
sunda takas anlaşmasını zorla-
yarak ‹ran’ı ikna ettikten sonra 
Güvenlik Konseyi’nde farklı 
davranması zaten beklenemez-
di. Evet ve hayırcıların dışında 
bir de çekimserler var tabii ki. 
Eğer Viyana Grubu takas anlaş-
masını onaylasaydı, Türkiye’nin 
oyunun rengi çekimser olacaktı. 
Yani Türkiye hem ‹ran’ı diplo-
masi masasında tutmuş hem de 
dünya ile birlikte hareket ederek 
‹ran’ı uyarmış olacaktı.

Evet, Amerika kızgın; bir 
şekilde Türkiye ile bu hesabı 
görmeye çalışacak. Ama ortada-
ki iki yüzlülüğü de unutmamak 
gerekiyor: ‹ki haftadır bekleyen 



66 Umran TEMMUZ 2010

DOSYA

Viyana Grubu’nun Türkiye ve 
Brezilya’nın öncülüğünde ‹ran 
tarafından sunulan takas mek-
tubunu BM Güvenlik Konseyi 
kararından birkaç saat önce red-
dedilmesine ne diyeceğiz?  

Burada önemli olan ‹ran’ın 
bundan sonra nasıl tavır takı-
nacağıdır. Eğer ‹ran Türkiye’nin 
amacının tersine, masadan yani 
takas anlaşmasından kaçarsa, 
Türkiye’nin eli boş kalır. En 
büyük risk Türkiye’nin “dip-
lomasi masasında tutamaya ve 
ikna etmeye çalıştığı ‹ran’ın 
masayı terk etmesidir”.

Ama unutmamak gerekir 
ki Amerika 30 yıldır uygula-
dığı ambargo politikası sonuç 
vermedi, bu da vermeyecektir. 
Ayrıca, BM’nin, ABD’nin aldı-
ğı her karar karşısında ‹ran hal-
kının ortak bir refleks (rejim 
destekçisi ya da muhalifi) gös-
terdiği bilinir; dış tehdide karşı 
birlikte konur. Yani ABD’nin 
baskı politikası iflas etmiş bir 
politikadır. ABD bu politikayla 
sonuç alamayacağını hala anla-
yabilmiş değil. Zaten ABD’nin 
derdi nükleer çalışmalar değil 
‹ran rejiminin kendisidir.

Meseleye dönecek olursak, 
Türkiye’de Amerika’nın tep-
kisinden korkanlar, Dışişleri 
Bakanı Clinton’un Türkiye’nin 
diplomasi yolunu zorlamaya 
devam etmesi yolundaki sözleri 
ile rahatlayabilir.

Peki, Türkiye’nin eksenini 
kaydırıp yüzünü doğuya döndü-
ğü tartışmaları niye bu kadar 
yoğunlaştı? Zaten bu tartışma bir 
süredir vardı. Ancak ‹ran’ı takas 
anlaşmasına razı etmesi, ‹srail’in 
Gazze Yardım Konvoyuna yap-
tığı saldırı ve iyice gerginleşen 

ilişkiler, ‹ran’a yaptırım kararı 
çıkması ve Türkiye’nin 3 Arap 
ülkesi ile imzaladığı Ortadoğu 
Birliği’ni çağrıştıran anlaşma bu 
şüpheleri arttırdı.

Evet, Türkiye şimdiye kadar 
yapmadığı bir şeyi yapıyor. 
Sırtını döndüğü bir bölgede bir 
güç olarak kendini göstermeye 
çalışıyor. Bu arada NATO; AB 
konusunda anlaşmaları devam 
ediyor. Bugüne kadar Batı ile 
imzaladığı herhangi bir anlaş-
mayı iptal filan etmiş değil. Dış 
politikanın çeşitlendirilmesinde 
ne zarar var?

Ayrıca, Türkiye ‹srail’e tepki 
göstermekte haklıdır. Daha da 
göstermelidir. Burada çekinecek 
ne var ki? Bu konuda eleşti-
ri getirenlere Cumhuriyet tari-
hi boyunca Türkiye-‹srail iliş-
kilerini bir göz atmalarını ve 
bunun ilk kriz olmadığını, daha 
ağırının yaşandığını hatırlatmak 
isteriz. ABD’nin derdi Türkiye-
‹srail krizinden çok ‹ran’la 
olan yakınlaşmadır. Dikkatleri 
bu yönde tutmakta yarar var. 
Bölgede dinamikler değişti.

Hafızalarımızı tazelersek: 28 
Şubat sürecinde Türkiye’de iç 
dinamikler ‹ran’ı Türkiye için 
(laikliliğin tehdit altında oldu-
ğu gerekçesiyle) tehdit olarak 
görüyordu. ‹srail, ‹ran’ın düş-
manıydı. ‹ç ve dış dinamikleri 
bir araya gelince ABD; Türkiye, 
‹srail stratejik işbirliğine gitti. 
Şu anda Türkiye’de artık ordu 
egemenliği sona erdi. ‹ran, 
Türkiye için tehdit filan değil, 
‹srail’in dolduruşuna gelecek bir 
durum yok.

‹nsanların kafasını karıştıran 
ise Hamas’a fazla angaje olup 
olunmadığı, El Fetih’e gerek-

li yakınlık gösterilmediğidir. 
Türkiye’nin yapması gereken 
somut sonuçlar almak, mese-
la, El Fetih ile Hamas’ı masa-
ya oturtabilmektir. Özellikle 
Hamas’ı Fetih’le anlaşması 
için tekrar masaya döndürmek-
tir. Türkiye’nin gücünü aşmak-
la birlikte Hamas’ın elindeki 
Gilad Şalid’in serbest bırakılma-
sını sağlamak da bu çerçevede 
değerlendirilebilir.

Sonuç olarak Türkiye’nin 
önünde kolay bir süreç yoktur. 
Ama süreci okuyamayanların 
anlayamadığı da şudur: Artık 
soğuk savaş paradigması sona 
ermiş ve dünyanın her yanın-
da farklı birliktelikler, ittifaklar 
ortaya çıkmıştır. Soğuk Savaş 
döneminde Türkiye ABD’nin 
sözünden çıkmamış, ABD’de 
darbeler, insan halkları ihlal-
leri, solcuların üzerinden geçil-
mesine göz yummuştur. Artık 
bu dönem geçmiştir. ABD’den 
kopuş söz konusu olmasa da 
ABD’nin Türkiye’ye ne tür “kat-
kılarda” bulunduğunu biliyoruz. 

Dış politikada realist olmak 
kadar duygusallık da geçerli-
dir. Duygusallık insanidir, vic-
danidir. Alınacak kararlar sade-
ce realizmin soğuk diplomasi 
koridorlarından geçmemelidir. 
Örneğin ‹ran konusunda atılan 
adım hem gerçekçi hem duy-
gusaldır; çünkü ambargo reji-
mi değil insanları vurmaktadır. 
Tıpkı Gazze’de olduğu gibi; tıpkı 
1 Mart tezkeresinde olduğu gibi. 
Hele bu işi Ortadoğu’daysak rea-
lizm kadar duygusallık, vicdani 
olmaktır aslolan. 

-Evet. Yaşadığımız 
Ortadoğu’dan Afganistan’a, 
Pakistan’a uzanan bu hareke-
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tin dinamiklerinden birisi de 
‹slam. ‹şte, bu ‹slam’ın hangi 
derecede, nereye örnek göste-
rileceği önemli.  Türkiye 20 yıl 
önce yabancı gazetelerde sadece 
Türkiye diye haber olurdu, sıfat 
konmazdı. Ama bugün baktığı-
mızda Müslüman ülke Türkiye 
diye tanımlanıyor, laik özelliği 
ile değil, Müslüman gibi dinsel 
özelliği üzerinden değerlendiri-
liyor. Model olarak biçilen bu, 
değişen de bu.  Türkiye’nin için-
de de iç ve dış dinamik karşılıklı 
olarak bu gündemi besliyor.

Türkiye’nin iç dengele-
ri de, siyaseti de buna uygun-
du. 28 Şubat sürecine bakar-
sak, ABD- ‹srail-Türkiye ilişki-
leri en yoğun, en yüksek düzey-
de bu süreçte yaşandı. Çünkü 
o dönemde Türkiye’de, içeride 
şöyle bir arıza vardı: Laiklik kar-
şıtı güçler yükseliyor.  Bunun en 
büyük destekçisi kimdir, ‹ran. 
‹srail’in en büyük düşmanı kim-
dir, ‹ran. Dolayısıyla bizi bir iç 
tehdit mantığıyla masaya oturt-
tular. Akdeniz’de askeri tatbi-
katlar yapıldı, ilişkiler en yük-
sek düzeye çıkarıldı ama Irak 
Savaşı’ndan sonra bunlar değiş-
ti. Ne değişti? Türkiye’de iç 
dinamikler böyle işlememeye 
başladı. Kendileri bunu kabul 
etmiyor ama referansları ‹slam 
olan bir hükümet geldi. Fikir 
bu olunca ‹ran tehdit olmaktan 
çıktı, dolayısıyla ‹srail tek başına 
kaldı. Bu anlamda Türkiye’nin 
bölgede ‹srail’e destek vermesi-
nin bir anlamı kalmadı. Desteği 
çekince de önümüzdeki bu süreç 
başlamış oldu. 

-Davutoğlu, Kudüs’te namaz 
kılacağız, dedi.  Bunlar gerçekçi 
olmayan sözler, üstelik Arapların 

artık esamesi bile okunmu-
yor. Davutoğlu’nun, savunmak 
adına söylemiyorum, maksadı-
nı aşan bir konuşma yaptığını 
düşünüyorum. Çünkü bunu reel 
politikaya oturmayacak kadar 
mantıklı olduğunu düşünüyo-
rum, ama başbakan alanlarda, 
Davutoğlu bu tür toplantılarda 
duygularına yenik düşüyorlar…  
Konunun iç kamuoyuna yönelik 
tarafı da var. Mavi Marmara’ya 
baktığımızda, hükümetin niye-
ti o konvoyun oraya gitmemesi 
yolundaydı, ama düzenleyicile-
ri, “Bu uluslararası bir girişimdir, 
biz bunlarla gideceğiz” deyin-
ce önüne geçemediler. Çünkü 
önüne geçtiklerinde bu, Saadet 
Partisi ya da Milli Görüş tarafın-
dan iç politikada kullanılacaktı. 
Bütün bu kocaman kriz önlen-
mesi gerekirken neden önlen-
medi, sorusunun yanıtı bence 
bu.  ‹kincisi  ‹srail’in bu hareketi 

yapacağını tahmin etmiyorlardı, 
kesinlikle etmiyorlardı. Biz kon-
voyu gönderelim de ‹srail’le kafa 
kafaya gelelim, gibi bir düşün-
ce tasarlanmamıştı. Bütün gör-
düklerimiz bu yöndeydi.  Olay 
gerçekleşip dokuz kişi öldükten 
sonra bunun altında kalmama-
ları gerektiğini düşünerek alan-
larda reel politiğin yerine geçen 
söylemlere başladılar. Bu söy-
lemlerin zihin altı okumasında 
belki de inandıkları şeyler var-
dır.

-Birleşmiş Milletler’deki 
oylamanın da bir bedeli olacak. 
Ben Birleşmiş Milletler’deki 
oyu, kendi içinde tutarlı olma-
sı açısından destekliyorum. 
Uranyum paketi için Viyana 
Grubu’na ABD’nin de yeşil ışık 
yakıp devam edin demesinden, 
‹ran’ın da masaya gelip bu anlaş-
mayı onaylamasından sonra 
Türkiye zaten evet oyu vere-
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mezdi.  Eğer Viyana’da olum-
lu bir şey çıksaydı ancak çekim-
ser oy verebilirdi. Diğeri kendi-
ni reddetmek olurdu, ben orada 
bir beis görmüyorum. Şöyle bir 
şey var, bu altı boş bir böbürlen-
me ya da kafa tutma gibi değil, 
anti Amerikancı ya da antiem-
peryalizm üzerinden söylenecek, 
düşünülecek gibi de değil.  Bir 
şekilde burada bir çaba var, ama 
biz solcular bunu hep yapıyo-
ruz,  sanki bölgemizde yaşanan 
sorunların silaha başvurmadan 
nasıl çözüleceğinin taşı bizde. 
‹yi de bunun için çaba harca-
mamız gerekir. ‹ran manzarasını 
ben böyle görüyorum. ‹ran reji-
minin kendi iç dinamikleri, ne 
kadar baskıcı olduğu, seçimler-
deki hileler, seçimlerden sonra 
hükümetin bir kez bile eleşti-
ri getirmeden hemen tanıması, 
bunlar ayrı konular. Bunlar gör-
mediğimiz şeyler değil ama uran-
yum takasının yapılması bence 
mantıklı. Zira otuz yıldır bu işler 
devam ediyor ve bir sonuç alı-
namıyor. Bu şekilde ‹ran kendi 
içinde daha da radikalleşiyor. 
Bakın ‹ran’a, bu karardan sonra 
rejim muhalifi de rejim destekçi-
si de ABD’ye karşı. Çünkü orada 
herkesi birleştiren tek bir nokta 
var, ABD’nin otuz yıllık ambar-
gosu ve herkes bu karara tek 
vücut olarak karşı çıkıyor. Bu 
kırılamıyor. AKP’nin yola çıkar-
ken çokça bunu düşündüğünü 
sanmıyorum. Artı orada olan bir 
kriz Türkiye’nin ticaretine darbe 
vuruyor, birkaç milyarlık iş bağ-
lantıları var, bunu da düşünü-
yor. AKP giderken sadece kom-
şularla barışmak değil o pazar-
lar da açılsın isteğinde. Bunu 
zaten kendileri de söylüyor, “biz 
o pazarlara nasıl girebiliriz”

-28 Şubat’a baktığımız-
da ordu aslında biraz da ‹srail’e 
çalıştı.  Uçak modernizasyo-
nu sürecini biliyorum, o fabrika 
iflas etmek üzereydi, Türkiye’nin 
F4’leri göndermesiyle yeniden 
ayağa kalktı.  Bir de tanklar var 
ama bu anlamda çok bir şey ola-
cağını sanmıyorum. O anlaşma-
lar daha çok iki ülkenin bir-
likte hareket etmesine ve bağ-
lantısına ilişkindi, onlar koptu. 
Tatbikatlar düzenlenmeyecek 
ama iki hükümetten birisi gide-
cek denmesi de biraz bu kopuş 
yüzünden. 

-Biliyorsunuz, 1 Mart tezke-
re oyalaması teknik bir nedenle 
kaybedildi. Türkiye tabii ki sava-
şa girmeyi istedi.  AKP hüküme-
ti de istedi, ABD’de onun için 
kızdı zaten. Ben biraz kendimize 
de pay çıkaralım istiyorum, barış 
için sokağa dökülen insanlar, 
AKP’de vicdani nedenle hayır 
oyu veren vekiller. Ama son 
kertede teknik bir arıza nede-
niyle olmadı. Evet, AKP sava-
şa girmek istiyordu, çünkü prag-
matik bir parti. Hava döndüğü 
zaman, onun üzerinden bakın 
biz böyle yaptık, savaşa girme-
dik diyor. Şu anda kullandıkları 
argüman da o. Yoksa daha önce 
de söylediğim gibi, AKP’nin 
iktidara geliş sürecine bakınca 
bire bir olmasa da Irak sava-
şıyla bağlantılı olduğunu görü-
yoruz. Ecevit iktidarda olsaydı 
savaşa sokamazlardı. Biraz kon-
sültasyona giriyor, ama AKP’nin 
iktidar öyküsünü böyle kuruyo-
rum.  ABD’ye karşı çıkıtğı yok, 
meydanlarda bunlar söyleni-
yor ama kapalı kapılar ardından 
kulisler yapılıyor. Başbakan’ın, 
Dışişleri Bakanı’nın demeçle-
rine baktığımızda Türkiye’nin 

Amerika’ya ne kadar bağlı oldu-
ğundan, ABD’nin dünyada ne 
kadar güçlü olduğundan söz edil-
diğini görüyoruz.  Bu yüzden de 
eksen kaymasına falan inanmı-
yorum, nereye kayıyor anlamı-
yorum. 

-Bu yüzden de nasıl bir eksen 
kayması anlamıyorum. Bu kadar 
sistemle bütünleşmişsin, özel-
leştirmeler yapmışsın, istih-
dam politikaları geliştirmişsin, 
taşeronlaştırmışsın… Bunlar 
hep sistemin gerektirdiği şey-
ler. Arap mı oluyoruz ne oluyor, 
deniyor ama sonuçta baktığında 
IMF’ye, NATO’ya, AB’ye bağlı-
sın. Nereye kayıyor eksen?

-Bence bu yaz sıcak geçe-
cek. Ben ‹srail Lübnan arasın-
da bir şey olur diye bekliyordum, 
şu zaman kadar bir şey olmadı. 
Türkiye PKK meselesi ve ‹srail 
hikayesi ile çok uğraşacak. ‹srail 
hikayesi de bir ilk değil aslın-
da, tarihe bakınca ilişkilerin 67 
savaşında en alt düzeye indiril-
diğini, 82’de Şatilla katliamın-
dan sonra cuntanın da ilişkileri 
en alt düzeye tuttuğunu görüyo-
ruz. Ama ‹ran, ABD’nin hiçbir 
zaman halledemediği bir hika-
ye. ‹ran, çizgi dışı bir ülke, şimdi 
ABD “Sen buna destek veri-
yorsun, benim çizgimden çıkı-
yorsun” diyor. ‹kisi denk gelin-
ce, ‹srail’e karşı bir kriz yaratıl-
dı ama asıl rahatsız eden bence 
‹ran.  Buradaki hesaplaşma 
daha tamamlanmış değil, serma-
ye anlamında da tamamlanmış 
değil. Bence ABD de bu hesa-
bını daha tamamlayamadı. Hem 
bölgede hem Türkiye’de oyna-
nacak daha bir sürü taş var. 
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Ferhat KENTEL

İsrail:
Korku, Güvenlik ve 
Yok Olma Sendromu

D evletler başka devlet-
lerle birlikte, başka 
devletler olduğu için 

var olurlar. Dünyada hiçbir dev-
let kendi başına var olamaz ve 
her bir devlet, bir güçler den-
gesi olan “devletlerarası” sis-
temin parçasıdır. Bu, özellikle 
modern zamanların devletleri 
için geçerlidir. “Modern önce-
si” zamanlarda, örneğin impa-
ratorluklar veya daha eskilerde-
ki şehir devletleri ya da beylik-
ler dönemlerinde, bu güç olu-
şumlarının dışında tam anlamıy-
la “devlet” olarak tanımlanama-
yacak başka yapılardan bahsedi-
lebilir. Ancak 1648 Westfalya 
Antlaşması’ndan sonra, modern 
ulus-devletlerin şekillenmesiyle 
birlikte dünyada devlet olgusu-
nun dışında değerlendirilebile-
cek bir oluşumdan bahsetmek 
imkansız hale geldi. Devletlere 
mesafe alan çeşitli topluluklar 
bile bir ulus-devletin altında var 
olabildiler. 

Ancak, öte yandan, kapita-
lizmin, sermaye ve kültür hare-
ketlerinin, insan mobilitesinin 
küreselleştiği çağımızda, insan-

lık tarihinde bir parantez olan 
ulus-devletleri de artık “nor-
mal” ya da “olması doğal” olu-
şumlar olarak görmek müm-
kün değil. Çünkü küreselleşme 
çağında sadece devletlerarası 
bir sistemden bahsetmek müm-
kün değil; ulus-devlet sınırları-
nı aşan aidiyetler, kültürel pay-
laşımlar, bizzat toplumların, top-
lumsal aktörlerin, kültürel grup-
ların devletleri aşan ilişkileri bizi 
devletler ve toplumlar arası iliş-
kiler üzerinde yeniden düşün-
meye zorluyor. Ve dünya çapın-
da çok karmaşık ve çok boyutlu 
bu değişim, Soğuk Savaş’ın bit-
mesiyle somutluk kazanıyor.

Güç ‹lişkileri
‹şte güç ilişkilerinin yeniden 

şekillendiği bu yeni dünyada, 
sadece devletlerarası güç ilişki-
leri sisteminde, “öteki devletlere 
göre” varolan devletler anakro-
nik kaldı. Ve ‹srail bu devletler 
arasında özel bir konuma sahip.

Ulus-devletin belli bir pazar 
üzerinde egemenliğini tesis 
etmek üzere, burjuvazinin aydın-
lanma felsefesi ile birlikte hayalî 

ve homojen bir ulusal kimlik 
inşası özelliğini bir kenara bıra-
kırsak, ‹srail ve benzeri devletle-
ri anlamak için öncelikle “öteki 
devletlerle”, fakat aynı zamanda 
yeni dünyanın yeni aktörleriyle 
yani “öteki toplumlarla”, homo-
jenleştirilememiş “öteki toplum-
sal gruplarla” ve “iç ve dış düş-
manlarla” ilişkilerini ve buna 
bağlı olarak “güvenlik” mesele-
sini öne çıkarmak gerekiyor. 

‹srail meselesine girme-
den önce vurgulamakta yarar 
var; “güvenlik” meselesi Soğuk 
Savaş’ın sona ermesinden sonra 
bugün çok daha karmaşık bir hal 
almış durumda. Klasik modern 
zamanlarda, “güvenliğin” özel-
likle diğer devletler karşısında 
sağlanması gerekirken, örneğin 
Avrupa ve ABD gibi “kalkınmış-
lıklarını” ve “güçlerini” büyük 
ölçüde dünyanın geri kalanı üze-
rinden sağlamış devletler, varo-
luşlarını bugün bu geri kalanlar 
karşısında “güvenlikçi” bir ide-
olojiyle sağlamaya çalışıyorlar. 
Kendi sınırları içinde demokra-
siyi işleten bu devletler, dışarıya 
dönük olarak ya da sınırları için-
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de varolan nötr görünümlü söy-
lemleri sarsan göçmen kökenli 
topluluklara karşı her türlü anti-
demokratik uygulamaya sarılabi-
liyorlar. Gelmesinden korkulan 
tehlikelere karşı, gerekirse, teh-
likeyi kökünde yok edecek sınır 
ötesi operasyonlara girişmekten 
çekinmiyorlar. Bu tür operasyon 
ve önlemlerin en önemli meşru-
iyet kaynağı “korku ve güvenlik” 
ilişkisinde yatıyor.

O r t a d o ğ u ’ d a 
coğrafî ve nüfus 
olarak küçük bir 
ülke olan ‹srail’in 
sürdürmekte oldu-
ğu politikalar da 
her şeyden önce, 
ulus-devletin meş-
ruiyetinin sorgulan-
dığı, fakat giderek 
karmaşıklaşan bir 
zaman diliminde bu 
“korku ve güvenlik” 
ilişkisinin kazandığı 
meşruiyetten besle-
niyor. 

Ancak ‹srail 
devletini özel kılan 
başka meşruiyet 
kaynakları da var. 
Bir yandan, bütün devletlerin 
üzerlerine oturdukları “devam-
lılık” ya da “toplumu taşıyıcı 
tarihsel aktör” vasfına ek olarak, 
‹srail “dinî bir kutsallık” (“vade-
dilmiş topraklar”) ile besleniyor. 
Diğer yandan bir başka ulus-
devletin soykırımına maruz kal-
mış bir halkın ulus-devleti ola-
rak, benzer bir mantıkla, temiz-
leyerek, ayırarak, gettolar kura-
rak ve “yok olma sendromu”yla 
kendini yeniden üretiyor. 
Kuruluşunu “terör”le ve “top-

rak gaspı”yla sağlayan ‹srail’in 
daha sonra, “güçlü ve kazanan” 
olunca, Filistinliler üzerinde sür-
dürdüğü “devlet terörizmi”ne 
rağmen, Filistinlileri “terörist” 
olarak işaret ederek “güven-
lik” söylemini meşrulaştırıyor. 
Başka bir deyişle, bu çerçevede 
‹srail, bütün devletlerin yaptığı 
gibi, baskı altına aldığı toplum-
sal kesimlerin direnişini “terör” 
olarak tanımlayabilme kapasite-

si kazanırken, kendi “terörizmi-
ni” görünmez kılabiliyor; “terör” 
ancak “ötekilerin” işi oluyor.

Bu aşamada hatırlamakta 
yarar var; bütün ideolojik ve 
hayali kurgularına, ulusal (ya 
da milliyetçi) söylemlere rağ-
men, her devlet esas olarak üze-
rine oturduğu toplumun güç iliş-
kilerinden kaynaklanır ve gene 
esas olarak bu güç ilişkilerini 
yeniden üretir. ‹srail’de de dev-
leti elinde tutan zümrenin sür-

dürdüğü “güvenlik”, “kutsallık”, 
“yok olma sendromu”yla inşa 
edilmiş milliyetçiliği ve buna 
karşılık “güvenlik çemberi”ni 
genişletme adı altında sürdür-
düğü yayılmacı politikaları savaş 
sanayinden bağımsız değildir. 
Dolayısıyla ‹srail’de varolan 
hegemonya temel olarak, top-
lumdaki sınıflararası ilişkilerden 
bağımsız değildir. Ve ‹srail top-
lumu ‹srail devletiyle aynı şey 

değildir. Ancak hege-
monyanın özelliği de 
burada ortaya çıkar: 
egemen sınıf ve zümre-
lerin çıkarları, sadece 
bu sayıca küçük züm-
reler tarafından değil, 
ideolojinin esir aldı-
ğı toplumsal kesim-
ler tarafından yeniden 
üretilir. Bunun tersi de 
doğrudur; hegemonya-
nın olduğu her durum-
da “karşı-hegemonya”; 
iktidarın olduğu her 
yerde “direniş” de söz 
konusudur. ‹srail top-
lumunun çoğunluğu 
devlet politikalarının 
esiri gibi görünürken, 

aynı zamanda yıllardır Filistin 
halkıyla dayanışma içinde olan, 
barış isteyen, bir arada yaşamayı 
savunan Yahudi aktivistler, din-
dar gruplar bu direnişin örneği-
dir. Bu aynı zamanda “devlet-
lerarası sistemin” öğrettiği ve 
her ulus-devlet altında tek bir 
“öz”ün olduğu yönündeki ideo-
lojik inşanın da ne kadar “kur-
gusal” olduğunun göstergesidir.

Kuşkusuz bütün bu kurgu-
sal yapı, sadece ‹srail ve toplu-
munu ve de Filistinlileri ilgilen-
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diren bir mesele değil. Çünkü, 
bu “güvensiz” devletin politika-
ları çevresinde de “güvensizlik” 
duygusu yaratıyor ve geri dönüşü 
giderek zorlaşan bir yola doğru 
ilerliyor. 

“Yok Olma Sendromu”
Korkunun üzerine kurulmuş, 

damarlarına yok olma send-
romu yerleşmiş bir devle-
tin altında yaşayan insan-
ların o devletin söylemine 
bağlanmasını anlamak zor 
değil; Yahudilerin geçmiş-
te yaşadığı korkunç olaylar, 
hafızalara sinmiş olan tari-
fi imkânsız acılar kimliği-
ni tanımlayabilmek ve âdeta 
varlığını devam ettirebilmek 
için en önemli başvuru kay-
nağı olmuş. Buna bağlı ola-
rak, sürekli olarak düşman-
larla çevrili olduğu fikri, bir 
başka fikri; yani onun varlı-
ğını tehdit eden komşuları-
na ve hatta bütün dünyaya 
karşı ancak ve ancak güçle 
-silahlı güçle- karşı durabi-
leceği fikrini besliyor.

Sürekli bir seferberlik 
ve teyakkuz halinde yaşa-
yan, âdeta asker doğan, eği-
tim çağına adım atar atmaz 
ancak güçle var olabilecek-
lerini öğrenen, Lübnan’a fır-
latılan bomba ve füzelerin üze-
rine mesaj yazan çocuklarıy-
la ‹srail, korkudan başka hiçbir 
şeyden beslenmeyen, korkudan 
başka hiçbir şey üretmeyen, her 
fırsatı değerlendiren milliyetçi-
liklerin fiziksel, manevî ve de 
sembolik şiddetine dair önemli 
bir vaka özelliği sunuyor.

Bu sadece içeri dönük yani 

sadece tehlike algısına ve silah 
önlemine bağlı olan bir kim-
lik üretimi değil; aynı zamanda 
dışarıdakiler de benzer bir üre-
time giriyor. Gücün ve şiddetin 
dışarıya dönük olarak yarattığı 
korku, dışarıda da güç arayışları-
nı ve şiddeti üretiyor. Tehlikeler 
karşısında ancak “askerî güç”le 

var olunabileceği fikri, hem içer-
de hem dışarıyla olan ilişkilerde 
cehennemî bir kısır döngü yara-
tıyor; tehlike gücü üretiyor; güç 
de tehlikeyi... Silahların gölge-
sinde yaşamak, hayatın her ala-
nında ve ânında silah görmek 
tehlikeyi hatırlatıyor ve üreti-
yor; her ikisi birbirini yeniden 
ve yeniden üretiyor.

“Korku”yla beslenen bu tür-
den travmatik bir kimlik inşa-
sı ancak “büyüklük ve üstün-
lük” iddiasıyla desteklenerek, 
“korku” yaratarak bir üst kerte-
ye taşınabiliyor. Başka insanları 
dikkate almayan bir milliyetçi-
lik en sıradan, en insanî olanı ve 
hayatı öldürüyor; her yerde per-
forme edilmesi beklenen “ulusal 

kimlik”ten başka bir dil kal-
mıyor. Böylesine inşa olmuş 
bir ulusal kimlik, ölümün 
gölgesinde yaşayarak maki-
neleşiyor; sürekli ölümü, 
ölmemeyi düşünüyor, öldür-
meyi normalleştiriyor.

Sonuç olarak, ‹srail yeni 
dünyanın yeni dinamikleri-
ne uyum sağlama kapasite-
si geliştirmeyi başaramamış 
bir devlet. Ancak bu yeni 
dünya, egemenlerinin söy-
leminde olduğu gibi sade-
ce “güvensizlik” üzerine 
kurulu olan bir dünya değil. 
Güvenliğin çok daha yeni 
bir dille, ilişkileri çoğalta-
rak, ulus-devletin homojen-
lik iddialarını aşarak, top-
lumlar ve kültürler arsında 
yatay ilişkilerin kurulabile-
ceğine dair çok zengin tec-
rübelerle evrilen bir dünya.

‹srail’in sürdürdüğü poli-
tikalara karşı mücade-
le de kuşkusuz “‹srailleşe-

rek” başarılamayacak. En azın-
dan Türkiye’nin kendi toprak-
larındaki meselelere “korku 
ve güvenlik” ya da “yok olma 
sendromu”nun ötesinde bakma-
ya başlaması, ‹srail’in politika-
larını izole etmek için, ‹srail’in 
“devletlerarası” alandan besle-
nen meşruiyetine karşı çok kıy-
metli bir adım olacak.

“Korku”yla beslenen bu tür-

den travmatik bir kimlik inşa-

sı ancak “büyüklük ve üstün-

lük” iddiasıyla desteklenerek, 

“korku” yaratarak bir üst ker-

teye taşınabiliyor. Başka insan-

ları dikkate almayan bir mil-

liyetçilik en sıradan, en insanî 

olanı ve hayatı öldürüyor; her 

yerde performe edilmesi bek-

lenen “ulusal kimlik”ten başka 

bir dil kalmıyor. Böylesine inşa 

olmuş bir ulusal kimlik, ölü-

mün gölgesinde yaşayarak 

makineleşiyor; sürekli ölümü, 

ölmemeyi düşünüyor, öldür-

meyi normalleştiriyor.”
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İsrail ve Modernliğin
Günbatımı

M avi Marmara,  9 
bedel karşılı-
ğı İsrail’in façası-

nı silahsız çizme başarısını gös-
teren bir özne oldu. Hatta abar-
tılı bulunsa da Mavi Marmara 
bir çağı kapatıp, bir çağı açtı. 
Dikkatli okurlar hatırlayacaktır. 
Lübnan Operasyonu esnasında 
İsrail’in Hizbullah’tan sağlam bir 
dayak yemesinin ardından günü-
müz siyaset felsefesinin akade-
mik starlarından biri haline gelen 
Giorgio Agamben’in Gelmekte 
Olan Cemaat kitabından yola 
çıkarak artık mücadelenin devlet 
ile devlet olmayan arasında olaca-
ğını söylemiştim. 

Mavi Marmara Agamben’in bu 
tespitini Hizbullah’tan sonra doğ-
rulayan ikinci unsur oldu. Üstelik 
tam da Gandi sözlerinin havada 
uçtuğu bir dönemde adeta Aikido 
ustası gibi İsrail’in seçkin koman-
dolarını silah kullanmadan sade-
ce demir sopa -ki o sopanın kul-
lanımı da insana bir başka uzak 
doğu dövüş sanatı olan Kendo’yu 
hatırlatıyor- ile adeta bir  Zen 
ustası gibi etkisiz kıldılar. Bir 
anlamda İslami usulde bir gan-
dilk oldu bu. Hiç şüphesiz “tüfek 

icad oldu mertlik bozuldu” deyi-
şine uygun olarak bu ustalıklar 
İsrail Komandolarının  ölüm usta-
sı silahları ve o silahlarla ölüm 
makinesine dönüşmüşlüğüne yet-
medi. Kendi gövdeleri ile İsrail’in 
daha çok ölüm kusmasına engel 
oldular. Ancak sonuç şu, İsrail 
bu savaştan da mağlup ayrıldı. 
İsrail için gün batımının ilk karal-
tıları gözükmeye başladı. Çünkü 
yenilmez armada ya da askeri ola-
rak çok güçlü olmak ve korku 
salmak anlamında Jabontski’nin 
ünlü demirden duvarının artık eri-
meye başladığı aşikar. Düşünün 
ki sadece becerikli ve cesur insan-
lar İsrail Ordusunun en seçkin 
birliklerindeki komandoları etki-
siz hale getirebiliyor. Bir de iyi 
eğitim almış ve tam donanım-
lı askerlerden ve modern silah-
lardan oluşmuş bir orduyu düşü-
nün, böylesi bir orduda o gemi-
dekiler kadar yürekli askerler de 
olduğunda İsrail ordusu darma-
dağın olur. Ki Hizbullah dün-
yanın en iyi gerilla birliği ola-
rak dünyanın en güçlü ordula-
rı arasında sayılan İsrail ordusu-
nu yendi. Bugüne dek yaşanan 
tüm sömürge savaşlarının verdi-

ği bir tek ders var: işgalci yenil-
meye mahkûmdur, çünkü işgal-
ci ile direnişçinin tek farkı birinin 
zalim ve ezen, diğerinin ise ezilen 
ve ezilmişliğinden, zulme uğra-
mışlığından gelen hınçtan doğan 
gözü karalığı vardır. O yüzden 
İsrail yıllardır uyguladığı inanıl-
maz zulme rağmen Filistin hal-
kının inanılmaz direnişini kıra-
madı, bu yüzden de İsrail yenil-
meye mahkum. Sağ Siyonizm’in 
ve onun destekçisi Emperyalist 
Toplum Mühendisliği proje-
sinin sonu yakın dersem sanı-
rım çok erken konuşmuş olmam. 
Ama artık başlı başına bir toplum 
mühendisliği projesi olan dev-
let de artık son demlerini yaşı-
yor. Yani şafak söküyor, uygar-
lığın başımıza bela ettiği dev-
let denen organizma son buluyor, 
ama durun erken öten horoz deği-
lim, devlet çöküyor ama bu bil-
diğimiz devletin yerini başka bir 
iktidar biçimi alıyor ki işte artık 
mücadele bu yeni Leviathan ile 
ona karşı koyacak calutlar ara-
sında. 

Bir Yüksek Modernist Devlet
Modern çağın son kalıntı-
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sı gibi duran İsrail devleti aynı 
zamanda bir geç ulus devlet. Ulus 
devletleşme çağının sonuna doğru 
ortaya çıkan İsrail bu nedenle 
yüksek modernizmin bütün özel-
liklerini bünyesinde taşıyan bir 
devlet. Öncelikle İsrail devletinin 
kendisi bir toplum mühendisli-
ği projesi. İsrail varolan bir şeyin 
dönüşmesi değil başlı başı-
na bir projenin hayata geçme-
si. Bu yüzden de İsrail’in şid-
detle bu kadar içli dışlı olma-
sı da doğal. Her mühendislik 
projesi bir gerçekliğin  basit-
leştirilip soyutlaması oldu-
ğundan ve zihinlerde kurgula-
nan bir projenin hayata geçi-
rilmesi olduğundan ister iste-
mez bir zoru, şiddeti içinde 
barındırır. Siyonizm’in top-
raksız halka bir toprak edin-
dirme arzusu öylesine yoğun-
du ki bu projenin gerçeğe 
dönüşmesini engelleyen her 
şey, ortadan kalkması gere-
ken bir sorun olarak algılandı. 
Siyonist proje en baştan onay-
lanmış çevresi ile birlikte kon-
sensüs yaratılarak oluşturul-
muş bir proje değil, zorlama 
ve dayatmacı bir proje olarak 
var oldu. Siyonizm, Vestfallya 
Antlaşması ile doğan ulus dev-
letlerden farklı olarak, zaten 
yaşanan bir toprakta inşa edi-
len bir ulus devlet değil, kendi 
kuruluşlarında dinsel olarak 
göçebeliğe mahkum edilmiş, 
Tanrı ile olan ahitleri ile ilgi-
li oluşan bir uyuşmazlık neti-
cesi vatansız ve sürgün olmak 
durumunda kalan bir halkın, mitik 
bir toprak parçasında, mitik bir 
ulus ve ulus devlet kurma proje-
sine dayanan bir ideolojiydi. Yani 
İsrail devleti çifte muhayyellik ile 
oluşan bir yapay projeydi. Ancak 

bu da Siyonizm’in arzu nesnesi, 
onun tutkusuydu öylesine büyük 
bir tutku idi ki bu uğurda şeytanla 
bile işbirliğine gidilebilirdi.

Zizek “Şövalye Aşkı  ya da 
Şey Olarak Kadın” adlı makale-
sinde Şövalye’nin Leydiye kavu-

şamama halinin, kendi arzusunun 
tatmin stratejisi olarak nasıl özel-
likle yoğunlaştırıldığını anlatır. 
Arzunun tatmine yönelik olarak 
kurduğu dolayım stratejisi arzu-
yu tatmin nesnesine daha da bağ-
lar. Ancak Zizek, Lacan’a daya-
narak bu stratejinin sadece arzu 
nesnesinin değerini arttırarak tut-

kuyu daha yoğun kılmadan 
ibaret olmadığını, arzunun tat-
min nesnesine ulaşmasındaki 
imkânsızlığını gizlemeye de 
yaradığını belirtir1  Bir anlam-
da tatmin geciktikçe arzunun 
da şiddeti büyür ve çoğunluk-
la bu hedefin arasına giren her 
engel, aslında amacın tam da 
tatminin imkansızlığını gizle-
mek olmasının yanında, tut-
kuya kelimenin gerçek anla-
mında bir şiddet kazandırır.  
İsrail’in şiddetinin de arka-
sında Siyonist projenin adeta 
imkansızlığı yatar. Nitekim  
bu hedef öylesine önemliy-
di ki Siyonistler Filistin’e göç 
ettirilen değerli emek gücü 
uğruna Nazilerle işbirliği-
ne giderek, daha az değerli 
emek gücüne dayanan büyük 
bir Yahudi kitleyi kendi yaz-
gısına terk edebildiler. 

Siyonizm daha en başın-
da “Topraksız Halk, Halksız 
Toprak” ilkesi ile her tür şid-
dete başvurarak burada yaşa-
yan Filistinlileri göçe zor-
ladı. Hatta Bush’un GBOP 
(Genişletilmiş Büyük 
Ortadoğu Projesi) kapsamın-
da İsrail’i Filistin sorunundan 

kurtarmak için Ürdün’ü Irak’ın 
bir bölümü ile birleştirip burada 
bir Filistin Devleti kurma projesi 
de mevcuttu. Şaron’da aynı man-
tığa dayanan bir etnik temizlik ile 
tüm Filistinlileri buraya sürmeyi 
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planlamışsa da, Irak’da hesapların 
karışması nedeni ile şimdilik bu 
proje askıya alınmışsa da bu hedef 
mevcudiyetini muhafaza ediyor.

İsrail’in Paradoksu da bura-
da ortaya çıkıyor. Siyonizm tüm 
meşruluğunu Yahudi halkının onu 
koruyacak bir devleti olmadığı, 
topraksız yaşamak zorunda oldu-
ğu için zulme maruz kaldığı tes-
pitinden alır. Devlet, Yahudileri 
zulme uğramaktan korumak için-
di, ama bugün zulme uğrayan ola-
rak bir halkın devleti olarak İsrail, 

kendisinin devletsiz ve giderek 
topraksız bıraktığı bir halka karşı 
ölçüsüz bir zulüm uygulamakta. 
Bu paradoksu nasıl açıklayabili-
riz. Burada Zizek’e başvurarak 
bu paradoksu açıklamaya çabala-
yacağım. 

Zizek bu paradoksu kayıp obje 
kavramı ile karşılıyor. Bu kay-
bettiğimiz bir nesnenin bir anda 
yeryüzünde tatmin edemediği-
miz tüm arzuların temsili hali-
ne gelmesidir ( Zizek’in bu kav-
ramı açıklaması ve örneklemesi 
bana dilimizdeki “kör ölür badem 
gözlü olur” deyimini hatırlatıyor) 

“Eğer kaybolan objeye tutkuy-
la bağlılık, kaybedilen şeyi kabul-
lenmeyi reddetmek diye bir şey 

varsa o “seneye “Kudüs’te (görüş-
mek üzere)!” deyişinin ima ettiği 
gibi Yahudilerin topraklarına ve 
Kudüs’e olan bağlılıklarıdır. Şu 
anda yaşanan problemler, böyle 
radikal bir Sadakatin kelimesi 
kelimesine gerçekleştiğinde fela-
ket sonuçlara varmasının en üstün 
delili değil midir? Yahudilerin 
asli olarak memlekete sahip olma-
yan, kalıcı olarak sürgünde yaşa-
yan ve kaldıkları yerlerde sağ-
lam kökleri bulunmayan bir ulus 
oldukları iki bin yıl içinde, onla-

rın Kudüs’e referansları özünde 
tamamen negatif, dünyanın her-
hangi bir yerinde evde olmayı 
hissetme, “ev imajı resimleme” 
yasağı şeklindeydi. Fakat yüz-
yıl önce başlayan Filistin’e geri 
dönme süreciyle birlikte metafi-
zik Öteki Yer, dünya üzerinde-
ki somut bir alanla direkt olarak 
bir tutuldu. Yahudiler toprakları-
nı yitirerek orayı kayıp mitsel bir 
objeye yücelttiklerinde Kudüs bir 
parça toprak olmanın ötesinde bir 
şeye dönüşmüştü: O, Yahudileri 
İsrail topraklarına geri götürecek 
Mesih’in gelmesine, metafizik bir 
eve İnsanın varolmasını karakteri-
ze eden göçebeliğin sonuna ilişkin 
bir metafor oldu.” 2

Tutkunun büyüklüğü onun 
tatminini de olanaksız kılar, tat-
min ertelendikçe de tutkuya olan 
bağlılık daha artar. Paradoksun 
metafizik yönü buruda yatar. 
Başlangıçta seküler bir proje ola-
rak Yahudi halkına güvenli bir 
yurt temin etmek olan ideal, ger-
çekliğe dönüştükçe reelpolitika-
nın çamurlu yollarına saplandı, bu 
noktada Freuidyen bir transferle 
kirlenmemiş bir ideal olarak İsrail, 
metafizik bir yurda, Siyonizm’de 
giderek daha fazla dinsel bir yük-
lem edinerek, metafizik bir tutku-
ya dönüşmeye başladı. Kendileri 
Tanrı tarafından seçilmiş özel bir 
halk olan Yahudilerle “vaad edil-
miş toprakları” arasına Araplar 
girdikçe, Araplar yok edile-
si kafirlere dönüşmeye başladı-
lar ve birer Homo Sacer’e, birer 
Günah Keçisine dönüşerek şey-
tanileştiler. Dolaysıyla Araplar 
insan olma vasıflarını yitirdikçe 
de Araplara uygulananlar zulüm 
olarak görülmemeye başladı.

Şu bir gerçek ki devlet olma-
yan devlete dönüştüğünde artık 
hikmeti hükümet, mantığı esir 
alarak belirleyici olur. O yüzden 
de hemen hemen her ulus devletin 
kuruluş sürecine büyük katliamlar 
eşlik eder; devlet haline gelip de 
yegane kaygısı varlığını muhafaza 
etmek olduğunda ise katliam nor-
malleşir, “gereklilikler” listesinde  
en başa yazılır. Ve bu o devletin  
ulusu tarafından da olağan görül-
meye başlar, çünkü artık ulus için 
de var kalmak en temel gerek-
lilik halini almıştır. Ulus dev-
letin vatandaşları, devletin düş-
man üzerinden yarattığı korkuyu 
kabullenir. İsrail’in mazlumken 
zalim olmasının ardında anarşist-
lerin iktidarın sahiplenilemeyece-
ği, tersine iktidarın size sahip ola-

Gazze’nin modernliğin sınır durumu olarak bir topla-

ma kampına dönüştüğünü söylemek hiç de abartı değil-

dir Gazze’de bir soykırımın sürdürülebilir olmasının nede-

ni Gazze’nin müphem konumudur. Gazze bir ulus devlet 

değildir, orada yaşayanlar bir mültecidir, herhangi bir ulus 

devletin kanunlarına tabi değildir dolayısıyla hukuki bir 

statüye de tabi değildirler.
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rak onun mantığı ile düşünüleceği 
yönündeki görüşlerinin haklılığını 
görmek mümkündür. 

Kampın Kıyısı: Bir Toplama 
Kampı Olarak Gazze

Modern siyasal rejimin haya-
tı yönetmek olarak doğduğu ve 
ulus kavramını da modern siya-
sal düzenin merkezine yerleştir-
diği anda kolaylıkla eşik durum-
lara geçtiğini yani her an tersine-
bildiğini söyleyen Agamben tam 
da modern demokrasi ve insan 
hakları söylemindeki zayıf nok-
taya temas eder. Hayat siyasetin 
konusu olduğunda ve siyaset insa-
nın çıplak yaşamı olarak biyolo-
jik varlığını yönetmek olduğun-
da onu öldürebilme yetkisini de 
eline geçirmiş olur. Devlet yaşa-
tabildiği kadar öldürebilir de. Bu 
yüzden modern siyasetin merkezî 
figürü parlamento değil toplama 
kampıdır. Toplama kampı tam da 
ara bölgeye temas eden bir yer 
olmayan yerdir. Modern hukuk 
doğal olarak kan bağı temelinde 
vatandaşlık esası ile tesis edilir. 
Bu yüzden modern hukuk sistemi 
tam da mülteciler için geçersizle-
şir. Mülteci, bir devletin vatanda-
şı değildir. Mülteci hiç bir yere ait 
olmayan, sürekli olarak bir kamp 
haline mahkum edilen modern bir 
tutsaktır da. Tutsaktır çünkü mül-
teci tam da iltica edilmeyi bekle-
diği devletin kapısında/eşiğinde 
durur. Oradan içeri alınmaz, alın-
madığı sürece vatandaş da ola-
maz. Bu yönüyle mülteci hukuki 
olarak bir ara bölgededir ve ola-
ğan hukuktan istifade edemez. En 
insanlık dışı şartlara maruz kala-
bilir, bundan dolayı da dava aça-
maz. Çünkü herhangi bir devletin 
vatandaşı olarak o devletin huku-
kuna tabi değildir. Kamp, tam da 

modernitenin hayat ile ölümü bir-
birine bağlayarak bu ikisinin bir-
birinden ayrılmadığı, bu neden-
le de en insancıl olanla en insan-
lık dışının aynı anda var olabildiği 
çıplak hayat siyasetinin bir teza-
hürüdür. Dolayısıyla İsrail için 
sıkça kullanılan insanlık dışı dev-
let kavramı tam da modernliğin 
paradoksu nedeni ile anlamsızdır. 
İsrail tam da modern demokrasi-
nin konusu olan hayatı yönetmek 
anlayışının en uç düzeyde dışa 
vurduğu bir ara bölgeden başka 
bir şey değil. İsrail tam da modern 
olanın ne kadar alçakça bir şey 
olduğunu ortaya koyması bakı-
mından çarpıcıdır. Modernlik, 
ruhundaki müphemlik dolayısıy-
la her zaman/zaten iki yüzlü oldu, 
olacak da. Modernlik bu denli çok 
ölümü, vahşeti, soykırımı üretebi-
liyorsa ve aynı anda bunlara karşı 
çıkan modern hayırseverlik ola-
rak insan haklarını da içeriyorsa 
tam da modern olduğundan bunu 
yaratıyor. Hayatı yönetmek aslın-
da tam da bir şiddet ve tahakküm 
ilişkisi taşır, bu yüzden insan hak-
ları ile soykırım, demokrasi ile 
faşizm arasına ayrımlar çekmek 
hiç de kolay değildir.

Tüm bu saptamalardan yola 
çıkarak Gazze’nin modernliğin 
sınır durumu olarak bir toplama 
kampına dönüştüğünü söylemek 
hiç de abartı değildir Gazze’de bir 
soykırımın sürdürülebilir olma-
sının nedeni Gazze’nin müphem 
konumudur. Gazze bir ulus dev-
let değildir, orada yaşayanlar 
bir mültecidir, herhangi bir ulus 
devletin kanunlarına tabi değil-
dir dolayısıyla hukuki bir statüye 
de tabi değildirler. Gazze bir no 
mans land’dır, yani ıssız yer mes-
kun olmayan alan. Burada kullan-
dığım kavramı bir fiziki mekân 

olarak değil, hukuki olarak anla-
mak gerektiği kaydını da düş-
mem gerek elbette. Dolaysıyla 
Gazze’dekiler modern ulus devle-
tin yurttaşları olan insanlar değil-
ler, hatta İsrail devleti nezdin-
de insan da değildirler. Onlar ara 
bölge insanı olarak öldürülebilen 
ama hukuki bir statüye de sahip 
olmayan varlıklardır.

İşte tam da bu nedenle Gazze 
batı uygarlığının ve modernli-
ğin paradokslarının açığa çıktığı 
yer; orada verilen mücadele çok 
değerli. Gazzede bir devlet olarak 
değil bir cemaat olarak var olduğu 
andan itibaren batı uygarlığı için 
gün batımı da kaçınılmazlaşacak. 
Çünkü orada modern olmayan 
bir halk var ve modern olmayan 
değerler etrafında başka bir huku-
ku (insanların belirsiz ve saçma 
sapan hukukunu değil, İlahi huku-
ku) hayata geçirme potansiyeli 
ile tüm insanlığı karanlık çağın 
derin gece uykusundan uyandır-
ma imkanını taşımaktalar. Gazze 
İslam’ın doğuşunu simgeliyor, 
İslam ekseninde devlet olmayanın 
devlet olana karşı,  uygar olma-
yanın uygar olana karşı müca-
delesini simgeliyor. Ne yazık ki 
Müslümanlar ne büyük bir imka-
nın özneleri olduklarının farkında 
değiller. İslam benim nezdimde 
modernliğin, gün batımının onun 
sahte şafağı yerine başka bir güne-
şin doğumsal ışıklarının temsili. 
O yüzden İHH’nın ve HAMAS’ın 
sembolik değerlerinden söz edile-
bilir. Bu ikisinin başka bir dünya-
nın habercileri olduğu ise kesin.
______________________
1 Slovaj Zizek (2002), “Şövalye Aşkı ya 
da Şey Olarak Kadın, Kırılgan Temas, çev: 
Tuncay Birkan, ‹stanbul  Metis Yayınları, 
s:123-124.
2 Slovaj Zizek (2004), Ödünç Alınan Irak Çay-
danlığı, çev: Mehmet Öznur-Sibel Erduman, 
‹stanbul, Encore Yayınları, s: 43-44.  
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Türk-İsrail Gerilimi:
Yapısal Sıkışma

B ir süredir görünür hale 
gelen Türkiye ile ‹srail 
arasındaki gerilim, basit 

bir olaylar dizisinin ranstlantısal 
dizilişinden öte, yapısal bir dönü-
şümün semptomudur. Güçlenen 
ekonomisi, istikrarlı iç siyasi 
yapısı ve buna bağlı entegrasyon 
ve istikrar temelli dış politikası 
ile Türkiye bölgede barıştan ve 
istikrardan yana adımlar atmayı 
kendi ulusal çıkarına daha uygun 
hale getirmiştir. ‹srail ise, bölge-
de gelişen ve yerleşen istikrarın 
henüz hazır olmadığını düşün-
düğü anlaşmalara zorlayabilece-
ğini düşündüğünden, istikrar da 
‹srail’in agresif yapısını da teşhir 

ettiğinden bu gidişatın durma-
sını istemektedir. Son iki yılda 
‹srail de, Türkiye de bu konudaki 
temel yönelimlerini çeşitli tavır 
ve argümanlarla ortaya koydular. 
Şu anda gerçekleşen bu mücade-
lenin sıcak bir karşılaşma anıdır.

Zamanı biraz geriye sardığı-
mızda Türkiye-‹srail ilişkilerinin 
çok da istikrarlı bir seyir izleme-
diğini görürüz. 2. Dünya Savaşı 
sonrası kurulan yeni dünya düze-
ninde Ortadoğu’da karakol olma 
göreviyle mütenasip sömürgeci-
yerleşimci bir devlet olarak kuru-
lan ‹srail, bu işlevini özellikle de 
soğuk savaş boyunca sürdürdü. 
ABD’nin SSCB’yi çevreleme, 

Ortadoğu’da yükselebilecek güç-
lere karşı güvence olarak tutma 
ve SSCB’nin Ortadoğu’daki 
hareketlerini kısıtlama ihtiya-
cı çerçevesinde en önemli gizli 
operasyonlarının merkezi hali-
ne gelen ‹srail bu ihtiyacı büyük 
oranda giderdi. Bu dönemde tav-
rını NATO blokundan yana 
koyan Türkiye, haliyle bağlan-
tısızlar, Ortadoğu’daki bağlantı-
sız ya da SSCB’ye yakın rejimler-
le arasına mesafe koyarak ‹srail’le 
ileri sayılabilecek ilişkiler kurdu. 
Bu yüzden soğuk savaşın başlan-
gıcından beri Türkiye ile ‹srail 
ilişkileri ABD dolayımıyla ve 
asıl olarak da güvenlik teme-
linde kurulmuştur. Türkiye’nin 
gerek diğer Baasçı ve SSCB’ye 
müzahir Arap rejimleriyle mesa-
feli ilişki kurması Arap düşman-
lığından değil, büyük oranda bu 
güvenlik algısından kaynaklan-
maktaydı. Türkiye’nin ‹srail’i ilk 
tanıyan ülkelerden olmasından 
Cezayir iç savaşında bağlantısız 
bir ülke olan Cezayir’e mukabil 
NATO üyesi Fransa yanında yer 
alması da bu  açıdan okunmalı-
dır. Zira Türkiye’de gerçekleşen 
askeri darbelerin temel yönelimi 

Nuh YILMAZ
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de NATO blokunu zorlayacak, 
bu stratejik ilişkiyi sorgulayabi-
lecek Baas yönelimli hareketle-
re karşı gerçekleşmesi, baasçı-
lık çıkışlı hareketlerin Filistin’de 
kendilerine yer bulması ve ‹srail 
karşıtı olması da bu nedenle 
şaşırtıcı değildir. 

Soğuk savaş sonrası 
Türkiye’nin güvenlik algı-
sı büyük oranda değişti. 
SSCB’nin yerini alan zayıf 
Rusya, enerji hatları, Orta 
Asya’ya açılım ve elbet-
te ABD’nin gözdesi olma 
lüksünün kaybedilme kay-
gısı.  Nitekim Yunanistan 
için bu kaygı gerçekleşmiş, 
ülke ABD’deki güçlü lobi-
sine rağmen güvenlik açı-
sından değerini kaybetmiş-
ti. Türkiye-‹srail ilişkileri-
nin 90’larda nitelik değiştir-
mesi büyük oranda bu kay-
gıdan ve müteakip güven-
lik algılarından kaynaklan-
mıştır. 90’larda bir yanda 
Irak’ın ABD tarafından işga-
linin zararını gidermeye çalı-
şan Türkiye, ABD ile devam 
eden stratejik ilişkilerine 
paralel olarak ‹srail’le daha 
yakın askeri ve istihbari iliş-
kiler, Washington’da ise 
lobi temelli ilişkiler kurdu. 
Devletin iç tehdit olarak 
“irtica” ve “bölücülük” iki-
lisini tanımlaması, bu iki-
liye karşı ‹srail’i kendisi-
ne dost bulması ilişkiyi pekiştir-
di. Elbette bu noktada yıllar-
ca devam eden Arap dünyasın-
dan kopukluk, PKK’ya Suriye 
ve Irak’ın destek veriyor olma-
sı, Yunanistan’ın halen tehdit 
olarak algılanması,  ‹ran’ın teh-
dit olarak görülmesi de eklen-
melidir. 

Dolayısıyla 90’lı yılları belir-
leyen Türk-‹srail stratejik ortak-
lığı, Türk devlet elitlerinin ide-
olojik seçimleri ve ulusal çıkar 
tercihleri ile belirlenen güven-
lik algılarının neredeyse doğal 
bir sonucu olarak ortaya çık-
mış, Türkiye’nin iç ve dış tehdit 

ve güvenlik algılarından, kom-
şularıyla sorunlarından kaynak-
lanmıştır. Bu stratejik ortaklığın 
temeli kendi iç unsurları ve kom-
şuları ile kavgalı bir Türkiye’dir. 
Vatandaşının dini, siyasi ve 
etnik tercihlerini tasfiye için dış 
ortak arayan devlet elitleri, dışa-

rıda da bu tercihlerden kaynakla-
nan sorunlarla uğraşırken haliy-
le kendilerine en yakın müttefik 
olarak ‹srail’i buldular.

Şimdi ise Türkiye’de yeni bir 
dönem başladı. Bu elitlerin artık 
tasfiye olduğu bir dönemden 
geçiyoruz. Başarısız Nisan 2007 
muhtırası sonrası ‹srail’le strate-

jik ortaklığını tasarlayan ve 
uygulayan elitlerin tasfiyesi, iç 
konsolidasyona temelli açılım 
politikaları ile yeni elitlerin iç 
barışa yatırımı tercih etmesi, 
haliyle ilk olarak ‹srail’le stra-
tejik ilişkiyi zedeledi. 2007 
e-muhtırası sonrası AK Parti 
iktidarının açılım politikala-
rı ile iç tehdit algısını radikal 
bir şekilde dönüştürme çaba-
sı, dış tehdit algısını da değiş-
tirdi. Kuzey Irak’taki Kürt 
Yönetimi ile ilişkilerin geliş-
tirilmesi, Suriye ile yakınla-
şılması, Lübnan’da aktif bir 
politika izlenmesi, Irak’ta 
istikrara yatırım yapılması, 
Yunanistan’la ilişkilerin geliş-
tirilmesi, Rusya ile yakınla-
şılması ve dahası ‹ran konu-
sunda arabulucu olunması 
bir önceki dönemin dış teh-
dit algısını tamamen orta-
dan kaldırmıştır. Buna dire-
nen unsurlar ise içeride yeni 
bir cephe oluşturmuş, 60’ların 
‹srail karşıtı bağımsızlıkçı 
Baasçılığı, artık ‹srail yanlı-
sı, din karşıtı ve radikal bir 

milliyetçilikle sentezlenerek ulu-
salcılık olarak ortaya çıkmıştır. 
Bu nedenle 60’ların Kadroculuğu 
ile 2000’lerin ulusalcılığı sadece 
soyut ilkeler düzeyinde benzer-
lik gösteren, 60’lardaki NATO 
eksenli güvenlik algısına karşı, 
soğuk savaş sonrası din-karşıtı 

90’lı yılları belirleyen Türk-
İsrail stratejik ortaklığı, Türk 
devlet elitlerinin ideolojik 
seçimleri ve ulusal çıkar ter-
cihleri ile belirlenen güvenlik 
algılarının neredeyse doğal bir 
sonucu olarak ortaya çıkmış, 
Türkiye’nin iç ve dış tehdit ve 
güvenlik algılarından, komşu-
larıyla sorunlarından kaynak-
lanmıştır. Bu stratejik ortak-
lığın temeli kendi iç unsurla-
rı ve komşuları ile kavgalı bir 
Türkiye’dir. Vatandaşının dini, 
siyasi ve etnik tercihlerini tas-
fiye için dış ortak arayan dev-
let elitleri, dışarıda da bu ter-
cihlerden kaynaklanan sorun-
larla uğraşırken haliyle kendi-
lerine en yakın müttefik ola-
rak İsrail’i buldular.
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bir hareket olarak ortaya çıkmış-
tır. Bu nedenle 2000’lerin başın-
da AK Parti aleyhinde konum-
lanan, ABD karşıtlığı ve ‹srail 
eleştirisi ile şekillenen 2000’lerin 
Baasçılığı ulusalcılık, 2007 sonra-
sı tamamen ‹srail yanlısı bir nok-
taya evrilerek, şu anda devam 
eden bu mücadelede önemli bir 
konum kazanmıştır.

Tüm bu ilişkilerin bir başka 
yönünü de elbette ekonomi oluş-
turmaktadır. Türkiye’nin yaşadığı 
ekonomik gelişim, 11 Eylül 2001 
sonrası  melce arayan Ortadoğu 
sermayesinin Türkiye’ye gelme-
si, enerji kaynaklarının yokluğu-
nun getirdiği üretim ekonomisi, 
güçlü mali yapısı, sağlam banka-
cılık reformları Türkiye’ye dina-
mik bir ekonomi kazandırmıştır. 
Bu ekonomik yapının iki önem-
li ayağı bugün Türkiye’nin dış 
politkasının de temelden etki-
lemektedir: Enerji kaynaklarına 
ulaşım ve mal, hizmet ve bireyle-
rin serbest dolaşımının. Enerjiye 
güvenliği açısından Rusya ve 
‹ran’la ilişkilerini farklı bir düze-
ye taşıyan Türkiye, Pazar ihtiya-
cını karşılamak için de gümrük 
ve vize uygulamalarının kaldı-
rılması ile ambargo ve yaptırım-
lara karşı tutumunu diplomasi-
sinin merkezi haline getirmiştir. 

Böylece Türkiye bu yönüyle eko-
nomik gelişiminin temelleri ile 
diplomasisinin ilkelerini birleş-
tirmeyi başarmıştır. Bu nedenle 
istikrar, Türkiye’nin milli men-
faati haline gelmiştir.

Bölgeye bu ilişkiler çerçe-
vesinde baktığımızda Türkiye-
‹srail stratejik ortaklığının  yapı-
sal temellerinin ise bir bir orta-
dan kalktığını görebiliriz: ‹ç teh-
dit algısı, dış politika öncelikle-
ri, güvenlik algısı değişti, ekono-
mik gelişme için istikrara duyu-
lan ihtiyaç, kimlik temelli talep-
lerin çatışma unsuru olmaktan 
çıkması, enerji güvenliği vs.  Bu 
çabalarında Türkiye’nin mal, 
kişi ve hizmetlerin serbest dola-
şımını engelleyen her türlü giri-
şime karşı çıkması kaprisli bir 
ilkesel tutumdan değil, strate-
jik bir gereklilikten kaynaklan-
maktadır. ‹şte bu stratejik tutum, 
tehdit algısının bu ilkelere karşı 
çıkan özneler olarak konulması-
na, bölgedeki her türlü istikrar-
sızlıktan medet uman ‹srail’in 
karşı tarafta yer almasına yol 
açtı. Türkiye aslında bir kaç defa 
bu konuda adım atarak ‹srail’i 
de bu politikaya entegre etmek 
istedi. Suriye-‹srail barış görüş-
meleri ‹srail’i bölge ile uyum-
lu hale getirme girişimiydi ve 

Dökme Kurşun Operasyonu ile 
sonlandı. Bu tür açık ya da kapalı 
girişimler, istikrarı tehdit olarak 
algılayan, böylece şiddet temel-
li politikalarının teşhir olduğunu 
gören ‹srail açısından hep redde-
dildi. Bu anlamıyla gerek Dökme 
Kurşun Operasyonu, gerek san-
dalye krizi, gerekse de gemi krizi 
‹srail’in bu uzlaşmaz tavrından, 
Türkiye’nin ise sınırları zorla-
masından kaynaklanmaktadır. 
Bugünkü krizin temeli de işte bu 
yapısal sıkışmadır. 

‹leriye dönük olarak baktı-
ğımızda her iki ülke de bu yeni 
duruma uyum sağlayacak  adımlar 
atacaklardır. Bu amaçla ‹srail’in 
tüm dünyadaki irtibatlı unsurla-
rını harekete geçirerek, ulusla-
rası medyadan ulusalcılara, neo-
conlardan açılımın başarısızlığın-
dan medet uman siyasi kesimle-
re kadar her türlü güçle AK Parti 
iktidarını devirmeye çalıştığını 
görebiliriz. AK Parti ise ‹srail’i 
bölge politikaları ile uyumlu hale 
getirebilmek için elinden geleni 
deneyecektir. Türkiye son dere-
ce zorlu bir sınavdan geçecek 
zira ilk defa böylesi bir topye-
kün saldırıya muhatap oluyor. 
Bu noktada ‹srail’in en büyük 
hatası yapısal dönüşümleri sade-
ce AK Parti ile sınırlı görmesi. 
AK Parti’nin en önemli zaafı ise 
böylesi bir saldırı ile başa çıkma 
konusunda ‹srail kadar uzman 
olmaması. Bu açıdan doğru itti-
fakları kuran, rakibinin ittifak-
larını dağıtan, moralini yüksek 
tutan taraf kazanacaktır. Ancak 
her halükarda ‹srail kendisi için 
nasıl bir gelecek istediğine karar 
verene kadar gerilim devam ede-
cektir.
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“İnsan” Nereye
“İslam” Nereye Düşer?

Mustafa TEK‹N

‹ HH’nın Mayıs ayı içerisinde 
Filistin’e doğru yola çıkardığı 
geminin 31 Mayıs gecesinde 

uluslar arası kara sularında 
saldırıya uğramasının bir çıktısı 
olarak “‹slami” ve “‹nsani”  
kavramları ile bunların ilişki ve 
sınırları tartışılmaya başlandı. 
‹HH’nın çabasının özüne ilişkin 
çabaları berhava edici bir hüviyet 
taşıyan bu tartışmadaki “‹slami” 
mi yoksa “insani” mi şeklindeki 
soruya en nihayetinde “hiçbiri” , 
“ikisi de” , “islami” ya da “insani” 
cevapları verildiğinde ne fark 
edecektir? Bu durum, entelektüel 
ukalalığı hayatın ya da praxisin 
önüne geçirmek gibi bir garabeti 
de önümüze getirmektedir. Bunun 
bir “islami” yardım olduğunu 
ispatlayınca, gayri meşruluğunu 
da elde var kabul edecek bir zihin 
yapısının mızmızlanmasını hiçbir 
cevap yok edemez Önce onu 
bilmek gerekiyor. Konu üzerinde 
bir analiz yapmadan önce olayın 
bir fotoğrafını vermekte fayda 
vardır.

‹HH (Uluslar arası ‹nsani 
Yardım Vakfı) ‘nın düzenlediği 
bu faaliyeti, bir el ilanında şöyle 

okumuştum: Rotamız Filistin, 
Yükümüz ‹nsani Yardım. Uluslar 
arası düzeyde ikiyüzden fazla dev-
let içinde teşkilatlanması tamam-
lanmış olan ‹HH’nın vurgusu, 
anlaşıldığı kadarıyla “‹nsan” kav-
ramı üzerine. Filistin yolculuğun-
daki yük insani olarak vasıflandı-
rılmış. Bu vurgu ve vasıflamanın 
‹slam ve müslümanlıktan daha 
geniş bir kategori olan insanlı-
ğa atıfta bulunduğunu anlamak 
zor değil. ‹HH, yardım eden ve 
yardım alanlar açısından mese-
leyi sadece müslümanlar ve müs-
lümanlık ile sınırlandırmamakta-
dır. Bunun anlamı; mazlumlara 

yardım etmeyi şiar edinmiş olan 
‹HH’nın sadece mazlum müslü-
manları değil, mazlum olan her 
dinden insanı hedefine dahil 
etmiş olduğudur. Öte yandan yar-
dım edenlerin profilini de müs-
lümanların dışına doğru geniş-
lettiğini görürüz. Bunun birçok 
örneklerini de yaptıklarıyla gös-
termiştir. Gazze’ye olan seferinde 
üç gemi dolusu yükle birlikte müs-
lümanlar ile birlikte, Amerika 
Avrupa ve diğer kıtalardan gayri-
müslim unsurlar da bulunmaktay-
dı. Bu da ‹HH’nın meseleyi insa-
ni boyuta doğru genişletme niyet-
lerini göstermektedir. Peki, ‹HH 
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bunu insani mi yoksa ‹slami saik-
lerle mi yapmaktadır? ‹şte can 
alıcı nokta buradadır. Bir kere 
‹HH lideri ve en baştaki yöneti-
ci kadrolarının böyle bir hareke-
tin (Sadece Gazze’ye olan yardı-
mı değil total olarak tüm faaliyet-
lerinin) arkasında ‹slami saiklerin 
bulunduğunu tahmin etmek zor 
olmasa gerektir. O zaman temel 
hareket ettirici noktanın ‹slam 
olduğunu söylemek mümkündür.

‹nsani ‹ttifak
Hz. Peygamber (s.a.v) 

kendisine peygamberlik gelmeden 
önce, Hılful Fudul (Erdemliler 
Topluluğu) adlı teşkilatın 
içinde bulunmuş, bu teşkilatta 
mazlumlara haklarının iadesi 
hususunda çalışmıştır. Burada 
insani bir ittifakı görebilmekteyiz. 
Hz. Peygamber, risaletten 
sonra, benzer bir yapılanma 
olsa, yine içinde bulunmaktan 
memnuniyet duyacağını 
bildirmesi ise, aslında meselenin 
insani ve islami boyutlarının ne 
kadar içiçe geçtiğini göstermesi 
açısından önemlidir. Kur’an-ı 
Kerim insanları üzerinde 
yarattığı fıtrattan bahsederken, 

bir anlamda onun kodlarına 
değinmektedir. ‹şte ‹slami olanı 
aynı zamanda insani yapan husus 
bu fıtrat olsa gerektir.

Diğer yandan Kur’an-ı 
Kerim, çok farklı kesimlere 
hitap etmektedir. Bu hitaplardan 
ikisi konumuz açısından 
dikkat çekicidir. Birincisi: “Ya 
eyyuhennas” şeklinde tüm 
insanlara hitap. ‹kincisi ise, 
müslüman/müminlere hitap. 
Bu bağlamda insanlık, ‹slami 
aidiyetten daha geniş bir 
kategori olarak ortaya çıkar. 
Bu bağlamda her ikisi de tezat 
konsepti içerisinde değildirler. 
Sadece umum/husus bakımından 
bir anlam ifade ederler. Bunun 
dışında “müslüman” sıfatı, tabi 
ki bir ‹slamiliğe göndermede 
bulunmakla birlikte, değersel bir 
vasıflamaya da atıfta bulunabilir. 
‹nsan, bu fıtratın izinde yürüdüğü 
sürece “insani” gerekliliklerini 
yerine getirmiş olmakta, ‹slam’a 
girişi ise bu fıtratın yolunu 
pekiştirmektedir. Bu çerçevede 
düşündüğümüzde insani ile 
‹slaminin içiçe geçmişliği 
kendisini göstermektedir. 

Gündelik hayattaki 

örneklerden yola çıktığımızda, bu 
içiçeliği her seferinde görebiliriz. 
Nitekim gayrimüslim olmasına 
rağmen insani yardım işleriyle 
ilgilenenlerin olması, bu tür 
yardımlaşmaların sadece ‹slami bir 
etiketi gerektirmediğini gösterir. 
Fakat onların ‹slam açısından 
fıtratlarını takip ettikleri 
söylenebilir. Diğer yandan 
birçok müslüman teşkilatların, 
bu tür yardım organizasyonlarını 
‹slami bir saikten hareketle 
gerçekleştirdileri de hakikattir. 
Fakat bu, insani boyutu da 
kapsayan bir harekettir.Yapılan 
yardımların hangi niyet ve saikle 
yapıldığı elbette önemlidir. Bir 
müslüman, yeryüzündeki bütün 
insanlardan-müslüman yada 
gayrimüslim-sorumlu olduğu; 
işlenen bir zulmün hesabının 
kendisine de sorulacağı 
bilinciyle hareket eder ve Allah 
rızasını temel şiar edinir. Gayri 
müslimlerin hareket noktası 
din, insanlık vb. farklı değerler 
olabilir. Ancak neticede tüm bu 
zümreleri  birleştiren şey, insana 
bulaşan zulümdür. Burada önemli 
olan, aslında mazluma bir elin 
ulaşabilmesidir. Onun insanlık 
adına mı ‹slam adına mı yapıldığı, 
fiilin niyetleri bakımından bir 
anlam taşır. Ancak neticede 
mazluma (suistimal niyeti 
olmaksızın) bir elin uzanması 
önemlidir.

‹HH’nın Gazze’ye olan yardım 
konvoyu çok farklı boyutlarıyla 
eleştiri konusu oldu. Belki ger-
çekten mızmızlanmaların dışında 
eleştiri konusu edilebilecek şeyler 
de vardı. Ancak günlük ortalama 
insani ihtiyaçları bile karşılaştırı-
lamayan bir yere ‹HH’nın böyle 
bir yardımda bulunması, her 



81Umran TEMMUZ 2010

■ Eksen Sendromu

şeyden önce total olarak taktir 
edilmesi gereken bir davranıştır. 
Bu total durumu ve genel pers-
pektifi ıskalayarak gerek ‹HH’nın 
gerekse yardımların insani ya da 
‹slami olup olmadığına takılmak, 
yapılan işi gözden düşürme ya da 
lüzumsuz bir gayretkeşliğe indir-
geme çabasını içermiyorsa mut-
laka bir saflık barındırıyordur.

‹nsanın Boyutları
‹nsaniliği birkaç boyut-

ta ele almak mümkündür. 
Bir kere insan “fücur”a da 
“takva”ya da yeteneği olan 
bir varlıktır. Bu durum, onun 
elinden çok farklı dünyala-
rın inşa edilebileceğini gös-
termektedir. Aynı zamanda 
yemek, içmek, uyumak vb. 
hayatını idame etme arzu-
su ve güdüsü onun en insa-
ni durumudur. ‹şte imtihan 
da tam bu noktada devre-
ye girer; ihtiyaçlarını fitne 
fücur yoluyla mı karşılayacak 
yoksa takvaya uygun biçimde 
mi? Bu, nihayetinde bir tercih 
(irade) sorunudur. Allah’ın 
(c.c) insana verdiği fıtrat 
yolunu takip, takvayı irade 
etme, onu insani sınırlar için-
de tutmaya devam eder. Tarih 
boyunca tüm peygamberlerin 
insanlar için tavsiye ettikleri 
yol budur. Aslında “‹slami” deni-
len şey, kişilerin bu insani sınır-
lar içinde tutulmasını içerir. Peki 
insanilik nasıl bozulmaktadır? 
Fıtrattan kopuş, insanın her ne 
olursa olsun kendi ihtiyaçlarını 
başkalarının aleyhine öne geçiri-
şi, bencillik ve fücur ile bir dünya 
inşa etme ile “insani”lik bozu-
lur. Kur’an bunları “hayvandan 
da aşağı” diye vasıflandırmakta-

dır. Peki bu insaniliğin bozuldu-
ğu yerde ‹slamilik kalır mı? Tabii 
ki kalmaz. 

Modern dünyanın temel 
karakteristiklerinden birisi de, 
hümanizmdir. Hümanizma, insan 
üzerindeki tüm otoriteleri ve 
bu arada Tanrı’yı da reddede-

rek, merkeze insanı yerleştiren 
bir felsefedir. ‹nsanı her şeyin 
ölçüsü haline getiren bu anlayış, 
bugün geldiğimiz noktada, insa-
nilik değil, kan, gözyaşı, fitne, 
açlık, yoksulluk üretmiştir. Bu, 
onun insanı Tanrı’dan koparan 
ve güçlü olanın hırs, bencillik ve 
tamahını merkeze alan yaklaşı-
mının bir sonucudur. Dolayısıyla 
özünde Tanrı’dan kopuk bir felse-

fenin insanı fıtratından uzaklaş-
tırarak bencilliğinde kurban ede-
ceğini bilmek gerekir. Öte yan-
dan sadece “‹slami” bir etiketin 
insaniliği de garanti etmeyece-
ğini hatırlatmalıyız. Yaşadığımız 
dünya içinde tüm bunlara örnek-
ler bulmak mümkündür. ‹nsan-
lık en asgari düzeyde insana dair 

hassasiyetleri kaybetmemek-
se, müslümanlık bunu ileri 
götürmenin ve kemale erdir-
menin adıdır aslında. Bundan 
dolayı müslüman olmayan-
lar içinde insani hassasiyet-
lerini devam ettirenler oldu-
ğu gibi, müslüman etiketi-
ne sahip olup da insanlıktan 
nasipdar olmayan kişiler de 
bulunur. Çoğunluğunu müs-
lümanların oluşturduğu ‹HH 
yardım gemisi ise, her şeye 
rağmen insanilik ortak nokta-
sında buluştuktan sonra, insa-
niliği kemale erdirme çabası-
nı göstermiştir. Fakat yardım 
bile etmeyip, yardım edenle-
ri eleştirenlere ne sıfat vere-
ceğiz?

Âcil olan şudur: Dünyada 
zulmün, yoksulluğun, kriz-
lerin ve insanlık dramları-
nın sona ermesi gerekmekte-
dir. Bunların nerede olduğu 
önemli değildir. ‹nsan oldu-
ğunu iddia eden herkesin 

bunlardan muzdarip olması gere-
kir. Bu insanlık sızısının en fazla 
da müslümanın içinde hissetme-
si beklenir. Bırakın Ateist, insan-
lık adına; Budist, Buda aşkına; 
Hıristiyan, ‹sa aşkına; Müslüman 
da Allah rızası için bir şeyler yap-
sın ama yapsın. Bunların karşı-
lığını verecek olan Yüce Merci, 
zamanı gelince bunları değerlen-
direcektir.

İnsanlık en asgari düzeyde insa-

na dair hassasiyetleri kaybetme-

mekse, müslümanlık bunu ileri 

götürmenin ve kemale erdirme-

nin adıdır aslında. Bundan dola-

yı müslüman olmayanlar için-

de insani hassasiyetlerini devam 

ettirenler olduğu gibi, müslü-

man etiketine sahip olup da 

insanlıktan nasipdar olmayan 

kişiler de bulunur. Çoğunluğunu 

müslümanların oluşturduğu İHH 

yardım gemisi ise, her şeye rağ-

men insanilik ortak noktasın-

da buluştuktan sonra, insanili-

ği kemale erdirme çabasını gös-

termiştir.
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Mesut ÖZCAN

Filo Baskını ve
Türkiye-İsrail İlişkileri

G azze’deki ablukaya dün-
yanın dikkatini çekmek 
ve ablukayı sona erdir-

mek amacıyla harekete geçen 
filoya yönelik olarak ‹srail asker-
lerinin giriştikleri saldırı, geçti-
ğimiz ay en fazla konuştuğumuz 
konulardan biri oldu. Daha sonra 
terör olaylarında yaşanan artış 
ülke içinde başka konuları gün-
deme getirse de, filo baskını iç 
ve dış siyasette çeşitli tartışma-
lara neden oldu. Vatandaşımızın 
hayatını kaybettiği bu olay sıra-
sında ve sonrasında yaşananlar, 
Türkiye-‹srail ilişkilerinin gelece-
ğini doğrudan ve kesin bir şekil-
de etkileyecek gelişmelerdi. Bu 
yaşananların Türkiye’nin bölge 
politikasını nasıl etkileyeceğini 
değerlendirmeye çalışalım. 

Olayın gerçekleştiği gün 
oldukça sert bir tepki veren 
Türkiye, çeşitli uluslararası kuru-
luşları harekete geçirerek, müm-
kün olduğu ölçüde sorunu iki ülke 
arasında bir sorun olmaktan çıkar-
maya çalıştı. Olayın üzerinden 
24 saat geçmeden BM Güvenlik 
Konseyi’nin toplantıya çağırılma-
sı önemli bir gelişmeydi. Bu çağ-
rının bu kadar kısa süre içerisinde 
cevap bulmasında, Türkiye’nin 
Güvenlik Konseyi’nin geçici 

üyesi olmasının etkisi dikkatler-
den kaçmamalı. Dışişleri Bakanı 
Davutoğlu’nun Brezilya gezisini 
keserek bizzat toplantıya katıl-
ması, Türkiye’nin tepkisini en 
üst düzeyden iletmesi ve aynı 
zamanda çıkacak kararı etkileme-
si imkânını doğurdu. Türkiye’nin 
istediği karar tam olarak çıkmasa 
da, yapılan Başkanlık açıklama-
sında sorunun uluslararası, taraf-
sız ve bağımsız bir komisyon tara-
fından araştırılması gereği vur-
gulandı. Diğer yandan Ankara, 
‹KÖ, Arap Ligi, NATO gibi 
diğer uluslararası örgütler nezdin-
de girişimlerde bulunarak konuyu 
mümkün oldukça uluslararasılaş-
tırma çabası güttü. 

Bu girişimlerin yanında, ilk 
elden daha önemli konu olan 
gemilerde tutuklananlar, yarala-
nanlar ve hayatını kaybedenle-
rin bir an önce serbest kalmala-
rının sağlanması amacıyla yapı-
lan çalışmalar ise, hem ‹srail hem 
de ABD nezdinde gerçekleştirilen 
girişimlere yoğunlaştı. Birkaç gün 
içerisinde hem tutuklananların, 
hem de hayatını kaybedenlerin 
ve yaralıların ülkeye getirilmesi 
önemsenmesi gereken bir başarı-
dır. Şahsen ben bu kişilerin uzun 
bir süre boyunca tutuklu kalabile-

ceklerini, mahkeme süreçlerin de 
ilişkileri daha da gerginleştirecek 
gelişmelere sahne olabileceğini 
bekliyordum. Bu kişilerin bir an 
önce serbest bırakılmasında ABD 
yetkililerinin devreye sokulma-
sı, kısa sürede sonuca gidilme-
si bağlamında önemliydi. Şunu 
unutmamak gerekir ki, ‹srail üze-
rinde en fazla etkili olan dev-
let ABD’dir ve Türkiye’nin süre-
ce ABD’yi dâhil etmesi doğru bir 
adım olarak değerlendirilmelidir.  

Filoya katılanların Türkiye’ye 
getirilmesinin ardından Türkiye 
ile ‹srail arasındaki ilişkilerin 
nasıl geliştiğini ve bundan son-
rasını değerlendirecek olursak, 
uzun bir dönem hiçbir şeyin eski-
si gibi olmayacağını beklemeliyiz. 
‹ki ülke arasında 1949’da kuru-
lan ilişkiler çeşitli dalgalanmalar 
yaşasa da, ilk defa bu kadar ger-
gin bir dönem yaşanıyor, çünkü 
‹srail’in saldırında Türk vatandaş-
ları öldürüldü. Bu olay sonrasında 
diplomatik alanda verilen ilk tep-
kilerden birisi bazı askeri tatbi-
katları iptal etmek olurken, yara-
lıların ve tutukluların Türkiye’ye 
getirilmesinin ardından büyü-
kelçinin geri çekildiği açıklan-
dı. Ayrıca Türkiye pek çok plat-
formda, yaşananların soruşturul-
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ması için tarafsız ve uluslararası 
bir komisyonun kurulması nok-
tasındaki kararın arkasında ola-
cağını hissettirdi ve bu noktada-
ki ısrarını sürdürecek gibi görü-
nüyor. Bu konuda Türkiye’yi tat-
min edecek şey ise, ‹srail’in yaşa-
nanlardan dolayı özür dilemesi 
ve hayatını kaybedenler için taz-
minat ödemesi gibi bir seçeneğin 
ortaya çıkması olacaktır. Böylesi 
bir durumda ilişkilerin bu günkü 
gergin durumundan uzaklaşacağı-
nı söyleyebiliriz. 

Her ne kadar olayın üzerinden 
zaman geçince yaşanan dehşetin 
etkisi azalsa ve uluslararası kamu-
oyunun bu konuda Türkiye’ye 
verdiği destekte bazı azalmala-
rın ortaya çıkabileceği varsayılsa 
bile, Ankara’nın tutumu taleple-
ri gerçekleştirilene kadar konuyu 
sürekli gündemde tutmak olacak-
tır. Bunun sağlanmasının ise, o 
kadar kolay olmayacağının bilin-
cinde olmamız gerekiyor. Tam 
bu noktada yaşananların ardın-
dan ABD başta olmak üzere 
farklı ülkelerde ve aynı zaman-
da Türkiye’de hükümeti eleşti-
ren yaklaşımların ortaya çıkma-
sı, ABD’de etkin olan ‹srail lobi-
sinin Türkiye’nin aleyhine çalış-
maya başlaması ise şaşırtıcı değil-
dir. Hatta bu bağlamda ‹srail yan-
lısı lobilerin Ermeni ve Yunan 
lobileri gibi, Türkiye bakışları 
negatif olan diğer gruplarla tema-
sa geçerek Türkiye’nin canını 
acıtmaya kararlı olduklarını iddia 
eden haberler de basına yansıyor. 
Bunun yanında, yine bazı ‹srail 
yanlısı lobi yetkililerinin ise iki 
ülke arasında daha fazla gergin-
lik olmaması için bazı kanalları 
açmaya çalıştıklarını da biliyoruz. 

Bu türden Türkiye’nin aleyhi-

ne olacak girişimleri dengelemek 
adına çeşitli Türk yetkililerin 
ABD’ye giderek orada muhatap-
ları ile görüşmeleri, Türkiye’nin 
tutumunu hem onlara hem de 
Amerikan kamuoyuna anlatma-
ları doğru bir tutum olmuştur. 
Çünkü bu türden kriz durum-
larında, akut safhanın ardından 
atılacak adımlar da önemlidir. 
Kamuoyunu sürekli konuyla ilgi-
li tutmak, gerekli adımların atıl-
masını sağlamak, elde edilen des-
teğin devamını sağlamak önem-
lidir ve çaba harcamayı gerekti-
rir. Propaganda silahı bu noktada 
çok ciddi şekilde işlemektedir ve 
ihmal edildiği zaman aleyhinize 
dönebilir. Türkiye’nin genel ola-
rak kendini anlatmakta zorlandı-
ğı, bazen haklı olduğu konularda 
bile haksız duruma düştüğü dik-
kate alınırsa, kamuoyu çalışma-
larına ne kadar önem verilmesi 
gerektiği daha iyi anlaşılacaktır. 

Türkiye bir yandan uluslarara-
sı kamuoyu nezdinde haklı pozis-
yonunu savunmaya devam etmeli 
ama aynı zamanda ‹srail ile sürek-

li bir kriz durumunda kalmamak 
için de gerekli kanalları tamamen 
kapatmamalıdır. Sorunun soğu-
tulması ve gerginliğin sona erdi-
rilmesi için karşı taraftan gele-
bilecek olumlu sinyalleri dikka-
te almalı, bu türden olumlu giri-
şimler olursa bunları değerlen-
dirmeye almalıdır. ‹srail tarafın-
dan hiçbir yapıcı adım atılmadı-
ğı taktirde ise, aşamalı bir şekil-
de ilişkilerin seviyesini indirme, 
mümkün olan bütün platformlar-
da ‹srail’e karşı izolasyon uygula-
maya çalışma seçenekleri düşü-
nülebilir. Unutulmamalıdır ki, 
‹srail’in bölgede en az istediği 
şey bir izolasyon ile karşı karşıya 
kalmaktır. ‹zolasyon noktasında 
ise bölge ülkelerinin ve Avrupa 
ülkelerinin bizimle aynı çizgi-
de olmayabileceğini unutmamak 
gerekir. Aynı dönemde Filistin’de 
‹srail ile durumu daha da ger-
ginleştirecek olaylardan ve pro-
vokasyonlardan kaçınılması ama-
cıyla azami gayret gösterilmeli ve 
bu noktada Filistinli yetkililere 
gerekli uyarılar yapılmalıdır. 
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Eksen Tartışmaları ve
Türkiye’nin Yeni 
Düşmanları
Halil ÇEL‹K

M avi Marmara gemi-
si katliamı sonrası 
Türkiye’nin İsrail’e 

gösterdiği haklı tepki ve Brezilya 
ile birlikte İran’la uranyum 
takası anlaşmasının imzalan-
ması ardından ABD ve Batının 
Güvenlik Konseyi’nden İran’a 
yönelik yeni yaptırım kararı-
na ‘hayır’ oyu vermesi sonra-
sı Türkiye’nin bir eksen kay-
ması yaşadığına dair yorumlar 
yapıldı. ABD Savunma Bakanı 
Robert Gates, Türkiye’nin 
doğuya kayışının sorumluluğu-
nu Ankara’yı yıllardır kapısın-
da bekleten Avrupa Birliği’ne 
yükledi. İsrail Dışişleri Bakanı 
Avigdor Lieberman AKP hükü-

metinin Türkiye’yi İran’a 
çevirmeye çalıştığını belirtti. 
Amerikan Kongresi’nden bazı 
milletvekilleri ortak basın top-
lantısı düzenleyerek Türkiye’nin 
İsrail ve ABD’ye yönelik tutum-
larını sürdürmesi durumun-
da bunun bedeli ağır ödeyece-
ği şeklinde tehditler savurdular. 

Arap medyası da Türkiye’nin 
Batıdan Doğuya kaydığına iliş-
kin tartışmalara katıldı. İslamcı 
yazarlar Türkiye’nin dönüşü-
nü adeta zafer havasıyla kutlar-
ken Arap laik ve liberal yazar-
lar Türkiye’nin son tutum-
larına kuşkuyla yaklaştılar ve 
Ankara’nın Ortadoğu üzerin-
den AB’ye girmeye ve Avrupa 

nezdindeki konumunu güçlen-
dirmek için başta Filistin soru-
nu olmak üzere Arap sorunları-
nı kullandığını yazdılar. 

Erdoğan Karşıtı Çevreler
Beyrut Stratejik Araştırmalar 

Merkezi Direktörü ve Türkiye 
uzmanı Muhammed Nureddin 
Birleşik Arap Emirlikleri’nde 
yayımlanan El-Haliç gazetesin-
deki ‘ABD ve İsrail Erdoğan’ı 
niçin hedef alıyor?’ başlık-
lı makalesinde Erdoğan karşı-
tı bazı çevrelerin Türkiye’nin 
eksenini değiştirdiğini, Batıdan 
kopup Arap ve İslam kampının 
bir parçası olduğunu ifade etti-
ği yoğun bir kampanya başlatıl-
dığına dikkat çekerek bu iddia-
ların asılsız olduğunu dile getiri-
yor: “Türkiye’nin Arap ve İslam 
dünyasına yaklaşması Batıdan 
ve için de İsrail’in de bulundu-
ğu bölgesel ve uluslar arası iliş-
kilerinin önceki manzumesinden 
uzaklaşarak olmadı. 2009 yılı 
başına kadar yani AKP iktida-
rının yedi yılı boyunca Türkiye 
İsrail’le ilişkilerinde bir kopuk-
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luk ve gerileme yaşamadı. İki 
ülke yetkilileri karşılıklı ziyaret-
lerde bulundular ve birçok anlaş-
maya imza attılar (…) Uluslar 
arası bağlamda Türk yetkililerin 
dışarıya gerçekleştirdiği ziya-
retlerin sayısı hesaplandığında 
ziyaretlerin çoğunluğu Avrupa 
ve ABD’ye yapılmış. Buna rağ-
men Türkiye’ye pusulasının 
yönünü doğuya doğru değiştir-
diği suçlaması yapılıyor.” 

Nureddin Batı ve İsrail’in, 
Türkiye ile Rusya arasında-
ki ekonomik projeler üzerinde 
fazla durmadığını, Türkiye’nin 
Sırbistan ve Hırvatistan arasın-
daki arabuluculuğunu eleştirme-
diklerini ancak İran ile Batı ara-
sındaki çekişmeyi çözme amaç-
lı rolünü eleştirdiklerine dikkat 
çekerek can alıcı cümleyi şöyle 
kuruyor: “Erdoğan ve arkadaşla-
rı bölgesel ve uluslar arası poli-
tikalarda daha dengeli tutum-
lar açıklamaya çalıştıkları için 
Türkiye’ye karşı sert bir saldı-
rı oldu. Bu denge Türkiye’ye 
bir değer ve daha önce olma-

yan bir varlık konum kazan-
dırdı. Bu kırılgan denge bile 
Batıyı ve İsrail’i hoşnut etmedi. 
Türkiye’nin geçen yıllar boyun-
ca yaşandığı gibi Batının ve 
İsrail’in rehini olarak kalmasını 
istediler. Bu konu Batının dünya 
üzerindeki hegemonya çekişme-
siyle ve kendi politikalarıyla kıs-
men dahi çelişen direnişçi her 
gücü vurmaya geçmesiyle iliş-
kili.” 

Mısırlı gazeteci ve El-Cezire 
yapımcısı Ahmed Mansur da 
‘Türkiye’nin Yeni Düşmanları’ 
başlıklı makalesinde Amerikan 
Kongresi’ndeki bazı milletve-
killerinin İsrail karşıtı süreç ola-
rak gördükleri tutumunu sür-
dürmesi durumunda ABD ile 
ilişkilerin zarar göreceğine dair 
Türkiye’ye yaptıkları uyarıları-
nın Batıdaki paniğin boyutunu 
gözler önüne serdiğini yazarak 
şöyle diyor: “Bölgedeki güç den-
gelerini yeniden düzenleyen ve 
temel şekliyle İsrail ve ABD’ye 
zarar veren yeni Türk politika-
sı Türkiye’ye yeni birçok düş-

man çıkaracaktır. Bu düşman-
lar sadece İsrail ve ABD ile kal-
mayacak, Türk yayılmasını ken-
dileri için tehlike gören yıpran-
mış ve titrek bazı Arap rejimle-
ri onlara katılabilir. Dolayısıyla 
bizler bölümleri günbegün netle-
şen yeni bölgesel bir tablo karşı-
sındayız. Erdoğan ve Davutoğlu 
da her gün bu tablonun yeni bir 
sayfasını açıyor

Lübnanlı gazeteci Emin 
Kamuriye Lübnan gazetesi 
El-Nehar’daki ‘Türkiye Girdi 
Mısır Çıktı’ başlıklı makalesinde 
Marmara gemisine yönelik İsrail 
saldırısı akabinde Türkiye’nin 
Ortadoğu’daki çekişmenin içine 
girdiğini ancak ablukaya arka 
çıkan Mısır’ın çekişmenin dışın-
da kaldığını yazdı. Kamuriye 
İsrail’in otuz yıl önce Şah’ın 
İran’ını kaybettiğine dikkat 
çekerek bugün de bir başka eski 
müttefiki Türkiye’yi kaybettiği-
ni belirtti: “ Otuz yıl önce İsrail, 
müttefiki Şah’ın İran’ını kaybet-
mişti. Bugün de pratik olarak bir 
başka eski müttefiki Türkiye’yi 
kaybettiği kesinleşti. Türklere 
yönelik iğrenç ve kasıtlı eyle-
miyle Türkiye’deki iç kamuo-
yunu kendisine karşı birleştir-
di. Ordu ile hükümet arasında-
ki ortak payda İsrail düşmanlığı 
oldu. Oysa İsrail’le ilişkiler ordu 
ile hükümet arasında anlaşmaz-
lık konusuydu. Milliyetçiliği ve 
Türkçülüğüne aşırı tutkunluğuy-
la övünen genelkurmay başkan-
lığı Türk kanının boşuna akıtıl-
masını kabul eder mi?” 

İslami hareketler üzerine yaptığı çalışmalarıyla tanı-

nan Rıdvan El Seyyid, Birleşik Arap Emirlikleri gazetesi 

El-İttihat’taki makalesinde Türkiye’nin İsrail’le ilişkileri-

nin kötüleşmesi, Asya, Araplar ve Müslümanlara yönel-

mesini ve stratejik ortaklarını değiştirmesini şu üç etke-

ne bağlıyor: AB ülkelerinin Türkiye’nin üyeliğinin karşı-

sında durmaları, Rusya’dan Çin, Hindistan, Japonya ve 

İran’a kadar yeni ortakların belirmesi, ve Bush’un böl-

gedeki savaşlarının bıraktığı boşluk ve hayal kırıklığı. 

Son etken ise Türk halkının yetmiş yıllık ayrılıktan sonra 

Arap ve Müslümanlarla buluşma eğilimi.
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Tarihin Sonundan
Tarihin Dönüşüne

El-Hayat gazetesinden 
Abdullah İskender ‘Hilafet 
Toprağı, Sorunu Eline Alıyor’ 
başlıklı makalesinde Filistin 
konusunda genel olarak 
İslamcıların Hamas hareketiy-
le dayanışmasının bir gün dahi 
zayıflamadığını ancak bu kez 
desteğin Türkiye’den ve ikti-
dar partisinden gelmesinin böl-
gede yeni bir hareketlenmeyi 
başlattığını belirterek şu ifade-
lere yer verdi: “ Türkiye İran’la 
çatışmaya girmedi. Aksine baş-
bakan Erdoğan nükleer sorunu-
na barışçıl çözüm için çalıştı. 
Fakat Türkiye bir devlet ola-
rak İran’ın nükleer silaha sahip 
olmasını reddediyor. Güç den-
gelerinin bozulması açısından 
bu durum Ankara’nın yeni rolü-
nü, bölgedeki ekonomik çıkar-
larını ve yeni stratejisini etki-
leyecektir. İran’la direk çatış-
mak yerine Türkiye İran’ın etki-
li olduğu mevzileri etkilemeyi 
tercih etti. Bu da zorunlu olarak 
İsrail’le çatışma anlamına geli-
yor.” 

Lübnan  gaze te -
si El-Nehar’dan Muhammed 
İbrahim ‘Türkiye İki Çatışma 
Arasında’ başlıklı makalesin-
de Gazze denizindeki Türkiye-
İsrail mücadelesinin yeni Türk 
rolünü somut sonuçlara götür-
me girişimi olduğunu belirte-
rek İsrail’in ‘özgürlük filosu’ 
saldırısıyla Ankara’ya bölgede-
ki rolünü değiştirmesi gerekti-
ğini ifade etmiş olduğuna dikkat 
çekti: “Bölgede ve hatta dünya-

daki yeni Türk rolüne dair birçok 
şey söylendi. Fakat şu ana kadar 
konuşulmayan nokta rolün fiili 
imkanlara uygun olmayan şekil-
de büyütülmesinin zayıflık nok-
tası oluşturabileceğidir.” 

Arap basınında Erdoğan’ın 
çıkışlarını Mısır’ın efsanevi lide-
ri Cemal Abdunnasır’la karşılaş-
tıran yazılar da az değil. Umman 
gazetesi El-Vatan’ın başyazarı 
Züheyr Macid ‘Abdunnasır’dan 
Erdoğan’a’ başlıklı makalesinde 
Erdoğan’ın Arap kalbine girişin, 
bölgedeki çekişmenin çekirdeği-
ni oluşturan Filistin kapısından 
başladığını iyi bildiğini belirte-
rek bu bağlamda Nasır’ı hatırlat-
tığını yazdı. 

Liberal Arap gazetelerin-
den El-Şarkulevsat’ta yazan 
Abdurrahman El Raşid ise 
‘Ladin, Nasrullah, Ahmedinejad 
ve Şimdi de Erdoğan’ başlık-
lı makalesinde Türkiye baş-
bakanı Erdoğan’ın hedefinin 
Gazze’deki İsrail ablukasını kır-
mak olduğunu ancak bilerek 
veya bilmeyerek Araplar üze-
rindeki İran ablukasını da kır-
dığını belirtti: “Kral öldü yaşa-
sın yeni kral formülü doğrul-
tusunda Hasan Nasrullah ve 
Ahmedinejad’ın posterleri indi 
ve duvarlarda artık Erdoğan’ın 
posterleri asılıyor. Erdoğan 
şimdi onların yerini aldı. Türkler 
de İranlıların yerini. İsrail’in 
Gazze ablukasını kırmak iste-
yen Erdoğan Araplar üzerin-
deki İran ablukasını kaldırdı. 
Bazıları Türkiye’nin Arap saha-
sında güçlü şekilde ortaya çıkışı-
nı Arap rejimlerini rahatsız etse 
de İran’ın siyasi ve propagan-

da saldırısını durdurma nokta-
sında hizmet vereceğini düşünü-
yor. Bazılarına göre ise Türkiye 
İran’ın alternatifi değil, rahat-
sız edici ilave bir güçtür. Acaba 
Türkiye İran ekseninin bir par-
çası mı yoksa İranlıları uzaklaş-
tırma planının bir parçası mı?” 

Lübnan el Nehar gazetesi 
yazarı Ali Hammada ‘Türkiye 
ve İran Arap Doğunun Kalbinde’ 
başlıklı makalesinde ‘Özgürlük 
filosu’ saldırısı sonunda 
Türkiye’nin Osmanlı impara-
torluğunun düşüşünden itibaren 
onlarca yıl süren içine kapan-
ma sonrası Arap doğunun kalbi-
ne döndüğünü belirterek ‘Arap 
doğu bölgesel iki Müslüman güç 
İran ve Türkiye’ye açık. Her ikisi 
arasında Arap aktörlerden boşa-
lan alanı işgal etme noktasında 
bir rekabet oyunu başlayacak. 
Türkler İsrail’le krizin tutuşma-
sıyla büyük bir tur kazandılar. 
Baskın görüş Türkler İranlılar 
gibi şiddet yöntemine başvurma-
yacaklar ve NATO’daki konum-
larını gözden geçirmeyecekler. 
Aksine İranlıların bugün veya 
yarın doldurmalarının imkansız 
olduğu Arap boşluğunu doldu-
racaklar’ yollu ifadeler kullandı. 

El-Haliç gazetesinden 
Husam Kenfani de Türkiye’nin 
bölgedeki liderlik boyutunu sor-
guladığı makalesinde şunları 
söylüyor: “Özgürlük filosu sal-
dırısı bölgedeki yeni dengele-
ri derinleştirdi. Bu dengelerin 
en belirgin başlığı ‘Türk lider-
liği’. Bu liderlik Arap boşluk 
halinin ve sokakların örnek ala-
cağı birine ihtiyaç duyma hali-
nin gölgesinde geliyor. Türkiye 
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bugün bunu temin ediyor. Fakat 
Türkiye Arap ve İslam dünyası 
liderliğini hangi boyutta götüre-
bilir? Türkiye’nin siyasi hesap-
ları öncelikle AB’ye bakıyor. 
Ankara’nın AB’ye Ortadoğu 
kapısından girişinin geçmiş-
te yaptığı batılılaşma girişim-
lerinden daha kolay olabilece-
ği düşüncesinde olduğu bili-
niyor. Keza Türkiye NATO 
üyesi. Batının birinci müttefiki 
İsrail’le açık düşmanlık sürecin-
de Türkiye işgal ettiği bu konu-
mu bırakamaz.”

İslami hareketler üzeri-
ne yaptığı çalışmalarıyla tanı-
nan Rıdvan El Seyyid, Birleşik 
Arap Emirlikleri gazete-
si El-İttihat’taki makalesinde 
Türkiye’nin İsrail’le ilişkileri-
nin kötüleşmesi, Asya, Araplar 
ve Müslümanlara yönelmesi-
ni ve stratejik ortaklarını değiş-
tirmesini şu üç etkene bağlı-
yor: AB ülkelerinin Türkiye’nin 
üyeliğinin karşısında durmala-
rı, Rusya’dan Çin, Hindistan, 
Japonya ve İran’a kadar yeni 
ortakların belirmesi, ve Bush’un 
bölgedeki savaşlarının bıraktı-
ğı boşluk ve hayal kırıklığı. Son 
etken ise Türk halkının yetmiş 
yıllık ayrılıktan sonra Arap ve 
Müslümanlarla buluşma eğilimi. 

Bahreyn El-Vasat gaze-
tesi yayın yönetmeni Velid 
Nüveyhid ‘Türkiye: Kimlik ve 
Rol Savaşı’ başlıklı makalesin-
de Türkiye’nin yüzyılı aşkın yıl-
dır AB tarafından tanınan laik 
bir devlet olma arzusu içinde 
yaşadığını ancak toplumun ken-
disini doğuya ve Arap dünya-

sına bağlayan tarihi kalıntıla-
rı muhafaza etmeyi sürdürdüğü-
nü, Müslüman halkın Filistin ve 
Kudüs’ü kaybetmekten kendisi-
ni sorumlu tuttuğunu ve dolayı-
sıyla yükümlülüklerinin emane-
ti tekrar üstlenmesini gerektirdi-
ğini düşündüğünü belirterek şu 
ifadelere yer veriyor: “Türkiye 
şu an öfkeli tarihi bir anı yaşı-
yor. Bu an Erdoğan’ı aşıyor. 
Çünkü seçimleri kazanan hükü-
met dönemine endeksli olmayan 
bir çerçevede gelişiyor. Hal kay-
naması bir zaman periyodundan 
besleniyor. Bu kaynama eksik 
kimliğin ve bölgesel rolün geri 
alınması bağlamında gelişimini 
sürdürecektir.”

Dr. Behçet Karni ise ‘Sultan 
Erdoğan’ın Başındaki Yeni 
Tehlike’ başlıklı makalesin-
de Fukamaya’nın ‘tarihin sonu’ 
teorisini hatırlatarak Türkiye’de 
yaşananların bu teoriyi çürüt-
tüğünü ve alternatif ‘tarihin 
dönüşü’ teorisini desteklediğini 

belirterek şu ifadelere yer veri-
yor: “Sultan Erdoğan’ın devri-
mindeki yenilik bölgesel düz-
lemde İsrail hegemonyasıyla 
mücadele içinde ortaya çıkma-
sıdır. Türkiye’nin Ortadoğu’da 
merkez rol oynamak için dön-
mesi bütün ölçülerde bölgesel 
etkileşimler içinde bir devrim-
dir. Başta İsrail olmak üzere 
bütün bölgesel taraflar bu dev-
rimin bölgedeki etkileşimleri-
nin farkında. İsrail artan uluslar 
arası yalnızlığı sebebiyle deste-
ğe muhtaç olduğu bir zaman-
da önemli bir müttefikini kay-
bediyor.” Arap sokaklarında 
Türkiye’nin dönüşünün büyük 
bir kazanım olduğu yönünde bir 
ortak görüşün olduğuna dikkat 
çeken yazar Arap hükümetleri-
nin zahiren bu dönüşümü olum-
lu karşıladığını ancak işlerinden 
bazılarının Türk rolünün des-
teklenmesinde tereddüt ettiğini 
belirtiyor. 



88 Umran TEMMUZ 2010

DOSYA

Türkiye-İsrail Ekonomik İlişkilerinde

“Mavi Marmara”
Etkisi

Mehmet BABACAN

M avi Marmara’ hadi-
sesinin bireysel ve 
toplumsal psikoloji-

ye tesirlerinin yanında -tıpkı 11 
Eylül olaylarında olduğu gibi- 
hukuki, siyasi ve iktisadi bir-
çok etkisinin varlığı da herke-
sin malumu. Türkiye-‹srail iliş-
kilerinde, Ortadoğu bölgesinde 
ve genel olarak dünya siyasetin-
de artık hiçbir şeyin eskisi gibi 
olmayacağı bu fenomenolojik 
hadisede kendisini ayan beyan 
ortaya koydu. ‹kili ilişkilerde-
ki bozulma ise kısa vadeli trav-
matik sonuçların çok ötesinde 
orta ve uzun vadede çıkar ayrış-
ması/çatışması ile izah edilmeye-
cek ölçüde varoluşsal bir kimlik 
dahi kazanabilir. En sonda ifade 
edilecek olanı en başa bırakarak 
söylersek: ‹kili ticari/ekonomik 
ilişkilerin seyri de en az politik 
ve toplumsal olan kadar bozul-
ma yoluna girebilir. 

Böylesi bir senaryonun her 
iki tarafa ve küresel, bölgesel iliş-

kilere neler getireceği ise yazının 
esas konusunu teşkil ediyor. Zira 
‘Mavi Marmara’ ‹srail’in uzun 
yıllardır bölgedeki yegane strate-
jik ortağı olan Türkiye’nin deği-
şen küresel (bkz. G-20’lerdeki 
yeri ve ‹ran konusu) ve böl-
gesel (bkz. Suriye-‹srail ilişki-
leri ve Filistin meselesi) rolü-
ne ilişkin rahatsızlığının ulaştığı 
boyutu gözler önüne seren ger-
çek bir turnusol kağıdı vazifesi 
görmüştür. Bugün kamuoyunda 
gizli/aşikar dillendirilen ‹srail’le 

tüm ilişkilerin gözden geçirilme-
si yahut kesilmesi çağrılarının 
olası pratik ve teorik sonuçları-
na değinmemiz kaçınılmazdır.

‹ki ülke arasındaki ekonomik 
ilişkilerden söz edilirken, ekono-
mik boyutu da büyük önemi haiz 
olan askeri anlaşmalar ve ortak-
lıkları da ayrı tutamayacağız 
elbette. Fakat temel bir iktisadi 
analize konu olamayacak kadar 
gizli yönler ve rakamlar içeren 
bu tür anlaşmaların ancak görü-
nen kısmına nüfuz edebiliyor 
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olmamız nedeniyle fazla üzerin-
de duramayacağız. ‹srail ile olan 
ekonomik ilişkilerin başta tica-
ret hacmi ve sektörel çeşitlili-
ği üzerinden okunması gerekir. 
Türkiye’nin dış ticaret hacmin-
deki ilk 30 ülkenin 2008 itiba-
rıyla sıralamasında ‹srail son-
dan 7. gelirken; her iki ülke 
ticaret müsteşarlığı veya bakan-
lıklarından elde ettiğimiz veri-
lere göre ikili ticaret rakamları 
2008 küresel finans krizinin de 
etkisi ile 2008 yılındaki 3 mil-
yar 300 milyon dolar seviyesin-
den, 2009 yılında yaklaşık 2 mil-
yar 500 milyon dolar seviyesine 
düşüşü işaret ediyor. Bu rakam-
lar Türkiye’nin toplam dış tica-
ret hacminin yüzde 1’inin biraz 
üstünde. 2009 yılında ‹srail’den 
yapılan ithalatımızın toplam 
hacmi 1 milyar 70 milyon dola-
ra ulaşırken, toplamı 1 milyar 5 
milyon doların biraz üzerindeki 
ihracatımızın 30 milyon dolarlık 
kısmını -ironik biçimde- Gazze 
teşkil eder durumda.

‹kili ticari ilişkilerde ‹srail’in 
Türkiye’ye en büyük ihracat 
kalemleri kimyasal ürünlerdir. 
2009 itibarıyla kimyasal ve yan 
ürünlerinin ‹srail’in Türkiye’ye 
ihracatından aldığı pay yüzde 
40’ın üzerindedir. Türkiye’nin 
‹srail’e ihracatında ise en önem-
li kalemler metal ve makine 
techizat ürünleri olmuştur. Her 
iki kalemin toplamdan aldıkla-
rı pay 2009 yılında yüzde 40’a 
yaklaşmaktadır. ‹kili ticaretin 
dışında Türkiye-‹srail ekono-
mik ilişkilerinin bir diğer önem-

li yanı da finansal sistemde ve 

sınai alanlardaki karşılıklı yatı-

rımlardır. 2007 yılında ‹srailli 

Hapoalim Bank’ın Türkiye’den 

Bank Pozitif’in tamamını yakla-

şık 160 milyon dolara tedricen 

satın alım işlemini tamamlamış 

durumda. Bunun dışında geçti-

ğimiz yıllarda, örneğin Garanti 

Bankası ile kredi kartları ile oto-

matik ödeme sistemi konusunda 

bir anlaşma yapan OTI firması-

nın ilk aldığı sipariş neredeyse 

750 bin dolara yaklaşıyordu. ‹sra-

Tablo 1: Türkiye’nin Dış Ticaret Hacminde İlk 30 Ülke
(Milyon ABD Doları)

Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı 2008 Yılı Dış Ticaret Raporu

Tablo 2: İhracatta İlk 20 Ülke
Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı 2008 Yılı Dış Ticaret Raporu
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illi firmaların Türkiye’deki tele-
komünikasyon ve bilişim tekno-
lojileri, kimyasal maddeler, tıbbi 
techizat ve enerji alanlarında 
yatırımlarına karşın; Türk fir-
malarının da makine techiza-
tı, otomotiv, tekstil ve inşaat 
alanlarında ‹srail’de iş yaptık-
larını biliyoruz. Fakat her halü-
karda -askeri anlaşmaları dışarı-
da tutarsak- sivil ticaret alanın-
daki ikili ilişkiler vazgeçilemez 
düzeyde değildir. Gözden kaçı-
rılmaması gereken en önemli 
husus ise ‹srail’in küresel finans 
ve ticaret sistemindeki Yahudi 
girişimciler ile sermayedarların 
adeta bir türev piyasası olduğu-
dur. Dolayısı ile Türkiye’nin her 
türden ekonomik ilişkiyi gözden 
geçirirken aynı zamanda çok 
uluslu şirketlerin temsil edildiği 
ABD ve AB pazarlarında yaşa-
yabileceği (ki kesin değildir) sar-
sıntının da hesaba dail edilme-
si gerekir.

 
Yukarıdaki tablolardan da 

anlaşılabileceği gibi Türkiye’nin 
dış ticaret hacminde AB 
ülkeleri -ki mevcut haliyle 

(2010) toplamın yaklaşık 
yüzde 50’sini teşkil ediyor- ile 
Türkiye’nin periferisindeki 
coğrafya ile olan ihracat -bu 
da yüzde 30’lara yaklaşıyor- en 
önemli unsurlardır. Dış Ticaret 
Müsteşarlığı’nın verilerine 
göre 2008 yılında dış ticaret 
hacminin en yüksek oranlı artış 
gösterdiği ülkeler; Birleşik Arap 
Emirlikleri (BAE), Azerbaycan, 
Irak, Cezayir ve S. Arabistan 
oldu. 2008 yılında Türkiye’nin 
dış ticaret hacminde ilk 30 
ülke arasında, BAE, ‹ngiltere, 
Irak, Yunanistan, Azerbaycan, 
‹srail, Romanya, Bulgaristan 
ve Hollanda ile ticarette dış 
ticaret fazlası verildi. Elbette 
bu süreç tedricen gelişmiş ve 
Türkiye’nin bugünlerde sıkça 
tartışılan ‘eksen kayması’nın 
ticari izdüşümüne tekabül eder. 
Bu ayrı bir konu olduğundan 
başka bir yazıya bırakarak 
söyleyelim: Türkiye’nin siyasi 
ve içtimai bir refleks olmanın 
yanında ‹srail’le iktisadi ilişkileri 
de tedrici bir kesintiye uğratması 
kaçınılmazdır. Bölgede ‹srail 
yerine yeni ortaklar (örn. ‹ran 

ve Suriye) yükseldikçe, ‹srail’in 
1997 yılında zirveye çıkan ‘eko-
stratejik’ önemi de yavaş yavaş 
yitip gidecektir.

Türkiye-‹srail ekonomik iliş-
kilerini askeri anlaşmalardan 
soyutladığımızda vazgeçilemez 
durumda olmadığının altını çiz-
meliyiz. Yukarıda zikrettiğimiz 
türden birtakım riskleri içinde 
barındırsa dahi ‹srail açısından 
giderek yalnızlaşmanın ve böl-
gedeki en güçlü ortağını kaybet-
menin daha büyük bir risk taşı-
yacağını kestirmek zor olmaz. Bu 
bakımdan önümüzdeki günler-
de ‹srail hem uluslararası alanda 
hem de Türkiye ile olan ilişkile-
rinde kaybettiği zemini yeniden 
kazanmanın arayışına girecektir. 
Tabii ki, bunu yaparken para-
digmatik olarak ‘düşman’ safına 
ittiği Türkiye -hatta böyle gider-
se ABD- ve bölgesel ortaklık-
larına zarar vermek amacını da 
terk etmeyecektir. Bugün top-
lamı 40-50 milyar dolar düze-
yinde bir seviyede olan fiili-
potansiyel askeri anlaşmalar ve 
uzun vadeli bağlantıların (örn. 
Serbest Ticaret Anlaşması) yine 
uzun bir zaman dilimine yayı-
lan tedrici bir strateji ile azal-
tılması zaruridir; hatta ötesinde 
hayatidir. Zira teknoloji transfe-
ri ve hizmet sektörlerindeki yatı-
rımlar ile ‹srail’in hatırı sayılır 
bir mevcudiyeti söz konusudur. 
Bu türden stratejik sektörlerde 
yerliliğin önemini ise her kriz 
döneminde yeniden ve yeniden 
hatırlamamız mümkündür.

Tablo 3: Dış Ticaret Fazlası Verilen Ülkeler (2008)
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Türk Dış Politikası ve Türk-İsrail İlişkileri Merceğinden

Mavi Marmara Krizi
M. Hüseyin MERCAN

U luslararası ilişkilerde 
bir olay üzerine değer-
lendirmeler yaparken 

sadece olay merkezli analizler-
den ziyade daha geniş perspek-
tifli ve sistem merkezli analiz-
ler yapmak o olayın anlaşılma-
sı için çok daha sağlıklı bir nok-
taya ulaşmamıza vesile olacak-
tır. Çünkü uluslararası ilişkiler-
de hiçbir olay kendinden önce-
ki süreçten ya da sonrasında ola-
bileceklerden bağımsız düşünü-
lemez. Bu nedenle yapılan ana-
lizlerin hem tarihsel süreci hem 
de geleceğe dair öngörüleri bir-
likte muhteva etmesi gerekmek-
te ve sadece meydana gelen olay 
için verilen tepkiler ya da alı-

nan kararlar daha derinlemesine 
yorumlanmalıdır. Bu bağlamda 
son dönemlerde Türkiye ve ‹srail 
arasında soğuk rüzgârların esme-
sine neden olan ‘Gemi Krizi’ni 
değerlendirirken hem Türkiye 
ve ‹srail ilişkilerinin dününü, 
bugününü ve yarınını göz önüne 
almak gerekmekte hem de böl-
gesel ve küresel güç odaklarını 
ve dengeleri de hesaba katmak 
gerekmektedir. Bu açıdan bakıl-
dığında Türkiye ve ‹srail arasın-
daki krizi sadece Gazze’ye giden 
insani yardım yüklü gemilere 
yapılan haince saldırıya Türk 
Hükümeti’nin vermiş olduğu 
sert ve ‘muhteşem’ cevaplar ola-
rak görmemek gerekmektedir. 

Özellikle dış politika dengeleri-
ni ve diplomasi gerçeğini de göz 
önüne alarak Hükümet’in kriz 
esnasında izlediği siyaseti değer-
lendirmek gerekmektedir. Aksi 
bir durum kriz esnasında izlenen 
siyasetin çok farklı yorumlan-
masına ve bu olay sonrası mey-
dana gelen gelişmeler ışığında 
çok farklı beklentilerin de orta-
ya çıkmasına ve ileride büyük 
hayal kırıklıklarının yaşanması-
na neden olabilir. 

30 Mayıs 2010 akşamından 
ertesi gün sabah saatlerine kadar 
Akdeniz’de oldukça sıcak saatler 
yaşandı. ‹nsanları hüzne boğan 
o talihsiz gecede yıllardır her 
türlü insani yardımdan, uygu-
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lanan abluka yüzünden mah-
rum kalan Gazze’ye insani yar-
dım götürmekte olan gemiler 
‹srail Donanması’na ait gemi-
ler ve helikopterler tarafından 
çevrelendikten ve taciz edildik-
ten sonra saldırıya uğradı. ‹srail 
askerlerinin resmi emirle çıkar-
ma yaptığı gemilerde kullandığı 
gerçek mermiler sonrası 9 Türk 
vatandaşı da hayatını kaybet-

ti. Sonrasında gemiler ‹srail’in 
Aşdod Limanı’na çekilirken 
konvoyda yer alan katılımcılar 
‹srailli askerler tarafından gözal-
tına alındı. Tamamen sivil ini-
siyatif sonucu ortaya çıkan bir 
oluşum, uluslararası sularda yani 
hiçbir ülkeye ait olmayan sular-
da yükü sadece insani yardım 
olmasına rağmen saldırıya uğra-
dı. Sivil Toplum Kuruluşları’nın 
birlikte hareket etmeleri sonucu 

umuda ve özgürlüğe doğru yel-
ken açan gemilere ‹srail Askeri 
Güçleri tarafından kan ve gözya-
şı bulaştırıldı. Bir taraftan ulus-
lararası hukuk hiçe sayılırken bir 
taraftan da ‘insan’ hiçe sayıla-
rak sadece insani yardım götür-
meyi amaçlayan masum insan-
ların canına kıyıldı. Gemilere 
‹srailli askerlerin saldırısı tüm 
dünyada büyük yankı uyandırdı 

ve gerek Türk Hükümeti gerek 
Birleşmiş Milletler ve farklı dev-
letler ve gerek sivil halklar nez-
dinde birçok girişim başlatıldı. 
Saldırı sonrası krizi yönetme-
ye çalışan Türk Hükümeti ise 
‘sınırları’ çerçevesinde diploma-
sinin imkânlarını kullanarak bu 
krizden yüz akıyla çıkma gayre-
ti içinde bulundu. Hükümetin 
söylemde sert ama uygulama-
da temkinli olan adımları ise 

Hükümet’in ‘sınırları’na dair 
önemli ipuçlarını gözler önüne 
serdi.

‹srail’in yardım gemileri-
ne saldırısı sonrası ortaya çıkan 
siyasi ve diplomatik krizi -daha 
iyi analiz edebilmek için- gele-
neksel Türk Dış Politikası ve 
Türkiye-‹srail ilişkileri bağ-
lamında ele almak bu süreç-
te Hükümet’in izlemiş olduğu 
siyasetin hangi dengeler üzeri-
ne inşa edildiğini gösterecektir. 
Cumhuriyet Dönemi’ni ince-
lediğimizde dış politikanın iki 
temel sütunu olduğunu görmek-
teyiz. Coğrafi anlamından ziyade 
siyasi bütünleşmeyi ve hareket 
merkezine Batıyı almayı ifade 
eden ‘Batıcılık’ ile mevcut iliş-
kileri, sınırları ve düzeni koru-
mayı hedefleyen ‘Statükoculuk’ 
dış politika yapım sürecinin en 
etkin unsurlarıdır.1 Buna ek ola-
rak Türk dış politikasının yapım 
sürecinde ve olaylara karşı ser-
gilenen tavırlarda dikkat edi-
len bir başka husus da ‘meş-
ruiyet’ kavramıdır. Türk hükü-
metleri hangi şartlar altında 
olursa olsun uluslararası huku-
ka ve kamuoyuna uygun hare-
ket etmeye çalışmış ve meşrui-
yet ilkesinden ödün vermemiş-
tir. Türk hükümetlerinin gerek 
geçmişte gerekse bugün olayla-
ra yaklaşımı genelde batıcılık 
ve statükoculuktan müteşekkil 
iki ana sütun ve meşruiyet ilkesi 
çerçevesinde uluslararası huku-
ka uygun hareket etme üzerine 
şekillenmiştir.

Türk dış politikasında batı-
cılığın belirleyici ana unsurlar-
dan birisi olmasının yanı sıra 
1960’lı yılların ortasına kadar 
salt Batı merkezli bir dış poli-
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tika anlayışının benimsendiği-
ni görmekteyiz. Özellikle Soğuk 
Savaş Dönemi etkisinin en katı 
şekilde hissedildiği 1950’lerde 
Türkiye, ABD eksenli bir poli-
tika izlemekten hiçbir vakit geri 
durmamış ve Batı dışı dünya ile 
ilişkilerini oldukça azaltmıştır. 
1960’ların ortasından itibaren 
özellikle Kıbrıs Meselesi bağla-
mında Türkiye’nin uluslararası 
camiada yalnızlığa itilmesi Türk 
siyasi ve diplomatlarının dış 
politikada yeni açılımlar 
içine girmesini beraberin-
de getirmiştir. Bunun sonu-
cunda Ortadoğu’ya yöne-
lik bir açılım gerçekleştiril-
miş ve çift kutuplu sistemin 
hâkim olduğu bir dönem-
de öteki kutupla da ilişki-
leri geliştirme çabasında 
bulunulmuştur. Bu dönem-
de Türkiye’nin Ortadoğu’ya 
yakınlaşması Arap devletle-
ri tarafında sıcak karşılanır-
ken ‹srail tarafından şüphe 
ve tepkiyle karşılanmıştır. 
Türkiye’nin girmiş olduğu 
yeni yol siyasi, diplomatik ve 
iktisadi saha da birçok kaza-
nımı beraberinde getirmiş-
tir. Özellikle Ortadoğu’ya 
yönelik tarihi ve dini bağ-
lara yönelik birliktelik-
ler vurgulanmaya başlamıştır. 
1990’lara kadar Batı merkezli bir 
dış politikaya ek olarak çıkarla-
rı her zaman batıyla uyumlu ama 
batı dışı dünya ile de ilişkiler 
geliştiren bir Türkiye profili çık-
mıştır. 1980’li yıllardan itibaren 
özellikle Ortadoğu’da yaşanan 
gelişmeler sonucunda Türk dış 
politikasında ‘güvenlik’ vurgusu 
daha fazla ön plana çıkmış2 ve 
bu dönemde Türkiye Ortadoğu 

ile ilişkilerine çeşitli mesafeler 
koymuş ve güvenlik eksenin-
de ‹srail’le olan ilişkilerini de 
geliştirmiştir. 2000’li yıllar ise, 
uluslararası sistemin çok boyutlu 
ve eksenli bir yapıya dönüşmesi 
sonucu Türk dış politikasında da 
yeni adımların, yeni açılımların 
ve yeni ittifakların gerçekleşti-
ği yıllar olmuştur. ‹smail Cem’in 
Dışişleri Bakanı olduğu dönem-
den itibaren başlayan açılım ve 

gelişimler Adalet ve Kalkınma 
Partisi döneminde devam etmiş 
ve ‘komşularla sıfır sorun’, ‘rit-
mik diplomasi’ ve daha aktif 
bir politikayı benimseyen ve 
Türkiye’nin içinde bulunduğu 
coğrafyada olayları yönlendirici, 
yönetici ve etkileyici bir konu-
ma sahip merkezi bir ülke olma 
arzusuna bürünmüştür.  

Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nin iktidar olduğu 2002 

yılının Kasım ayından itiba-
ren dış politikanın genel bir 
muhasebesi yapıldığında önem-
li adımların atılmış ve önem-
li gelişimlerin kaydedilmiş oldu-
ğu gerçeğinin yanı sıra batıcı ve 
statükocu dış politika anlayışı-
nın birkaç istisna dışında genel-
de devam ettiğini görmekteyiz. 
Aynı şekilde meşruiyet ilkesin-
den ise ödün verilmemiş olması 
ve siyasi tavırların genelde küre-

sel güç odaklarıyla paralel 
ve dengeli bir şekilde belir-
leniyor olması bu dönemde 
geleneksel Türk dış politika-
sı algısında çok büyük deği-
şikliklerin olmadığını bizle-
re göstermektedir. Dış poli-
tikada açılımların, gelişim-
lerin meydana gelmesi, fark-
lı kesimlerle ilişkilerin kurul-
ması, müttefik olunması külli 
bir değişim ya da dönüşüm 
olacağının göstergesi değil-
dir. Bu mantıktan hare-
ketle, Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nin dış politikası-
nı özellikle Ortadoğu bağla-
mında değerlendirdiğimizde 
dış politikanın temel felse-
fesine dair bir dönüşümden 
ziyade yöntemsel farklılıkla-
rın kullanıldığı farklı siya-
setler üretildiğini görüyoruz. 

Bu dönemde Türkiye bölgede 
söz sahibi ve merkezi ülke ola-
bilmek için daha aktif bir poli-
tika yürütmeyi tercih ederken 
bunu ‘ulusal çıkar’ algısı bağla-
mında gerçekleştirmiş ve müda-
hil olduğu olaylarda çıkar eksen-
li bir siyaset izlemeye çalışmış-
tır. 1990’lardan itibaren iliş-
kilerin günden güne daha da 
geliştiği ‹srail ile yakınlaşma ve 
ortaklık bu dönemde yine artmış 

1960’ların ortasından  itibaren 
özellikle Kıbrıs Meselesi  bağ-
lamında Türkiye’nin uluslara-
rası camiada yalnızlığa itilme-
si Türk siyasi ve diplomatla-
rının dış politikada yeni açı-
lımlar içine girmesini berabe-
rinde getirmiştir. Bunun sonu-
cunda Ortadoğu’ya yönelik bir 
açılım gerçekleştirilmiş ve çift 
kutuplu sistemin hâkim oldu-
ğu bir dönemde öteki kutupla 
da ilişkileri geliştirme çabasın-
da bulunulmuştur.
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ve Batılı dengeler göz önünde 
bulundurularak bu ülke ile olan 
ilişkiler yapılandırılmıştır.

Türkiye ve ‹srail, Ortadoğu 
bölgesinin iki ‘Batılı’ ülkesi 
olarak ortak çıkarlara ve sım-
sıkı ağlarla örülmüş mütte-
fikliğe dayanan bir ilişki geç-
mişine sahiptir. Her ne kadar 

1960’ların ortasından 1990’lara 
olan süreçte Türkiye ve ‹srail 
ilişkileri çeşitli gerilimler ve 
krizlerle karşı karşıya kalmış olsa 
ve bazı dönemlerde görece uzak-
laşmalar meydana gelmiş olsa 
da, her iki ülke de birbirin-
den vazgeçmeyi ve ilişkileri tam 
olarak koparmayı hiçbir vakit 
göze alamamıştır. ABD ve diğer 
batılı güçlerin bölge üzerinde-
ki dengeleri de hesaba katıl-
dığında bu iki ülkenin ortak-
lığı Batı tarafından memnuni-
yetle karşılanılan bir durumdur. 
Türkiye’nin Ortadoğu ile geliş-
tirdiği ilişkilerin iyi olmasından 
ziyade ‹srail’le olan ilişkilerin 
kötü olması Batı dünyasını daha 
fazla tedirgin etmiştir ve etme-
ye de devam etmektedir. ‹srail’le 
kuvvetli bağlarla örülmüş bir 
ilişkiye sahip Türkiye’nin Arap 
ülkeleriyle ya da ‹slam dünyasıy-

la yakınlaşması büyük bir sorun 
teşkil etmemektedir. Bu bağlam-
da ABD ve diğer Batılı güçler 
Türkiye ve ‹srail arasında soğuk-
luğun meydana geldiği dönem-
de ilişkilerin yeniden normalleş-
mesi için büyük çaba sarf etmiş-
lerdir. Bununla birlikte bu iki 
ülke her ne kadar sıkı bir müt-

tefiklik ilişkisine sahip olsa da 
Arap-‹srail mücadelesinin en 
üst seviyede yaşandığı 1960’lı 
yılların ikinci yarısı ve 70’lerde 
büyük sorunlarla yüz yüze gel-
mişlerdir. Türkiye’nin uluslara-
rası alanda yalnızlaşması Arap 
ülkelerine yakınlaşma sürecini 
doğurmuş ve 1967 Arap-‹srail 
Savaşı’nda Türkiye Araplardan 
yana net tavır koymuştur. 
‹srail’in ve Batının çok hoşnut 
kalmadığı bu davranış sonucun-
da ‹srail’le ilişkiler gerilirken 
Türkiye’nin Araplar nezdinde 
itibarı önemli ölçüde artmış-
tır. 1969 Ağustos’unda Mescid-i 
Aksa’nın yakılması olayında 
Türkiye’nin tavrı, yine 1973 
yılındaki Arap-‹srail Savaşı’nda 
Türkiye’nin Arapların yanın-
da yer alması Türkiye-‹srail 
ilişkilerinin dibe vurduğu yıl-
lar olmuştur. Bu süreci takiben 

Türkiye’nin Filistin Kurtuluş 
Örgütü’nü (FKÖ) Filistin 
Halkı’nın resmi temsilcisi ola-
rak tanıması ve Yaser Arafat’ın 
resmi muhatap kabul edilmesi 
ve Ankara’da FKÖ Bürosu’nun 
açılmasıyla iki ülke arasındaki 
ilişkiler ciddi sıkıntılarla karşı 
karşıya gelmiştir. 

Bugüne kadar Ankara ve 
Telaviv arasında ciddi diplo-
matik krizler yaşanmış hatta 
bir dönem Türkiye, ‹srail ile 
olan ilişkilerini maslahatgüzar-
lık seviyesine kadar düşürmüş-
tür. Bununla birlikte 1990’larda 
stratejik ilişkiler daha fazla art-
mış ve bölgede stratejik ortak-
lık geliştirilmeye başlanmıştır. 
Her iki ülke arasında önemli 
boyutlara ulaşan siyasi ve dip-
lomatik krizler yaşanmasına 
rağmen askeri ve ticari ilişki-
ler her zaman daha iyi olmuş ve 
bu sahada önemli ortaklıklara 
ve anlaşmalara imza atılmıştır. 
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 
iktidar olduğu son yıllarda da 
iki ülke arasındaki ilişkiler daha 
da kuvvetlenmiş hatta Türkiye 
bölgedeki etkinliğini artırmak 
ve çıkarlarını kuvvetlendirmek 
için Suriye ve ‹srail arasında 
barış görüşmelerine de ön ayak 
olmuştur. Suriye ile ilişkilerini 
güçlendiren ve bölgede iki müt-
tefik konumuna gelen Türkiye, 
diğer müttefiki olan ‹srail ile 
Suriye’nin düşmanlığını sona 
erdirmek istemiştir. Çünkü böl-
gede sorundan ziyade barış iste-
yen Türkiye belki de çok has-
sas olduğu Filistin Meselesi’ne 
büyük darbe vuracak bir anlaş-
mayı hayata sokmaya çalışmış-
tır. Suriye’nin Filistin’e verdi-
ği maddi ve manevi destek göz 

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin  iktidar olduğu 2002 yılı-
nın Kasım  ayından itibaren dış politikanın  genel bir 
muhasebesi yapıldığında önemli adımların atılmış ve 
önemli gelişimlerin kaydedilmiş olduğu gerçeğinin yanı 
sıra batıcı ve statükocu dış politika anlayışının birkaç 
istisna dışında genelde devam ettiğini görmekteyiz.
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önüne alındığında Türkiye’nin 
Suriye ile ‹srail’i barıştırma-
sı demek bu desteğin bitece-
ği ve Filistin Davası’nın büyük 
zarar göreceği anlamına gelmek-
teydi. Nitekim ‹srail’in 2008 
yılında Gazze’ye yönelik sal-
dırısı bu süreci baltalamış ve 
Suriye ile ‹srail arasındaki barış 
gerçekleşmemiştir. 2008 yılın-
daki Gazze’ye yönelik saldırılar 
Türkiye ve ‹srail arasındaki iliş-
kilerin söylem temelli gerilme-
ye başladığı ve çeşitli diplomatik 
krizlerin yaşandığı süreç olmuş-
tur. Bununla birlikte her iki ülke 
arasındaki yakın ilişkiler her 
sorunun kısa bir süre içinde tela-
fi edilmesi ile sonuçlanmıştır. 
Nitekim Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde konuşma yaptırı-
lan ‹srail Devlet Başkanı Şimon 
Peres’le Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan arasında Davos’taki 
Dünya Ekonomi Forumu’nun 
Gazze ile ilgili olan oturumun-
da gerçekleşen sert atışmalar 
sonrası Başbakan Erdoğan otu-
rumu terk etmişti. Fakat ola-
yın ardından gelen açıklama-
da Başbakan Erdoğan tepkisinin 
oturum başkanının süre verme-
mesine yönelik olduğunu ifade 
etmişti. Yakın zamanda Türkiye 
televizyonlarında yayınlanan bir 
dizi ile ilgili ‹srail Devleti’nin 
tepkisi ve Türkiye’nin Telaviv 
Büyükelçisi’ne yönelik gös-
terilen tavır iki ülke arasın-
da ciddi bir krize neden olmuş 
fakat hemen ardından ‹srail’in 
OECD üyeliğini Türkiye onay-
layarak iki ülke arasındaki iliş-
kiler yeniden normalleşmiş-
ti. Son olarak 31 Mayıs 2010 
tarihinde Gazze’ye yardım götü-
ren gemilere ‹srail’in saldırma-

sı sonrası ortaya çıkan krizde 
yine Türkiye-‹srail ilişkileri-
nin ve Türkiye’nin Batı eksen-
li politikasından çok uzaklaşma-
dan yürütmeye çalıştığı bir kriz 
olmuştur. 

‘Mavi Marmara Krizi’ ola-
rak nitelendirilen bu son olay-
da Türkiye diplomatik yollar-
la sorunu çözme girişiminde 
bulunurken bir taraftan da dev-
let büyükleri sert açıklamalar-
da bulunmuşlardır. Tüm dün-
yanın ayaklandığı, sivil oluşum-
ların büyük tepkiler gösterdi-
ği bu olayın ardından Başbakan 
Erdoğan ve diğer yetkililerin 
‹srail’e yönelik eleştirileri yürek-
lere su serpmiş, gerek Türkiye’de 
gerek Araplar nezdinde ve tüm 
dünyada Başbakan Erdoğan’ın 
itibarı önemli ölçüde artmıştır. 
Arap ülkelerinde yapılan gös-
teriler ve buralarda Başbakan 
Erdoğan lehine atılan slogan-
lar, Başbakan Erdoğan ve eki-
binin bu olayda önemli bir iş 
yaptığı yönünde bir algıyı orta-
ya çıkarmıştır. Hükümetin bu 
krizde söylem açısından başa-

rılı bir siyaset yürüttüğü kesin 
olmakla birlikte bu süreçte izle-
nen yolun siyasi ve diplomatik 
açıdan yeterli olup olmadığı ise 
başlı başına bir tartışma konusu-
dur. Bu nedenle Mavi Marmara 
Krizi’ni değerlendirirken sadece 
Başbakan Erdoğan’ın, Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun, 
Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’ün ya da diğer yetkilile-
rin açıklamaları ve sert ifadele-
ri üzerinden analizler yapmak 
çeşitli hatalara meydan vere-
cektir. Süreç iyi incelendiğin-
de Türkiye’nin öncelikli adım 
atmaktan ve karar almaktan 
kaçındığı ve temkinli bir siyaset 
izlediği ve tüm dengeleri gözetti-
ği ortaya çıkmaktadır. 30 Mayıs 
gecesi saat 23.00 suları itibariy-
le ‹srail Donanması’na ait savaş 
gemilerinin Gazze’ye giden yar-
dım konvoyuna yönelik tacize 
başladığının haberleri gelmeye 
başladı. Sabah saat 04.00-05.00 
arasında ise ‹srailli askerlerin 
operasyona başladığı ve ger-
çek mermi kullandıklarının ve 
buna ek olarak gemide ölü ve 
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yaralıların olduğunun haberle-
ri geldi. Gece boyunca yaşa-
nan sıcak saatlerde ne Dışişleri 
Bakanlığı’ndan ne de başka bir 
Hükümet yetkilisinden ‹srail’in 
başlatmış tacizi ya da saldırı-
yı derhal sonlandırmasına yöne-
lik herhangi bir açıklama gel-
medi. Uluslararası sularda, için-
de farklı ülkelerden ve farklı 
kurumlardan yardım gönüllüle-
rini ve insani yardım taşıyan, 
herhangi bir silahın bulunma-
dığı yetkililerce tasdik edilmiş, 
Türk bayrağı taşıyan gemilerin 
de olduğu konvoya uluslarara-
sı sularda yapılan taciz ve saldı-
rıya karşı Türk tarafı sessiz kal-
makla yetinmiştir. Herhangi bir 
açıklama yapmaktan uzak dur-
mayı ve olayların nasıl gelişe-
ceğini görmek için beklemeyi 
tercih eden Türk tarafından ilk 
açıklama saldırıdan birkaç saat 
sonra Dışişleri Bakanlığı’nca 
yapılmıştır. Açıklamada ‹srail’in 
insani yardım taşıyan gemi-
lere açık sularda saldırması-
nın uluslararası hukuka aykı-
rı olduğu vurgulanmış, ‹srail’in 
uluslararası hukuku ihlal etti-
ği ve bu saldırının sonuçları-
na katlanacağı ifade edilerek 
‹srail “en ağır şekilde” protes-
to edilmiştir.3 ‹lk etapta daha 
sert bir açıklama yapmaktan geri 
duran Dışişleri ilerleyen saat-
lerde de Türkiye’nin Telaviv 
Büyükelçisi’ni geri çağırdığı-
nı açıklamıştır. Bununla birlik-
te konvoyda gemi ve katılım-
cıları bulunan Yunanistan ve 
‹spanya gibi ülkeler elçileri-
ni geri çağırma noktasında çok 
daha hızlı davranmış ve Türkiye 
ancak elçisini dördüncü sırada 
geri çağıran ülke olabilmiştir.

Saldırının gerçekleştiği esna-
da Latin Amerika gezisinde olan 
Başbakan Erdoğan gezisini yarı-
da keserek Türkiye’ye dönme 
kararı almış ve ilk açıklaması-
nı Şili dönüşünde olaydan yak-
laşık yarım gün geçtikten sonra 
yapmıştır. Türkiye’ye döner 
dönmez havalimanında önem-
li açıklamalar yapacağını ifade 
eden Başbakan Erdoğan alınan 
kararın Türk milletine hayırlı 
olması temennisinde bulunmuş-
tur. Başbakan Erdoğan’ın, hava-
limanından TBMM’deki grup 
toplantısına geçeceği ve açık-
lamaları orada yapacağı daha 
önceden açıklanmasına rağ-
men sonradan program değiş-
tirilmiş ve Başbakan Erdoğan 
öncelikli olarak Başbakanlığa 
gitmiştir. Bir saati aşkın bir süre 
Başbakanlıkta kalan Erdoğan 
grup toplantısında ‹srail’e yöne-
lik sert açıklamalarda bulunmuş, 
‹srail’e lanet etmiş ama bunun-
la birlikte önemli yaptırımların 
olduğu kararlar açıklamamıştır. 
Konuşmanın sert olması diplo-
matik alanda yaptırımların ola-
cağı anlamına gelmemektedir. 
Nitekim krizin hemen ardın-
dan sadece ‹srail’le yapılacak 
üç askeri tatbikatın ve iki ülke 
genç futbol milli takımı arasın-
da yapılacak maçın iptal edil-
diği yönünde bir açıklama gel-
miştir. Bu durum iki ülke arasın-
daki ilişkilerin aslında ne kadar 
sıkı olduğunun da bir başka 
göstergesi olmuştur. Davos’ta 
Başbakan Erdoğan, ‹srail Devlet 
Başkanı Şimon Peres’e yöne-
lik “Siz öldürmeyi iyi bilirsiniz” 
ve “Plajlarda masum çocukla-
rı nasıl katlettiğinizi iyi biliyo-
ruz” şeklinde ifadelerde bulun-

masına rağmen hâlâ ‹srail ile 
ortak askeri tatbikat anlaşma-
ları imzalanabildiği ortaya çık-
mıştır. Hükümet’in tatbikatları 
ve futbol maçlarını iptal etmesi 
diplomatik sahada yeterli ceva-
bı vermek anlamına asla gelme-
mektedir. Bu bağlamda Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun 
gayretleri sonucu krizde önem-
li adımlar atılmış, Davutoğlu 
ABD Dışişleri Bakanı Hillary 
Clinton ile olay üzerine uzun 
bir görüşme yapmış ve ‹srail’in 
cenazeleri ve tutukluları derhal 
serbest bırakmasını ifade etmiş-
tir. Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’ni acil toplantıya çağı-
ran Davutoğlu, kurulda ‹srail’e 
yönelik sert açıklamalar-
da bulunmuş ve BM Güvenlik 
Konseyi’nden ‹srail’e aleyhine 
sert bir kınama çıkarılmıştır. Bu 
anlamda önemli bir başarı sağ-
layan AK Parti Hükümeti kriz 
süresi boyunca ‹srail’in tavrına 
göre tavır geliştirme siyaseti izle-
meyi tercih etmiştir. Bu durum 
Hükümet’in saldırı sonrası aktif 
bir siyasetten ziyade daha pasif 
kalarak gelişmelere göre siyaset 
belirlemesi anlamına gelmekte-
dir. 

Kriz süresince radikal ve ani 
kararlar almaktan uzak dur-
mayı tercih eden AK Parti 
Hükümeti’nin söylem düzeyin-
de göstermiş olduğu başarıyı 
diplomatik sahada da gösterdi-
ğini söylemek çok fazla müm-
kün olmamaktadır. AK Parti 
Hükümeti’nin girişimleri elbette 
önemli girişimler olmakla bera-
ber artık bu durum bir bakıma 
Türkiye için diplomatik saha-
da ‘namus borcu’na dönüşmüş-
tür. Çünkü masum Türk vatan-
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daşları ‹srailli askerler tarafın-
dan resmi emirle açık sular-
da öldürülmüştür. Bu neden-
le siyasi ve diplomatik girişim-
lerin başlatılmasından daha 
doğal bir şeyin olması elbet-
te düşünülemez. Bununla birlik-
te Hükümet bu süreçte birçok 
dengeyi göz önünde bulundur-
maya çalışmıştır. Hem ‹srail’le 
sahip olduğu bağlar hem Batı 
dünyası hem de Ortadoğu ekse-
ninde birçok denge bu süreç-
te Hükümet’in tavır ve siyase-
tini doğrudan etkilemiştir. ‹kili 
ilişkilerin daha çok gerilmeme-
si için Türkiye bu süreçte söy-
lem açısından değil ama siyasi 
ve diplomatik açıdan daha iti-
dalli taraf olmayı tercih etmiş-
tir. Nitekim Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül’ün yakın zaman 
önce yaptığı “‹srail’in özür dile-
mesi ve maddi ve manevi taz-
minat ödemeyi kabul etmesi 
halinde ilişkilerin düzelmemesi 
için hiçbir gerekçe kalmayacak-
tır” açıklaması Türk tarafının 
‹srail’le olan ilişkileri koparama-
yacağı gerçeğini bizlere göster-
mektedir. Krizin başlangıcından 
itibaren Hükümet tüm adım-
larını ‹srail’e göre atma yolu-
nu açık bir şekilde tercih etmiş-
tir. Nitekim ‹srail’e yönelik 
uygulanacak olan eylem planı-
nın kademeli oluşunun en bariz 
göstergesi de budur. Bu süreç-
te Türkiye ‹srail’in yakınlaşma-
sına ya da uzaklaşmasına göre 
siyaset izleyecektir. Şu ana kadar 
iki ülke arasında defalarca siya-
si ve diplomatik kriz yaşanması-
na rağmen ticari ve askeri ilişki-
ler iyi bir şekilde devam etmiş-
tir. ‹ki ülke arasındaki ilişkilerin 
seyri noktasında bundan sonraki 
askeri ve ticari ilişkilerin nasıl 

şekilleneceği hususu da bizlere 
önemli ipuçları verecektir.

Mavi Marmara Krizi, AK 
Parti Hükümeti’nin hem ‹srail’le 
olan ilişkilerinin hem de gele-
neksel Türk dış politikası çerçe-
vesinde hareket edip etmediği-
nin sınanması açısından önem-
li bir olaydır. Hükümet’in şu 
ana kadar bu olaydaki tavrı iki 
ülke arasındaki ilişkilerin çok 
sıkı olduğunu, söylem temelli 
sert eleştirilerin olmasına rağ-
men siyasi alana bunların çok 
fazla yansıtılmak istenmediğinin 
bir göstergesidir. Bu krizin diğer-
lerinden en büyük farkı, bu sefer 
masum insanların ‹srail askerle-
rince katledilmiş olmasıdır. Bu 
krizin çözümü daha zor gözük-
mekle beraber ‹srail özür dile-
meyi ve tazminat ödemeyi kabul 
ettiği takdirde ilişkilerin tek-
rar düzeleceği ve bu olayın iki 
ülke tarihine talihsiz bir vaka 
kaydıyla düşüleceği ön görül-
mektedir. Hükümet’in Ortadoğu 
bölgesinde talip olduğu konum 
yakın ve orta vadede ‹srail’le 
ilişkilerini koparmasının müm-
kün olmadığını bizlere göster-
mektedir. Bölgesel çıkarları ve 
küresel güçlerin talepleri nokta-
sında ‹srail ile sıkı ilişkilere geç-
mişten beri sahip olan Türkiye 
bu konumundan bugün itibariy-
le vazgeçemeyecektir. Türkiye 
ve ‹srail arasında ilişkilerin kop-
ması bu süreçte sadece ‹srail’in 
ilişkileri koparma isteğine bağlı 
olacaktır. Türkiye, ‹srail süreci 
zorlaştırmadığı müddetçe yaptı-
rım uygulama kararı almayacak 
ve krizi söylem üzerinden yöne-
tip toplumu rahatlatırken izleye-
ceği siyasetle de ilişkileri yeni-
den tamir etmeye çalışacaktır. 
Türkiye bu olay da duygulardan 

yoksun bir tavır sergilememek-
le birlikte duygusal bir yol da 
izlememiştir. Söylemler üzerin-
den duygularını ifade ederken, 
bölgesel ve küresel gerçeklikle-
ri göz önüne aldığı ve duygular-
dan sıyrıldığı bir siyaset uygula-
mıştır. Türkiye’nin bu izlediği 
süreçle ilgili en önemli sınama-
nın şu soruyla yapılması müm-
kün görünmektedir: O konvoy-
da yer alan Türk vatandaşları-
nın hiçbirisi zarar görmeseydi ve 
ölüler ile yaralılar konvoya katı-
lan başka ülkelerin vatandaşla-
rından olsaydı yine Türkiye ve 
‹srail arasındaki kriz bu noktala-
ra ulaşır mıydı? ‹ki ülke arasın-
daki ilişkiler ve AK Parti’nin dış 
politikasının geleneksel Türk 
dış politikası ile paralel yön-
leri göz önüne alındığında bu 
sorunun cevabının olması gere-
ken olmayacağı düşünülmekte-
dir. Bu açıdan bakıldığında yazı-
nın başında da ifade edildiği 
gibi uluslararası ilişkilerde bir 
olayı sadece olduğu haliyle değil 
başka açılarıyla ve başka bağ-
lamlarda daha geniş bir kapsam-
da analiz etmek karşımıza çok 
daha farklı tabloları çıkarabil-
mektedir. Tıpkı Mavi Marmara 
Gemisi’ne yapılan saldırılar son-
rası başlayan süreci farklı yönle-
riyle incelediğimizde karşımıza 
çıkan tablo gibi.
_______________________
1  Türk dış politikasının temel ilkeleri ve yapısı 
hakkında daha geniş bilgi için, Bkz. Baskın Oran, 
“Türk Dış Politikasının Teori ve Pratiği”, Türk Dış 
Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, 
Belgeler, Yorumlar Cilt- I 1919–1980, Ed. Baskın 
Oran, ‹stanbul, ‹letişim Yay., 2009, ss.17-93. 
2  Mehmet Şahin, “Türkiye’nin Orta Doğu 
Politikası: Süreklilik ve Değişim”, Akademik Orta 
Doğu, 4:2, 2010, s. 14.
3 http://www.mfa.gov.tr/no_-115_-31-mayis-
2010_--gazze_ye-insani-yardim-filosuna-israil-
savunma-kuvvetleri-tarafindan-guc-kullanilmasi-
hk_.tr.mfa (31 Mayıs 2010).



DOSYA

98 Umran HAZİRAN 2010

 Şerife Gül ARIMAN

İsrail Orman Kanunları ile 

Uluslararası Hukukun
Katli

H edeflerini hep sivil-
ler olarak belirleyen 
‹srail, bu kez de insa-

ni yardım taşıyan, bir yaşından 
seksen yaşına kadar farklı yaş 
gruplarının ve farklı ülke vatan-
daşlarının içerisinde bulundu-
ğu Mavi Marmara gemisinde-
ki aktivistlere silahla saldırdı, 
9 kişinin hayatını kaybetmesi-
ne, pek çok kişinin yaralanma-
sına sebep oldu. Ayrıca, yolcula-
rın eşyaları ile götürülen insani 
yardım malzemeleri gasp edildi, 
gemiye el kondu. Devlet  eliyle 
terör suçu işlendi, yaşam hakkı-
na, vücut bütünlüğüne müdaha-
le edildi; medya terörü yaşatıl-

dı, bağımsız karasularından geçiş 
serbestisi tanınmayarak ulusla-
rarası hukuk katledildi. 

‹srail’in kendi koyduğu 
orman kanunları ile uluslarara-
sı hukuku katli yeni değil. 27 
Aralık 2008-18 Ocak 2009’da 
“Dökme Kurşun Operasyonu” 
ile Gazze Halkına 1967’den bu 
yana en büyük katliamı gerçek-
leştirmişti. Ondan 6 ay önce  
“Sıcak Kış Operasyonu”...

Daha önce 2006 yılında “Yaz 
Yağmurları” ve “Güz Bulutları 
Operasyonları” ve daha nicele-
ri ile kasıtlı ve sistematik olarak 
binlerce kişinin hayatını kaybet-
mesine, yaralanmasına, mal var-
lığının zarar görmesine neden 
olmuştu. Ayrıca Gazze’ye giriş 
çıkışları kontrol altında tuta-
rak, bölgenin dış dünya ile irti-
batını koparmış ve Gazze’yi açık 
bir hapishane haline getirmiş-
ti. Utanç Duvarları, Tutuklama 
Merkezleri ve gizli hapishanele-
ri ile ‹srail halihazırda uluslara-
rası hukuku katletmekteydi. 

Ancak Mavi Marmara’ya 
yapılan saldırı, dünya kamuoyu-

na ‹srail’in insani yardıma dahi 
ne kadar insanlık dışı bir müda-
hale yapabileceğini göstermiş-
tir. ‹srail hükümeti, yetkilile-
ri ve operasyonda bulunan kişi-
lerce uluslar arası hukuk açık-
ça ihlal edilmiş ve devlet eliy-
le terör suçu işlenmiştir. Uluslar 
ararası adalet mekanizmasının 
çalıştırılması, insanlığa karşı 
işlenen suçlarda, savaş ve soy-
kırım suçlarında yargılama yet-
kisi bulunan Uluslararası Ceza 
Mahkemesi’nde söz konusu kişi-
lerin yargılanmaları gerekmek-
tedir. 

Yola Çıkmadan Önce ‹zin Almak 
Gerekir miydi?

“Dökme Kurşun Operasyonu” 
sonrasında Gazze’yi bir yan-
gın yerine dönüştüren ‹srail, 
Gazze’nin kara, deniz ve hava 
yolu ile her türlü ilişkisini belir-
leme yetkisini kendinde görerek 
halkı bu yangının içinde bırak-
mak istemekte ve toplu olarak 
cezalandırmaktadır. Halkın 
soluduğu havaya kadar uygula-
dığı ambargo BM ve Uluslararası 
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Af Örgütü tarafından toplu 
cezalandırma olarak nitelendi-
rilmiş olup, toplu cezalandırma 
yöntemi ise Cenevre Sözleşmesi 
ile yasaklanmıştır. 

Bununla birlikte, BM dahil 
pek çok uluslar arası örgüt tara-
fından ambargonun hukuksuz-
luğu ilan edilmiş, kaldırılması 
gerektiği belirtilmiştir. ‹srail’in 
hukuk tanımazlığına rağmen 
uyguladığı orman yasaları yine 
de göz ardı edilmeyerek, yet-
kililer tarafından bir buçuk 
yıl önce söz konusu yardımın 
Gazze’ye götürüleceği belirtil-
miş, ‹srail elçiliklerinden bu 
vesileyle görüşme talep edilmiş, 
ancak cevap alınamamıştır. 
Mavi Marmara’nın ‹srail’e değil, 
Gazze’ye gidiyor olması, ‹srail’in 
karasularının çok ötesinden 
seyredecek olması, ayrıca uygu-
lanan ambargonun hukuk ve 
insanlık dışı olduğu göz önüne 
alındığında ‹srail’den izin bek-
lenmesi söz konusu değildi.

Açık Denizde Müdahale
Mümkün mü?

Açık Denizlerin Serbestisi 
‹lkesi’ne göre karasularının 
azami genişliği 12 mil’dir ve dev-
letlerin kendilerine ait olan bu 
12 mil’lik alanda dahi yetkile-
ri devlet terörü uygulayabilecek 
kadar sınırsız değildir. 12 mil’in 
dışında kalan açık denizlerden  
ise  herkesin eşit olarak yarar-
lanma ve serbest geçiş hakkı var-
dır. Açık denizlerin hukuki reji-
mini belirleyen bu ilke Birleşmiş 
Milletler Deniz Hukuku 
Sözleşmesi (BMDHS)’nin deva-
mı maddelerinde de düzenlen-
mektedir. BMDHS’nin 86. mad-
desinde açık denizin, bir devle-
tin münhasır ekonomik bölge-
sine, karasularına veya iç suları-
na veya takımada sularına dahil 
olmayan tüm deniz alanını kap-
samadığı ve açık denizlerin sahi-
li bulunsun veya bulunmasın 
bütün devletlere açık olduğu 
belirtilmiştir. Ayrıca 87. mad-
desinde de karasularının geniş-

liğinin tespit edilen esas hat-
lardan itibaren 12 deniz mili-
ni geçemeyeceği ifade edilmiş-
tir.  Saldırının uluslararası kara-
suları sınırı olan 12 milin dışın-
da gerçekleşmiş olduğu  elde 
edilen verilerle sabit olduğun-
dan, ‹srail’in söz konusu gemile-
ri açık denizden geçerken tutma 
ve müdahalede bulunması ulus-
lararası hukuka aykırıdır. 

 Söz konusu sözleşmeye taraf 
olsun olmasın tüm devletler için 
12 mil’lik karasuları sınırı genel 
kabul görmüş olup, bu sınır en 
çok 20 mil’e kadar genişleti-
lebilir. Ancak ‹srail karasuları-
nın genişliğini 68 mil’e çıkara-
rak insani yardım malzemele-
ri taşıyan Mavi Marmara gemi-
sine silahlı saldırıda bulunmuş, 
gemilerin açık denizlerden ser-
best geçiş hakkını ihlal emiştir. 

‹srail’in Gemileri ‹zleme Hakkı 
Var mıydı?

‹srail, gemileri izleme hak-
kını kullandığını belirtmiş ve 
hukuksuzluğunu meşrulaştır-
maya gayret etmiştir. Ancak 
Birleşmiş Milletler Deniz 
Hukuku Sözleşmesi’ne göre; 
izleme hakkının sahildar dev-
letin kendi karasularından geç-
mekte olan bir gemi için kul-
lanılabileceği ve bir sahildar 
devletin yetkili makamları, bir 
yabancı devlet uyruğunda bulu-
nan geminin kanunlarına aykı-
rı hareket ettiğine ilişkin yeterli 
kanıya sahip olurlarsa, söz konu-
su yabancı gemiyi izleyebilecek-
leri belirtilmiştir. Sahildar dev-
letin iç sularına, takımada sula-
rına, karasularına veya bitişik 
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bölgesine giriş yapmış olması ve 
durma işaretinin yabancı uyruk-
lu geminin görebileceği veya işi-
tebileceği bir mesafeden veril-
mesi gerekmekte olup, ‹srail’in 
düzenlemiş olduğu operasyonun 
açık denizde gerçekleşmesi sebe-
biyle izleme hakkının da olma-
dığı ortadadır. 

Meşru Müdafaa Hakkı Kimindi?
‹srail La Haye Yönet-

meliği’nin md. 23/c; IV. CS md. 
3, 13-23; I No’lu Protokol’ün 
md. 48-58 maddelerine göre 
siviller, sivil halk ve sivil hedef-
lerle “askerî” hedefler arasın-
da ayrım yapılmasını öngören 
kuralları ihlal etmiştir. Ayrıca 
‹srail La Haye Yönetmeliği’nin 
md. 23/c çerçevesinde “orantı-
sız” bir biçimde kuvvet kullan-
mış olup, bu saldırının gerek-
çesi olarak da meşru müdafaa 
hakkını kullandığını belirtmiş-
tir. Operasyonel düzeyde gerçek-
leştirilen saldırının görüntüle-
ri televizyonlarda naklen yayın-
lanmış, kullanılan silahlara iliş-
kin tüm bilgiler Adli Tıp rapor-
larında yer almıştır. Açık deniz-
de ilerlemekte olan bir gemiye 
yapılan saldırıda meşru müda-
faa hakkı kullanıldığı iddia edi-
lirken, devletlerin kuvvete baş-

vurma yasağı kapsamı genişle-
tilmektedir. Meşru müdafaa’yı 
meşru ölçülerden uzaklaştırabi-
lecek bir biçimde genişletmek, 
devletlerin kuvvete başvurma 
yasağını genişletmeleri anlamı-
na gelir. Kaldı ki, Akdeniz’in 
ortasında sivil bir gemiye yöne-
lik gerçekleştirilen korsanlık, 
devletin değil, yolcuların meşru 
müdafaa hakkını doğurmakta-
dır.

Diğer Suçlar ve 
Yargılama Yetkisi

‹srail, Mavi Marmara 
Gemisi’ne gerçekleştirdiği sal-
dırı sonucunda Gazze’ye uygula-
dığı ambargo ve şiddete yönelik 
korkunç tabloyu dünya kamuo-
yuna göstermiştir. Sadece insani 
yardım taşıdığını belirten sivil-
lere karşı gerçek silahlarla sal-
dırarak devlet terörü işlemiştir.

‹srail, kasten öldürme, kas-
ten yaralama, hürriyetinden alı-
koyma, mala zarar verme, haber-
leşmenin engellenmesi, işken-
ce ve medya terörü  gibi suçların 
tümünü işlemiştir.  

‹srail geminin dünya ile bağ-
lantısını koparmak için karart-
malar yapmış, ‹HH internet site-
si defalarca hacker saldırılarına 
uğratılmıştır. Gerçeklerin ortaya 

çıkmasını engellemek amacıyla 
haber alma özgürlüğünü engel-
lemiş, 31 Mayıs tarihi itibariyle 
gemi ve gemideki yolculara ulaş-
ma imkanını ortadan kaldırmış-
tır. ‹srail, insanların haber alma 
haklarını ve ifade özgürlükleri-
ni zorba yöntemlerle kasten çiğ-
nemiştir.

Saldırı açık denizde 
gerçekleştiği ve Türk vatan- 
daşlarına karşı suç işlendiği için 
Türk Ceza Kanunu çerçevesinde 
Türkiye kanunları geçerli 
ve mahkemeleri yetkilidir. 
Buna göre; TCK 8. Maddesi 
b bendinde  “Açık denizde 
ve bunun üzerindeki hava 
sahasında, Türk deniz ve hava 
araçlarında veya bu araçlarla 
işlendiğinde Türkiye’de 
işlenmiş sayılır” şeklinde ifade 
edilmektedir. Ancak suçluların 
Türkiye mahkemelerinde 
yargılanması pratikte mümkün 
görünmemektedir. Bu sebeple 
açık denizde işlenmiş olan 
bu suçun faillerinin uluslar 
arası mekanizmalar tarafından 
yargılanmaları, yaptırıma tabi 
tutulmaları; bunun için de 
kamuoyu sesinin güçlü tutulması 
gerekmektedir. 
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Çok Uluslu Erdemliler Birliği

ÖZGÜR GAZZE HAREKETİ
(Free Gaza Movement)

Ömer Behram ÖZDEM‹R

31 Mayıs’ta sabaha 
doğru Akdeniz’de 
uluslar arası sular-

da Mavi Marmara gemisine yapı-
lan kanlı ‹srail operasyonu sonu-
cu Gazze sorunu tekrar dünyanın 
gündemine birinci sıradan girer-
ken Mavi Marmara gemisinin 
bağlı bulunduğu Gazze’ye insani 
yardım hareketinin Türkiye aya-
ğında işlev sahibi olan ve yar-
dım hareketinin bir nevi dinamo-
su olan ‹HH da hem Türkiye’nin 
hem de dünyanın gündemine giri-
verdi. Türkiye’nin ve hatta bölge-
nin en büyük insani yardım kuru-
luşu olan ‹HH’yı sadece ‹slami 
hassasiyetleri ve Müslüman imajı 
nedeniyle kendi değer yargıları-
na göre marjinal örgütler sınıfı-
na sokmak isteyen ‹srail medyası 
ve ‹srail sermayesi güdümündeki 
diğer ülkelerdeki medya kuruluşla-
rı Gazze’ye yardım amacıyla giden 
bu filonun barışçıl amaçlarla böl-
geye gitmediğini ve HAMAS’la 
bağlantılı olduğunu iddia ettik-
leri ‹HH’nın organize ettiği bir 
korsan oluşum olduğu propagan-
dasını yaparlarken bu filonun ve 
son yıllarda Gazze’ye yapılan her 
yardım hareketinin organizasyo-
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nunda hep ön sıralarda yer 
alan “Free Gaza Movement”ı 
(Özgür Gazze Hareketi) bile-
rek göz ardı etmişlerdir. 
Gazze’deki ‹srail ablukasının 
kalkması ve Gazze’nin her açı-
dan bağımsızlığını kazanma-
sını amaç edinmiş olan FGM 
(Özgür Gazze Hareketi) 2008 
yılında faaliyete geçmiş, bir 
çok ülkeden katılımcılarıyla 
çok uluslu bir yapıya sahip 
durumda. FGM katılımcıla-
rı, amaçları ve eylemleri ile 
Gazze’nin vicdanı olan her-
kesin derdi olan uluslar arası 
bir sorun olduğunun bir nevi 
kanıtıdır. FGM’yi daha yakın-
dan tanıyacak olursak…

Hareketin Destekleyicileri
Destekleyicileri arasında ‹ngi-

liz eski parlamenter ve savaş kar-
şıtı politikacı George Galloway, 
düşünür Noam Chomsky ve Nobel 
Barış Ödülü sahibi Güney Afrika 
Anglikan Kilisesi Başpiskopos’u 
Desmond Tutu’nun da bulundu-
ğu FGM Ağustos 2008’den beri 
Gazze ablukasının kaldırılması 
için yapılan neredeyse tüm ulus-
lar arası eylemlerde başı çekmiş ve 
bu eylemlerde ‹HH, International 
Solidarity Movement (ISM),  The 
Palestinian Centre for Human 
Rights (PCHR), ‹srailli insan 
hakları örgütü ICAHD ve George 
Galloway’in kuruluşuna öncülük 
ettiği Viva Palestina gibi pek çok 
kuruluşla da işbirliği içine gir-
miştir. Ağustos 2008’de FGM ve 
ISM ortak olarak ilk yardım filosu 
hareketini Yunanistan-G.Kıbrıs-
Gazze hattı üzerinden gerçekleş-
tirmiştir. 300.000 doları aşkın 
bağış kısa zamanda toplanmış ve 
bu ilk yardım filosu “Liberty” ve 
“Free Gaza” adı verilen iki gemiy-
le Gazze’deki çocukların tedavi-

sinde kullanılmak üzere 200 adet 
işitme cihazını bölgeye götürür-
ken 14 farklı ülkeden 40 aktivis-
tin katıldığı bu filo Gazze’deki 
dramın boyutlarının aktivistlerin 
ülkelerinde de anlatılması ve gün-
deme gelmesi manasına geliyordu. 
1967’den beri ilk defa uluslar arası 
nitelikteki bir gemi Gazze’ye gel-
miş oluyordu böylece. 

‹kinci filo aynı yıl Ekim ayı-
nın sonlarına doğru “Dignity” tek-
nesi ile yola çıkmıştır. ‹srailli yet-
kililer ilk önce tekneyi durdura-
caklarını belirtmiş olsalar da son 
anda müdahale etmekten vazgeç-
mişlerdir. Tıbbi yardım ile dolu 
olan “Dignity” teknesi içlerin-
de daha sonra MV Rachel Corrie 
gemisiyle yola çıkıp yarı yolda 
‹srail müdahalesine maruz kala-
cak Kuzey ‹rlandalı barış aktivis-
ti Mairead Corrigan ve Filistin 
Parlamentosu’ndan siyasetçi ve 
aktivist Mustafa Barguti’nin de 
bulunduğu 26 aktivist ile Gazze’ye 
ulaşarak bir kez daha ablukayı del-
miştir.

2008 Aralık ayı ve 2009 
Ocak ayı’nda ise FGM iki defa 
daha Gazze ablukasını delme 
teşebbüsünde bulunmuştur. 
‹srail’in Gazze operasyonları 
esnasında 29 Aralık 2008’de  
Güney Kıbrıs’tan Gazze’ye 
3,5 ton tıbbi malzeme götür-
mek için yola çıkan “Dignity” 
‹srail donanmasını aşamaya-
rak Gazze’ye ulaşamamıştır. 
FGM yetkilileri ‹srail gemi-
lerinin önce kendi gemileri-
ne bilerek çarptığını ardından 
gemiye yakın mesafeden deni-
ze doğru makineli tüfek atışı 
yaptıklarını iddia ederken 
‹srail’li yetkililer çarpma ola-
yının nedeni olarak “Dignity” 
ile ‹srail donanması arasında 

sağlıklı telsiz iletişimi kurulama-
masını neden olarak göstermiştir. 

Hasarlı “Dignity” Lübnan’a 
demirlerken takip eden 2009 
yılı Ocak ayında FGM bu sefer 
Yunanistan bandıralı “Arion” 
feribotu ile Gazze’ye ulaşmak için 
harekete geçti. Çoğu doktor olan 
21 aktivisti taşıyan feribot ‹srail 
donanmasının geri çekilin uyarısı 
sonucu bu yolculuğu yarıda bırak-
mak zorunda kalmıştı. Şubat’ta 
FGM ve “Kuşatmaya Karşı Filistin 
Ulusal Komitesi”nin (Lübnan) 
bölgeye gönderdiği Togo bandıra-
lı “Tali” kargo gemisi içindeki 60 
tondan fazla insani yardım mal-
zemesi ile birlikte Gazze’ye doğru 
yola çıksa da ‹srail donanması 
gerçekleştirdiği bir operasyon ile 
gemiyi ele geçirmiş ve Ashdod 
limanına çekmiştir.

Ablukayı Delme Girişimleri
2009 Haziran’da tekrar hare-

kete geçen FGM “Arion” feribo-
tunun ismini “Spirit of Humanity” 
(‹nsanlığın Ruhu) olarak değiştir-
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miş ve 29 Haziran’da Larnaka 
limanından yola çıkmıştı. ‹çlerin-
de eski ABD Temsilciler Meclisi 
Üyesi Cynthia McKinney ve 
Nobel ödüllü aktivisty Mairead 
Corrigan olmak üzere 21 akti-
vistin yer aldığı yardım gemisin-
de  3 ton tıbbi yardım malzemesi 
ve cüzi miktarda inşaat malzeme-
si bulunmaktaydı. 30 Haziran’da 
‹srail donanması önce filoyu 
Gazze’ye doğru yola devam etme-
mesi için uyarmış ardından yolu-
nu keserek gemiyi Ashdod lima-
nına çekmiş, içindekileri de önce 
göz altına alıp ardından sınır dışı 
etmiştir. FGM’nin kurucuların-
dan olan Greta Berlin G.Kıbrıs’ta 
verdiği demeçte “ Gemimizi çalıp 
insanlarımız kaçırdılar. Kendimizi 
hakarete uğramış olarak görüyo-
ruz” demiştir. McKinney başta 
olmak üzere pek çok aktivist 
‹srail’in kendilerine imzalatmak 
istediği ‹srail’in ablukasını ihlal 
ettiklerini itiraf ettiklerine dair 
metni imzalamayı reddettikleri 
için sınır dışı edilme işlemleri 1 
haftaya kadar uzadı.

Anlaşılacağı üzere Mavi 
Marmara- MV Rachel Corrie-
Defne Y- Gazze- Sfendoni-
Eleftheri Mesogeios gemilerinden 
oluşan ve ‹srail’in sert ve kanlı 
operasyonuna maruz kalan son 
Gazze yardım filosunda olduğu 
gibi neredeyse son 2 yılda bölge-
ye yapılan tüm yardım ve ablu-
kayı delme girişimlerinde Özgür 
Gazze Hareketi’nin (FGM) büyük 
rolü vardır. Arjantin, Avustralya, 
Kanada, Şili, Danimarka, ‹ngilte-
re, Fransa, Almanya, Yunanistan, 
‹rlanda, ‹talya, Polonya ‹skoçya 
ve ABD’nin muhtelif eyaletleri 
olmak üzere yeryüzünün pek çok 
bölgesinden gönüllüler ve iştirak-
çiler ile uluslar arası örgüt sıfatını 

tam manasıyla karşılayan FGM’de 
George Galloway,  Cynthia 
McKinney gibi politikacılar, 
Yvonne Ridley gibi gazeteciler, 
Huwaida Araf  (ISM’nin kuru-
cularından) ve Caoimhe Butterly  
– vakti zamanında Cenin’de bir 
‹srail askeri tarafından yaralanmış 
olup başta Filistin olmak üzere 
Afrika’daki AIDS kurbanları ve 
Meksika’daki Zapatistalar gibi pek 
çok sorunlu bölgede barış elçi-
si olan ‹rlandalı bir aktivisit- gibi 
pek çok aktivist’in desteği ile var-
lığını sürdüren FGM’nin Gazze 
sorununda benimsediği 8 temel 
prensip kuruluşun soruna ve çözü-
müne bakış açısını anlamamızı 
sağlayacaktır. FGM’nin prensip-
leri doğrultusundaki vizyonunu 
anlamak Gazze’ye gerçekleştirilen 
yardım filolarının amacının ablu-
kayı kaldırmak ve Gazze’de insan-
ların insanca yaşamasına katkıda 
bulunmak olduğunu bir kez daha 
görmek anlamına gelmektedir. 

1- Hangi dinden, milletten, 
ırktan, devletten, kabileden olur-
sa olsun ve hangi dili konuşuyor 
olursa olsun herkesin insan hak-
larına saygı duyuyoruz.

2- 5 Haziran 1967’de ‹srail 
tarafından işgal edilen topraklarda 
yaşayan ahali’nin tüm BM çözüm-
lerine ve Uluslar arası hukuka 
uygun olarak uluslar arası sulara 
ve hava sahalarına engellenme-
den geçme hakkı vardır.

3- 5 Haziran 1967’de ‹srail 
tarafından işgal edilen toprak-
larda yaşayan ahali’nin ‹srail’in 
müdahale olmadan bölgenin tüm 
giriş ve çıkışlarını kontrol altında 
tutma hakkı vardır.

4-  ‹srail 5 Haziran 1967’de 
işgal ettiği bölgedeki tüm askeri 
varlığını geri çekmeli ve bu bölge-
lerde yaşayan farklı insanlara fark-

lı uygulanan tüm yasaları, yönet-
melikleri, talimatları ve uygula-
maları feshetmeli.

5- ‹srail 5 Haziran 1967’de 
işgal ettiği bölgeyi tecrit etmek 
amacıyla yaptığı tüm duvarları 
yıkmalı.

6-  Tüm Filistinli göçmenle-
rin, sürgün edilenlerin ve onların 
mirasçılarının ‹srail’deki ve işgal 
atındaki Filistin topraklarındaki 
evlerine dönme, hukuk yoluyla 
mülkerini geri alma, mülklerin-
de meydana gelen hasar ve kamu-
laştırma gibi hukuk dışı olaylar-
dan dolayı tazminat alma hakkı-
nı tanıyoruz. Bu bireysel bir hak 
olduğu için bireylerin kararı hari-
cinde müzakere konusu edilemez.

7- Filistin halkıyla tamamen 
dayanışma halindeyiz. Fakat hiç-
bir parti ya da örgütü destekle-
miyoruz.

8- Her zaman pasif direnişin 
prensiplerine bağlı kalacağımızı 
sözde ve özde kabul ediyoruz.
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Burhanettin CAN

Bir Devin Uyanışı:
Zalime Dur Diyen 
Türkiye

Giriş
Osmanlının yıkılmasından 

sonra İslam coğrafyası çok acı 
çekti, çok bedel ödedi. İşbirlikçi 
yönetimler üzerinden sömür-
geleştirilen ve kendi kültür ve 
medeniyetine yabancılaştırıl-
mak istenen bir ümmet, zaman 
zaman belli olaylara çok ciddi 
tepkiler vermektedir. ABD’nin 
11 Eylül’ünde halkın coşku-
su,  Irak, Afganistan işgalle-
rinde, Lübnan ve Gazze’nin 
bombalanmasında ümme-
tin tepkisi muhteşem olmuştur. 
İsrail’in Gazze’ye yardım götü-
ren İHH’nın “Rotamız Filistin 
Yükümüz İnsani Yardım” adlı 
Mavi Marmara gemisine bas-
kın yapmasının arkasından 
Türkiye’nin tepkisi, İslam coğ-
rafyasını bir kez daha ayağa kal-
dırmıştır. Mavi Marmara baskı-
nında öfke ile sevinç iç içedir. 
Öfke, ümmetin verdiği şehitler 
içindir, İsrail’in korsanlığı için-
dir. Sevinç ise, 1948’den beri 
İsrail’e destek çıkan ve onun 
yanında olan Türkiye’nin ortaya 
koyduğu sert tepkiden dolayıdır. 
Ümmet, Türkiye’yi kazandığı 

inancı ile sevinmekte bir liderin 
geri dönüşünü kutlamaktadır.

Ümmet, bunun yeni bir süre-
ci başlatacağını basiret ve fera-
setle görebilmektedir. Mavi 
Marmara olayı bu bölgede tüm 
taşları yerinden oynatan bir olay 
olarak tarihe geçecektir. Gazze 
yardım konvoyunu hazırlayan-
lar, belki de yaptıkları işin bu 
denli bir sonuç doğuracağını 
görmemiş ve de tahmin etme-
mişlerdir. Çünkü onların niyet-
leri sadece İsrail’in Gazze ablu-
kasına tüm dünyanın dikkatini 
çekmekti.

Bu çalışmada İsrail’in 
Mavi Marmara katliamının ve 
Türkiye’nin buna verdiği tepki-
nin nedenleri ve sonuçları üze-
rinde durulacak, yapılması gere-
kenler ile ilgili teklifler yapıla-
caktır.

‹HH  Konvoyunun Amacı
İsrail 1948 yılında Batının 

desteği ile Müslüman Halkın 
rızası hilafına zorla kurulmuş 
Müslüman halklar için gayrı 
meşru kabul edilen bir devlet-
tir. Birleşmiş Milletler’in ya da 

‘’İnsani yardım 
gemilerine silahlarla 
saldırıda bulunmak, 

masum insanları 
katletmek, sivil insan-
lara terörist muame-
lesi yapmak, insanlık 
açısından büyük bir 

sukuttur, alçakça bir 
pervasızlıktır. 

Zorbaların, 
haydutların, 

korsanların bile belli 
hassasiyetleri olur, 

belli ahlak kurallarına 
uyarlar. 

Hiçbir ahlak 
kuralına, hiçbir hassasi-

yete uymayana 
bu sıfatları 

yakıştırmak bile
iltifat olur.”

Başbakan
Tayyip Erdoğan
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İslam coğrafyasındaki işbirlik-
çi yönetimlerin onu kabul etmiş 
olması, ümmet nezdinde ona 
bir meşruiyet kazandırmamıştır. 
Ümmet, bütün baskı ve yıldır-
ma faaliyetlerine rağmen İsrail’i 
kabul etmemektedir. İsrail ise 
halkların düşüncelerini hiç kale 
almamakta, Siyonizm’in ön 
gördüğü ‘Büyük İsrail’i’ kur-
mak için şiddeti ve entrikayı 
her geçen gün artırmaktadır. 
Filistin bağımsızlık mücadele-
si, İsrail ve Batının yardımıy-
la bölünmüştür. Seçimle iş başı-
na gelmiş olan Hamas hareketi, 
ambargo ile halktan tecrit edil-
meye ve halk desteğinden mah-
rum edilmeye çalışılmaktadır. 

Gazze, Haziran 2007’den 
beri İsrail ve Mısır tarafından 
karadan ve denizden abluka 
altına alınmıştır. 2009 yılında 
İsrail’in ‘Dökme Kurşun’ ope-
rasyonu ile Gazze günlerce bom-
balanmış, tüm alt yapı neredeyse 
tahrip edilmiştir. Benzin, yiye-
cek, içecek, gıda bulunamamak-
tadır. Kanalizasyonlar sokakla-
ra akmakta, ilaç bulunamamak-
ta ve sağlık sorunları çözüle-
memektedir. Alt yapıyı onara-
cak inşaat malzemeleri Filistin’e 

sokulmamaktadır. Bu şartlarda 
yıkılan alt yapıyı tamir etmek 
mümkün değildir.

Diğer taraftan Batı Şeria, 8 
metre yüksekliğinde ve 730 km. 
uzunluğunda olması öngörülen 
bir duvarla tamamen dünyadan 
tecrit edilmek istenmektedir. Bu 
duvar tamamlandığında 200 bin 
Filistinli mağdur olacak ve Batı 
Şeria’nın %45’i daha (önem-
li sebze ve meyve bahçeleri) 
İsrail’in kontrolüne girmiş ola-
caktır. 

Gazze’de her geçen gün 
yaşam daha da kötüleşmektedir:

•“Her 5 Gazzeli’den 4’ünün 
insani yardıma ihtiyacı vardır. 

• Tedavi için ilaç bekleyen 
Gazzeli’lerin sayısı hızla çoğal-
maktadır.

• İlaçsızlıktan ölenlerin sayı-
sı artmaktadır.”(1)

2009 Ocak ayı. ‘Dökme 
Kurşun’ katliamı sırasında 
Gazzeli bir annenin,

 “Ne yapacağız? Nereye 
gideceğiz? Nerede yaşayalım? 
Yaşayacak yer mi var?” fer-
yadı başta Gazze olmak üzere 
Filistin’in tümünde yaşanan dra-
mın en çarpıcı bir ifadesidir. 

Birleşmiş Milletler adına 
Güney Afrikalı yargıç Richard 
Goldstone tarafından hazırla-
nan 15 Eylül 2009 tarihli 574 
sayfalık Goldstone Raporu’nda; 
İsrail’in, Filistin ve diğer işgal 
edilmiş Arap topraklarında  
“Gazze’lilerin beslenme, çalış-
ma, barınma, içme suyu, hareket 
serbestîsi ve adaletten yararlan-
ma hakkını kısıtladığını” belir-
terek insan hakları ihlallerinde 
bulunmakla İsrail’i suçlamakta-
dır. Raporda abluka için “insan-
lığa karşı işlenmiş bir suç” tanı-
mı yapılmaktadır(2).

Bütün bunlara rağmen BM 
tarafından İsrail’e hiçbir şey 
yapılamamış ve İsrail durduru-
lamamıştır.

21. Asırda Gazze, İsrail ve 
Mısır tarafından inşa edilen bir 
Nazi Kampı’dır. Hatta  Auswitch 
Nazi Kampı’ndan daha da kötü-
dür. İsrail ve Mısır, uyguladık-
ları abluka ile Gazze’lileri ya 
ölmeye ya da vatanlarını terk 
etmeye zorlamaktadır.
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İşte, başta Türkiye olmak 
üzere dünyanın her tarafından 
gelen ve konvoya katılan silahsız 
insanları (700’e yakın sivil akti-
vist, yardım sever kahraman),  
“Rotamız Filistin, Yükümüz 
İnsani Yardım” sloganıyla 
yola çıkarak 21. asırda İsrail 
ve Mısır tarafından inşa edilen 
Nazı Kampı’na tüm dünyanın 
dikkatini çekmek istemişlerdir. 
Amaçları, tüm dünyanın dikkati-
ni Gazze Nazi Kampı’nda olan-
lara çekerek ambargonun kaldı-
rılmasını sağlamaktı. “Rotamız 
Filistin, Yükümüz İnsani 
Yardım” konvoyu İsrail’in kara 
sularına kadar gelip içeri girmek 
isteyecek, İsrail müsaade etme-
diği taktirde kara sularının dışın-
da uluslar arası sularda bir ay 
kadar bekleyecekti. Böylelikle 
bir ay boyunca dünyanın günde-
minde yer alarak insanlığın dik-
katini, Gazze Nazi Kampı’na 
çekmeye çalışacaktı. İnsanlığın 
vicdanı harekete geçirilerek 
Filistin’de işlenen cinayetle-
re ortak olmamaları talebinde 
bulunulacaktı. İHH yöneticile-
ri yaklaşık dört ay boyunca bu 
amacı kamuoyuna duyurmaya 
çalışmışlardır. Yardım konvo-

yunun tek amacı budur. Bundan 
başka söylenen her söz, İsrail’in 
psikolojik savaş aygıtına hizmet 
etmekten başka bir anlam ifade 
etmemektedir.

‹lahi Tecelli: ‘Olması Gerekenin 
Olması ‹çin Buluşturmak’
İHH yöneticilerinin hesap 

edemediği şey, Siyonizm’in 
mantığının bu teşebbüse taham-
mül edemeyeceği ve ‘Kudurmuş 
Köpek’ Siyonist stratejisine göre 
davranacağıdır. Uluslararası 
sularda, uluslararası hukuku 
hiçe sayarak gemiye fiili müda-
hale edebileceği, İHH yöneti-
cilerinin havsalasına sığmamış, 
evlerine yapılan bir tecavüzü def 
etme refleksi ile bulabildikle-
ri su ve sopa ile İsrail’in haneye 
tecavüzünü engellemeye çalış-
mışlardır.  Sivil bir grup, dünya-
nın en iyi eğitilmiş ‘Şayetet 13’ 
özel birliğinin denizden çıkar-
ma harekâtını geri püskürtmüş, 
hava harekâtında ise 10 İsrail 
komandosunu esir almıştır. Sivil 
bir gemiyi 60 dakika boyunca 
teslim alamayan İsrail ordusu, 
Siyonist mantığın gereği olan 
‘Kudurmuş Köpek’ olarak ateş-
li silahlarla saldırıya geçip sivil 

direnişi kırmıştır. Yardım kon-
voyu 9 şehit, 40 gazi vermiştir. 

Mavi Marmara gemisinde hiç 
kimse İsrail kuvvetleri ile çatış-
mayı önceden düşünmemiştir. 
Eğer düşünmüş olsalardı yanla-
rında silah bulundururlardı. Su 
ve sopa kullanarak kendileri-
ni savunmuş olmaları bunun en 
temel göstergesidir. Eğer çatış-
mayı seçmiş olsalardı, gemiye 
inen ve esir alınan 10 askerin 
silahlarını denize atmaz, heli-
kopterden inenlere ateş açarak 
çok sayıda İsrail askerinin ölme-
sini sağlayabilirlerdi. Bu yapıl-
madığına göre niyet savaşmak 
değil, Gazze Nazi Kampı’na 
insanlığın dikkatini çekmekti. 
Yardım konvoyu şehit ve gazi 
vermiş olmasına rağmen yola 
çıkarken ki ahdine sadık kalmış-
tır. Bu açıdan kutlanmalıdır.

Ne konvoydakiler ne İsrail 
ve ne de dünya böyle bir sonu-
cu beklemiyordu. Beklenmeyen 
bu sonuç, uluslararası yardım 
konvoyunun mahiyetinden dola-
yı şok etkisi meydana getirip 
tüm dikkatlerin Gazze ve İsrail 
üzerinde yoğunlaşmasını sağla-
mıştır. Tarihte görülmedik bir 
şekilde tüm insanlık ayağa kalk-
mış, İsrail kınanmış hatta lanet-
lenmiştir. Türkiye’nin tavrı ise 
anında çok sert olmuştur. Tüm 
uluslar arası kuruluşlar harekete 
geçirilmiş ve de birçok ülkenin 
İsrail’i kınaması ve tavır alma-
sı sağlanmıştır. Bütün bu neden-
lerden dolayı  Yardım Konvoyu 
öngördüğünden çok daha fazla 
Gazze Nazi Kampı’na insanlığın 
dikkatini çekebilmiştir.

İsrail, uluslar arası sular-
da “Rotamız Filistin, Yükümüz 
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İnsani Yardım” konvoyu Mavi 
Marmara gemisine saldırır-
ken farklı niyeti olduğu ve 
Türkiye’ye farklı bir mesaj ver-
mek istediği kesindir. İsrail’in 
Mavi Marmara yardım konvo-
yuna uluslar arası sularda bas-
kın yaparak, kendisini insanlı-
ğın vicdanında mahkum ede-
rek tecrit olması, başlangıçta 
öngördükleri ve arzuladıkları bir 
sonuç değildi. Tarafların hiç-
biri böyle bir sonuç öngörmü-
yor ve beklemiyordu. Tarafların 
niyetleri, amaçları ve öngörü-
leri ne olursa olsun hiç kimse 
sonuçların böyle olmasını bek-
lemiyordu. Sanki Allah, ‘olması 
gerekeni oldurmak’ için tarafla-
rın uluslar arası sularda bu tarz-
da buluşmasını murat etmiştir. 
Tıpkı Bedir Savaşı’nda oldu-
ğu gibi. Olayların vuku bulma 
şekli, bizi böyle bir yorumla-
ma yapmak durumunda bırak-
maktadır.

İslam tarihinde yapılan ilk 
savaş Bedir Savaşı’dır. Mekkeli 
müşrikler Müslümanlarla yapa-
cakları büyük bir savaşa hazır-
lık olarak büyük bir ticaret 
kervanı hazırlamışlardır. Ebu 
Süfyan liderliğindeki kervan-
da adeta Mekke’nin tüm eko-
nomik gücü bulunmaktadır. Hz. 
Peygamber, kervana el koyup 
Kureyş’e büyük bir ekono-
mik darbe vurmak istemektey-
di. Hz. Peygamber 300 kişilik 
bir kuvvetle yola çıktığında Ebu 
Süfyan bunu haber alıp hem 
Kureyş’e haber salmış, hem de 
kervanın yolunu değiştirmiştir. 
Müslümanlar, Bedir denen böl-
geye geldiğinde kervanın yol 
değiştirdiğini öğrenirler. Ancak 

1000 kişilik müşrik kuvvetle-
ri de Bedir’e yaklaşmıştır. Her 
iki tarafın önünde iki alterna-
tif vardı: Müslümanlar ya müş-
rik ordusu ile savaşacak ya da 
Kervanın peşinden gidecek-
ti. Müşrikler ya Müslümanlarla 
savaşacak ya da Mekke’ye geri 
döneceklerdi. Müslümanların 
niyeti Kervanı takip etmek, 
Müşrik kuvvetlerin niyeti de 
Mekke’ye geri dönmekti. Yani 
her iki taraf da savaşı istemiyor-
du. Kur’an-ı Kerim bunu şöyle 
dile getirmektedir:

 “[008.007] Hani Allah, iki 
topluluktan birinin muhakkak 
sizin olacağını size vadetmişti; 
siz de güçsüz olanın sizin olma-
sını istemekteydiniz. Oysa Allah, 
sözleriyle hakkın gerçekleşmesi-
ni sağlamak ve küfre sapanların 
arkasını kesmek (kökünü kurut-
mak) istiyordu.”

Görüldüğü gibi savaş baş-
langıçta ne Müslümanlar ne 
de Mekkeli müşrikler tarafın-
dan arzu edilip planlanmamış-
tır. Gazze’ye yardım götüren 
konvoy da uluslar arası sular-
da İsrail’in müdahale edeceği-
ni öngörmemiş ve de arzu etme-
mişti. Dahası İsrail kuvvetle-

ri tarafından takibe alındıkla-
rında rotalarını değiştirip ulus-
lar arası sularda 80 mil mesafe-
ye çekilip seyretmeye başlamış-
lardı. Ancak İlahi irade, İsrail’in 
Gazze’li Müslümanlara kurduğu 
tuzağın deşifre olmasını, boşa 
çıkmasını ve zulmün tüm dün-
yaya duyurulmasını istemiştir. 
Tıpkı Bedir’deki gibi:

“[008.018] İşte size böyle... 
Gerçekten Allah, kâfirlerin 
hileli-düzenlerini boşa çıkarıcı-
dır.”

“[008.019] Eğer fetih isti-
yorduysanız, (ey kafirler,) işte 
size fetih... Topluluğunuz çok da 
olsa, size bir şey sağlayamaz. 
Çünkü Allah mü’minlerle bera-
berdir.”

Yardım konvoyu İsrail kara-
sularına İsrail tarafından sokul-
madığı takdir de karasuları 
hukukunu ihlal etmeyecek ve 
fakat uluslar arası sularda bir ay 
bekleyerek Dünyanın dikkatini 
Gazze üzerine çekecekti. Yani 
buluşma yeri, İsrail karasula-
rı idi ve de çatışma olmayacak-
tı. Allah ‘olması gerekeni oldur-
mak’ için buluşma yerini uluslar 
arası sular olarak tayin etmiştir. 
Tıpkı Bedir’de olduğu gibi: 



ANAL‹Z

108 Umran TEMMUZ 2010

“[008.042] Hani siz vadinin 
yakın kenarında, onlar da uzak 
yamacındaydılar; kervan ise siz-
den daha aşağıdaydı. Eğer söz-
leşseydiniz, kaçınılmaz olarak 
sözleşme yeri (veya konusu) 
hakkında anlaşmazlığa düşerdi-
niz; ancak Allah, olacağı olan 
işi gerçekleştirmek için (böyle 
yaptı). Böylece, helak olacak 
kişi apaçık bir delilden sonra 
helak olsun, diri kalacak kişi 
apaçık bir delilden sonra hayat-
ta kalsın.” 

İsrail konvoyun sivil ve 
silahsız olduğundan dolayısıyla 
küçük çaplı bir gerilimden sonra 
gemiye hakim olacağından çok 
emindi. İsrail Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşarı Gal, Çelikkol’a, 
“Askerlerimiz gemilere indi-
ğinde biz de bu kadar şiddet 
yaşanmasını beklemiyorduk. 
Direnişle karşılaşınca ölü sayı-
sı arttı. İşler kontrolden çıktı” 
demesi böyle bir direniş bekle-
medikleri anlamına gelmektedir 
(3). Konvoydakiler de İsrail’in 
ateşli silah kullanmayacağından 
emindiler. Yani tarafların hiç-
biri sıcak teması öngörmemişti. 
Tıpkı Bedir’de olduğu gibi: 

“[008.043] Hani Allah, onla-
rı sana uykunda az gösteriyor-
du; eğer sana çok gösterseydi, 
gerçekten yılgınlığa kapılacak-
tınız ve iş konusunda gerçekten 
çekişmeye düşecektiniz. Ancak 
Allah esenlik (kurtuluş) bağış-
ladı. Çünkü O, elbette sinelerin 
özünde saklı duranı bilendir.”

“[008.044] Karşı karşı-
ya geldiğinizde, Allah, ‘olaca-
ğı olan işi gerçekleştirmek’ için, 
onları gözlerinizde az gösteri-
yor, sizi de onların gözlerinde 

azaltıyordu.”
 Bu sivil topluluk, hiç arzula-

madıkları bir anda ve bir şekil-
de İsrail kuvvetleri ile karşı  kar-
şıya kalmış ve evlerini, yurt-
larını (gemiyi) su ve sopalar-
la savunmaya karar vermişler-
dir. Sabretmiş, dayanıklılık gös-
termiş ve ihtilaf edip birbirle-
ri ile çekişmemişlerdi. Sabredip 
dayanmalarının de mükafatı-
nı görmüşlerdir. Tıpkı Bedir’de 
olduğu gibi: 

“[008.045] Ey iman eden-
ler, bir toplulukla karşı karşı-
ya geldiğiniz zaman, dayanıklık 
gösterin ve Allah’ı çokça zikre-
din. Umulur ki kurtuluş (felah) 
bulursunuz.”

Bütün gurur ve kibirleriy-
le gemiyi ablukaya alan, ken-
disini yeryüzünün hakimi ve 
muktediri olarak gören İsrail’in 
özel eğitimli, yabancı ülkeler-
de operasyon yapma yeteneği-
ne sahip “Şayetet 13” özel birli-
ği, küçümseyip önemsemedikle-
ri sivil bir topluluk tarafından 60 
dakika boyunca su ve sopalar-
la geri püskürtülmüştür. İsrail’in 
özel eğitimli 10 askeri esir alın-
mıştır. Silahlarına el konulmuş 
ve de silahlar kullanılmayıp 
denize atılmıştır. Mavi Marmara 
gemisinde, size yumruklarımız-
la, sopalarımızla yeteriz dercesi-
ne refahtan şımarıp azanlara ve 
dünyanın tüm zalimlerine ders 
verilmiştir. Tıpkı Bedir’de oldu-
ğu gibi: 

     “[008.047] Bir de yurtla-
rından refahtan şımarıp-azıtarak, 
insanlara gösteriş yaparak çıkan-
lar ve (halkı) Allah’ın yolundan 
alıkoyanlar gibi olmayın. Allah, 
onların yapmakta olduklarını 

çepeçevre kuşatandır.”
“Olması gerekeni oldurmak”, 

İsrail’in büyüsünü bozmak-
tı.Ve büyü bozulmuştur. Mavi 
Marmara’da bir ilahi hakikat bir 
kez daha tecelli etmiştir:

“[059.013] Herhalde onla-
rın içlerinde ‘dehşet ve yılgın-
lık bakımından’ siz, Allah’tan 
(O’na karşı duydukları dehşet-
ten) daha çetinsiniz. Bu, gerçek-
ten onların ‘derin bir kavrayı-
şa sahip olmamaları’ dolayısıy-
la böyledir.”

“[059.014] Onlar, iyice 
korunmuş şehirlerde veya duvar 
arkasında olmaksızın sizin-
le toplu bir halde savaşmazlar. 
Kendi aralarındaki çarpışmala-
rı ise pek şiddetlidir. Sen onla-
rı birlik sanırsın, oysa kalple-
ri paramparçadır. Bu, gerçekten 
onların akletmeyen bir kavim 
olmaları dolayısıyla böyledir.”

Onlar Savaşa Gitmediler, ‹srail 
Onları Savaşın Tarafı Yaptı
Şubat 2010’da  “aşırı sağcı” 

Reut Enstitüsü, İsrail ordusu ve 
hükümetine sunduğu “Politik bir 
duvar yaratmak” başlıklı özel 
raporda “düşmanlar”ı ikiye ayır-
maktadır:

“1. Direniş şebekesi: İran, 
Hizbullah, Hamas...

2.  Gayrimeşrulaştırma şebe-
kesi: Batılı solcular, insan hakları 
grupları, Arap ve Müslümanlar. 
Gazze ablukasını, işgali protes-
to edenler, Filistinliye eşit hak 
isteyenler.

“Barışçı insan hakları 
savunucuları”na karşı gizli 
servisler ve silahlı kuvvetler 
aracılığıyla sabotaj ve saldırılar 
düzenlenmeli. İsrail, bunları 
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ülke  dışında da sindirmek için 
gizli servis kullanmalı.” (4)

İsrail ordusu sözcüsü Afihay 
Adrai’ın olay üzerine “İsrail 
hükümetinin reklam ve propa-
ganda amaçlı filonun önlenmesi 
kararını uyguladıklarını, küçük 
gemilerin hemen ele geçirildi-
ğini, büyük ve ana gemi olan 
Marmara gemisinden direniş 
gelince karşılık verildiğini ve bu 
operasyonun uluslararası sular-
da olduğunu” (1) şeklinde yaptı-
ğı açıklama,  “insan hakları akti-
vistlerini” “yeni stratejik tehdit” 
olarak kabul ettikleri anlamına 
gelmektedir.

Benzer şekilde İsrail Dışişleri 
Bakanı Avigdor Lieberman, yar-
dım konvoyunu, “İsrail’e karşı 
bir şiddet propagandası” olarak 
nitelendirmiş  ve “İsrail toprak-
larında, hava veya deniz saha-
sında egemenliğinin herhangi 
bir şekilde tehdit edilmesine izin 
vermeyeceğini!” belirtmiştir (5). 

İsrail’in sivillere uyguladığı 
bu politikanın kökleri ise,  Moşe 
Dayan’ın öngördüğü : “İsrail 
kudurmuş bir köpek gibi olma-
lı, kimsenin dokunamayacağı 
kadar tehlikeli.” (6) ana ilke-

ye dayanmaktadır.  Bu zihni-
yetle herkese verilmek istenen 
mesaj şudur: “Bir Daha Asla 
Denemeyin.”

Bu ‘Kudurmuş Köpek’ zihin 
yapısının bir sonucu olarak 
olayla ilgili İsrail İç Güvenlik 
Bakanı Yitzhak Aharanovitch; 
“Askerlerimize el kaldıran her-
kes, yasaların gerektirdiği şekil-
de cezalandırılacak” (3) diyebi-
lecek pervasızlığı ve de yüzsüz-
lüğü gösterebilmektedir.

O nedenle sivilleri hedef 
alan uluslar arası sulardaki bu 
saldırı, tesadüf olmayıp önceden 
ön görülen stratejik bir planın 
sonucudur. 

Olayın Ana Nedeni: Çatışan 
Stratejik Menfaatler

Mavi Marmara baskınının 
temel nedeni,  bir taraftan her 
iki ülkenin iç dinamikleri ile 
ilgili diğer taraftan her iki ülke-
nin genişletilmiş Ortadoğu’da 
izlediği dış politika ile ilgilidir. 
Mavi Marmara yardım konvo-
yu üzerinden bir mesajlaşma ve 
bir hesaplaşma söz konusudur. 
Burada   her iki ülkenin izledi-
ği dış politikaların ana eksenle-

ri üzerinde durulacaktır. 
Ortadoğu, ister dar anlam-

da olsun isterse geniş anlam-
da  olsun tarih boyu hem böl-
gesel güçlerin hem de dünya-
ya hakim olmak isteyen küre-
sel güçlerin elde etmek istedik-
leri bir coğrafyadır. Jeo-politik 
ve jeo-stratejik ve jeo-ekonomik 
önemi, bu coğrafyayı hep cazip 
kılmıştır. Soğuk savaş dönemin-
de ve sonrasında Batının haki-
miyet kuramadığı tek bölgedir. 
Böyle bir coğrafyada Batının tek 
güvendiği kalıcı dostu İsrail’dir. 
ABD’de ki Siyonist Lobinin 
gücünü bir tarafa bıraksak bile,  
dünya hakimiyet mücadelesi 
için ABD, bir ön karakol olarak 
gördüğü İsrail’i korumak zorun-
dadır. Ancak soğuk savaş son-
rasında ABD, İsrail yanlı politi-
kalarla bu coğrafyada hakimiyet 
kuramayacağını görmüş ve yeni 
ittifaklar aramaya başlamıştır.
Önceleri İsrail-Mısır yakınlaş-
ması ile bunu başarabileceği-
ni sanmıştır. Fakat bu ittifak 
da isteneni vermemiştir. ABD 
Clinton döneminden bu yana 
Türkiye’yi ‘model ülke’ nitele-
mesiyle önceleri ‘stratejik ortak’ 
sonraları da ‘Model Ortak’ seçe-
rek Genişletilmiş Ortadoğu coğ-
rafyasında hakimiyet kurmak 
istemektedir.  Soğuk savaş döne-
minde Sovyetler Birliği’ne karşı 
Türkiye ile kurulmuş ittifak, 
soğuk savaş sonrasının belli bir 
evresinden  sonra Genişletilmiş 
Ortadoğu için kurulmak isten-
mektedir. Ancak Türkiye soğuk 
savaş döneminde ABD’nin çiz-
diği tüm politikalara sadık kalır-
ken, şimdi kendi bağımsız politi-
kalarını uygulamaya çalışmakta-
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dır. Bu durum başta ABD olmak 
üzere Batı ve İsrail ile ciddi 
sorunlar meydana getirmektedir. 
Bu noktada Türkiye’ye bakış 
açısında hem ABD hem de Batı 
bölünmüş vaziyettedir. Mavi 
Marmara baskınının arkasında 
bu bölünmüşlüğün izleri vardır.

Uluslar arası ilişkiler karşı-
lıklı değer, menfaat ve mutaba-
katlar ya da çelişkiler üzerinden

yürümektedir. Her ülke, 
bulunduğu coğrafyada küre-
sel güçler, bölgesel güçler ve 
komşuları ile etkileşim içerisin-
de bulunur. Bu üç güç arasın-

da etkileşim, kaçınılmaz olarak 
meydana gelir. Hiçbir ülke dün-
yadan ve çevresinden izole edil-
miş olarak yaşayamaz. Ülkelerin 
hedefleri, gelişim çizgileri diğer 
güçlerinki ile bazen örtüşür 
bazen de farklılaşır/tezatlaşır. 
Bu, yolların bir kavşakta bulu-
şup ayrılması gibidir. Kavşak 
noktası, yolların ortak noktası 
olup ülkelerin ortak paydasını 
temsil eder. Örtüşen noktalar, 
iki yada daha fazla ülke yada 
güç arasında ortak payda mey-
dana getirdiğinden ilişkiler nor-
malleşir. Farklılaşma,  gerili-

me sebep olur. Farklılaşma teza-
da dönüşüp taraflardan birinin 
menfaatleri ciddi zedelenmeye 
başlarsa  çatışma kaçınılmazdır. 
Tarafların bunun farkında olma-
sı ve de ona göre konumlanma-
sı gerekir. Bunu hesaplamayan 
taraf, her zaman hayal kırıklığı-
na uğramak ve de bedel ödemek 
zorundadır.

Burada dikkat edilmesi gere-
ken nokta, ortak menfaatlerin 
oluşması ile birlikte işbirliği 
yapma ile işbirlikçi olma ara-
sında son derece ciddi bir far-
kın var olmasıdır.  İşbirlikçilik 

kendi ülkesinin zararına rakip ya 
da düşman ülkenin menfaatine 
hizmet etme amaçlı bir tutum ve 
tavır ortaya koymadır.  İşbirliği, 
ortak noktalardan yararlanarak 
ülkenin menfaatlerini korumak 
için birlikte iş yapmaktır.

Türkiye’nin Politikalarındaki 
Değişim

Türkiye Soğuk savaş döne-
minde ABD’nin ileri kara-
kolu, canlı kalkanıydı. 
Karakollartalimatla yönetilir-
ler, kendi hareket alanları kısıt-
lıdır.  Türkiye ileri karakol ola-

rak daima çevresi ile sorunlu 
kılınmış, çok özel bağlarla bağlı 
olduğu Osmanlı coğrafyasından 
tecrit edilerek düşman ülke hali-
ne getirilmiştir. 

Soğuk savaş dönemin-
de ABD’ye teslim olmuş bir 
Türkiye, soğuk savaş sonrası-
nın ne getirip ne götüreceğin-
den habersizdi ve ne yapacağı-
nı bilememekteydi. Bir bakıma 
şaşkındı. Bu dönemde Türkiye 
için kendi halkı dahil tüm kom-
şuları düşman statüsünde tutul-
muştur. Bugün ise Türkiye, hem 
iç barışı, toplumsal mutabakat,  
hem de komşularla barışı, yani 
Sıfır Sorunlu Dış Politika’yı 
tesis etmeye çalışmaktadır. 

Bulunduğumuz coğrafyada 
Türkiye, İran, İsrail ve AB böl-
gesel güçler; ABD, Rusya, Çin 
ve Vatikan ise küresel güçler-
dir. Bu bölgenin içerisinde fark-
lı ülkeler vardır. Bu coğrafya-
da herhangi bir ülkede meydan 
gelen değişiklikler her üç gücün 
etkileşimine açıktır. 

Türkiye, ABD tarafın-
dan öngörülen ‘Genişletilmiş 
Ortadoğu Projesi’ ile İsrail tara-
fından öngörülen ‘Büyük İsrail 
Projesi’nin (Nil’den Fırat’a kadar 
olan topraklar) odak noktasın-
da bulunmaktadır. Türkiye, bir 
taraftan Genişletilmiş Ortadoğu 
Projesi’nde ‘Osmanlı Misyonu’ 
ile ortak payda (Kavşak Noktası) 
oluşturup kendine yer açmaya 
çalışırken diğer taraftan İsrail’in 
‘Büyük İsrail Projesi’ni etkisiz-
leştirmeye çalışmaktadır. 
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Türkiye, Genişletilmiş 
Ortadoğu coğrafyasını kendi 
güvenlik alanı olarak görmek-
tedir. Başbakan, “Küdüs’ün 
kaderi İstanbul’un kaderinden, 
Gazze’nin kaderi Ankara’nın 
kaderinden, Ramallah’ın, 
Refah’ın, Hanyunus’un, 
Beytüllahim’in kaderi Konya’nın 
kaderinden ayrı değildir” der-
ken böyle bir güvenlik algısı-
na dikkat çekmekte ve niçin 
buralarla ilgilenildiğinin sebe-
bini açıklamaktadır. Kendisini 
bu coğrafyanın ‘Merkez Ülkesi’ 
olarak görmektedir. İsrail’in, 
Büyük İsrail Projesi çerçeve-
sinde Suriye, Irak ve Türkiye’yi 
bölmek istediği ve bu amaç-
la PKK ve PJAK’ı destekledi-
ği Türkiye tarafından bilinmek-
tedir. Yine Türkiye, ABD’nin, 
Genişletilmiş Ortadoğu Projesi 
çerçevesinde 22 ülkenin sınırla-
rını değiştirmek ve birçok ülke-
yi parçalamak istediğini bilmek-
tedir. Türkiye içerde bütünleş-
me sağlamaya çalışırken dışa-
rıda küresel  ve bölgesel güçler-
le çatışmadan yol almayı hedef-
lemektedir.

Ortadoğu’da bir tarafta ABD 
karşıtı İran, Suriye, Hamas ve 
Hizbullah diğer tarafta ABD 
taraftarı İsrail, Mısır, Ürdün, 
Suudi Arabistan, El Fetih, 
Körfez ülkeleri var. Irak, Lübnan 
ve Filistin iki tarafın gerilim  ve 
çatışma alanıdır. Kıbrıs ise bir 
başka gerilim alanıdır. 

İki kutuplu dünyanın ortadan 
kalkmasından sonra şaşkınlık 
geçiren Türkiye, ‘Yeni Stratejik 
Derinlik yaklaşımıyla’ dış poli-
tikasında ciddi değişiklikler ön 
görmüştür. Türkiye kendisini 

oyun kurucu olarak görmekte-
dir. Türkiye’nin yeni dış poli-
tikasının kısa ve uzun vadeli 
olmak üzere iki ana hedefi var-
dır. Kısa vadeli hedefi, komşu-
larla ilişkileri  ‘sıfır sorun’lu hale 
getirmek. Uzun vadeli hedefi ise 
önce bölgesel bir güç arkasın-
dan da küresel bir güç olmaktır. 
Bunun için Türkiye Türk, İslam 
ve Osmanlı kimliğinden oluşan 
‘Yumuşak Gücü’nü kullanmak-
tadır.  

Türkiye dış politikada yedi 
ana ilkeyi savunmaktadır

• Herkes için adalet: İsrail, 
ABD, Rusya için hak olan 
Türkiye, İran, Suriye, Filistin 
için de haktır. Çifte standart 
uygulanmamalıdır.

• Herkes için güvenlik: 
İsrail, ABD için güvenlik söz 
konusu ise Türkiye, İran, Suriye, 
Filistin için de güvenlik söz 
konusu olmalıdır. 

• Herkes masada olmalıdır: 
Bu bölgede her sorun, yalnız-
ca İsrail ve Küresel güçleri ilgi-
lendirmez, aynı zamanda böl-
gedeki tüm ülkeleri ilgilendirir. 
Bölge sorunları bölge ülkeleri 
ile diyalog kurularak çözülmeli-
dir. Bunun için onlar da masada 
olmalıdır. 

• ‘Hep birlikte zenginleş-
me’ ve ‘karşılıklı ekonomik 
bağımlılık’: Uzak ülkeler yeri-
ne komşular olarak ekonomik 
ilişkilerimizi geliştirerek birlikte 
zenginleşelim, pastayı adil pay-
laşalım.

• Barış içerisinde bir 
arada yaşamak: Farklı din-
mezhep, farklı kültür ve farklı 
etnik yapılarla huzur  ve daya-

nışma içerisinde birlikte yaşa-
mak. Genişletilmiş Ortadoğu 
bir dönem birlikte huzur içinde 
yaşadığımız bir coğrafyadır. Bu 
bölge farklı inanç ve kültürle-
ri bünyesinde barındırmaktadır. 
Bu bölge bu özelliğini muha-
faza etmelidir. Müslüman’ı, 
Hıristiyan’ı ve Yahudi’si  ve 
bunların farklı mezhepleri kendi 
inanç ve hukukuna göre  özgür-
ce yaşayabilmelidir. Farklı etnik 
yapıların yaratılıştan getirdiği 
haklar korunmalıdır. O açıdan 
‘Kudüs’ün de, Kerkük’ün de 
farklı etnik yapılı, farklı inanç 
ve çok kültürlü yapısı’ korun-
malıdır. 

• Sorunlar sert güç kullana-
rak değil, yumuşak güç kulla-
narak çözülmelidir.

• Bu bölgenin halkları kar-
deştir: O nedenle vize uygu-
lanmamalı, sınırlar kalkmalıdır. 
Bu yaklaşım çerçevesinde hem 
kuzey hem de güney komşular 
ile vize kaldırılarak halkların iç 
içe geçmesi sağlanmak isten-
mektedir.

Türkiye’nin bu dış politi-
ka yaklaşımı, Obama dönemi 
ABD’nin dış politika yaklaşı-
mı ile örtüşmektedir. Nitekim 
‘ABD’nin akıllı güç stratejile-
ri ve model ortaklık’  yakla-
şımı kapsamında 2007 yılın-
da Türkiye ABD ile on mad-
delik bir belge imzalamıştır. 
Türkiye, Ortadoğuya barış ve 
istikrarın gelmesi konusunda 
ABD’nin sert güç kullanması-
na karşı çıkmaktadır. Türkiye 
ile ABD yönetimiyle, özellik-
le Neocon+Siyonist ittifak-
la bu konuda çatışmaktadır. 
ABD+İngiltere+İsrail şer ittifa-
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kı, İran’ın hiçbir şekilde varlı-
ğına tahammül edememekte ve 
de İran’ın nükleer güç olma-
sını istememektedir. Uzun yıl-
lar ambargo ile çökertemedikleri 
İran’ı fiili müdahale yani savaş-
la çökertmeye çalışmaktadırlar. 
Bunun için de Türkiye’yi taraf 
olmaya, şer ittifakının safların-
da yer almaya zorlamaktadırlar. 
Bu yaklaşım farkı, taraflar ara-
sında en ciddi sorundur ve geri-
lim sebebidir.

İran’ın Uranyum zen-
ginleştirme projesinin 
ABD+İsrail+AB tarafından 
sorun olarak kabul edilmesi ile 
başlayan kriz, Türkiye+Brezilya 
tarafından ‘takas formülü’ 
ile çözüme kavuşturulmuş-
tur.  Böyle bir çözüm bulma, 
Türkiye’yi bölgede etkin 
hale getirmiş, buna karşılık  
ABD+İsrail+İngiltere+AB’nin 
oyununu bozduğu için de rahat-
sızlığa sebebiyet vermiştir. 
Gerek Başbakan’ın ve gerek-
se Dışişleri Bakanı’nın takas 
formülünü ABD’nin ilgi-
si ve bilgisi dahilinde yaptık-
larını açıklamaları çok önem-
li bir olgudur. Buna rağmen 
ABD+İsrail+AB’nin ters tavır 
takınarak Türkiye’yi eleştirme-
leri ve de BM’den İran’a yeni 
yaptırım kararı çıkartmaları, 
tarafların kavşak noktasından 
çıkarak yollarını ayırmaya baş-
ladığı anlaşılmaktadır. İhanete 
uğradıklarını düşünen Türkiye 
ve Brezilya, BM’de İran’a 
uygulanmak istenen yaptırıma 
‘Hayır’ deme cesaret ve de basi-
retini göstermişlerdir. Dünya’da 
yeni bir eksen ortaya çıkmak-
tadır: Türkiye+Brezilya+İran.  

ABD’deki bazı iç güçler bu 
gelişmeden rahatsızlar ve 
Türkiye’yi rakip hatta düşman 
konumunda görmekteler:

Steven Cock, “Türkiye’nin 
son dönemdeki model ortaklığı 
Türkiye’yi bölgedeki yeni rakibi 
haline getirdi. ABD ve Türkiye 
arasındaki rekabet bir kez daha 
ortaya çıktı.”

Türkiye’nin İran’ın uran-
yum zenginleştirme sorunu-
nu, Obama’nın mektubuna 
dayanarak çözmesi sonucun-
da ABD’nin takındığı tavır, 
ABD’nin de Türkiye gibi tek 
olmadığını, ABD içerisinde iki 
farklı gücün çatıştığını ortaya 
koyması açısından önemlidir. 
Ayrıca Mavi Marmara baskı-
nı sonrasında Obama’nın yap-
tığı açıklamalarla  Başkan yar-
dımcısı Biden’in yaptığı açık-
lamalar arasındaki derin uçu-
rum, ABD’de çatışan iki derin 
gücün varlığına işaret etmek-
tedir. ABD’de  ve de dünya-
nın her tarafında Amerikan mil-
liyetçileri ile Neocon+Siyonist 
ittifakı çatışmaktadır. Dünyanın 
her tarafında bunlarla müttefik 
olanlar da merkezdeki çatışma-
ya bağlı olarak çatışmaktadır. 
İngiltere’nin bugün,  “1975’te 
Şimon Peres tarafından ırkçı 
G. Afrika’ya yapılan nükleer 
bomba teklifini ” (7) açıklama-
sı  ve keza bir İngiliz mahkeme-
sinin 2009 yılında İsrail Dışişleri 
Bakanı Tzipi Livn’i, savaş suç-
ları işlediği suçlamasıyla tutuk-
lama kararı vermesi, tarafların 
birbirleri ile ciddi çatışma içeri-
sinde olduğunu göstermektedir. 

Kabaca söylersek taraf-
lar, hedeften ziyade hede-

fe ulaşmada uygulanacak stra-
teji ve metotta ayrışmaktadır-
lar. Görünen o ki Genişletilmiş 
Ortadoğu’nun ağırlık merkezin-
de  kimin yer alacağı ana çatışma 
konusudur. Ağırlık merkezinde 
İsrail mi yoksa başka bir ülke 
mi var olmalıdır?  Genişletilmiş 
Ortadoğu’yu küresel sisteme en 
kolay ve en az zayiatla nasıl  ve 
kiminle entegre edebiliriz, soru-
sunun cevabında ciddi bir ihti-
laf vardır. İsrail’in elindeki nük-
leer gücün dünyanın her tarafın-
da bugün bu denli seslendiril-
miş olmasına bu açıdan bakmak-
ta fayda vardır. Türkiye, ABD 
içerisinde  ve dünyadaki bu iki 
gücün çatışmasından faydalan-
masını bilmelidir.

Metot konusunda yumuşak 
gücü kullanmayı seçen Türkiye, 
İsrail-Suriye sorununu masada 
çözmeye çalışmıştır. Ancak şid-
detten ve kaostan beslenen İsrail, 
bunu Gazze’yi bombalayarak 
provoke etmiştir. Erdoğan bu 
hareketi, Türkiye’ye karşı yapıl-
mış bir ihanet olarak görmüş, 
Davos’ta bunun karşılığını  ‘One 
Minute’ ve ‘“Öldürmeye gelince 
siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz” 
çıkışıyla vermiştir. Daha sonra 
İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı 
Avi Mizrahi “Erdoğan aynaya 
baksın” diyerek siyaset sahne-
sinde yaşanan bu gerilimi daha 
da tırmandırmıştır (8).

Bu politika değişikliğinin bir 
sonucu olarak Türkiye, Rusya, 
Iran, Suriye, Lübnan’la anlaşma-
lar yaparak komşuları ile sorun-
larını en aza indirmeye çalışır-
ken; bölge içerisinde ABD ve 
İsrail karşısında kendi konumu-
nu kuvvetlendirmeye çalışmak-
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tadır. Çin’den sonra Afrika’ya 
en büyük bağış yapan ikinci ülke 
Türkiye’dir. Bölgesel güç olmak 
istediği için de bölgesel sorunla-
rın çözümüne katkıda bulunarak 
etki ve hareket alanının genişlet-
mek istemektedir. 

Türkiye yeni dış politikasın-
daki rolüne uygun olarak şunu 
savunuyor:  İran’ın nükleer tek-
nolojiyi elde etmesine nükle-
er silah yapar endişesi ile karşı 
çıkılıyorsa, İsrail’in elinde  mev-
cut olan nükleer silahlara da 
karşı çıkılmalı ve bu güç onun 
elinden alınmalıdır. Türkiye 
daha da ileri giderek ‘ABD, 
Avrupa, İsrail, Rusya, Hindistan 
ve Çin için meşru olan, İran veya 
Türkiye için neden meşru olma-
sın’ demektedir. Türkiye bunu 
uluslar arası arenada her fır-
satta tekrarlamakta ve İsrail’in 
elindeki nükleer silahlara dikkat 
çekmeye çalışmaktadır. Bu gay-
retin sonucunda  Uluslararası 
Atom Enerjisi Kurumu, tarihin-
de ilk defa İsrail’in gizli nük-
leer faaliyetlerini izleme kara-
rı almıştır. Bu kararın arkasın-
da BM’de  ‘189 ülkenin imza-
sını taşıyan ve İsrail’in nükle-
er silahlarının uluslararası top-
lumun denetimine açılması-
nı  ve 2012’de bu amaçla bir 
Uluslararası Konferans düzen-
lenmesini öngören bildiri’ kabul 
edilmiştir.

İsrail 3 yıl önce Suriye 
üzerinde taciz uçuşlarına 
başlamış  ve bu uçuşlarda  yakıt 
tanklarını Türkiye topraklarına 
bırakmıştı. Bu olay üzerine 
Başbakan Erdoğan, “İsrail’in 
komşularımıza saldırmak için 
hava sahamızı kullanması 

halinde cevabımızın sert 
olacağını” belirtmiş ve ardından 
da Hatay’ın İskenderun ilçesine 
I-Hawk  uçaksavar  füze 
bataryaları ve bölgeye üç adet 
seyyar radar yerleştirilmiştir 
(9). 

Mavi Marmara baskınından 
iki gün önce de ‘İsrail nük-
leer füze yüklü denizaltıları-
nı İran kıyı şeridinde konuş-
landırmaya başlamıştı. İsrail’in 
bu hamlesine  karşı Türkiye, 
İskenderun’daki füze bataryala-
rını Amik Ovası’na kaydırmış-
tır. Bu da, İsrail’e verilen önem-
li bir mesaj idi.

TRT’nin, Ekim ayında 
Gazze’deki ‘Dökme Kurşun’ 
operasyonu sırasında geçen 
olayları anlatan ‘Ayrılık’ dizi-
sini yayınlamaya başlaması; 
‘Kurtlar Vadisi Pusu’ dizisi-
nin 2010 yılındaki bölümlerin-
de Türkiye’deki birçok olayın 
arkasında MOSSAD’ın olduğu-
nun işlenmesi, iki ülke ilişkile-
rinde   ciddi rahatsızlık nede-
ni olmuştur . Bunun üzerine 
İsrail Türkiye’yi sert bir dille 
eleştirmiş ve Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Danny Ayalon Türk 
Büyükelçisi Oğuz Çelikkol’u 
bakanlığa davet edip ‘alçak 
koltukta oturtmuş’ ve yanında-
ki gazetecilere, “Görüyorsunuz, 
o bizden aşağıda oturuyor, biz 
yüksekteyiz ve burada sadece 
İsrail bayrağı var” demiştir (3).  
Türkiye de buna çok sert tepki 
göstermiştir.

Rusya ile yapılan ekono-
mik, reaktör kurma, vize ve 
sınırları kaldırma anlaşmaları 
Türkiye’nin yeni dış politikası-
nın bir sonucudur. 

Türkiye’nin yeni Ortadoğu 
politikası, başta İsrail olmak 
üzere bölgedeki şiddet ve istik-
rarsızlıktan beslenen ve varlı-
ğını buna bağlayan güçler için 
ciddi bir rahatsızlık nedeni 
olmuştur ve olmaya da devam 
etmektedir. Aradaki fay hattın-
da aşırı enerji birikmesi meyda-
na gelmektedir.

Bu yeni politika  İsrail’i  
Ortadoğu’da daha da yalnızlaş-
tıracak ve başat Mısır olmak 
üzere İsrail yanlısı politika-
lar izleyen Arap yönetimlerini  
çok zor durumda bırakacaktır.  
Nitekim başta Mısır olmak üzere 
Arap Birliği Hamas’a uygula-
nan ambargonun devam etme-
sini isteyerek Türkiye’ye destek 
vermemişlerdir.

Mavi Marmara gemisine 
yapılan baskını Türkiye’nin dış 
politikasında meydana gelen 
bu değişiklikler çerçevesinde 
anlamlandırmak gerekmektedir.

‹srail’in Siyonist Politikaları
İsrail’in, İHH’nin Yardım 

konvoyuna saldırmasının gerçek 
nedenlerini anlayabilmek için 
siyonizmin mantığını, temel fel-
sefesini ve uyguladığı politika 
ve stratejileri iyi anlamak gerek-
mektedir. 

Siyonizm dini, siyasi, milli 
ve sömürgeci bir doktrindir (10). 
Siyonizm’in temel varsayımla-
rını, olmazsa olmazlarını, yani 
iman esaslarını aşağıdaki gibi 
özetleyebiliriz (11):
1- ‘Vaad Edilmiş Topraklar’,
2- ‘Seçilmiş Halk’,
3- ‘Etnik SafIık’ ya da ‘Ari Irk’,
4- ‘Etnik Temizlik ya da 
Soykırım’,
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5- ‘Dünya Yahudileri İçin Bir 
Tek Devlet’: İsrail,
6- ‘Dünya Hâkimiyeti’ İçin 
‘Gizli Dünya Devleti’ kurulma-
lıdır.

Bu iman esaslarına dayandı-
rılan temel politika ve stratejile-
ri de aşağıdaki gibi sınıflandıra-
biliriz (11): 

• Irkçı ve Dini Temellere 
Dayalı Bir İç Politika,

• Devamlı Korku ve Tehdit 
Altında Olmaya Dayalı İç 
Politika, 

• İki Yönlü Göç Ettirme 
Politikası: Yahudilerin İsrail’e 
göç ettirilmesi, yabancıların da 
Filistin topraklarından göç etti-
rilmesi,

• “Büyük İsrail’in” 
Gerçekleşmesine Yönelik 
Sürekli Genişlemeye Esas Alan 
Bir Dış Politika, 

• Savaşı ve Devlet Terörizmini 
Esas Alan ‘Kudurmuş Köpek’ 
Stratejisi,

• Yalan ve Aldatmaya Dayalı 
Bir Psikolojik Savaş,

• Legal ve İllegal Örgütlenme, 
Lobicilik,

• Antisemit Politika,
• Makyavelist Yaklaşım: 

Hedefe varmada her şey mubah,
• Kolektif Cezalandırma: 

Sivil asker, suçlu suçsuz ayırı-
mı yapmama,

• Şantaj ve menfaat ile satın 
alarak işbirlikçi ihdas et veya 
yok et,

• Zamana Yayma, Alıştırma 
ve Unutturma Politikası,

• Bölge Ülkelerini Bölmeye, 
Parçalamaya Ve Yok Etmeye 
Dönük Kaos Politikası.

‹srail’in Korkusu:
Yeni Bir Hittin Savaşı

İsrail’in İHH yardım kon-
voyuna saldırmasındaki temel 
neden, büyük İsrail olarak tanım-
lanan ‘Vaad edilmiş topraklar’a 
(Nilden Fırata kadar olan top-
raklar) 2011 yılına kadar sahip 
olamama korkusudur:

“Şimon Peres (2001): “ 2011 
yılına kadar, Büyük İsrail’i, 
yani Arz-ı Mevud’u kurduk, kur-
duk. Kuramazsak, İsrail’in sonu 
gelir.” (12) 

İsrail kurulduğu andan itiba-
ren barışı değil savaşı ön görmüş-
tür. Barış olursa yok olacağı kay-
gısı içerisindedir. Bundan dolayı 
İslam’la savaşı körüklemekte ve 
her yere yaymak istemektedir. 
Mavi Marmara  olayı üzerine  
Kudüs İbranî Üniversitesi’nden 
İsrael Shahak’ın; “İsrail, anti-
İslâmî bir haçlı seferinin lider-
liğini yapmaya soyunmaktadır.” 
ifadesi bunu doğrulamaktadır. 

Şimon Peres’in 2011 yılı-
nı belirtmiş olması, 2011 yılına 
doğru Ortadoğu’daki güç den-
gesinin İsrail’in aleyhine döne-
ceğini sezmiş olmasından olabi-
lir. Nitekim bölgesel güç olarak 
hem Türkiye hem de Iran ağırlı-
ğını ortaya koymaya başlamıştır. 
Siyonist yöneticilerin bu denli 
paniklemelerinin sebebi 1187 
yılında Ortadoğu’da meydana 
gelen Hittin Savaşı’nın meyda-
na getirdiği sendromdur. Bugün 
Siyonist önderlerde  “Hittin 
Savaşı” korkusu vardır:

“ Hayfa Üniversitesi’nden 
Benjamin Beit-Hallahmi: 
“1187’deki Hittin Savaşı, bugün 
Ortadoğu’daki hemen hiç kimse 
tarafından unutulmuş değildir. 

Bu Selahattin’in Haçlı ordu-
sunu yendiği büyük savaştır. 
İsrailliler, Hittin’i hatırlamak 
istemez, Hittin hakkında düşün-
mek istemezler. Çünkü bu savaş, 
onlara Hittin’in yeni bir benze-
rinin kendi başlarına gelebilece-
ği ihtimalini hatırlatmaktadır.” 
(Benjamin Beit-Hallahmi, The 
Israeli Connection, s. 248)” (12)

Lübnan’da Hizbullah, 
Gazze’de Hamas tarafından 
İsrail’in yenilgiye uğratılması, 
Siyonist önderlerde Hittin 
Savaşı’nın hatırlanmasına neden 
olmakta ve bundan dolayı 
’Kudurmuş Köpek’ gibi sağa sola 
saldırmaktalar. Bu ’Kudurmuş 
Köpek’ psikolojisini, Başbakan 
Yardımcısı Avigdor Lieberman, 
2009 yılı Ocak ayında, Gazze 
olayları için kullandığı ifadelerde 
görebilmekteyiz: 

“İsrail Hamas’la mü- 
cadelesinde ABD’nin 
İkinci Dünya Savaşı’nda 
Japonlara uyguladığı yönteme 
başvurmalıdır.” (13) 

Aynı zihni alt yapıyı İsrail 
halkının bir kısmında da 
görebilmek mümkündür: 

“Filistinlilere topraklarımızı 
terk etmeleri için süre verilsin, 
çekip gitmezlerse zorla 
sürülsünler, o da olmazsa onları 
bombalayıp öldürelim.”(13) 

Böyle bir zihniyetin inşa 
edilmesi sonucunda, “İsrail, 
psikopat bir devlet ve paranoyak 
bir toplum haline gelmiştir.” 
(14)
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‹srail ‘Rotamız Filistin Yükümüz 
‹nsanı Yardım’ Konvoyunu 
Uluslar arası Sularda Niçin 

Vurdu? Verilmek ‹stenen Mesaj 
Nedir?

Genişletilmiş Ortadoğu’nun 
merkezinde ki bölgesel güç-
lerle küresel güçlerin politika-
larında farklılaşma var ve bu, 
tezada dönüşme istikametin-
de seyretmektedir. Taraflar 
kavşak noktasından ayrılma 
hazırlığındalar. Bu coğrafya-
da Türkiye’nin politikaları ile 
İsrail’in ve ona destek veren 
ABD’deki Neocon+Siyonist 
ittifakının politikaları artık 
örtüşmemektedir. Karşı karşı-
ya gelme kaçınılmazdır. Yeni 
Ortadoğu’nun yükselen ve par-
layan yıldızı Türkiye, kurduğu 
ittifaklarla etki alanını genişle-
tirken İsrail’i yalnızlaştırmakta-
dır. İsrail’in Siyonist yönetici-
leri Hittin Savaşı sendromunun 
etkisi altında Bush’un ‘önleyi-
ci savaş doktrini’ çerçevesinde 
gelecekte kendisine rakip ola-
cak, dur diyecek bir güç ola-
rak Türkiye’yi şimdiden durdur-
mak istemektedir. İsrail Mavi 
Marmara gemisini vurarak ve 
arkasından Türkiye’yi çare-
siz bırakarak Mısır’ın konu-
muna sokmak istemektedir. Bu 
nedenle sonuçları düşünülerek 
açık denizde Mavi Marmara 
gemisine baskın düzenlemiştir.  
Baskınla verilmek istenen mesaj, 
ben senin bu coğrafyada liderli-
ğini tanımıyorum ve benim için 
sen tehlikesin.

İsrail’de yazılan yazılara, 
yapılan yorumlara bakıldığında 
verilmek istenen mesajın tam da 
bu olduğu kolayca görülebilir.  

Bar Ilan Üniversitesi profesörü 
Mordechai Kedar  olay haftası 
Ynet’te yazdığı yazıda ;

“Bu bölgenin efendisi kim-
dir?... Ortadoğu’yu bir kez daha 
yönetmeyi arzulayan Osmanlı 
İmparatorluğu kuvvetleri, Gazze 
kıyılarında durdurulacaktır.” 
(15)  derken Türkiye’nin yeni 
Osmanlı misyonuna karşı çık-
maktadır. 

Prof. Efraim Inbar  (Bar İlan 
Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi 
ve BESA Stratejik Araştırmalar 
Merkezi’nin direktörü)  yazdığı 
makalede yaşanan olayın sorum-
luluğunu tamamıyla Türkiye’ye 
yıkarken, yapılması gerekenlerle 
ilgili olarak İsrail yönetimine bir 
yol haritası çizmektedir:

“Ankara ile Kudüs ara-
sındaki ilişkilerin bozulma-
sı Türkiye’nin inisiyatifinde-
dir ve bunda İsrail’in hiçbir 
etkisi yoktur. Türkiye tarafın-
dan İsrail’e karşı alınan düşman 
tavır Türkiye’nin dış politikasın-
da meydana gelen büyük deği-
şimin bir parçasıdır. Aslında, 
Türkiye Batı’ya sırtını dönmek-
tedir. Hamas karşısındaki pozis-
yonu Batı’nınkinden farklıdır; 

bu diğer önemli konularda da 
böyledir. Ankara, savaş suçla-
rı işlemekle itham edilen Sudan 
Başkanı Ömer Hasan el-Beşir’i 
Avrupa’nın protestolarına rağ-
men ağırlamıştır. Türkiye 
ayrıca İran Başkanı Mahmud 
Ahmedinejad’ı konuk olarak 
kabul eden tek NATO ülkesi-
dir. Türkiye; Amerikan karşı-
tı olan ve İran tarafında bulu-
nan Suriye ile de giderek yakın-
laşmaktadır. Hatta Türkiye, 
İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) 
ile olan faaliyetlerini de hız-
landırmıştır. Şüphesiz, Erdoğan 
Ortadoğu pazarında Batı paza-
rında olduğundan daha fazla 
kendini evinde gibi hissetmekte-
dir. Türkiye, bir taraftan, ulusla-
rarası meselelerde Amerika’nın 
rolüne gem vurmaya çalışan 
Rusya ile de ilişkilerini sıkı-
laştırmıştır. Doğrusu, Türkiye 
Amerikan tercihlerinden sapar-
ken tereddüt dahi etmemiştir. 
İran’a uygulanacak yaptırımla-
ra katılmayacağını duyurmuş ve 
devam eden nükleer programı 
nedeni ile İran’ı içinde bulun-
duğu diplomatik pozisyondan 
çıkartmak için Brezilya ile bir-
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likte çabalamıştır. Gazze’ye yar-
dım gemisini ve Hamas’ı des-
tekleyerek, Türkiye aynı zaman-
da İsrail ile Filistin arasındaki 
pek de parlak olmayan müzake-
relerin de olumsuz etkilenme-
sine sebep olmuştur. Maalesef, 
Türkiye Batı’dan uzaklaşarak 
bağımsız bir duruş içerisine gir-
mektedir ki bu duruş iktidar par-
tisinin İslami eğilimleri ile renk-
lenmektedir. Türkiye ile olan 
ilişkilerinde İsrail hayati çıkarla-
rından taviz vermemelidir. Hatta 
hakaretlere de tolerans göster-
memelidir. Bu sadece zayıflık 
olarak algılanır. İsrail, Türk dev-
leti, Türk toplumu ve güçlü bir 
karşılığı hak eden iktidar parti-
si arasındaki ayrımı gözetmeli-
dir. Kesin, aklı başında cevaplar 
Batı yanlısı Türklere ülke için-
deki tartışmalarda yardımcı ola-
caktır. 

Bu önemli ülkede, gözümü-
zün önünde çok büyük bir siya-
si dram gelişmektedir. Kendi 
geleceklerini Türkler, sade-
ce kendileri belirleyebilirler; 
ancak İslamcı rejime karşı oluş-
turulacak muhalefetin Batı’nın 
yardımına ihtiyacı vardır. 
Türkiye’nin stratejik sonuçları 
anti-Amerikan bir eksen doğur-
mak üzeredir. Özgür dünyanın 
bekası için, ancak daha fazla 
kendi bekaları için, umut edelim 
de Türkler; İslamcı rejimler tara-
fından sunulan fakirliği, cahil-
liği ve otoriteryanizmi değil de 
demokrasiyi ve ilerlemeyi seç-
sin.” (16)   

Görüldüğü gibi bugün 
‘İçimizdeki İsraillilerin’ başlat-
tığı başta eksen tartışması olmak
üzere birçok tartışmanın kökleri 
İsrail’e dayanmaktadır. 

Sonuç: Türkiye Kendisi Olmalıdır, 
Kendi Kültür ve Medeniyetine  

Dönmelidir
Baskın olayı, hem sonuçla-

rı hem de yapılacaklar önceden 
planlanıp gerçekleştirilen bir 
eylem ve bir tavır alıştır.  İsrail 
askerlerinin amacı, gemidekile-
ri kelepçeleyip belki de başla-
rına çuval geçirip tutuklamak 
ve bu görüntüleri yayınlaya-
rak Türkiye’de radikal bir infi-
al meydana getirmekti. Iraktaki 
çuval olayını Türkiye’ye hatır-
latmaktı.  İşlerin sarpa sarması-
nın ve de İsrail’in zora düşme-
sinin sebebi, beklenmeyen  ve 
de başarılı olan sivil direniştir.  
İsrail bir tuzak kurmak istedi ve 
fakat Allah’ın kurduğu tuzağın 
içerisine düştü:

“[008.030] Hani o küfre 
sapanlar, seni tutuklamak ya 
da öldürmek veya sürgün etmek 
amacıyla, tuzak kuruyorlardı. 
Onlar bu tuzağı tasarlıyorlar-
ken, Allah da bir düzen (bir kar-
şılık) kuruyordu. Allah, düzen 
kurucuların (tuzaklarına karşı-
lık verenlerin) hayırlısıdır.”

Hz. Davud’un Calut’u 
sapanla öldürmesi gibi Mavi 
Marmara’nın sivil kahramanla-
rı da su ve sopalarla Müstekbir 
İsrail’in müstekbir olan çok özel 
birliğini bozguna uğratıp teslim 
alarak tarihin çöplüğüne atmış-
lar, oyunu bozmuşlardır : 

“[014.046] Gerçek şu ki, 
onlar hileli-düzenler kurdular. 
Oysa onların düzenleri, dağla-
rı yerlerinden oynatacak da olsa, 
Allah katında onlara hazırlanmış 
düzen (kötü bir karşılık) vardır.”

Mavi Marmara’da yaşanan-
lar tarihin akış yönünü değiştir-

miştir. Sivil itaatsizliğin gücünü 
ortaya koymuştur. İnancın tek-
nolojiye zaferidir. En tehlikeli 
silah, ölümü gözen alan insan-
dır. 

Saldırının hedefi Türkiye’dir. 
Nedeni ise Türkiye’nin bölgede 
üstlenmek istediği ve İsrail’in 
işine gelmeyen liderliktir.  Eğer 
Türkiye İsrail’e yaptırım uygu-
latamaz,  istediklerini alamaz 
ve de İsrail’i cezalandıramaz-
sa  İsrail’in karşısında diğer 
Arap ülkeleri gibi çaresiz, eli 
kolu bağlı konuma düşecektir. 
Saldırının amaçlarından biri de 
Türkiye’yi bu konuma sokmak-
tır. Başbakan Erdoğan’ın  ve 
Dişişleri Bakanı Davutoğlu’nun 
popülaritelerinin yıkılma-
sı, karizmalarının çizilmesi ve 
de AK Parti iktidarının düşü-
rülmesi bu saldırının hedefle-
ri arasındadır. Bu nedenle bu 
süreçte Türkiye, Başbakanı’na , 
hükümetine, İçişleri Bakanı’na  
ve İHH’ya sahip çıkmalıdır. 
Osmanlının son döneminde 
oynanan oyunların benzerlerine 
kurban edilmemelidir.

31 Mayıs 2010 tarihinden 
itibaren, Türkiye’nin bir İsrail 
sorunu var olacağı gibi

İsrail’in de bir Türkiye soru-
nu var olacaktır. Türkiye’nin 
İsrail’le yolları ayrılmıştır. 1948 
yılından beri İsrail’e kayıtsız 
şartsız destek veren bir Türkiye 
yok artık, bundan böyle de olma-
yacaktır. İsrail’in Siyonist kad-
rosu bunu çok iyi bilmektedir. 
Bundan böyle bu iki güç dün-
yanın her yerinde karşı karşıya 
gelecektir.  Türkiye’yi yöneten-
ler bu hakikati asla unutmama-
lıdırlar. 
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Bu karşılaşma kötü müdür? 
Asla. Tam tersine Türkiye’yi 
kendine getirecek, uyuyan devi 
uyandıracak olan bir sürecin 
başlamasına sebebiyet verecek-
tir. Çünkü Türkiye hem İsrail 
hem de dünyadaki ‘dost’, ‘stra-
tejik ortak’ ve ‘model ortak’ ger-
çeği ile yüzleşmiştir ve de yüz-
leşmeye devam edecektir. 

Türkiye, bu olay nedeniyle 
İsrail’den istediği, özür dileme, 
tazminat ödeme, uluslar arası 
soruşturmayı kabul ve ambar-
goyu kaldırma şartlarını yeri-
ne getirmezse; bütün ekonomik, 
askeri ve siyasi ilişkiler askıya 
alınmalıdır. 

Türkiye İsrail’e karşı bir-
leşik cephe hareketi başlata-
rak İsrail’i yalnızlaştırmalıdır. 
D8’ler hareketini kuvvetlen-
dirmelidir. Erbakan Hoca’nın 
‘Yeni Dünya Projesi’ni devreye 
sokmalı ve bu konuda ombuds-
man olarak Erbakan Hoca’nın 
birikim ve tecrübesinden yarar-
lanmalıdır. Türkiye İsrail’e 
karşı her cephede psikolojik 
savaş başlatmalıdır.

Türkiye uluslar arası alanda 
karşılaşacağı her sorunu, kendi 
içerisinde bütünleşerek aşabi-
lir. Bu olay hem hükümet hem 
de muhalefet tarafından iç siya-
set malzemesi olarak kullanıl-
mamalıdır. Hem muhalefet hem 
de iktidar kullandıkları dile dik-
kat etmelidirler. Bu noktada bu 
olay, iyi bir fırsat olarak görü-
lüp tüm tarafların çözüm üzeri-
ne yoğunlaşması sağlanıp tüm 
kurum ve kuruluşları ile Türkiye 
kaynaşmalı, bütünleşmeli ve dik 
durarak geleceğe doğru yürü-
melidir. Bu,  bugünkü nesillerin 

gelecek nesillere karşı sorumlu-
luğu hatta  borcudur.

Bundan böyle Türkiye  kendi 
kültür medeniyetinin temsilcisi 
olmalıdır. Yaklaşık 100 yıldır 
sığıntı, bekçi ve dilenci olarak  
durduğu Batı’nın kapısında bek-
lemeyi terk etmelidir. 

“[002.120] Sen onların din-
lerine uymadıkça, Yahudi ve 
Hıristiyanlar senden kesinlikle 
hoşnut olacak değillerdir. De ki: 
«Kuşkusuz doğru yol, Allah’ın 
(gösterdiği) dosdoğru yoldur.»”

 
Kendi kültür ve medeniyeti-

nin değerlerine, normlarına ve 
kodlarına uygun olarak siste-
mini yeniden kurmalıdır. Kendi 
halkını ve Müslüman halkla-
rı düşman gören ve bu anlayı-
şa göre konumlanan bu sistem 
değişmelidir. 

O zaman Türkiye büyür, hem 
bölgesel  hem de küresel güç 
olur, saygı duyulan izzet sahi-
bi olur:

“[004.138] Münafıklara 
müjde ver: Onlar için gerçekten 
acıklı bir azab vardır.

[004.139] Onlar, mü’minleri 
bırakıp kâfirleri dostlar (veliler) 
edinirler. 

‘Kuvvet ve onuru (izzeti) ‘ 
onların yanında mı arıyorlar? 

Şüphesiz, ‘bütün kuvvet ve 
onur,’ Allah’ındır.”

Türkiye kendisini asla 
dost ve sırdaş kabul etme-
yen  ABD’nin, AB’nin ve de 
NATO’nun kapısında  bekleme-
yi bırakıp mazlumların hamisi, 
zalimlerin korkulu rüyası olma-
lıdır. Zalimlere dur, diyerek dev-

leşen bir Türkiye insanlığın ihti-
yacı olan büyük inkılap hareke-
tini başlatabilir:

“[026.225] Görmedin mi; 
onlar, her bir vadide vehmedip 
durmaktadırlar;

[026.226] Ve gerçekten 
onlar, yapmayacakları şeyleri 
söylemektedirler.

[026.227] Ancak iman eden-
ler, salih amellerde bulunanlar 
ve Allah’ı çokça zikredenler ile 
zulme uğratıldıktan sonra zafer 
kazananlar (veya öçlerini alan-
lar) başka. 

Zulmetmekte olanlar, 
nasıl bir inkılaba uğrayıp-
devrileceklerini pek yakında 
bileceklerdir.”
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Şinasi GÜNDÜZ 1*

KUR’AN’I ANLAMANIN

ANLAMI

�

B ir yayınevi tarafından kullanılan ifadede, 
“bütün kitaplar bir “Kitab”ı anlamak için 
okunur” deniyor. Gerçekten de böyledir. O 

“bir kitap” bütün evreni, kendi yaşantımızı doğru 
okumak için okunup anlaşılması gereken temel bir 
referanstır. Bu temel referans Kur’an’dır. 

Kuşkusuz Kur’an-ı Kerim ilk vahyolundu-
ğundan bu güne geçen 1400 sene içinde insanla-
rın yaşamlarını aydınlatma noktasında önemli bir 
görev üstlendi. Bu görevi kıyamete kadar üstle-
neceğini Cenab-ı Hak bizlere ifade ediyor. Fakat 
Kur’an’ın anlaşılması konusunda insanlar yete-
ri kadar doğru bir performans gösterdiler mi, bu 
oldukça tartışılır olan bir husus. Özellikle günü-
müzde Kur’an’la ilgili yapılan kimi tartışmalara 
baktığımızda bu meselenin ne kadar önemli oldu-
ğunu daha iyi anlıyoruz. Tarih boyu Kur’an, her 
zaman insanların yaşamlarını etkileyen bir metin 
oldu ve inansın ya da inanmasın insanların zih-
ninde hep tartışılagelen bir referans olma özelli-
ğini sürdürdü. Bugün de Kur’an-ı Kerim gerek 
Batı’da gerekse içinde yaşadığımız coğrafyada 
hâlâ bu merkezi konumunu sürdürmekte ve tartı-
şılan bir metin olma özelliğini devam ettirmekte-
dir. Örneğin Batı’da İslâmofobi olarak adlandırı-
lan ve İslâm korkusu/kaygısı diye çevirebileceği-
miz genel İslâm karşıtı tutumun önemli bir ayağı-
nı oluşturan bir husus olarak Kur’an-ı Kerim tar-
tışılıyor. Bu çerçevede İslam karşıtı yaklaşımla-
rıyla tanınan Hollandalı ırkçı parlamenter Geert 
Wilders geçtiğimiz yılki bir demecinde şöyle 
diyordu: Aslında bütün Müslümanlarla ve İslâm 
dünyasıyla yaşadığımız en önemli sorunun teme-
linde Kur’an yer almakta. Zira Kur’an bu haliy-
le kesinlikle Batı değerlerine düşmanlık üretiyor. 

Ayrıca Wilders, Kur’an’la ilgili olarak “bizim için 
bir tehdit unsurudur” diyor ve kendi kafasına göre 
şöyle bir radikal çözüm üretiyor: Mevcut Kur’an-ı 
Kerim metninin üçte birini çıkartıp atmadıkça, 
Kur’an-ı Kerim ve bundan beslenen Müslümanlar 
Batı için bir tehdit unsuru olmaktan çıkmayacak-
lardır. 

Wilders’in bu görüşleri tabi çok uç, radi-
kal bir yaklaşım, ama bu konuda tek örnek değil. 
Özellikle İslâm Dünyasına ve Müslümanlara yöne-
lik çeşitli söylemlerde bulunan kişiler bir şekilde 
Müslümanların anlayışlarının, batıya meydan oku-
malarının veya bugün batıyla yaşadıkları sorunla-
rın temelinde Kur’an’dan besleniyor olmalarının 
ve dolayısıyla İslâm’a ilişkin Batı tarafından yürü-
tülecek bir projenin bir ayağında mutlaka Kur’an’a 
yönelik yaklaşımları da içeren birtakım projelerin 
olması gerektiğinin altını çiziyorlar. 

Kur’an’a  Yönelik ‹lginin Sosyopolitiği
Kur’an’ı da içine alan bu yaklaşımlar, bir başka 

açıdan bakıldığında Batıda, Kur’an’ı, gündem 
oluşturan, tartışılan ve bir şekilde ilgi çeken bir 
kitap haline de getiriyor. Bu şekilde Kur’an, insan-
lar için merak uyandıran bir metin haline geliyor. 
Son dönemlerde Batıda İslâm ve Müslümanlar 
üzerine yürütülen kampanyalar ve yapılan tartış-
ma ortamlarında bunun çeşitli örnekleri yaşan-
mıştır. Mesela 2001 olaylarından sonra, Batı dün-
yasında, özellikle ABD, Kanada, Kuzey ve Batı 
Avrupa ülkelerinde Kur’an’a yönelik ilgi ve ala-
kanın oldukça arttığı bilinmektedir. Hatta bir ara 
ABD’de Kur’an-ı Kerim’in İngilizce mealinin 
bestseller/çok satan kitaplar arasına girdiği med-
yada haber konusu olmuştur. Benzer durum kari-
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katür krizi olarak adlandırılan hadisenin yaşandığı 
dönemlerde Danimarka’da Kur’an’a yönelik ilgi 
ve alakada da görülmüştür. Aslında bu oldukça 
anlaşılır bir şeydir; bir yerde etki-tepki meselesi-
dir. Çokça irdelenen, eleştirilen, reddedilen ve tar-
tışılan bir kitap olması, sıradan insanların ona olan 
ilgi ve alakalarını da artırmakta, onu merak uyan-
dıran cazip bir metin haline getirmektedir. 

Kur’an’a yönelik bu ilgi ve alaka, İslâm ve 
Müslümanlar üzerine projeler üreten çevrele-
rin İslamın ve Müslümanların temel referansı 
Kur’an’la ilgili çeşitli pro-
jeler yapmasını da berabe-
rinde getirmiştir. Yine geç-
tiğimiz yıllarda, yanılmıyor-
sam, bizim medyada, CIA 
ile de ilişkili olduğu tartışı-
lan ABD’de bir merkezin, 
Kur’an’ı yeniden yorumla-
yıp “modernist bir yoruma 
tabi tutarak” yeni bir İslâm 
algısı oluşturmak yönünde 
bir girişim başlattığı yönün-
de haberler yer aldı. Bunun 
dışında Batı’nın çıkarlarıyla 
ve değer yargılarıyla uyum-
lu bir İslâmi yorumun nasıl 
oluşturulabileceği ve bu bağ-
lamda “Ilımlı İslâm” ola-
rak adlandırılan bir projenin 
nasıl temellendirilebileceği 
konusunda çeşitli Batı ülke-
lerinde raporlar da düzenle-
di. Örneğin ABD merkez-
li Rand Corporation isim-
li think-tank kuruluşunun 
Ilımlı İslam ve bununla uyumlu çeşitli İslâmi 
akımlar üzerine hazırlamış olduğu raporları hatır-
lıyorum. Bu ve benzeri raporlarda dünya gene-
linde “radikal”, “fundamentalist” ya da “cihad-
çı” gibi yakıştırmalarla tanımlanan İslâmi anlayı-
şa karşı, seküler ve liberal bir çizgiye dayalı din 
yorumunu esas alan grupların her yol ve yöntem-
le desteklenmesi gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca 
çeşitli Avrupa ülkelerinde reformist ve moder-
nist görüşleriyle tanınan kimi “müslüman” kişiler 

bir araya getirilerek Batı değerleriyle uyumlu yeni 
bir İslâmi söylem ortaya çıkaracak gruplar oluştu-
rulmaya çalışıldı; “Avrupa İslâmı” adı verilen bir 
proje yeni bir paradigma olarak şekillendirilmeye 
çalışıldı. Kısacası, Kur’an’ın yeniden yorumlana-
rak Batı’nın değer yargılarıyla ve hayat anlayışıy-
la uyumlu bir yapıya büründürülmesi, Batılı para-
digmalarla çelişen veya çeliştiği düşünülen ayetle-
rin yeniden yorumlanması gibi çalışmalar, sistem-
li bir politika olarak çeşitli mahfillerde yürütülme-
yi sürdürmektedir. 

Türkiye açısından bak-
tığımızda, Türkiye’de de 
genelde din anlayışı ve dini 
yaşam, özelde ise İslâm 
ve Müslümanlar üzeri-
ne yapılan tartışmalarda 
Kur’an üzerine yapılan bir-
çok değerlendirme dikka-
ti çekmektedir. Kur’an bir-
çok çevre tarafından İslâmla 
ilgili yapılan  tartışmalar-
da merkeze alınmaktadır. 
Kuşkusuz her Müslümanın 
yaşamında ve hayata bakı-
şında Kur’an’ın belirleyi-
ci bir yeri vardır/olmalıdır. 
İnanan insan, temel düşün-
celerinde Kur’an’ı mer-
kez almak durumundadır; 
zira Kur’an hayatı anlayıp 
yorumlamada temel refe-
ranstır. İlahi iradenin açılımı 
olarak Kur’an, Müslüman 
bireyin yaşamında izleyip 
rehber edinmesi gereken 

birincil kaynaktır. Yaşamımıza Kur’an’dan hare-
ketle yön vermek kadar etrafımızda olup bitenleri 
yine Kur’an’dan hareketle değerlendirmeye çalış-
mak bir Müslüman olarak bizden beklenen doğru 
tavırdır. Dolayısıyla bir Müslümanın dini anla-
ma noktasında Kur’an’a temel bir referans olarak 
vurgu yapması kadar doğal bir şey yoktur. Fakat 
bununla birlikte Kur’an’ın yaşadığımız dönemde 
zaman zaman içinde yaşadığımız sosyo-kültürel 
yapıyı meşrulaştırma noktasında bir referans ola-

Her dinin merkezi bir kavramı 

ve teması vardır ve dinin bütün 

teolojisinde, ibadet anlayışın-

da, aleme ve insana yönelik 

öğretilerinde bu merkezi kav-

ram ya da tema etkisini gös-

terir. İslâm’a baktığımızda ise 

tevhid inancının merkeziliğini 

görürüz. İslâm’ın bütün öğreti-

lerine bu inanç hakimdir; İslâm 

akaidinin temelini oluşturmak-

tadır. İslâm’ı diğer inanç sis-

temlerinden ayırt eden adeta 

bir alameti farikadır tevhid. Ve 

bu anlamda İslâm tevhid mer-

kezli bir din olarak tanımlanır.
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rak kullanılması ve çeşitli yorum ve teviller-
le günümüz paradigmalarına Kur’an’dan kılıflar 
hazırlama gayretleri de gözden kaçmamaktadır. 
Belirli çevrelerce “Kur’an İslâmı” sloganı altın-
da lanse edilmeye çalışılan bu kabil çalışmala-
rın temelinde İslâm düşüncesinin bugünkü sosyal, 
kültürel ve siyasal kabuller temel alınarak, yeniden 
nasıl yorumlanabileceği, Kur’an ifadelerinin bu 
bağlamda nasıl kullanılabileceği tartışılmaktadır. 
Kur’an mesajının bütünselliği bir tarafa bırakıla-
rak ve Kur’an ifadele-
ri tarihsel ve metinsel 
bağlamından koparı-
larak birtakım teviller 
yapılmakta, Kur’an’ın 
bazı temel kavramları 
tersyüz edilmektedir. 
Yine bu çerçevede 
Kur’an’ın temel vur-
guları ortadan kaldırı-
larak ifadeler bugün-
kü temel parametre-
ler/ölçütler esas alına-
rak yeniden tanımlan-
ma yoluna gidilmek-
tedir. 

Kur’an’ın Tarihselci 
Okumalara Tabi 

Tutulması
Yine bu çerçevede 

Kur’an’ın tarihselci 
okumalara tabi tutul-
ması da dikkati çek-
mektedir. Başta ceza-
lar ve kişinin sosyal 
yaşantısına yönelik 
düzenlemeler öngören çeşitli ifadeler olmak üzere 
Kur’an ifadeleri tarihselci yoruma tabi tutulurken; 
Kur’an’daki birçok ifadenin zahiri anlam itiba-
rıyla tarihsel şartları yansıttığı ve bu haliyle nazil 
olduğu dönem toplumsal yapısına yönelik olduğu, 
dolayısıyla bugün için bu ifadelerin zahiri anlam-
larından ziyade bunlarda vurgulanmaya çalışılan 
başta ahlaki değerler olmak üzere evrensel mesaj-
ların esas alınması gerektiği tezi savunulmaktadır. 
Ayrıca Kur’an ifadelerindeki ilahi niyeti kavrama-

nın daha önemli olduğuna da dikkat çekilmektedir. 
Günümüzde çeşitli kesimlerce, yaşanılan sos-

yal yapıya egemen olan  düzenin ve bunun kişi-
sel ve sosyal hayatımıza yönelik dayattığı anla-
yışların Kur’an’dan hareketle doğrulatılması ama-
cını taşıyan bir söylem geliştirilmiş olduğu görül-
mektedir. Bu söylem, sıklıkla “Kur’an İslâmı” ve 
“çağın gereklerine göre İslâm’ın yeniden anla-
şılması” gibi çarpıcı sloganlarla sunulmaya çalı-
şılmaktadır. Tabi bu tarz çabalar, yalnızca bugü-

ne özgü şeyler de değil-
dir. Zira yaşanmış tarih-
sel süreçte de bunun 
izdüşümleri görül-
mektedir. Çoğunlukla 
İslâm düşüncesi içeri-
sinde kendisini gören 
veya öyle gösteren 
siyasi oluşumlar yahut 
sosyal yapılar, çoğun-
lukla dinin temeli olan 
Kur’an’dan yola çıka-
rak kendilerini meşru-
laştırma zemini bulma-
ya çalışmışlardır. Bu 
bağlamda kendi zihni-
yetlerine ve hayat anla-
yışlarına göre bazen 
Kur’an’ı batınî oku-
malara tabi tutmuşlar, 
cifir, ebced ve benze-
ri çeşitli yöntemler-
le Kur’an’dan birta-
kım şifreler ve işaretler 
elde etmeye çalışarak 
kendilerini meşrulaş-
tırmaya çalışmışlardır. 

Bazen de Kur’an’daki ifadeleri konu bütünlü-
ğünden ve tarihsel bağlamından kopartarak, adeta 
“la takrabu’s-salate” mantığıyla ondan hüküm-
ler çıkarmaya çalışmışlardır. Yine zaman zaman 
Kur’an’ı anlamada insanların gelenek ve göre-
neklerini temel referans noktası olarak almışlar-
dır. Bütün bunlarda temel alınan noktanın, insanın 
kendi asıl değer verdiği hususların temel alınarak 
Kur’an’dan bir referansla bunların temellendiril-
mesinin yatmakta olduğu aşikardır. 

Kur’an insan hayatını çepeçevre kuşa-
tan bir kitap olarak karşımızdadır. 
Kur’an’ın perspektifinde insan yaşamı 
bir bütündür ve Kur’ani mesaj insan 
yaşamının tamamını kuşatmaktadır. Bu 
yönüyle yaşamımızda profan ve dinin 
kapsamı dışındaki bir alan bulunma-
maktadır. Birçok dini gelenek insan 
yaşamının kutsal ve kutsal olmayan 
yönlerinden ve anlardan bahseder. 
Kur’an’ı temel alan İslâm’a göre ise 
insan yaşamı bir bütündür. İnsan haya-
tında kutsal olmayan, dinin dışında bir 
alan söz konusu değildir. İnsanın yaşa-
mının her parçası, dinin temeli olan 
Kur’an’ın bize yönelik mesajının kap-
samına giren hususlardır ve dolayısıyla 
yaşantımızda Kur’an’ın öğretileri temel 
alınmalıdır.
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Bu durum, insanın, aslında Kur’an dışı çeşit-
li temellerden kaynaklanan algı ve yaklaşımlarına 
meşruiyet kazandırılması çabasından başka bir şey 
değildir. İşte bütün bunlara karşı Kur’an’ı doğru 
anlamak oldukça önemlidir. Peki, doğru anlamak-
la neyi kastediyoruz? Doğru anlamanın anlamı ve 
yolu nedir? İşte asıl önemli olan bu sorulara verile-
cek doğru yanıtlardır. Çünkü Müslüman olduğunu 
ifade edip de “Kur’an’ı anlamayalım”, “Kur’an’ın 
bizim için bir önemi yok” diyen hiç kimse yok-
tur. Hatta gayrimüslim olup da, “Müslümanlar 
hayatlarından Kur’an’ı çıkartsın” diyen kimsele-
re de pek rastlanılmaz. Geert Wilders gibi bazı uç 
örnekler haricinde… 

Kur’an’ın ne’liğine dair sorulacak bir soruya 
verilebilecek en basit cevap; Kur’an-ı Kerim’in 
Allah tarafından inzal olunan kutsal bir metin 
olduğudur. Her inanç sisteminde kutsal kavra-
mı önemlidir ve bir o kadar da merkezi yer tut-
maktadır. İnanç sistemleri bütün öğretilerini kut-
sala yönelik anlayışları etrafında şekillendirirler. 
Kutsala yönelik inanç, temel referansını dinlerin 
“üstün varlık” ya da “üstün güç” öğretisinden alır 
ve buna yönelik temel referanslar olarak birtakım 
metinler ortaya koyar. Kutsal metinler, dinlerde, 
yazılı ve sözlü gelenekler şeklinde mevcuttur. Bu 
metinler çoğu zaman dinin anlaşılmasında mer-
kezi bir rol oynar. Çünkü metin merkezli olarak 
dini algılamak, hemen hemen bütün inanç sistem-
lerinde temeldir. Ve kutsal metinlere baktığımız 
zaman her kutsal metnin kendine has özellikleri-
nin olduğunu görürüz. Mesela Kur’an-ı Kerim’i 
Yahudi ve Hıristiyan kutsal metinleriyle kıyasla-
dığımızda çok çarpıcı farklılıklar karşımıza çıkar. 
Çünkü Yahudi kutsal metni olan Tanah’da veya 
Hıristiyan kutsal metni olan Kitab-ı Mukaddes’te 
daha ziyade tarihsel anlatılar ön plana çıkarken, 
Kur’an-ı Kerim’de mesaj ön plandadır; tarihsel 
anlatılar ise ancak mesajı destekleme babında ihti-
yaç duyuldukça zikredilir. 

Yurt dışında doktora yaptığım bölümde, bölü-
mün emekli hocalarından Edmund Bosworth, 
İslâm üzerine çalışmalarıyla tanınan bir Oryantalist 
olarak tanınırdı. Tanıyanlar, onun, Kur’an’ın anla-
şılmaz bir kitap olduğu ve konu bütünlüğünün 
bulunmadığı yönünde tezler ileri süren, ayrıca 
Kur’an’ın kıssalar konusunda sürekli tekrarlar-

la dolu olduğunu ve kıssaların dağınıklığını, örne-
ğin Hz. Musa ile ilgili anlatıların bir o surede 
bir bu surede yer aldığını düşünen bir kişi oldu-
ğunu bilirler. Kuşkusuz o bunu, özellikle Kitabı 
Mukaddes’le kıyasladığı için böyle düşünmektey-
di. Kitab-ı Mukaddes’te Hz. Musa ile ilgili anlatı-
lar belirli bir yerdedir. Hz. Musa’nın yaşam öykü-
sü adeta bir hikâye kitabında anlatılır gibi ele alı-
nır. Bu anlamda Kitab-ı Mukaddes gerçekten de 
bir hikâye kitabı, tarihsel bir metin görünümünde-
dir. Ama Kur’an-ı Kerim kesinlikle bir tarih kitabı 
olmadığı, tevhid akidesi merkezli mesajı öncele-
yen bir kitab olduğu için çoğu gayrimüslim açısın-
dan kendi geleneklerindeki kutsal kitaptan hare-
ketle Kur’an’ın bu yapısı ilginçtir. İfade ettiğim 
gibi Kur’an-ı Kerim’deki en temel vurgu mesajın 
ön plana çıkmasıdır. Bu mesaj, Kur’an’a baştan 
sona egemen olan ana temayı oluşturur.

Kur’an-ı Kerim’in 
Diğer Kutsal Metinlerden Farkı

Kutsal bir metin olarak Kur’an-ı Kerim’i diğer 
dinlerin kutsal metinleriyle karşılaştırdığımızda 
başka açılardan da birçok farklılık ortaya çıkar. 
Örneğin özellikle yaygın dünya dinlerinin kut-
sal metinlerini tarihsel güvenilirlik ve sahihlik 
açısından ele aldığımızda Kur’an en sahih metin 
olarak karşımıza çıkar. Bunu bir Müslüman ola-
rak inanıp söylüyoruz ama, bir dinler tarihçi-
si olarak da bunu söylemek mümkün. Çünkü 
Yahudiliğin, Hıristiyanlığın, Budizmin, yani bili-
nen diğer yaygın dinlerin kutsal metinlerinin tarih-
sel sıhhati konusunda ciddi sorunlar ve sıkıntı-
lar olduğu bilinmektedir. Bu metinler genellik-
le uzun tarihsel süreçte derlenen, farklı versi-
yonları bulunan ve dolayısıyla da içerik açısın-
dan hemen her dönemde tartışılan metinlerdir. Bu 
nedenle örneğin Yahudilik ve Hıristiyanlık gele-
neklerinde birçok mezhebin kendi müstakil kut-
sal metinleri olmuş ve birbirlerini metni tahrif 
etmekle, bozmakla suçlamışlardır. Ama Kur’an-ı 
Kerim Hz. Peygamber’in henüz yaşamı esnasın-
da birçok kişi tarafından hem ezberlenmiş hem de 
yazıya geçirilmiş ve onun vefatının hemen sonra-
sında iki kapak arasında derlenen bir metin ola-
rak ortaya çıkmıştır. İlk derlendiği günden bugü-
ne kadar tarihsel güvenilirliği/sıhhati konusunda 
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şüphe oluşturma amaçlı bütün girişimler, iddia-
lar fiyaskoyla sonuçlanmıştır. Bugün Kur’an’ın en 
erken döneme ait olduğu bilinen ve tarihsel olarak 
sahabe dönemine kadar geriye giden bütün nüs-
haları, örneğin Taşkent, Kahire, Sana, Topkapı, 
Londra ve Paris nüshaları incelendiğinde, hepsi-
nin de içerik itibarıyla aynı olduğu görülmekte-
dir. Bu konuda bir ara Yemen’de Büyük Camii’de 
bulunan Kur’an yapraklarına ilişkin çeşitli tartış-
malar yapıldı. Bu varaklar/sayfalar üzerinde çalı-
şan Alman Oryantalist Gerd Puin’in varaklarda-
ki genelde sure sıralamaları konusunda bazı farklı 
dizinlere dikkat çekmesinden hareketle çeşitli kişi-
ler ‘Bu metinlerde, farklı ifadeler var’ diye medya-
da epey bir şov yaptı. Oysa sonra bu varaklar üze-
rinde birçok çalışma yapılıp basına da sunuldu ve 
diğer nüshalardan herhangi bir farklılığının olma-
dığı görüldü. Nitekim bizzat bu Alman oryantalist 
de incelenen varaklarda içerik olarak diğer Kur’an 
nüshalarından herhangi bir farklılığın olmadığı 
basına açıklamak durumunda kaldı. Bu ve ben-
zeri iddialarda surelerin dizinine ilişkin farklı-
lıkların dışında çeşitli Kur’an nüshaları arasında 
farklılık olarak gösterilmeye çalışılan şey, aslın-
da Kur’an’ın erken dönemlerine ait kıraat ve lehçe 
farklılıkları konusunda bazı kelimelerin farklı 
yazılmasına imkân veren durumdan ibarettir. Ama 
bunlar metindeki bir farklılığı ifade etmemektedir. 

Kur’an-ı Kerim henüz Hz. Peygamber döne-
minden itibaren hem hıfz edilen, hem de metin 
olarak yazıya geçirilen bir kitap olduğundan tarih-
sel anlamda sıhhati herhangi bir şüpheye mahal 
bırakmayacak derecede güvenilirdir. Oysa diğer 
dinlerin kutsal metinlerine, örneğin Hıristiyanlıkta 
İncilleri de içeren Yeni Ahit metinlerine baktığı-
mızda bu metinlerin tarihsel güvenilirliği konu-
sunda henüz erken dönemlerden itibaren birçok 
tartışmanın mevcut olduğunu ve tarihte kilise-
den kiliseye farklı şekilde kanonik ya da apokrif 
olarak tanımlanan birçok metnin ortaya çıktığı-
nı görürüz. Nitekim henüz M.S. 2. yüzyılın başla-
rında kendisi de bir Hıristiyan bir din adamı olan 
Marcion, Hıristiyan kutsal metnine yönelik çeşitli 
eleştiriler getirmiş, metinlerin bir kısmının kutsal 
metne sokuşturulduğu iddiasıyla bunların kutsiye-
tine karşı çıkmıştır.

Kur’an’ı Anlamak ‹çin
Anahtar Kavramlar

Kur’an’ı anlama noktasında öncelikle Kur’an’ın 
kendisini nasıl anlamamız gerektiği konusunda-
ki yaklaşımına bakmak gerekir. Kur’an kendisi-
ni nasıl tanımlamaktadır? Bu konuda Kur’an’da 
geçen anahtar terim kitab terimidir. Kur’an kendi-
sini “apaçık bir kitab (kitabun mubin)”,1 “apaçık 
bir Kur’an (kur’anin mubin)”,2 “ayetleri muhkem 
kılınmış ve ayrı ayrı açıklanmış bir kitab”3 olarak 
tanımlar. 

Kitap terimi zaman zaman, yazılı mushaf, 
iki kapak arasına alınan bir mushaf gibi anla-
şılsa da, Kur’an’daki anlamıyla mesaj demek-
tir. Dolayısıyla Kur’an-ı Kerim bir mesajdır. Bu 
mesajın okunan şekli Kur’an, iki kapak arası-
na alınanı ise mushaftır. Kitap olarak Kur’an, 
Allah’ın insanlara olan nimetinin tamamlanmış 
şeklidir. Çünkü son Nebi, son Peygamber Hz. 
Muhammed (a.s) ile birlikte, Allah (c.c.) insanla-
ra olan nimetini tamamlamıştır. Kur’an-ı Kerim’in 
en son nazil olan ayet-i kerimesinde öyle diyor, 
değil mi? “Bugün dininizi kemale erdirdim, üze-
rinize olan nimetimi tamamladım, size din olarak 
İslâm’ı seçtim”.4 Yani burada Kur’an-ı Kerim ile 
birlikte Allah’ın nimetinin tamamlandığından bah-
sediliyor. 

Böylelikle Kur’an, kendisini Allah’ın mesa-
jının beyanı olan bir kitap olarak tanımlıyor. Bu 
kitap, tarihsel süreçte önceki dönemlerde bütün 
Peygamberlere gönderilen ilahi mesajın özünü 
insanlara yansıtmaktadır. Bu yönüyle önceki 
kitapların da doğrulayıcısı ve koruyup kollayıcı-
sı olan bir kitaptır; musaddık ve müheymin’dir.5 
Mesajı apaçık şekilde anlatan ve ayetleri mufas-
sal şekilde açıklanmış olan bu kitapta kapalı olan, 
anlaşılmayan hiçbir nokta yoktur. Baştan sona 
Kur’an birçok ayetinde, özellikle bu hususun altı-
nı çizmektedir.

Bu temel özelliği ile Kur’an inananlar için bir 
hidayet rehberi ve müjdedir, bir öğüttür:

De ki: “Her kim Cebrail’e düşman ise, bilsin ki 
o, Allah’ın izni ile Kur’an’ı;  önceki kitapları doğ-
rulayıcı,  mü’minler için de bir hidayet rehberi ve 
müjde verici olarak senin kalbine indirmiştir.” 6 

Ayetleri, hüküm ve hikmet sahibi ve hakkıyla 
haberdar olan Allah tarafından muhkem kılınan bu 
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kitap müjdeleyici ve uyarıcı7 olarak gönderilen bir 
kitaptır. “İnsanlar için bir beyan ve muttakiler için 
bir yol gösterici ve bir öğüttür (mev’ize)”. 8

Bütün bu özellikler Kur’an’ın, nazil olduğu 
dönemde, ortalama zekâ seviyesine sahip bir insa-
nın algısına, anlama kapasitesine hitap eden bir 
kitap olduğunu, onda gizli kapaklı ve anlaşılmaz 
bir şeylerin olmadığını veya insanların algısının 
ve anlama kapasitesinin üstünde olan bir gizeme 
sahip olmadığını vurgulamaktadır. Kur’an vasıta-
sıyla Cenab-ı Hakk’ın bizlere yönelik iradesi, her 
insanın anlayabileceği bir düzeyle bizlere açıklan-
mıştır. Bu yönüyle Kur’an-ı Kerim ilahi iradenin 
apaçık bir beyanıdır. Bu, Kur’an’ın anlaşılmasında 
çok önemli bir husustur. Çünkü belirli çevreler, şu 
veya bu amaçla, “Kur’an, sadece Kur’an’ın uzma-
nı olan insanlara kendisini açar, sıradan insanlar 
Kur’an’ı anlayamazlar, birtakım hikmetlere vakıf 
olamazlar, hatta yanlış anlayıp sapıtabilirler” 
gibi abuk sabuk şeyler söylemişlerdir/söylemekte-
dirler. Hâlbuki Kur’an-ı Kerim tam tersini söylü-
yor. Yani okunacak, anlaşılacak, ayetleri açık bir 
şekilde izah edilmiş, insanın algı dünyasına sunul-
muş bir kitap olarak kendisini tanımlıyor. Apaçık 
bir mesaj olarak o, bir hidayet, bir nur ve bir reh-
ber olarak kendisini tanımlıyor. 

Peki, ilahi bir kitab, ya da ilahi bir mesaj olan 
Kur’an’ın özü nedir? Kur’an mesajı bize temel 
olarak neyi anlatmaktadır? Kur’an’ı başından 
sonuna okuduğumuz zaman ana bir temanın varlı-
ğı dikkatimizi çeker. Bu ana tema, tarih boyu çeşit-
li Peygamberlerin yaşamlarından verilen örnekle-
ri kapsayan kıssalarda da işlenilen ana temadır. Bu 
ana tema bir temel hakikatin beyanıdır. Bu haki-
kat, bizzat Kur’an’da geçen bir terim olmamakla 
birlikte “tevhid” olarak adlandırılmaktadır. Terim 
olarak tevhid ifadesi Kur’an’da yer almamakla bir-
likte, kavram olarak mevcuttur ve bu öğreti baş-
tan sora Kur’an’da ifade edilen mesajın özünü 
oluşturmaktadır. Allah’ın mutlak birliğini, varo-
luşta ve varlığın devamında merkeziliğini ifade 
eden Tevhid öğretisi 3 temel hususu içermektedir. 
Bunlar; yalnızca Allah’ın ulûhiyetini kabul etmek, 
O’na hiçbir şeyi hiçbir konuda ortak koşmamak ve 
yalnızca Allah’a ibadet etmektir. 

Tevhid akidesini ifade eden bu üç temel husus 

bütün peygamberlerin tebliğ ettikleri mesajların 
özüdür. Her peygamber hitap ettiği insanları yal-
nız Allah’ı ilah ya da üstün güç olarak kabul etme-
ye, O’na hiçbir konuda hiçbir şeyi ya da kimseyi 
denk tutmamaya ve yalnızca Allah’a ibadet etme-
ye davet etmiştir. Bu anlamda Kur’an’daki bir-
çok sûreyi okuduğumuzda, mesela Araf suresini, 
Enbiya suresini, En’am suresini okuduğumuzda, 
peygamberlerin ardı ardına kavimlerine bu temel 
mesajı aktardıklarına şahit oluruz: 

Andolsun, Nûh’u kendi kavmine peygamber 
olarak gönderdik de, “Ey kavmim! Allah’a kulluk 
edin. Sizin için O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. 
Şüphesiz ben sizin adınıza büyük bir günün aza-
bından korkuyorum” dedi.9

Âd kavmine de kardeşleri Hûd’u peygamber 
olarak gönderdik. Onlara, “Ey kavmim! Allah’a 
kulluk edin. Sizin için O’ndan başka hiçbir ilâh 
yoktur. Allah’a karşı gelmekten sakınmaz mısı-
nız?” dedi.10 

Yalnızca Hz. Nuh ya da Hz. Hud değil, bu 
mesaj bütün peygamberlerin ortak mesajıdır; teb-
liğ ettikleri dinin, Allah’ın dini olan İslam’ın özü-
dür. Âdeta ilahi kitabın tarih boyu değişmeyen 
özel vurgusudur bu. Tevhid akidesinin vurgulan-
ması. Kur’an-ı Kerim’in bu temel inancı sürekli 
olarak vurgulaması, tarihsel süreç içerisinde bütün 
Peygamberlere gönderilen vahiyler arasındaki bir 
birlik ve bütünlüğe işaret etmekte ve Kur’an mesa-
jının bu bütünlükle uyum içerisinde olduğunu gös-
termektedir. Esasen Kur’an’a göre Allah, insanla-
rın bu temel hakikatten bihaber kalmamaları için 
insanlığa hitap eden bütün uyarıcıları, bu temel 
hakikati insanlara duyurmak amacıyla göndermiş-
tir: 

Müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak peygamber-

Yalnızca Allah’ın
uluhiyetini

kabul etmek

Yalnızca Allah’a
ibadet etmek

O’na hiçbir
fleyi ortak
koflmamak

TEVH‹D
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ler gönderdik ki, peygamberlerden sonra insanla-
rın Allah’a karşı bir bahaneleri olmasın. Allah, 
mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.11

Zaman zaman şöyle bir tartışmanın yapıldığı 
görülür: Önceki Peygamberlere gönderilen ilahi 
mesajlarla Kur’an’ın mesajı arasında farklılık-
lar yok mudur? Kur’an ile Hz. Peygamber önce-
si dönemde gönderilen kitaplarda elbette birta-
kım farklılıklar mevcuttur. Örneğin haram ve 
helal kurallarındaki bazı farklılıklar gibi… Mesela 
Kur’an-ı Kerim’e baktığımızda Hz. İsa’nın diliy-
le ‘Benden önce haram kılınan şeyleri helal kıl-
mak için gönderildim12’ deniliyor. Yine biz, örne-
ğin İsrailoğullarına yönelik çeşitli sınırlamala-
rın bulunduğunu biliyoruz. Kur’an bunlar hakkın-
da bilgi veriyor. Buna benzer diğer çeşitli örnek-
ler de verilebilir. Fakat mesajın özünü oluşturan 
husus açısından baktığımızda, Kur’an ile önce-
ki dönemlerde gönderilen kitaplar arasında hiçbir 
farklılık yok. 

Her dinin merkezi bir kavramı ve teması var-
dır ve dinin bütün teolojisinde, ibadet anlayışın-
da, aleme ve insana yönelik öğretilerinde bu mer-
kezi kavram ya da tema etkisini gösterir. Örneğin, 
Yahudilikte merkezi tema İsrailoğulları etnisitesi-
ne dayanan bir kavmiyetçiliktir. İsrailoğullarının 
bir kavim olarak seçilmişliğine yönelik kabul, 
baştan sora Yahudiliğe egemendir. Dolayısıyla 
Yahudilik, İsrailoğulları merkezliliği esas alan 
etnosentrik bir dindir. Hıristiyanlığa baktığımızda 
ise Tanrı oğlu İsa-Mesih kavramının ön plana çık-
tığını görürüz. Mesih inancı Hıristiyanlığın bütün 
akidesinde, insan, evren anlayışında, ibadetlerin-
de, kurtuluş ve gelecek tasavvurlarında hep mer-
kezi bir yer teşkil eder. Dolayısıyla Hıristiyanlık 
da Mesih merkezliliği öğretilerinin temeline yer-
leştiren Kristosentrik bir din olarak tanımlanır. 
İslâm’a baktığımızda ise tevhid inancının merkezi-
liğini görürüz. İslâm’ın bütün öğretilerine bu inanç 
hakimdir; İslâm akaidinin temelini oluşturmakta-
dır. İslâm’ı diğer inanç sistemlerinden ayırt eden 
adeta bir alameti farikadır tevhid. Ve bu anlam-
da İslâm tevhid merkezli bir din olarak tanımlanır. 

Tevhid mesajının temel vurgusu yalnızca 
Allah’ın uluhiyetini kabul etmektir. Bu vurgu La 
ilahe illallah ve iyyake na’budu ve iyyake nesta-
in ifadeleriyle Müslümanın yaşamına yön verir. 

Hayatın her alanında Tevhidin ikrarı inanan bire-
yin yaşamının vaz geçilmez bir parçası olmak 
durumundadır. Bu nedenle Kur’an “ey iman eden-
ler, Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indir-
diği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman 
edin. …”13 ve “Allah’a karşı gelmekten sakı-
nın…”14 gibi uyarılarla inanan bireylere yaşam-
ları esnasında sürekli tevhid ilkesinin gerekleri-
ne riayet etmeyi hatırda tutmaları gerektiği uyarı-
sında bulunur. Allah’ın tek ilah olması, her anlam-
da üstün ve egemen güç olarak yalnızca Allah’ın 
kabul edilmesidir. Bu yönüyle Tevhidin bu ilkesi 
“insan yaşamının merkezinde, üstün bir güç ola-
rak, yalnızca Allah’ın olması” gerekliliğinin ifa-
desidir. İslâm’ın bu inancı doğrultusunda yegâne 
üstün güç olarak kabul edilen Allah’tır. İslâm, 
yaşamı bu üstün gücün iradesi çerçevesinde algı-
lamamızı emreder. 

Tarih boyu ilahi vahyin bu uyarısına rağmen 
sıklıkla insan, peygamberler ve onlar tarafında teb-
liğ edilen ilahi kitaplar tarafından kendisine hatır-
latılan, yalnız Allah’ın üstün güç yani ilah edi-
nilmesi ilkesini bir tarafa bırakmış ve üstün güç 
konusunda ilahi mesajın dışındaki referanslar-
dan hareketle başkalarına yönelmiştir. Böylelikle 
insanların yaşamında yer verdikleri üstün güç ya 
da güçler bazen varlığı kabullenilen çeşitli meta-
fizik varlıklar, bazen doğal varlıklar ve nesneler, 
bazen tarihsel bazı şahsiyetler, kabile liderleri, din 
adamları, yöneticiler, bazen geçmiş atalar, bazen 
gelenek görenek, bazen de heva ve heves gibi nef-
sani duygu ve duyular olmuştur. Kur’an’ı başın-
dan sonuna kadar okuduğumuz zaman bu fark-
lı güç unsurları üzerine Kur’an’ın önemli analiz-
lerde bulunduğunu, önemli eleştiriler yaptığını ve 
birçok örneklerden hareketle yalnız Allah’ın üstün 
güç olarak kabullenilmesi gerektiğini vurguladığı-
nı görmekteyiz. 

Üstün güç ya da güçler insan yaşamında olduk-
ça önemli bir fonksiyon icra etmektedir. Bunları 
üç temel kategoride ifade etmek mümkündür: (i) 
İnsanı yöneten ve yönlendiren bir özelliğe sahip 
olmaları; (ii) insan duygu, düşünce, tavır ve dav-
ranışları için temel referans olmaları; ve (iii) insan 
için tartışılmaz bir otorite niteliği taşımalarıdır. Bu 
fonksiyonlar bağlamında hadiseye baktığımızda, 
her insanın yaşamında üstün güç yahut üstün güç-
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lerin mutlaka mevcut olduğu kesindir. Bu üstün 
güçler metafizik varlıklardan dünyevi değerle-
re ve otoritelere kadar geniş bir yelpazede değiş-
kenlik gösterir. Örneğin birçok inanç sistemin-
de üstün güç ya da güçler olarak metafizik varlık-
lardan söz edebiliriz. Mesela Tanrı ya da Tanrılar 
veya uluhiyetle özdeşleştirilen melekler, cinler ve 
benzeri metafizik varlıklar gibi… Bunun dışında 
üstün güçler olarak kabul edilen varlıklar arasın-
da geçmiş atalar da birçok gelenekte oldukça etkili 
görünmektedir. Bu bağlamda “Atalar Kültü” ola-
rak adlandırılan gelenek, tarih boyu birçok insa-
nın inanç ve düşüncelerinde önemli bir referans 
olmuştur. Doğal varlıklar da üstün güçler ola-
rak insan yaşamında etkili olabilir. Ayrıca siyasi 
ve dini önderler, liderler, kahramanlar, sanatçılar 
gibi figürler de üstün güçler olarak insan yaşamın-
da etkili olan unsurlar arasında sıklıkla yer almak-
tadır. Yine metafizik güce sahip olduğu düşünü-
len kişiler veya gruplar yanında makam, mevki, 
kadın, çocuk, mal mülk ve servet gibi sahip olu-
nan değerler de insan yaşamına egemen üstün 
güçler arasında yer alabilir. Bunlara iktidar hırsı, 
tamahkârlık, kibir gibi hususları da eklemek gere-
kir. Hatta insanın bizzat kendisi de üstün güç ola-
rak ortaya çıkabilir. 

Bütün inanç sistemleri ve geleneklerin anla-
şılmasında önemli yer tutan üstün güç kavramı, 
Kur’an’da ilâh kavramı ile ifade edilmektedir. 
Kur’an’ın ilah kavramı, tamı tamına “üstün güç” 
demektir. İnsan için otorite teşkil eden, duygu ve 
düşüncelerine egemen olan, insan yaşamını yön-
lendiren temel merkezi unsurdur ilah. Bu yönüyle 
bakıldığı zaman İslâm, başka hiçbir şeyi üstün güç 
kabul etmemeyi, sadece Allah’ı üstün güç kabul 
etmeyi bizlere emreder/önerir. 

Üstün güç olan Allah inancına dair Kur’an-ı 
Kerim’e baktığımızda Kur’an-ı Kerim kendisin-
den önceki dönemde nazil olan kitapların dışın-
da yeni bir Allah inancı getirmemektedir. Zira 
bütün peygamberlere yönelik vahiyler aynı özel-
liği taşıyan bir öğretiyi insanlığa vazetmiştir ve 
bu öğretinin temeli olan tevhid inancıyla, aslın-
da, insanlık tarihinde en büyük sorun olan, insan-
lığın içinde bulunduğu zulüm ve sapkınlık ortamı-
na teşhis konulmuş ve yalnızca Allah’ı ilah kabul 

edip, yaşamı O’nun çizdiği sınırlara göre sürdür-
meyi yani yalnızca O’na ibadet etmeyi öngörerek 
“insanların özgürleştirilmeleri” sağlanmaya çalı-
şılmıştır. Bu çaba, belki sloganımsı bir ifade ola-
cak ama, insanı kula kulluktan kurtarıp yalnızca 
Allaha kulluk düzeyine getirme çabasıdır. Diğer 
bütün dinlerle kıyasladığımızda insanın özgürlü-
ğüne en fazla vurgu yapan din, tarih boyu peygam-
berler aracılığıyla insanlığa vazolunan Allah’ın 
dini İslâm’dır. 

İslam’da Allah, sadece yaratan ve düzenle-
yen değil, aynı zamanda yöneten, müdahale eden, 
hesaba çeken ve yargılayan bir güçtür. Bu çerçe-
vede Kur’an-ı Kerim, nazil olduğu dönemde diğer 
insanların Allah inançlarında var olan yanlışlara 
karşı da önemli bir şekilde çeşitli analizler yapıp 
düzeltme yoluna gider. Mesela o dönemde Allah 
inancı konusunda Hz. Peygamber’le tartışmala-
ra kadar işi götüren Ehli Kitab’a yönelik birçok 
eleştiri Kur’an’da yer alır. Kur’an, onların çeşitli 
şahıs ve grupları örneğin Üzeyr ve İsa gibi şahıs-
ları tanrılaştırdıklarını, din bilginlerini ve rahiple-
rini rableştirdiklerini,15 cibt ve tâğût’a inandıkla-
rını16 Allah hakkında gerçek olmayan şeyler söy-
lediklerini,17 Allah’ın ayetlerini inkar ettiklerini, 
hakkı batıla karıştırdıklarını,18 bile bile hakkı giz-
lediklerini19 ve inkar edenleri velî edindiklerini20 
vurgular. Bütün bunlarla, hak ve hakikat konusun-
da kendi aralarında bile ayrılığa düşmüş olan21 bu 
grubun sahip oldukları Allah inancının Kur’an’ın 
tevhid inancından uzak olduğunun altını çizer. 

Sadece ehli kitap değil, o dönemdeki Arap 
müşriklerinin Allah inancının da hastalıklı bir 
inanç olduğuna dikkat çekilir. Kur’an’da, müşrik-
ler, Allah’ı gereği gibi takdir edememekle eleşti-
rilir:

Allah’ı gereği gibi takdir edemediler. Yeryüzü 
kıyamet gününde bütünüyle O’nun elindedir. 
Gökler de O’nun kudretiyle dürülmüştür. O, onla-
rın ortak koştuklarından uzaktır, yücedir.22 

Bu hastalıklı yapıları nedeniyle müşrikler 
Allah’a birçok şeyi ortak koşmakta, atalarının sap-
kınlarını, gelenek ve göreneklerini  körü körüne 
izlemektedirler:

Onlara, “Allah’ın indirdiğine (Kur’an’a) 
ve Peygamber’e gelin” denildiğinde onlar, 
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“Babalarımızı üzerinde bulduğumuz din bize 
yeter” derler. Peki ya babaları bir şey bilmiyor ve 
doğru yolu bulamamış olsalar da mı?23

Müşriklerin Allah’ı gereği gibi takdir ede-
mediklerine dikkat çekilmesi oldukça önemli bir 
vurgudur. Aslında Cahiliye dönemi Araplarının 
Allah’a inandıkları ve Allah’ın varlığını inkâr 
etmedikleri bilinmektedir. Hatta onların Allah’ın 
yerin ve göğün yaratıcısı olduğu, güneşi ve ayı 
insanların hizmetine verdiği, gökten yağmur yağ-
dırıp yeryüzüne bereket verdiği gibi hususla-
rı kabul ettiklerini de Kur’an bizlere haber veri-
yor.24 Bütün bunlarla birlikte inandıkları Allah, 
İslâm’ın tevhid öğretisi bağlamında tanımladı-
ğı ve inanmamızı istediği Allah değildir. Onlara 
göre Allah; her şeyi yaratan, evrendeki bazı olay-
lara düzen veren, ancak bundan sonra yüceli-
ğinden dolayı bütün evrenden âlemden insandan 
elini eteğini çeken -haşa haşa- emekliye ayrılmış 
bir tanrı gibidir. Sanki Aristo’nun Tanrısı gibi... 
Varlığa ilk hareketi verip sonra kenara çekilen bir 
yüce varlık. Deizmin tanrısına benzeyen bir var-
lık. Böylelikle Arap müşrikleri Allah’ın evrenle ve 
insanla olan ilişkisini, O’nun her daim hakimiyet 
ve egemenliğini, müdahale ediciliğini ve yargıla-
yıcılığını reddediyorlar. Allah’ı yüceliğinden dola-
yı doğrudan ulaşılamaz bir tanrı olarak düşünüyor-
lar ve bir sürü varlığı, kendi soylularını, zenginle-
rini, atalarını ve din adamlarını aracı kabul ediyor, 
birçok şeyi Allah’a ortak koşuyorlar. Atalar kültü 
çerçevesinde, babalarını üzerinde buldukları, ata-
larından miras aldıkları din, temel inançlarını ve 
hayattaki referanslarını oluşturuyor. İşte Kur’an-ı 
Kerim, temel mesajı olan tevhid akidesi çerçeve-
sinde, gerek ehli kitabın, gerekse Arap müşrikle-
rinin ve benzerlerinin bu inanç ve geleneklerini 
eleştiriyor.

Kur’an, tevhid inancını sadece Allah’ın ontolo-
jik varlık ve birliğiyle de sınırlandırmıyor. Tevhid 
akidesi, bütün evreni ve insanı anlamaya yönelik 
bir inanç olarak karşımıza çıkıyor. Kur’an’da evre-
ne yönelik bütün ifadelerde, evrenin bir bütün ola-
rak Allah’a kulluk noktasında birleşip buluştuğu 
anlatılıyor. Her şeyin onu zikrettiği,25 O’nun izni 
olmadan bir yaprağın bile kımıldamayacağı,26 ve 
isteyerek yahut istemeyerek her şeyin O’na boyun 
eğdiği27 vurgulanıyor. İnsanın da bunun içerisin-

de olması gerektiğine dikkat çekiliyor. Dolayısıyla 
tevhid bütün evreni ve bunun parçası olan insanı 
Allah’a yönelik doğru bir inanç etrafında bir araya 
getiriyor; Allah’ın isim ve sıfatlarındaki birlik ve 
bütünlük yanında, evrendeki bir birlik ve bütün-
lüğe de işaret ediyor. Buna göre sadece Allah’ın 
varlığında değil, insan da dahil evrendeki yapı ve  
işleyişte de bir tevhid var; böyle algılamamızı isti-
yor. Etrafımıza ibret nazarıyla bakmamızı öğüt-
lüyor. Dağlara, göklere, kendi yapınıza bakmaz 
mısınız diye yapılan uyarı ve çağrılarla, aslında 
var olan her şeyin Allah’ın birlik ve merkeziliğine 
işaret eden bir ayet olduğu anlatıyor.

Kur’an’ın insana yönelik yaklaşımlarını da 
bu doğrultuda düşünmek mümkündür. Örneğin 
Kur’an, insanlar arasındaki farklılıklara dikkat 
çekerek “Sizleri farklı kabileler milletler halin-
de var ettik”28 der. Hz. Peygamber’e hitaben 
hepimize yönelik “Biz isteseydik hepiniz bir tek 
ümmet olurdunuz. Ama böyle dilemedik”29 uyarı-
sını yapar. Bütün bunlarla insanlar arasında kabi-
le, soy sop, inanç ve gelenek açısından farklılık-
lara dikkat çeker. Fakat Kur’an, bu farklılıkların 
da neticede doğruyla yanlışın tefrik edilmesine, 
Allah’a yakın olanlarla olmayanların ortaya çık-
masına yönelik ilahi iradenin bir eseri olduğuna, 
dolayısıyla tevhidin idrakine yönelik olduğuna işa-
ret eder. Allahın kudret, irade ve ilminin eseri olan 
bütün bu farklılıklar hakikat ya da yanlışa yönel-
me konusunda insanın özgür iradesini kullanabil-
mesi ve bu oranda sorumlu olması amacıyla izin 
verilen hususlar olarak anlatılıyor. Kuşkusuz bu, 
Kur’an’ın, bütün farklılıkları meşru görmesi ya da 
hepsini de doğrulaması anlamına gelmiyor. Ama 
neticede kim doğru yolda, kim yanlış yolda; doğru 
nedir, yanlış nedir bunun anlaşılabilmesi için fark-
lılıkların mümkün olması gerekiyor. Bunun müm-
kün kılan Allahın kendisidir. Dolayısıyla burada, 
hem evrende hem de insanın şahsında ilahi irade, 
kudret ve ilmin tezahürüne yönelik bir birlik ve 
beraberliğin ifadesini görüyoruz. 

Diğer taraftan Kur’an, bütün insanlık tari-
hine de tevhid merkezli olarak bakmaktadır. 
Örneğin Peygamber kıssalarında Hz. Adem’den 
Hz. Peygamber’e, peygamberlerin hepsinde bir 
birlikteliğin olduğunu görüyoruz. Bu birliktelik, 
zaman, mekân ve şahıslar farklı da olsa temsil edi-
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len mesajda birlikteliktir.. Böylelikle ilk elçiden 
son elçiye kadar bütün peygamberler bir zincirin 
halkaları şeklinde bir birlik oluştururlar; geçmişle 
gelecek tevhid ekseninde adeta birbiriyle buluşup 
kaynaşır. Nitekim Kur’an’ın musaddık ve mühey-
min olmasının bir anlamı da bu olsa gerektir…

Son olarak şu hususu özellikle vurgulamamız 
gerekir: Kur’an insan hayatını çepeçevre kuşa-
tan bir kitap olarak karşımızdadır. Kur’an’ın pers-
pektifinde insan yaşamı bir bütündür ve Kur’ani 
mesaj insan yaşamının tamamını kuşatmaktadır. 
Bu yönüyle yaşamımızda profan ve dinin kapsamı 
dışındaki bir alan bulunmamaktadır. Birçok dini 
gelenek insan yaşamının kutsal ve kutsal olma-
yan yönlerinden ve anlardan bahseder. Kur’an’ı 
temel alan İslam’a göre ise insan yaşamı bir bütün-
dür. İnsan hayatında kutsal olmayan, dinin dışın-
da bir alan söz konusu değildir. İnsanın yaşamı-
nın her parçası, dinin temeli olan Kur’an’ın bize 
yönelik mesajının kapsamına giren hususlardır 
ve dolayısıyla yaşantımızda Kur’an’ın öğretile-
ri temel alınmalıdır. Yiyip içmeden, oturup kalk-
mamıza kadar her hareketimiz dinin içerisinde-
dir. Dolayısıyla Kur’an bu yönüyle bütün yaşan-
tımızı kuşatır. Diğer taraftan yine bütün yaşantı-
mızda Kur’an, Allah’ın koymuş olduğu sınırların 
bizi kuşatması gerektiğini vurgular; bu sınırlar bizi 
aydınlatmalıdır. 

İnsan tarafından, İslâm’ın üstün güç ve tev-
hid çerçevesindeki öğretisinin doğru okunması, 
Kur’an’ın doğru anlaşılmasının yegâne anahtarı-
dır. Kur’an’ın doğru anlaşılması yaşantımızın tev-
hid mesajı doğrultusunda olmasıyla yakından iliş-
kilidir. Bir diğer ifadeyle mümin bir birey olarak 
yaşantımızda bizi yönlendiren temel güç Allah ise 
ve hayatı anlayıp yaşama noktasında Kur’an bir 
rehberse, algımız doğrudur. Kabul edilen temel 
güç ve izlenen rehber olarak başka şeyler varsa, o 
zaman -her ne kadar kutsal bir metin olarak kabul 
ettiğimizi söyleyip zahiren hürmette kusur etme-
sek de- Kur’an ile aramızda gerçek bir temas yok-
tur demektir. Nitekim Kur’an, namaz gibi çeşit-
li ibadetler konusunda, bunların gerçek anlam ve 
önemini kavramadan sadece şekli olarak yerine 
getirenleri kınıyor ve hepimizi bu konuda uyarı-
yor: ‘vay o namaz kılanların haline, namazların-

da gaflet içerisindedirler.”30 Zira namazla ilgi-
li olarak namazın insanı kötülüklerden alıkoyup, 
iyiliklere yönlendirdiğine dikkat çekiliyor. Bu 
durumda eğer kılınan bir namaz kişide bu değişi-
mi yapmıyorsa, o zaman kendimizi ve kıldığımız 
namazı sorgulamamız gerekiyor. Kısacası, inanan 
bir birey olarak Kur’an’ı ne kadar anladığımızı, 
“Kur’an yaşantımıza ne kadar etki ediyor” soru-
suyla birlikte düşünmek ve bunun muhasebesini 
yapmak gerekiyor.
_____________________________________
1 Neml (27), 1.
2 Hicr (15), 1.
3 “Elif Lâm Râ.  Bu Kur’an;  âyetleri, hüküm ve hikmet sahibi, hak-
kıyla haberdar olan Allah tarafından muhkem kılınmış, sonra da 
Allah’tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir 
kitaptır. …” Hud (11), 1-2.
4 Maide (5), 3.
5 “Sana da o Kitab’ı (Kur’an’ı) hak, önündeki kitapları doğrulayıcı, 
onları gözetici olarak indirdik. Artık, Allah’ın indirdiği ile araların-
da hükmet ve sana gelen haktan ayrılıp da onların arzularına uyma. 
…”  Maide (5), 48.
6 Bakara (2), 97.
7 “Bu, bilen bir toplum için Arapça bir Kur’an olarak âyetleri geniş-
çe açıklanmış bir kitaptır.  Müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderil-
miştir.” Fussilet (41), 3-4.
8 Al-i ‹mran (3), 138.
9 A’raf (7), 59.
10 A’raf (7), 65.
11 Nisa (4), 165.
12 Al-i ‹mran (3), 50
13 Nisa (4), 136.
14 Ahzab (33), 70.
15 Tevbe (9), 30-31.
16 Nisa (4), 51.
17 Nisa (4), 171.
18 Al-i ‹mran (3), 70-71.
19 Bakara (2), 146.
20 Maide (5), 80.
21 Bakara (2), 213.
22 Zümer (39), 67. Ayrıca En’am (6), 91; Hac (22), 74.
23 Maide (5), 104.
24 Andolsun, eğer onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı 
hizmetinize kim verdi?” diye soracak olsan mutlaka, “Allah” diyecek-
lerdir. O hâlde nasıl (haktan) döndürülüyorlar? Allah, kullarından di-
lediğine bol verir ve (dilediğine) kısar. Şüphesiz Allah, her şeyi hak-
kıyla bilendir. Andolsun, eğer onlara, “Gökten yağmuru kim indirip 
de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti?” diye soracak olsan, 
mutlaka, “Allah” diyeceklerdir. De ki: “Hamd Allah’a mahsustur.” Fa-
kat onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Ankebut (29), 61-63
25 ‹sra (17), 44.
26 Enfal (8), 17.
27 Al-i ‹mran (3), 83.
28 Hucurat (49), 13.
29 Hud (11), 118.
30 Maun (107), 4.
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Metin Önal MENGÜŞOĞLU

Prag’ın
İlham Yağmurları

H er ne kadar Milan 
Kundera adıyla birlik-
te anılan, Varolmanın 

Dayanılmaz Hafifliği’nin eski-
meyen ağırlığı hâlâ üzerimdey-
se de, ben Prag’ı Kafka ile bir-
likte hatırlamanın vazgeçilmez-
liğini savunacağım. Şimdiki Çek 
Cumhuriyeti bir yana, bence Prag 
bir yana. Mayıs ayı içerisinde 
bu ‘Altın Şehir’de yaşadığım bir 
tek gündüz bana yetti; evet, yetti. 
Bundan böyle onu açlığını hisse-
deceğim şehirler arasına katma-
ya yetti. Özlemlerimin bir gün 
bir yabancı şehre de yöneleceğini 
nereden bilebilirdim? (Galiba bu 
‘yabancı’ ifadesi üzerinde tekrar 
düşünmeliyim.)

2. Dünya Savaşında Hitler 
bile, kuşattığı bu şehre kıyama-
mış; silahsız, saldırısız teslim 
olmalarını beklemiş. Böylece 900 
yıllık Romanesk, Gotik, Rönesans 
ve Barok mimarinin emsalsiz 
eserleri insanın tarih ve göz zev-
kini okşayan bir şenlik ateşine 
dönmüş. Şehir, UNESCO tarafın-
dan Dünya Kültür Mirasına dâhil 
edilmiş.

Prag’ın Saat Kuleleri
Şehir meydanında turist kala-

balığının saat kulesi önünde-
ki meraklı bekleyişleri arasına 
katılınca bu Astronomik Saat’in 
marifetini gözleme imkânı bulu-
yorsunuz. Cahit Koytak’ın 
Yoksulların ve Şairlerin Kitabı 
İkinci Kitap’taki dizelerini hatır-
dan çıkarmadan seyretmelidir bu 
oyunu: “Prag’ın sıkılgan ve çileci 
saat kuleleri.” Saat başında çanlar 
çalıyor ve saatin kulesindeki geniş 
mazgallardan her biri ayrı kılık 
ve kıyafetteki aziz heykelleri siz-
leri selamlıyor. Azizler arasında 
gözünüze çarpan Yeniçeri, yani 
bu Osmanlı askeri hiç garibinize 
gitmesin. Çünkü bunlardan onlar-
cası Viyana’da da karşınıza çıka-
caktır. Ve dünya aslında öncele-
ri de çok küçükmüş, diye düşüne-
ceksiniz. Bu meydan otantik bir 
çarşı pazara dönüştürülmüş. Koca 
koca domuzları kızartan seyyar 
dükkânlar, demirciler, kurabiye-
ciler, cafeler dolup taşıyor. Bir 
yanda Salvador Dali adını taşıyan 
antikacılar, öte yanda Kafka adlı 
kitapçı dükkânı. 

Charles (IV. Karl) Köprüsü, 
üzerinde barındırdığı heykeller-
le bizatihi bir açık hava müzesi 
niteliğinde. Geçip Prag Kalesi’ne 
doğru yürüdüğünüzde bastığı-

nız kaldırımların yer yer değişen 
renkli taşları, sadece kafa gözü-
nü değil insanın kalp gözünü de 
okşuyor. Caddeler, sanki dokuz 
yüz yıl önce döşenmiş taşları 
aynen muhafaza ediyor. Nitekim 
geçip giden faytonlar adeta o 
tarihlerden kopartılmış bir takvim 
yaprağı gibi ama sahici. Tarihin 
dehlizlerinde, koltuk altlarında 
döne dolaşa Prag Kalesi’ne çıkı-
yorsunuz. Şehir sizi bugününüz-
den kopartmak için elinden geleni 
ardına koymamıştır. Yol boyun-
ca turistik dükkânların önünde-
ki ortaçağ kılıklı tezgâhtarlar, hiç 
ağızlarını açmaksızın hâl diliyle 
davetkâr davranıyorlar.

Prag Kalesi içerisindeki geniş 
meydanda tarihî bir su tulumbası 
buluyoruz. Kocaman bir emme-
basma kolu var. Onu indirip kal-
dırdığınızda oluğundan sular fış-
kırıyor. Derhal abdestimizi alıp 
çimenlerin üzerinde iki gündüz 
namazını birleştirerek eda ediyo-
ruz. Çevredeki eski yapıların pen-
cerelerinde, size tuhaf ama merak-
lı bakışlar gönderenlerin hiçbir 
ürkütücü yanı yok. Sadece bu, 
ömürlerinde ilk kez karşılaştıkla-
rı bir durum ve tutum olsa gerek. 
Geçiyoruz Vitus Katedrali çevre-
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sine. Cahit Koytak’ın “Çocukluk 
arkadaşım, Prag’lı Duvar 
Ustası” gibi sıfatlarla hatırladı-
ğı Kafka’nın, kale içerisindeki 
küçük maket sokakta bir evi var; 
müze olarak kullanılıyor. Şairin, 
adını andığım kitapta, Kafka hak-
kında niçin “davasından utanan 
semitik bir yalvaç” ifadesini kul-
landığını galiba anlıyorum. 
Bu kocaman Hıristiyan kated-
ralinin gölgesinde yaşayan bir 
Yahudi çocuğu başka nasıl 
duygularla büyüyebilirdi ki?

Burası bizimkine naza-
ran daha soğuk bir memle-
ket. Peki, Prag, birilerinin 
sayıp döktüğü gibi gerçek-
ten soğuk bir şehir mi? Bende 
asla böyle bir izlenim bırak-
madı nedense. Evet, sıcak bir 
şehir de diyemem. Öyleyse 
bu iki sıfatın dışında bir nite-
leme bulmamız gerekiyor. 
İnsanlar bir şehirden ne bek-
lerler? Şehir insana neleri 
ilham ve ifham etmelidir? Bir 
şehrin nasıl olmasını bekler-
ler? Şehir, kendi esvapları-
nı kendi diken bir terzi gibi 
midir? Katedralin oradan aşa-
ğıya doğru sarkalım ve şehri 
en iyi gözetleyen dar, merdi-
venli patika yolun üzerinde-
ki taraçada duralım. Hatta az 
aşağıdaki cafede kahvelerimi-
zi yudumlarken şehri seyrede-
lim. Bu arada kılıkları ortaçağ 
savaşçılarını andıran ama silahları 
yeni model askerlerin nöbet deği-
şim törenine de tanıklık ediyoruz.

Şehrin Kimliği
Şimdi şehir, var kütlesiyle 

bakış açımızın tam odağında otur-
maktadır. Tepeden onu izliyoruz. 
Başımdaki duyu organları görüp 

hissettikleri manzaradan o kadar 
mutlu ve memnun ki kalbimdeki 
duygu organlarına huzur sinyal-
leri gönderiyorlar. Yorgun, mutlu 
ama yabancı bir ruh (yabancı keli-
mesine dikkat, sahiden yabancı 
mı) Prag’ın tam tepesinde şimdi 
kalbinizi sıkıştıran bin bir müş-
külatla meşguldür. Benim de bir-
takım şehirlerim vardı. Onların 

şehrengizini bile yazmıştım. 
Bir karşılaştırma yapacak olur-
sam eğer eksik fazla ne demeli-
yim? Bak diyorum kendime, ey 
kendi toprağının şairi, iyi bak ve 
bana söyle: karşındaki muhte-
şem manzara içerisinde, şu nok-
tadaki yanlışlık olmasaydı keşke, 
diyeceğin bir pürüz göster bana. 

Adamın biri mesela, apartma-
nının teras katına küçük bir 
kulübe yapmış olsun, çatısını 
da teneke ile kapatmış bulun-
sun. Akşamüzeri güneş batar-
ken ışık demetleri o teneke-
ye vurunca yansıması bura-
dan bakan gözleri kamaştırsın; 
var mı böyle bir yapı artığı? 
Bir evin üzerinde rüzgâr tara-
fından yana yatmış, eğri duran 
çanak yahut öteki antenlerden 
birisi tırmalıyor mu gözünü? 
Şu sokaktaki şu yapının konu-
mu biraz daha içerden biçil-
seydi dediğin bir şey? İki yapı 
arasını birleştiren ama zaman-
la genleşmeden ötürü sarkmış 
bir elektrik yahut telefon kab-
losuna da razıyım, yok mu 
öyle bir çirkinlik? Nasıl; bir 
tek unsur evet, tek bir unsur 
yok mu şu koca şehirde, man-
zarayı bozan, gözü, kulağı, 
dimağı rahatsız eden, olma-
saydı keşke, diyebileceğiniz? 

Şehirde o ne şahsiyettir ki 
günün ilk ışıklarıyla derhal 
gökyüzü kadar kocaman bir 

aynanın karşısına geçiyor, bağrın-
da yaşayan sakinler daha uyanma-
dan kendisine sıkı bir çeki düzen 
veriyor. Saçlarını tarıyor, göğsüne 
parfümler sıkıyor, göz kenarların-
daki çapakları temizliyor. Ellerini 
ayaklarını yüzünü bir güzel pak-
lıyor. İlk görücüsüne çıkan köylü 
kızı gibi heyecanlı ve ilk oru-

Belki övünmek gibi olacak lakin 
söylemeden duramayacağım, 
bana Prag gibi bir şehir bırak-
salardı, bugün yeryüzünün 
ıssız ve kimsesiz bir mıntıka-
sında, kurumuş bir ağaç altın-
da iki şaşkın adama, Godot’yu 
bekleten ben olabilirdim; belki 
de Jozef K’nın yaratıcısıydım 
şimdi. İsterseniz benim, hak-
kında şehrengiz yazmaya yel-
tendiğim şehre gidip bir bakın. 
Nüfusu bir vakitler İstanbul 
ile yarışan, Türk, Kürt, Arap, 
Acem, Azeri, Gürcü, Ermeni, 
Süryani, Keldanileri bir arada 
barındıran, Amerika, Fransa, 
Avusturya, Almanya ve 
İtalya’nın birer kolej açtığı o 
şehirde şimdi mezar taşların-
dan başka ne var dersiniz?
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cunu açan mümin kadar müste-
rih. Selamlasanız neredeyse hâl 
diliyle size karşılık verecekmiş 
gibi duruyor. Havadan sudan söz 
açsanız, bir elini omzunuza koya-
rak derin tatlı bir hasbihâle giri-
şecek sizinle. Nasıl haritada yeri-
ni kolayca bulabileceğiniz bir adı 
varsa, şehrin sizin hayret nazarla-
rınız karşısında köklü bir de kim-
liği mevcut. 

Bir düşünün, şehri oluşturan 
her yapının sanki ayrı bir mimarı 
varmış gibi. Her biri ayrı bir elden 
ama özene bezene, bir diğerine 
nispet yaparcasına, onunla estetik 
bakımdan yarışırcasına inşa edil-
miş. Alımlılıkta birbiriyle çekişi-
yorlar sanki. Birbirlerine benze-
yen tek tarafları her birinin birer 
yapı oluşu, hepsi bu. Boyaları, 
renkleri ayrı, taşları, sütunları, 
kemerleri, cümle kapıları, pen-
cereleri, balkonları, balkon ve 
bahçe kapılarındaki demirler, 
onlara verilen şekiller bile fark-
lı. Pencerelerde dantelli perdeler 
var. Her pencere önündeki minik 
saksılara rengârenk canlı çiçek-
ler yerleştirilmiş. Pek az sayıda 
insanın yaşadığı bu evler, nasıl 
bu kadar bakımlı olabiliyor? Bir 
sihirli el mi dokunuyor her seher 
vakti buralara? Yoksa evin ihti-
yarları kendilerini bununla ödevli 
mi saymaktadırlar? Bizim, günün 
on altı saatini dışarıda geçiren, 
bunun yarısını kahvede bir diğer 
yarısını da camide tüketen ihti-
yarlarımız, harcadıkları zamanın 
kaç saatini ayırdıklarında yaşa-
dıkları mekânları böyle müzey-
yen kılarlar?

Prag soğuk şehir, öyle mi? 
Söyler misiniz bana belediye çöp 
kovalarını bu biçimde değil de şu 
biçimde yerleştirseydi daha iyi 

bir görünüm sağlardı diyebilecek 
cesaretiniz var mı? Hatta çiçek 
tarhları ile caddelerdeki bekle-
me cepleri yer değiştirmiş olsay-
dı, kolaylık sağlanırdı diyebilir 
misiniz? Şöyle düşünülebilir; bu 
adamlar zaten doğru dürüst ahre-
te inanmıyorlar. Tamamı dünya-
cıdır. Bu sebepten dünyada sanki 
ebedi yaşayacaklarmış gibi dav-
ranıyor ve elleriyle ürettikleri her 
şeyi estetik ve kalıcı kılıyorlar. 
Şehir meclisi bin dört yüzlü yıl-
larda bir karar alıyor. Şehrin mer-
kezine kondurulan katedral yahut 
saat kulesi belirli bir yükseklik-
tedir. Alınan karara göre bundan 
böyle (1400 den sonra) şehirde 
inşa edilen hiçbir yapı bu katedral 
yahut kuleden daha yüksek olma-
yacaktır. Ve olmuyor. Böyle bir 
ilke koymak ve ona sonuna kadar 
sadık kalmak dünyacılıktır öyle 
mi? Ve bizim kahve ve maalesef 
camilerde pinekleyen ahalimizin 
anlı şanlı bir, evet sadece bir tek 
ilkesini hatırlatır mısınız lütfen? 
Kim kimi kandırıyor ey yarenler? 

Prag Gibi Bir Şehir 
Bu sebepten kimse lütfen şehre 

dokunmasın. Hayranlığını bastı-
ran kıskançlığını gizlemeye çalış-
masın. Ancak bana şunu söylerse-
niz anlarım; şehirde keşke birkaç 
da insan bulunsaydı. Keşke bir 
annenin bebek arabasına bindi-
rerek gezdirdiği çocuğunu eğilip 
sevebilseydik. Ona dönük sıcak 
sevgimizi, civcivlerine sataşanlara 
karşı hırçınlaşan anaç tavuk gibi 
karşılamasa, o anne bizi anlaya-
bilseydi. Şehirlerimizi tahrip ettik 
yahut hiç böyle şehirler kuracak 
kadar dünyacı değildik ama bizim 
de insan sıcaklığımız var; gibi 
bahanelere sığınanlara diyecek 

söz bulmakta zorlanırım. Belki 
övünmek gibi olacak lakin söy-
lemeden duramayacağım, bana 
Prag gibi bir şehir bıraksalardı, 
bugün yeryüzünün ıssız ve kim-
sesiz bir mıntıkasında, kurumuş 
bir ağaç altında iki şaşkın adama, 
Godot’yu bekleten ben olabilir-
dim; belki de Jozef K’nın yaratı-
cısıydım şimdi. İsterseniz benim, 
hakkında şehrengiz yazmaya yel-
tendiğim şehre gidip bir bakın. 
Nüfusu bir vakitler İstanbul ile 
yarışan, Türk, Kürt, Arap, Acem, 
Azeri, Gürcü, Ermeni, Süryani, 
Keldanileri bir arada barındı-
ran, Amerika, Fransa, Avusturya, 
Almanya ve İtalya’nın birer kolej 
açtığı o şehirde şimdi mezar taşla-
rından başka ne var dersiniz?

Nasıl bu hâle geldiğini sor-
muyorsunuz ama ben söyleye-
yim. Sultan Abdülaziz döneminde 
İran’a kadar uzanacak demiryolu 
Harput’un sekiz kilometre aşağı-
sındaki Mezradan, ovadan geçe-
cektir. Buraya istasyon kurabil-
mek için şehrin aşağıya taşınma-
sı düşünülür. Halk buna zorlanır. 
İnsanlar yoksuldur. Yukarı Şehir 
diye de anılan Harput’ta ahşap 
veya taştan örülü birer evi var-
dır herkesin. Emir büyük yerden 
gelmiştir ve kimsenin ikinci bir 
ev inşa edebilecek maddi imkânı 
yoktur. Formül bulunur. Herkes 
Yukarı Şehir’deki evini kendi 
eliyle yıkar. Oradan çıkan kalas-
ları, taşları, molozları kullana-
rak Aşağı Şehirde (Mamuratü’l-
Aziz) kendilerine barınacakları 
evler yaparlar. Elbet bu yeni şehir 
Yukarı Şehir’e göre daha modern, 
daha planlıdır. Lakin o plan topu 
topu elli yıl sonra bu zavallı Aşağı 
Şehir’i de yaşanılamaz hale geti-
recek, yetersiz kalacaktır. 



131Umran TEMMUZ 2010

■ Prag

Dil, ağrıyan dişe gider, bilirsi-
niz. Tırnağınızın kenarında ufak 
bir kalkma olsa, o pürüzü temiz-
lemeden içiniz rahat etmez. Cama 
vuran güneşin yansıması doğru-
dan gözünüze geliyorsa konumu-
nuzu derhal değiştirmeye kalkı-
şırsınız. En ince iğnenin en ince 
ucu kadar, çıplak gözle görüleme-
yen bir diken batsa elinize ayağı-
nıza, onu çıkartmadan size huzur 
yoktur. Huzur ve elbette saadet 
aynı zamanda insanın buna benzer 
pürüzleri törpülemesi, düzeltme-
sine bağlıdır. Çatıları insanın göz 
zevkini tırmalayan çirkin anten-
lerle donatmanın neresi güzeldir? 
Evinize sokak direğinden çekti-
ğiniz elektrik yahut telefon teli-
nin, yaz aylarında genleşip sarka-
rak, neredeyse yoldan geçenlerin 
saçlarını okşamasına aldırmadı-
ğınızda, aldırışsızlığınızın ahrete 
odaklanmanızdan kaynaklandığı-
nı ileri sürüp cennete gireceğinizi 
düşünebilirsiniz. Batılılar çocuk 
yapmıyor onun yerine köpek bes-
liyorlar. Köpeklerse olur olmaz 
yere pisliklerini bırakıyorlar diye-
rek bir teselli yakaladınız diye-
lim kendinize. Ve hatta koskoca 
Avrupa’nın imparatorluk sarayla-
rında tek bir tuvaletin bulunmadı-

ğını öğrenip kendinizle gurur da 
duyabilirsiniz. Ama bu bakımsız, 
toz toprak içerisindeki gündelik 
mekânlarda sürdürdüğünüz haya-
tı sizce de meşru kılar mı? Kahve 
ve camileri pinekleme mekânına 
döndürmenin gerekçesi sayılabi-
lir mi? 

Bu toplumun insanları bir 
vakitler de şehirler inşa etmiş-
ti. Bir ev öteki evin manzara-
sını, rüzgârını, güneşini kesme-
sin diye hassasiyetler gösterilmiş-
ti. Bin yıl önce inşa edilen köp-
rüler nehir taşkınlarında yara bile 
almazken, karayollarının dört yıl 
önce aynı mevkide inşa ettiği köp-
rüyü kökten taşkınların götürme-
sine hangi uhrevi mantıkla gerek-
çe bulunacaktır o zaman? Ne tır-
nak, ne diken ne de dirsek acısı 
insan kalbinin ve dimağının his-
settiği yoksunluk ağrısına denk 
düşmez. İnsanlığı kuşatan her 
türlü pürüz kalpte marazlar yara-
tır. Tedavi, onarım geciktirilir-
se bu kez insan kalbi mühürle-
nir. Dünyadayken kalbi mühürle-
nenin, akıbeti hayrolmaz. Bence 
niyet yetmez pürüzleri ortadan 
kaldırmaya bilfiil kolları sıvama-
lıdır saadet umanlar.  

Şu anda günde en az on iki saa-

timi geçirdiğim küçük dükkânda 
karşıma baktığım zaman gördü-
ğüm sokak, güneşin üzerine günde 
ancak iki saat düştüğü bir sokaktır. 
Sağlı sollu bütün yapılar gecekon-
dudur. Mahallenin adı Ortabağlar; 
besbelli üzüm bağları varmış vak-
tiyle bu bölgede. İkişer üçer katlı 
hemen her evin duvar dibinde bir 
asma var; kollarını damlara kadar 
uzatmış, orada insanlara gölgelik 
sağlamaktadır. Kökleri ve yaprak-
larındaki asfalt renkli toz toprağı 
görmezden geleceksiniz. Evlerin 
çoğu boyasız ve sıvasızdır. Bütün 
döküntüleri yani barsakları dışa-
rı taşmıştır. Elektrik ve telefon tel-
leri tümü açıktan geçmekte, çoğu, 
yerlere kadar sarkmış vaziyettedir. 
Alt kat pencerelerindeki demir-
ler tam bir görüntü kirliliği yarat-
tığı gibi kir pas içerisindedir. Yine 
tam şu anda sokakta iş makinele-
ri bütün gürültüleriyle çalışıyorlar. 
Ortalık toz duman içerisindedir. 
Bir evin alt katındaki kahve, ağzı-
na kadar doludur. Çoğunluğunu 
orta yaştaki işçi emeklilerinin 
oluşturduğu insanların yarısı vakit 
geçirmek için oyun oynamakta, 
diğer yarısı da yine vakit geçirmek 
için karşı cami minaresinden ezan 
beklemektedir. İnsanlar sıcakkanlı 
görünmektedir. Her sabah buluş-
tuklarında kucaklaşanlar da vardır. 
Bebek arabalarıyla yoldan geçen 
annelerin çocuklarını sevmek ser-
besttir. Hatta anneler bundan artı 
bir mutluluk duymaktadır. 

“Siz söyleyin insan seve seve 
ölmez ne yapar” böyle miydi 
Sezai Karakoç’un mısraları? Şimdi 
Prag’ı mı özleyeyim yoksa salt 
kabristandan ibaret kalmış bulu-
nan sevgili şehrim Harput’u mu, 
ne yapayım siz söyleyin?
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ASIM ÖZ

“Uzun yıl” 1945’te kurulan 
ikinci siyasi partinin ele alın-
ma biçimlerinin her halükar-
da akademik olmanın ötesin-
de güncel siyasi içerimlerinin 
de olmasını nasıl anlamlandırı-
yorsunuz?

1945 kanımca önemli bir 
dönemeçti; önemli bir değişi-
min ilk adımıydı, tereddütlü, 
çekingen, kuşku dolu da olsa. O 
zamanki değişim sürecini yak-
tından tanımak, bugün içinde 
yaşadığımız hiç bitmeyen fakat 
her dönemin kendisine özgü 
tadı, kokusu ve dokusu olan 
değişim sürecini tahlil etmek 
ve değerlendirmek bakımından 
yararlı olabilir. Değişim, siya-
sal kişiliklerin sadece özlemle-
rinden ya da düşündüklerinden 
öteye geçen bir süreçtir. Onu 
yönlendiren o kadar çok faktör 
vardır ki ve bu faktörler birbirle-
riyle rekabet içinde de oldukları 
için birbirleriyle çatışırlar da; bu 
bakımdan değişim dönemlerinin 
analizinde ve değerlendirmesin-
de karşılaştırmalı bir bakış açısı 
tarihçilere ihtiyaç gösterir. 

Cemil Koçak:
“Saflasmıs pozisyonlar görmeye çalısmak, 

tarihyazımının önemli bir hatası.”

Cemil Koçak’ın İkinci Parti adını taşıyan çalışması, 1945 yılını temel 
alarak, tek-parti döneminde şekillenmiş siyasî alışkanlıkların İkinci 
Dünya Savaşı sonrasında beliren yeni uluslararası gelişmelerle bam-
başka siyasî, iktisadî ve toplumsal dönüşüm ağında Demokrat Parti’ye 
uzanışını  ele alıyor. Dönemin iç ve dış politikası temelinde, CHP 
içindeki muhalefetin ortaya çıkışından San Fransisco Konferansı’na, 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’ndan Sovyetler Birliği ile ilişkile-
re kadar uzanan zengin bir çerçeve ve dünyadaki değişimi de ele alan 
zengin bir bakış açısıyla... Türkiye’de tek-parti rejiminin sona erme-
si, genellikle demokrasiye ya da çok partili hayata geçiş dönemi ola-
rak adlandırılır. Cemil Koçak, Türkiye’de İki Partili Siyasî Sistemin 
Kuruluş Yılları (1945-1950) adlı kitap dizisinde, yerleşik sayılan 
tarihsel kabulleri  tartışmaya açıyor ve bu adlandırmayı sorgulu-
yor. Rejimin değişmesi, fakat dönüşememesi, bu sürecin temel özel-
liğidir. İçinde yaşadığımız siyasî sistem ve bu sistemin kuruluş süreci-
nin yol açtığı sorunlar, bu dönemin de ürünüdür. Bu kapsamlı araş-
tırma, üzerinde hayli tartışılan dönemi, bütün boyutlarıyla ve derinle-
mesine yeniden ele almayı öneriyor. Bunu önerirken yalnızca dış poli-
tika gelişmelerini ya da iç siyasî tartışmaları değil, fakat bunların aynı 
anda işlediği dinamik bir analizi hesaba katıyor. Belgeler, anılar, der-
giler, gazeteler, diplomatik raporlar ile araştırmalar temelindeki tartış-
malarla analiz çerçevesini geniş bir ufka yerleştiriyor. Cemil Koçak, 
Türkiye’de Millî Şef Dönemi (1938-1945) adlı araştırmasının deva-
mı niteliğindeki bu kitap dizisiyle, Türkiye siyasî tarihinin tartışma-
lı dönemlerinden birinin en ayrıntılı ve en kapsamlı panoramasını göz-
ler önüne seriyor. Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Cemil Koçak’la 
kitabını konuştuk.



133Umran TEMMUZ 2010

■ Cemil Koçak

Türkiye’de tek partili yıl-
lardan çok partili yıllara geçiş 
sürecinde olgular ve teorik yak-
laşımlar üzerinde de duruyorsu-
nuz. Özelde bu döneme genelde 
ise Türkiye’deki modernleşme 
sürecine bakışta yaşanan teorik 
sıkıntılar ya da olguları ıska-
lama üzerinden giderek yakın 
tarihe bakıştaki teorik sıkıntıla-
ra ilişkin neler söylersiniz?

Tarihsel değerlendirmede 
teorik bir bakış açısıyla olgusal 
ve amprik zenginliği de içeren 
bir araştırma kalitesinin atba-
şı gitmesi gerektiğini söylemek 
umarım akademik bir ukalâlık 
olarak görülmez. Tabii söyle-
mek başka şey, bunu yapabil-
mek ise tamamen bambaşka bir 
şeydir. Genellikle tarihsel araş-
tırmalar bu türden teorik model-
lerin üzerine bina edilir, ancak 
her defasında bu türden teorik 
yaklaşımlar metne yapıştırılma-
yabilir de. Genellikle görülen 
ise, metnin başına fiyakalı bir 
teorik girişgâh yazmak ya da 
onun yerine teorik bir modeli 
aktarmaktır. Ardından ise metin-
de artık bir daha geri dönülme-
yecek şekilde olay anlatımlarına 
rastlarız. Bu iki kısım, yani teo-
rik model ile araştırmanın ken-
disi birbirinden çin duvarlarıyla 
ayrılır ve metnin hiçbir yerinde 
de bir daha birbirleriyle konuş-
mazlar. Ben bu türden metin 
inşalarına yatkın değilim; bu tür-
den bir metin inşaasının anlam-
lı olmadığı kanısında olduğum 
için. Bence önemli olan teo-
rik kaygıların metne görünmez 
fakat aynı zamanda da ondan 
ayrılmaz bir şekilde yedirilme-
sidir. Teori, olgularla içiçe geç-
meli ve her adımda hatırlatılma-
lıdır. 

Yakın tarihimize bakışta da 

benzer sorunların var olduğunu 
düşünüyorum. Tarihyazımımız 
bunun örnekleriyle dolu-
dur. Ben “İkinci Parti” kita-
bımda, daha önce “Belgelerle 
İktidar ve Serbest Cumhuriyet 
Fırkası” adlı kitabımda da yap-
tığım şekilde, özel olarak “vesa-
yetçi tek-parti rejimi teorisi” 
adını verdiğim, kısaca vesayet-
çi demokrasi teorisinin temel-
sizliğini göstermeye çalıştım. 
Tarihsel kurgu, teorik yaklaşı-
mın temelinde yaratıldığından, 
paradigmanın değişmesi, kurgu-
nun yenilenmesi için zorunlu ve 
olmazsa olmaz koşuldur. O yüz-
den tarihyazımıyla sorunu olan-
lar, önce paradigmalarını değiş-
tirmeli, ancak ondan sonra geç-
mişe yeniden bakmayı deneme-
lidirler. Aksi halde, ne kadar 
uzun süre ve yakından bakarlar-
sa baksınlar, hep aynı şey(ler)
i görmeye mahkûm kalırlar. 
Tarihyazımının ortaya çıkardı-

ğı mahkûmiyetten kurtulmak, 
önce o tarihyazımının varsayım-
larından, teorik ön kabullerin-
den ve paradigmasından kurtul-
maya bağlıdır. Paradigma esa-
reti, tarihçiyi mahkûm eder, onu 
karanlık ve derin bir kuyunun 
içine hapseder; buradan kurtul-
manın tek yolu, bütün eski var-
sayımların gözden geçirilmesi-
dir. 

Bir kez bu dar kuyudan çıkıl-
dı mı, ondan sonra artık bütün 
olmuş bitmişler size bambaşka 
şeyler söylemeye başlar. Onları 
duymanın yolu buradan geçiyor.

Kitabınızın en can alıcı, 
en temel cümlesi kuşkusuz 
“Türkiye’nin dış dünyadan tec-
rid edilerek ele alınması”na 
dönük itirazınız. Hatta bu nok-
tada Latin Amerika ülkeleri 
üzerinden bir okuma yapıyor-
sunuz. Niçin buna itiraz edi-
yorsunuz?
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Bizde bu alanda en çok bili-
nen örnek, Osmanlı tarihçi-
liği alanında rastlanıyor(du). 
Osmanlı’yı karşılaştırmalı impa-
ratorluklar zaviyesinden değil 
de, kendine özgü, eşi benzeri 
olmayan, biricik bir öge olarak 
inelemek sevdasının yarattığı 
teorik sıkıntılar, darlıklar, sıkı-
şıklıklar, alanı milliyetçi ve dev-
letçi bir tarih anlayışının hük-
mettiği tarihyazımına bırakmış-
tı. Oysa karşılaştırmalı tarihçilik, 
bu alanda zengin bir çığır açtı. 
Ben aynı şeyin yakın dönem 
siyasi tarihimiz için de geçer-
li olduğu kanısındayım. Bu alan 
daha da kısır kaldı. Türkiye’yi 
aynen Osmanlı gibi kendine özgü 
(sui generis) bir öge olarak ele 
almak ve onu içinde bulunduğu 
dış dünyadan ve onun yarattığı 
şartlardan ayırt ederek anlamaya 
çalışmak çok yaygın bir eğilim. 
Oysa Türkiye’de olan bitenle-
ri onun çağdaşı ve kendine ben-
zeyen başka devletlerle karşılaş-
tırmalar yaparak incelemek çok 
daha anlamlı. Bu bakımdan ben 
“Türkiye’de Milli Şef Dönemi” 
kitabımda Türkiye’nin ikinci 
dünya savaşındaki dış politika-
sının içerideki etkilerine özellik-
le değinmiştim. İç ve dış poli-
tika arasındaki yakın ilişkilere 
dikkat çekmeye çalışmıştım. Bu 
kitapta da böyle yaptım; bu kez 
Türk-Amerikan ilişkileri teme-
linde dış politika ile içeride-
ki gelişmelerin nasıl yakından 
etkileşim içinde olduğunu anlat-
maya gayret ettim ki ilerleyen 
ciltlerde de hep bunu yapma-
ya devam edeceğim. Türkiye’ye 
benzer ülkeler ve rejimler ola-
rak özellikle Avrupa’daki 
İspanya ve Portekiz’i ve Latin 
Amerika ülkelerini ele alıyorum. 
Onların da ikinci dünya sava-

şındaki gel-gitlerini anlatıyo-
rum ki Türkiye’ninki ile kıyas-
lamak mümkün olabilsin; ardın-
dan rejim değişikliğine sıra gel-
diğinde, yine bu ülkelerdeki 
rejim sorunlarını dile getiriyo-
rum. Böylece Türkiye’nin tıpkı 
kendisine benzer diğer ülkeler-
den farklı olmadığını anlatma-
ya çalıştım. Aksine, dünyada-
ki rüzgârler benzer ülkelerde ve 
rejimlerde benzer sonuçlar yara-
tıyordu. Tabii hepsinde değil 
ve aynı sonuçlara da yol açma-
dı; ama bunun da nedenleri var 
ve bunları da gözden uzak tut-
mamak gerekir. Karşılaştırmalı 
tarihçilik bu bakımdan çok dik-
kat istiyor. Basit, yüzeysel ve 
kolaycı bir benzeşmeye gitmek 
her zaman için mümkün. Hatta 
çekici, fakat asıl dikkat edilmesi 
gereken benzerlikler kadar ben-
zemezlikler de. Karşılaştırmalı 
tarihçilik, benzerlikleri görmek 
ve sonra bir adım atarak benze-
meyenleri de dikkatle seçmek ve 
bunların niçin benzediğini ya da 
benzemediğini de analiz etmeye 
gayret etmektir. Bu bakımdan 
hayli zor bir yöntem. 

Çok partili hayata geçişi 
gerekli kılan iç ve dış koşullar 
nelerdir?

“İkinci Parti” kitabımda 
ancak bir kısmını anlatabildim. 
1945’i yani. Sadece onu anlat-
tım. Özellikle uluslararası poli-
tika üzerinden Ankara’nın dış 
politikasındaki handikapların 
yarattığı bir iç değişimin nasıl 
gündeme gelebildiğini yazma-
ya çalıştım. Eğer bu değişim 
olmasaydı, rejim kaskatı devam 
ederdi. Ancak rejim dönüşümü-
nün nedeni ile kendi iç akı-
şını birbirine karıştırmamak 
lazım. Çünkü ilerleyen ciltler-
de, bütün metin niçin sorusu-
na olduğu kadar, nasıl sorunu-
na da yoğunlaşıyor. Dolayısıyla 
niçin ve nasıl soruları birbirinin 
içine girmiş olarak yanıtlana-
cak. Sanırım okuyucu 1945 yılı-
nın Türkiyesi’ni bu kitapta açık-
ça ve hayli ayrıntılı bir şekilde 
görecektir. Rejimin değişimini 
sağlayan bir iç koşul var mıydı 
sorusuna, biraz da kasden öyle 
bir şey görmüyorum, diye yanıt 
verip geçeceğim. Şimdi biraz 
daha karmaşık söyleyeceğim: 
Asıl dinamik dışarıdan kaynak-
lanıyordu, bu dinamiğin okun-
ması ya da okunamaması içeride 
rejimin kaderini tayin etti, onu 
şekillendirdi, değiştirirken şekil-
lendirdi, ama son sözü söyleye-
yim, demokrasi amacıyla değil; 
devletin bekası sorunu yüzün-
den. Yine sert oldu; bu bakım-
dan bir katman daha kazıyım: 
Rejim bir kez değişmeye başla-
yınca bu kez geçmişin bütün tor-
tuları ortalığa yayıldı. Bu tortu-
larsa tarihsel birikimlerin eseriy-
di. Tamamen yerliydiler ve geçi-
şin şekillenmesinde, hatta tayin 
edilmesinde kritik rol oynadılar. 
Sözün kısası; birbiri içine gir-
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miş, karmaşık bir tarihsel süreç-
ten söz ediyorum. Bütün dikkati-
mi de, bu sürecin kurgusuna ver-
dim. Hepsi bir arada, hepsi bir-
den, hepsi yanyana, hepsi birbi-
riyle örtüşen ve hepsi birbiriy-
le rekabet eden şekilde bir kurgu 
içinde tasarladım. Ardı ardına 
değil, içiçe geçmiş ve örülmüş 
bir sarmal şeklinde kurguladım. 
Sonunda birbirinden ayrılmaz ve 
kopmaz oldular. 

Ucu 1950’deki dönüşüme 
değin uzanacak gelişmeleri bir 
ön belirlenmişlik olarak oku-
yan hayalci tarihyazımı yerine 
iradi edimlerle gerilen/gelişen 
bir dönüşüm olarak okumanı-
zın ve öncelikle 1945 üzerinde 
yoğunlaşmanızın gerekçeleriyle 
devam edelim isterseniz..

Evet, hakim tarihyazımın-
da 1945-1950 dönemini baştan 
kararlaştırılmış, iyi düşünülmüş, 
kurmay titizliğiyle hesaplanmış, 
bütün gelişmelerin ardı ardına 
doğru olarak sapmadan sıralan-
dığı bir süreç olarak gören anla-
yışa karşı, bu varsayımın olgu-
larla hiçbir şekilde örtüşmediği-
ni ortaya koydum-koyuyorum. 
Özellikle 1945 yılını anlatan 
“İkinci Parti” kitabımda vesa-
yetçi demokrasi teorisinin ne 
zaman, neden, nasıl doğduğu-
nu anlatıyorum, yani hem olayın 
kendisini anlatıyorum ve daha 
sonra dönüp bir teorinin nasıl 
olup da olayları farklı gösterme-
ye başladığını ya da başlayabil-
diğini izah etmeye çabalıyorum. 
O zaman olguları yeniden dizi-
yorum ve açımlıyorum; ardın-
dan neden bu şekilde dizilmesi 
gerektiğini ve değerlendirilmesi 
gerektiğini anlatıyorum ve niçin 
bunun şimdiye kadar pek yapı-
lamadığını anlatırken de karşı-

ma çıkan vesayetçi demokrasiye 
dayanan tarihyazımı ile hesapla-
şıyorum. Bu hesaplaşmayı yap-
madan, dönemi anlamam ve 
anlatmam imkânsız olurdu.

1945’i bir alt geçiş dönemi, 
özel bir süreç olarak ele alıyo-
rum bu ciltte. 1.000 sayfa kadar 
1945’i sadece onu anlatıyorum. 
Yarısına yakını belki uluslara-
rası ilişkiler ve Türk-Amerikan 
ilişkilerine ayrılmış bulunu-
yor. 1945’i anlamadan ve doğru 
değerlendirmeden, sonrasını 
analiz etmek mümkün olamaz. 
Bu bakımdan özel bir yeni hak 
ediyor. Fakat bu sadece Türkiye 
için böyle değil; aksine, yuka-
rıda anlatmaya çalıştığım karşı-
laştırmalı tarih yöntemini hatır-
layacak olursak, bütün dünyada 
çok sayıda ülkede özel bir yeri 
var. Bunu da gösterdim. 1945 
her bakımdan dünya için önemli 
bir tarihsel dönemeç. Bugün ile 
kıyaslamak gerekirse, 1989 son-
rası gibi. Yani Berlin Duvarı’nın 
yakılması neyse, o. 

Bir de bütün bu değişimin 
çok sayıda faktör ve aktör tara-
fından karşılıklı olarak etkilenen 
bir süreç olarak görülmesinden 
yanayım. Bunu yapmaya çalış-
tım. Değişim bir kez başlayın-
ca onu denetim altında tutmak 
zaman içinde güçleşiyor; çünkü 
değişimi başlatan irade(ler) 
ile sonrasında değişimin için-
de ortaya çıkan eski ve yeni 
irade(ler), hep birlikte karşılık-
lı olarak anlaşıyor ya da çatı-
şıyorlar, genellikle ikisi birden 
ardı ardına ve yanyana gerçek-
leşiyor, o zaman da iradelerin 
anlaşmasından ve çatışmasın-
dan oluşan karmaşım bir süreç 
başlıyor, etkileyenler etkilenme-
ye başlıyorlar; etkilenenler bir 
süre sonra etkileme imkânına 

sahip olmaya başlıyorlar, güç-
ler değişiyor. Bu denli karmaşık 
bir sürecin sonunu ise kimse tam 
olarak belki de hiç öngöremiyor.

Pek, bu dönemi üç alt bölü-
me ayırma düşüncesi nasıl 
oluştu?

Aslında benim bakış açıma 
göre, süreç eski örneklerde de 
gördüğümüz gibi sona erebi-
lirdi; yani 1950’ye varamadan 
son bulabilirdi. Temel tezim 
budur. Bunun böyle gerçekleş-
memesi pek çok başka faktö-
re bağlıdır. Süreç bir daha ne 
zaman geri dönülemez noktaya 
geldi, sorusuna yanıt vermeye 
çalıştığımda, 1950 seçimlerinin 
sonuna kadar diyebilirim. Fakat 
bu biraz sert bir tesbit olurdu. 
Sanırım 1947 12 Temmuz bil-
dirisi, Recep Peker hükümetinin 
düşüşü ile birlikte önemin göre-
li bir stabilizasyonu başladı sanı-
yorum. Bu bakımdan ikinci cilt-
te 1946 Temmuz’undaki seçim-
lere kadar geleceğim. Bir son-
rakindeyse Peker hükümeti’nin 
düşüşüne kadar ve o zaman 
ancak rejimin göreli olarak geri 
dönülmezliğinde çok önemli 
bir dönemeç alınmış olacak. O 
zamana kadar rejim değişimi-
nin sona erme ihtimalinin devam 
etme ihtimali kadar güçlü oldu-
ğu kanısındayım. Bu bakım-
dan dönemi alt dönemler olarak 
ele almak bana anlamlı geliyor. 
Sonrası biraz daha istikarlı bir 
geçiş dönemi; onu da ilerleyen 
ciltlerde anlatacağım.

CHP, Tek Parti iktidarı-
nı sürdürürken kalıcı eğilim-
ler gösteren totaliter bir parti 
miydi?  Yoksa, aydınlanma fel-
sefesini geri kalmış bir toplu-
ma yaymaya çalışan ve en son 
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erimde demokrasiyi gerçekleş-
tirmek isteyen bir siyasal parti 
miydi?

CHP, tek-partili rejimi, tıpkı 
diğer çağdaşı tek-partili rejim-
ler gibi, halkçı ve bu nedenle 
demokrat olarak nitelendiriyor-
du. Halka dayanmak fikri ona 
siyasal meşruluğunu veriyordu. 
Karşılaştırmalı tarih gelişmedi-
ği için bizde CHP Türkiyesi ile 
çağdaşı diktatörlükler arasın-
da benzerlikler ve farklılıklar 
arayan araştırmalar hiç yoktur. 
Oysa mesela İspanya, Portekiz, 
Yunanistan, Bulgaristan, 
Polonya, Macaristan vb. ile kar-
şılaştırmalı bir inceleme, ken-
dimize anlamamıza daha çok 
hizmet ederdi. CHP, otoriter 
bir tek-parti olarak, geçiciliği-
ne ilişkin hiçbir resmi açıkla-
mada bulunmadı. Ta ki, 1945 
yılına kadar, onu da kitabım-
da anlatıyorum. Totaliter olabi-
lecek yetkinlikte değildi, zaten 
ülkenin ve toplumun özellikle-
ri totaliter olmayı sağlayacak 
alt yapıdan da yoksundu. Birkaç 
küçük deneme pek de başarı-
lı olamadı. Olmak istemiş ola-
bilir, fakat bunu sağlayabileceği 
imkânlardan tamamen mahrum-
du. Gelişmiş, modern bir toplum 
olmadan totatiler olmak imkânı 
yoktur çünkü. CHP, geçici oldu-
ğuna ve bir gün demokrasi geti-
receğini hiçbir zaman ilân etme-
di. En fazla bunu “millî bir sır” 
olarak sakladığı söylenebilir. 
Ki ben bu teze katılamıyorum, 
kitabımda anlattığım nedenler-
le. Toplumu aydınlatacak; evet, 
ama ne kadar zamanda? Daha 
dramatik bir soru, zamanı geldi-
ğine nasıl ve kim karar verecek? 
Zor soru, böyle bir şey mümkün 
müdür? Bunların hepsi vesa-
yetçi demokrasi teorisine girer 

ki, zaten bu teorinin en önem-
li özelliği olguları bir yana bıra-
karak, niyet okuması yapması-
dır. Lakin bu teorinin tam ola-
rak 1945 yılında doğmuş olma-
sı, benim kitabımda da yaptı-
ğım gibi, konjonktürel neden-
lerle oldu. Sonuçlarını bugün 
de yaşıyoruz. Yani bu türden 
politik-ideolojik sorunlar yaşa-
maya devam ediyor.

Bu yıllarda farklı ideolojik 
yapılar başta sol ve İslamcılar 
olmak üzere özellikle bası-
na ilişkin kısmi serbestiyet-
ten sonra nasıl bir politika 
izliyorlar? Kitabınızda solun 
Kemalizm’le ilişkisine değini-
yorsunuz. Aynı yıllar itibariyle 
İslamcılığın milliyetçilikle iliş-
kisi çerçevesinde neler söyler-
siniz?

Bu soruyu kitabımın laiklik-
le ilgili kısmında ayrıntılı bir 
şekilde yanıtlayacağım. Yeniden 
bağımsız olarak ortaya çıkan ve 
siyasal bir duruş edinmek gay-
retinde olan İslâmcı gruplarla 
iktidarın ve özellikle muhale-
fet partilerinin ilişkisini yakın-
dan takip ediyorum. CHP, DP 
ve MP’nin bu alandaki tutu-
mu önemlidir. Ayrıntılar bir 
yana bırakılacak olursa, soğuk 
savaş yıllarında, İslâm ile milli-
yetçilik tam bu geçiş dönemin-
de buluşacaklar. Büyük Doğu, 
özellikle bu karışımda önem-
li bir dönemeçtir. Bu konudaki 
görüşlerimi yıllar önce Tarih ve 
Toplum dergisinde bir yazımda 
yazmıştım; “Geçmişiniz İtinayla 
Temizlenir” kitabımda da bu 
konudaki görüşlerimi kısmen 
içeren bir iki yazımı yeniden 
yayınladım. İslâmcılıkla milli-
yetçiliğin buluştuğu ve içiçe gir-
meye başladığı dönem, tam ola-

rak bu soğuk savaş konjonktü-
rüdür. Tabii iktidarın da kısmi 
desteklerini gözden kaçırma-
mak gerekir. Ama ayrıntılar: 
Bazı İslamcı gruplar ise, DP’den 
umdukları desteği bulamayınca 
bağımsız tutumlarını sürdürme-
ye gayret ediyorlar. DP sanıldı-
ğı gibi İslâmcı akımların odağı 
falan değil, almaya niyeti de 
yoktur. Belki MP daha yatkın. 
Bu bakımdan DP’ye İslâmcılar 
tarafından verilen destek başta 
var, sonradan hayalkırıklığı, 
ama büsbütün bir kopuştan da 
söz etmek yanlıştır. Bu da gel-
gitli bir süreç. Ama CHP de ken-
disini bu işten tamamen uzak-
ta tutan bir laik cephe değil. 
Aksine.

Sol da DP’den çok umutlan-
mıştı. Birinci ciltte epey yaz-
dım, yine yazmaya devam ede-
ceğim. DP’den umduğunu bula-
mayarak fakat o da DP ile olan 
ilişkisini gelgitli olarak sürdüre-
cek. Söylemek isteğim safların 
net olmadığı. 

 
Öte yandan o yıllarda Büyük 

Doğu’nun DP meselesini ele 
alırken ilk etapta sahiplenici 
bir tavrının olmayışının nede-
nini merak ediyorum…

Bu çok doğal. Çünkü Büyük 
Doğu, kendi çapında ideolojik 
meselelere ağırlık veren, hatta 
onu merkeze alan bir tutum için-
de. DP ise her türlü ideolojik 
tutumdan uzak kalmaya çalışan, 
yelpazesini geniş tutmak ve bir 
angajmana girmemeye çalışan 
bir kitle partisi. Bu bakımdan 
birbirlerini itmeleri doğal. DP 
açısından laiklik sorunu uygu-
lamada çözülebilecek bir mese-
le. Pek çok mesele gibi. Oysa 
Büyük Doğu, tam aksine, önce 
ideolojik olarak meseleyi ortaya 
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■ Cemil Koçak

koymak azminde. Bu bakımdan 
Büyük Doğu iktidarın hışmına 
uğrarken, muhalefetten de pek 
destek göremiyor. İleride Büyük 
Doğu üzerinde önemle duraca-
ğım kitabımda.

CHP’nin laiklik anlayışın-
da 1950 öncesinde ne tür değiş-
meler/kırılmalar yaşandı? Bu 
kırılmalar sonraki yılların poli-
tik tartışmalarına nasıl yansı-
dı?

1947 sonrasında yeni dünya-
da CHP önce devletçilik konu-
sundaki görüşlerini kırdı ve 
DP’ninkilere yakınlaştı. Hatta 
benzeşti. Laiklik konusu son-
radan gündeme geldi, daha zor 
oldu kırılması. Çünkü, devletçi-
lik CHP’nin temeli değildi, fakat 
laiklik eski rejimin neredeyse 
alameti farikası idi. Bu bakım-
dan değişim daha güç, yorucu 
ve yavaş oldu. 1950’ye kadar 
sürdü. Ayak sürüyerek de olsa. 
Anlayıştan çok, uygulamada bir 
farklılık ortaya çıktı. İmam-hatip 
okullarının kurulması, okullarda 
din derslerinin yeniden başla-
ması, ilahiyat fakültesi kurulma-
sı, türbelerin yeniden açılması, 
bütün bunlar, CHP’nin dindarlar 
karşısındaki konumunu gözden 
geçirmek ihtiyacı içinde oldu-
ğu bir döneme denk geldi. CHP 
söylemini değil de, söylemin-
den çok, yapıp ettiklerini değiş-
tirme gayreti içine girdi. Ana 
fikir, CHP’nin iktidarı korundu-
ğu sürece bütün bu uygulamala-
rın laiklik açısından sorun oluş-
turmayacağı yolundaydı. 

DP’nin iktidarında ezanın 
Arapça yasağının kaldırılmasın-
da CHP de onay verdi. Sonradan 
bu unutulmuş olmasına rağmen. 
DP’nin Atatürkçülükten ve laik-
likten uzaklaştığı söylemi ise, 

çok daha geç tarihlerde başlaya-
caktır unutulmasın. Tekrar ede-
yim: kitabımın laiklikle ilgili 
geniş kısmına sıra geldiğinde, 
iktidarın da bu alandaki kırıl-
malarına yer veriyorum. İrtica 
meselesi geçiş döneminin önem-
li kavramlarından biridir. 1950 
sonrasında da eksik olmayacak-
tır. CHP, kendi yaptığı sürece 
laiklikle ilgili konularda bunları 
gerçekleştirmesini irtica olarak 
değil de, bir zorunluluğun sonu-
cu olarak takdim etti. Artık teh-
like kalmamıştı, geçmişti diye. 
Sonra DP iktidarında, yani ken-
disinin iktidarda olmadığı bir 
sırada aynı mesele aynı şekilde 
yeniden gündeme geldi. Kalıcı 
oldu.

İkinci Dünya Savaşı’nı 
demokratik güçlerin kazandı-
ğı, bu yüzden Türkiye’nin bu 
yönde tercih yapmak zorunda 
kaldığı söylenir. Öte yandan 
Dünya Savaşı’nı kazanan güç-
lerden biri de, Tan gazetesinin 
de hatırlattığı üzere Sovyetler 
Birliği’ydi. Bu yönde bir deği-
şim ya da etkilenme niçin olma-
dı?

“İkinci Parti” kitabımda 4 
Aralık Tan matbaası olayı ve 
tahribi üzerinde uzun uzun duru-
yor ve bunu yaratan bütün dina-
mikleri ve etkenleri ayrıntılı 
bir şekilde anlatıyorum zaten. 
Soğuk savaş, erken geldi. Sol ve 
sosyalistlik Sovyet ajanlığı ola-
rak damgalandı. Bu basit anla-
tım, 1945 yılının ikinci yarısı-
nın tamamına yayıldı. Bugünkü 
deyimle bir çeşit psikolojik harp 
oldu sola karşı. Onun tahribinin 
bütün koşulları hazırlandı, elbir-
liği ile. Toplum da bu ideolojik 
hâkimiyet karşısında ana akıntı-
yı destekledi. Ona katıldı. Sol, 

daha ilk ânında bu atmosferde 
boğuldu. Bunun sonuçları ise 
Türkiye’de sol açısından vahim 
oldu. Sovyetler Birliği ile sıkın-
tıya giren Türkiye, Sovyet yan-
lısı bir politikayı ânında tasfiye 
etmekte meşruiyet sıkıntısı çek-
medi denilebilir.

1945 başlarında CHP için-
de muhalif olan hatta hükü-
met oylamasında red oyu veren 
milletvekillerinin DP içinde yer 
almamaları ilginç. Bu milletve-
killerinin nasıl bir politik algı-
ları var?

Bazı CHP milletvekilleri 
muhalif, mesela Recep Peker de 
muhalif. Ama herkesin muhale-
feti kendisine. Peker, CHP için-
de Başbakanlık talep ediyor. Ya 
da benzeri güçlü bir pozisyon. 
1946’da da elde edecek bunu. 
Yani tüm muhalifler DP’li değil. 
Zamanla oraya geçişler olacak; 
ama hep tereddütler, kuşkular, 
çekingenlikler içinde bir hare-
ketlenme bu. Bazıları iktidara 
değil, onun yarattığı politik kad-
roların kendisine muhalif, değiş-
tiğinde muhaliften eser kalmaya-
bilir. Diğerleri, bu geçişkenlikte 
kendilerine hiç yer bulamazlarsa 
ya beklemeyi tercih ediyorlar ya 
da ayrılıyorlar. Zaten saflaşmış 
pozisyonlar görmeye çalışmak 
ya da öyle kabullenmek, tarihya-
zımının önemli bir hatası.

DP’de lider olarak Adnan 
Menderes’in öne çıkışını hangi 
özellikleri mümkün kıldı?

Menderes’in SCF’den gelen 
bir politikacı olduğunu hatırlat-
malıyım. Sonradan CHP için-
deki konumu geride kalacak. 
Biraz gölgede. En çok millet-
vekili ve parti müfettişi olarak 
görev alıyor. İlerisi pek yok. 
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Olacağa da benzemiyor gibi. 
1945’de de unutulmasın ki bu 
dörtlü, parti içindeki politikalara 
karşı bir manifesto yayınlıyor-
lar: Dörtlü Önerge. Orada yeni 
bir parti falan yoktur. Partide 
önemli görevler almak vardır, 
tabii metnin ince okunmasın-
dan bu çıkıyor. Benim görüşüm, 
parti içindeki değişim sayesin-
de öne çıkan politikacılar ola-
caklar ve rejimin değişiminde 
önderlik edecekler, ama muhale-
fet olarak değil de, iktidar men-
supları olarak. Yani muhalefetin 
de baştan düşünülmüş, şekillen-
miş bir muhalefet partisi görü-
şü, azmi ya da bakışı yok. Burası 
mühim. İktidar ne kadar karar-
sızsa, muhalefet olarak geçen-
ler de bir o kadar kararsızlar. 
Adeta kapı dışarı edilip, atıla-
caklar; o zamana kadar dire-
necekler. Anlamazdan gelecek-
ler. 1945 bu bakımdan uzun bir 
yıl. İktidar için de muhalifler 
için de. Unutulmasın ki, DP’nin 
kurulması en az altı ay alacak. 
Bu altı ay önemli. Muhalefetin 
niteliğini ve kimliğini anlamak 
bakımından, analiz edebilmek 
açısından önemli. Bir de her şeyi 
siyah-beyaz görme eğiliminde 
olan hâkim tarihyazımını eleştir-
mek bakımından.

Çok partili yaşama geçi-
şin CHP’nin hatta İnönü’nün 
politik  basiretinden kaynak-
lanan bilinçli bir tercih oldu-
ğunu vurgulayan yaklaşımla-
rı hatırlatıyorum. Demokrat 
Parti ‘Haydi bir parti kuralım’ 
denilerek kurulmuş bir siyasal 
örgüt mü?

Yukarıda da belirttiğim gibi, 
çok yoğun bir sürecin ürünü. Bu 
süreç, iktidarın ve iktidar içinde-
ki muhalefetin karşılıklı etkileş-
melerinin doğrudan bir sonucu. 

İkisinin de oyun planı oyunun 
içinde gelişiyor. Önce oyun baş-
lıyor, kurallar ardından gelme-
ye başlıyor ve iktidar bu bakım-
dan hayli avantajlı, çünkü ini-
siyatif sahibi olan taraf. Ancak 
muhaliflerin başarısı ellerin-
deki çok düşük değerli kozla-
rı ustaca kullanmaları. Bu süreç 
zamana yayılıyor. 1945 başlan-
gıç. İkinci ciltte DP’nin kuru-
luşunun ilk adımlarını anlatıyo-
rum. Bu süreç diğerinin deva-
mı, ama aynı zamanda oyunun 
kurallarının değiştiği bir süreç. 
Elbette iktidarın teşviki, tahri-
ki, önerisi, baskısı, desteği, yar-
dımı bu süreçte önemli halkalar. 
Muhalefetin tedirginliği, kuşku-
su, endişesi, kararsızlığı, gelgit-
leri, ayrı bir konu. Kimse ken-
dinden emin değil yani kısacası.

1945’le birlikte Kemalizm 
nasıl bir dönüşüm geçirdi? 
Hesaplaşmanın sert olmama-
sı, esneklik üzerinden devam 
etmesi sonraki süreçlerin için-
de barındırdığı imkanları hangi 
yönde etkiledi?

Kemalizm, 1945’de ideolo-
jik olarak zayıflığının verdiği 
avantajla yeni rejime yeniden 
uyarlandı. Bu da bir başka ide-
olojik süreçtir. 1950’ye kadar 
yayılır. Kısacası, dünyadaki tek 
örnek Türk örneği. Yani tek-
partili iktidar iktidardan düşme-
den kendi başına rejimi değiştir-
di. Ama dönüştürmedi. Galiba 
anahtar kelime bunlar: değiştir-
di ama dönüştürmedi. CHP’nin 
benzeri gibi ideolojik bakımdan 
güçlü bir parti olmaması, onun 
bu geçişi başarmasına imkân 
hazırladı. Geçişin nispeten istik-
rarlı ve ılımlı olmasının nedeni 
sanırım budur. Kendisine yeni 
elbise dikebilmesi bu sayede 
mümkün olabildi. Kısacası, ide-

olojik dönüşüm, değişim, farklı-
laşma, hepsi, CHP’nin ve resmi 
ideolojinin gücünden değil,  
aksine güçsüzlüğünden dolayı 
mümkün olabildi. Katı ve güçlü 
bir ideolojik yapılanma olsaydı, 
çok daha zor olurdu.

Biraz da CHP içinde-
ki muhalefetin tasfiyesi ile eş 
zamanlı kurulan  MKP’den, 
kurucularından özellikle de 
Hüseyin Avni Ulaş’tan söz ede-
lim. Bu parti DP kurulmamış 
olsaydı gerçekten CHP karşı-
sında başarı olabilecek miydi?

MKP başarılı olabilirdi, bunu 
birinci ciltte değerlendiriyo-
rum. Eğer sadece Ulaş olsay-
dı ve yanına da geniş bir siyasal 
kadro alabilseydi; ama Atılhan 
ile olmazdı tabii. MKP de kendi 
iç çatışmalarından ve kırılma-
larından dolayı o kadar kısa 
zamanda içten çürüdü ki, katıla-
caklar varsa da, partiyi bulama-
dılar. Samet Ağaoğlu, MKP’nin 
gerçekten şansının olduğunu 
yazarken, sanırım bir gerçekli-
ğe parmak basıyor. DP kurul-
duğunda, MKP kurulalı yakla-
şık sadece dört ay kadar geç-
mişti. DP, MKP ile hiç yarışma-
dı bile. Adeta ezdi geçti. MKP 
şansını iyi kullanamadı. Bunun 
pek çok nedeni var. Ama kulla-
namadı. Yoksa o da muhalefete 
açılan krediden yararlanabilirdi. 
Başaramadı. Kurucularının nite-
liği bence en önemli etkendir. 
Tuhaf bir üçlü olarak tanımlıyo-
rum kurucuları. Aralarında nasıl 
bir siyasal birliktelik olabilirdi 
hâlâ bilemiyorum; zaten çatış-
maları kendilerinin de bu soru-
ya yanıt veremediklerini göste-
riyor bence.

Söyleşi için teşekkür ede-
rim..
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Hikmet DEM‹R

S EKAM (Sosyal ve 
Ekonomik Araştırmalar 
Merkezi), bundan kısa bir 

süre önce kuruluşunu tamam-
lamış bir araştırma merkezidir. 
Türkiye’nin sosyal, politik, kül-
türel vb. içerikli önemli sorunla-
rını tespit ve bu sorunlara çözüm-
ler önerme temel amacını benim-
semiş olan SEKAM, çalışmaları-
nı bir araştırmacı grubuyla sürdür-
mektedir. SEKAM ilk geniş çaplı 
saha araştırmasını aile üzerinde 
gerçekleştirdi. Türkiye genelin-
de 7000’e yakın kişi üzerinde ger-
çekleştirilen bu saha çalışmasında 
elde edilen veriler, araştırma gru-
bunun belli periyotlarla bir araya 
gelerek yaptığı analizlerle zengin-
leştirildi. Nihayet 2010 yılının 
başında tüm bilgi, veri ve analiz-

ler ile bir kitap olarak yayımlandı. 
Yapılan çalışma, 22 Mayıs 2010 
tarihinde ‹stanbul Grand Cevahir 
Otel’de  kamuoyu ile paylaşıldı ve 
önemli sorunlara dikkat çekildi. 
Bu sunumun ardından aile konu-
lu bir panel düzenlendi.

Dört konuşmacının yer aldığı 
panelin yöneticiliğini Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi öğre-
tim üyesi ve SEKAM araştırma-
cısı Doç. Dr. Mustafa TEK‹N 
yaptı. ‹lk konuşmacı olan 
Abdurrahman Arslan, “Modern 
Dünyada Ailenin Dönüşümü 
ve Muhtemel Geleceği”; ikinci 
konuşmacı Nazife Şişman “Yeni 
Toplumsal Kategoriler, Yeni 
Kimlikler ve Aile”; SEKAM 
yönetim kurulu başkanı Prof. 
Dr. Burhanettin Can, “Eğitim ve 

Aile ‹lişkisi” ; aile konulu araştır-
ma projesinin yürütücü Doç. Dr. 
Celalettin Vatandaş, “‹nternet’in 
Aile Üzerindeki Etkileri” konu-
lu sunumlarını yaptılar. Sunumlar 
iki oturum halinde gerçekleşti-
rildi. 

Ailenin Anlamı

Panelin yöneticisi ve SEKAM 
araştırma grubu üyesi Doç. Dr. 
Mustafa Tekin, girişteki konuşma-
sında ailenin bir toplum için nasıl 
bir anlam taşıdığını ve önemi-
ni ortaya koymaya çalıştı. Tekin, 
ütopyaların tersine dinlerin aile-
yi toplumun en küçük birimi ola-
rak ortaya koyduğunu ve korudu-
ğunu belirtti. Tekin,  yuvalarda-
ki çocuklarda aile, ev, evin odala-
rı ve bunların işlevlerine dair bir 

SEKAM
Aile Paneli
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bilincin gelişmediğini en basit bir 
örnek olarak verdi. Bunun da iler-
de onların kuracakları aile yapısı-
na yansıyacağını anlattı ve devle-
tin gönüllü aile projesinden bah-
setti. Daha sonra aralarda, pane-
listlerin konuşmalarındaki önem-
li noktaların altını çizdi. 

Abdurrahman Arslan, modern 
dünyanın temel karakteristikle-
rinin bir betimlemesini sun-
duktan sonra, ailenin bu yapı 
içerisindeki yerini ve hangi 
sorunlarla malul olduğunu 
anlattı. Arslan’ın aileye yöne-
lik analizleri, kültürden mima-
riye kadar geniş bir yelpaze 
içinde genel hatlarıyla sorun-
lar üzerine odaklandı. Fakat 
aslında bu tespit, ortada bir 
perspektif sorunu bulunduğu 
temel vurgusunu taşımaktay-
dı. Bu anlamda müslüman zih-
nindeki dönüşüm ve kırılma 
üzerinde daha çok duruldu. 
Arslan, bu kırılmaların hangi 
noktalarda olduğunu, hangi 
sebeplerden kaynaklandığını 
ve nasıl tezahür ettiğini kap-
sayacak şekilde ilişkiler kurdu. 

Bu bağlamda Arslan’ın 
temel vurgusu müslümanların 
‹slam’ın temel kavram ve pers-
pektifini gittikçe yitirmeye başla-
dığı; modernizmin kavram ve yak-
laşımlarıyla ve seküler bir tarzda 
hayata ve olaylara yaklaştığı üze-
rine oldu. Dolayısıyla gelenek-
sel aile yapısında kısmen muha-
faza edilen kanaatkarlık, payla-
şım, bereket vb. birtakım hayati 
kavramların giderek kayboluşunu, 
ailenin bugün hem değer kaybı 
yaşaması hem de kolayca dağıl-
masının sebeplerinden biri ola-
rak ortaya koydu. ‹çinde bulun-
duğumuz hayatın hızla dönüştür-
düğü kavramlarımız, bir yandan 

yok olmaya yüz tuttu, öte yanda 
hayata bakışı değiştirdi ve dönüş-
türdü. Bu çerçevede müslüman-
lık sorunu olarak görülmesi gere-
ken birçok şeyler, tercih sorunu 
olarak ortaya kondu. Arslan için 
bu bakımdan aile konusunda da 
bir çok şey öncelikle perspektif 
ve paradigma sorununu işaretle-
mektedir.

Abdurrahman Arslan, bunlar-
la bağlantılı olarak kullanılan bazı 
klişelere değindi. Aile içi şiddet-
le, özgürlüğe kadar klişe kavram-
ların ailenin dönüştürülmesinde 
ciddi anlamda işlevsel olduğu üze-
rinde durdu. Bu klişeler üzerinden 
ailenin sağlam bir zemin ve çizgi 
üzerinden ilerlemesinin söz konu-
su olmadığını belirten Arslan, 
böylece ailede sağlıklı eğitim, 
karı-koca ilişkisinin modernite-
nin işlerlikleri içerisinde dönüş-
tüğüne vurgu yaptı. Ona göre, 
bu durum, ailenin farklı zeminler 
üzerinden bir inşasını getirmek-
tedir. Aile ve mimari arasında-

ki ilişkiyi TOK‹ evleri üzerinden 
sorunsallaştıran ve örneklendiren 
Arslan, bu evlerin ailede yapı-
sal değişikliklere sebep olduğunu 
belirtti. O, TOK‹’nin fakir ve alt 
kesimler için yaptığı küçük evle-
rin, ailenin bütün ümit ve gele-
ceğini çaldığını özellikle vurgu-
ladı. Öte yandan bu evlerde artık 
anne-babaların yer bulamadığını; 

zihniyet olarak anne-babanın 
ailenin dışına itildiğini söyledi. 
Arslan bundan sonra ailenin 
muhtemel geleceğine yönelik  
kestirimlerde bulunmaya çalış-
tı. Fakat esasta bu perspektif 
değişiminin önüne geçilmedi-
ği ve sağlam bir yerde durulma-
dığı  sürece, ailedeki bu dönü-
şümün daha da hızlanacağının 
altını çizdi.

Yeni Toplumsal Kategoriler

‹kinci konuşmacı Nazife 
Şişman, “Yeni Toplumsal 
Kategoriler, Yeni Kişilikler 
ve Aile” başlıklı sunumunu 
yaptı. Şişman, bu konuşma-
sında ailenin içindeki erkek, 
kadın, genç, ihtiyar vb. unsur-
ları yeni toplumsal kategori-

ler olarak ele almış ve bunlara 
dair içinde bulunduğumuz durum-
da yeni kimliklendirme çabalarını 
analiz etmiştir. Şişman, tek tek bu 
kategorilerin ailede ne gibi işlev-
lerinin olduğunu, değişen rolle-
rini işlemiştir. Şişman, bilhas-
sa  kadın merkezli aile sorunları 
üzerine odaklanırken tam da bu 
noktada dönüşen karı-koca iliş-
kileri üzerinde önemle durmuş-
tur. Bilhassa modern zamanlar-
da kadınların yeni talepleri ve 
kamusal alana çıkışları bağlamın-
da dönüşen aile ilişkileri, erke-
ğin bu talepler karsısındaki konu-
mu, Şişman’ın sunumunda özel-

SEKAM, bundan sonra gerek 

saha çalışmaları gerekse teo-

rik araştırmalarla Türkiye’nin 

önemli sorunlarına eğilme ceh-

dini göstermeyi temel planları 

içerisine yerleştirme düşünce-

sindedir. Bu bağlamda, aile-

den sonra “kadın” ve daha 

sonra “gençlik ve değerler” 

konulu araştırmalarına başla-

mış ve gelecekteki planları içe-

risine almıştır.
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likle sorunsal olarak altı çizilen 
hususlardı. Şişman, ev kadınlı-
ğının değersizleştirilmesi üzerin-
de de dururken, erkeklerin ev ve 
kamu arasındaki ikircikli tavırla-
rını sorunsal yapmış görüldü. 

Üçüncü konuşmacı olan 
SEKAM yönetim kurulu başka-
nı Prof. Dr. Burhanettin Can, 
eğitim ve aile ilişkileri üzerin-
de durdu. Can, öncelikle mev-
cut eğitimin aile üzerinde ne gibi 
değişimleri getirdiğini ifade etti. 
Çoğunlukla sekülerleştirici ve 
dönüştürücü işlevleriyle günde-
me gelen bu eğitimin aileye nasıl 
etki ettiğini örnekleriyle açıkla-
dı. Daha sonra ailenin üzerinde 
etkisi olan çevre faktörlerini ana-
liz etmeye çalıştı. Bilhassa tele-
vizyon, internet, arkadaş grup-
ları, okula  bu analizler içerisin-
de önemli yer ayırdı. Tüm bunla-
rı da hayatın içinden canlı örnek-
lerle sunmaya çalıştı. Can, bilhas-
sa ikinci oturumda ailede nasıl 
bir eğitim olması gerektiği üze-
rinde durdu. Bu eğitimde tek tek 
karı- koca, anne, baba ve çocukla-
rın rolleri ve işlevlerini dile getir-
di. Bu eğitimin nasıl verilece-
ğini ailenin yapısal özellikleriy-
le de bağlantılı olarak ele alan 
Can, kısa ve akılda yer edici for-
mülleştirmelerde bulundu. Prof. 
Dr. Burhanettin Can’ın sunumu-
nun da odak noktasında değer-
sel boyut merkeze alınmış görün-
mektedir. O, ailenin tekrar bu 
değerler etrafında inşa edilmesine 
önemle vurgu yapmaktadır.

Dördüncü konuşmacı Doç. 
Dr. Celalettin Vatandaş, ”‹nter-
netin Aile Üzerindeki Etkileri” 
konusunda bir sunum yaptı. Aynı 
zamanda aile konulu bu SEKAM 
araştırmasının proje yürütücüsü 
olan Vatandaş’ın internet üze-

rinde odaklanmasının tabi ki özel 
bir anlamı bulunmaktadır. Aile 
konulu SEKAM araştırmasının 
bulgularında, internetin düzenli 
ve sık kullanımıyla değer kaybı 
arasında sıkı bir korelasyon oldu-
ğu ortaya çıktı. Hatta interne-
tin etkisinin televizyonunkinden 
fazla çıktığı görülmüştür. Aile 
konulu SEKAM’ın  tartışma top-
lantılarında da bunların sebep-
leri üzerinde duruldu. Vatandaş 
sunumunda bu etkilerle bunla-
rın sebepleri üzerinde durmuştur. 
Araştırma bulgularından örnek-
lerle sunumunu yapan Vatandaş, 
bunun aile ve toplum üzerinde-
ki dejenere edici etkisini bütün 
genişliğiyle gözler önüne serme-
ye çalıştı. Sunumunun devamın-
da meselelerin teorik boyutuna da 
değinen Vatandaş, aynı zaman-
da özelde ailedeki değer dünyası 
inşasında neler yapılabileceği ile 
ilgili birtakım önerilerde bulundu.

SEKAM’ın tüm zamanlar ve 
toplumlarda, sorunları ve önemi 
ile hiç gündemden düşmeyen aile 
üzerine yaptığı bu ciddi araştırma-
nın, Türkiye açısından çok önem-
li olduğunu belirtmek gerekir. 
Kendi imkanları ile SEKAM’ın 
yaptığı bu çalışmanın, Türkiye’de 

aile sorunlarını ortaya koymak 
bakımından bir ilk adım attığı 
söylenebilir. Fakat SEKAM, diğer 
araştırma şirketleri ya da merkez-
lerinden farklı olarak işi bura-
da bırakmadan, Türkiye’de aile 
sorunlarının çözümüne dair öne-
riler üretmeyi planlamaktadır. 
Bunu da sempozyum, panel ve 
hatta örnek uygulamalar ile gös-
termeyi hedeflemektedir. 

SEKAM, bundan sonra gerek 
saha çalışmaları gerekse teorik 
araştırmalarla Türkiye’nin önemli 
sorunlarına eğilme cehdini göster-
meyi temel planları içerisine yer-
leştirme düşüncesindedir. Bu bağ-
lamda, aileden sonra “kadın” ve 
daha sonra “gençlik ve değerler” 
konulu araştırmalarına başlamış 
ve gelecekteki planları içerisine 
almıştır. Türkiye gibi batılılaşma 
ve/veya modernleşme süreci içe-
risinde birkaç yüzyıldır ciddi deği-
şimler geçirmiş ülkelerde, top-
lumun her kesimindeki sorunlar 
önemli bir perspektif problemi de 
taşımaktadırlar. SEKAM, yüzey-
sel ve popüler olmaktan ziyade 
problemlerin derin boyutlarını 
sadra şifa olacak tarzda ele alma 
niyetindedir. 
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Kardeşliğin Dili /  Cihan Aktaş
İz Yayıncılık

Türkiye’nin popüler tartışma konularından biri, “açılım”lar... Ortadoğu 
Açılımı, Kürt Açılımı, Ermeni A çılımı... derken “açılım” kelimesi zihinle-

rimize gelip oturdu. Sadece  Türkiye’de değil, tüm Ortadoğu coğrafyasında 
“düşmanlık” hissine karşı insanlarda tepkisel bir süreç gelişmeye başladı. 
Cihan Aktaş’ın bu kitabı da, öncelikli olarak içimizdeki “düşmanlık duygu-
su” na yönelik fikirler içeriyor. Gündemdeki bu sorunu anlamak ve anlam-
landırmak isteyenler için hayli önemli veriler içeren kitap  Vicdanın Direnişi, 
Siyasetin Alınyazısı ve Karşılıklı Kardeşlik bölümlerinden oluşmakta. Ayrıca 
bir de önsöz var kitabın meramını derli toplu bir biçimde ortaya koyan. Aktaş yazılarında insan/dünya/
toplum gerçeğine eğilirken  insanın özsel niteliklerini yakalamaya çalışmıştır. Bundan daha kurtarıcı ne 
olabilir?

Türkiyeli Kürtler Üzerine Yazılar / Baskın Oran
İletişim Yayınları

Miliyetçilik konusunda uzun yıllardır çalışan Baskın Oran, Türkiyeli 
Kürtler Üzerine Yazılar’da Kürt sorunu üzerine 1990’ların ortasından 

günümüze kadar yazdığı yazılardan bir seçki yapıyor.
Dönemin gazete kupürleriyle zenginleşen ve bir tür “bellek tazeleme” işlevi-
ni de yerine getiren yazılarda Oran, neredeyse cumhuriyetin kuruluşundan 
beri ülkenin boğuşup durduğu Kürt sorunu konusunda Türkiye’nin 1920’ler, 
1930’lar kalıplarından sıyrılması gerektiğinin altını çizerek sorunu çeşit-
li yönlerden ele alıyor: Ülkenin kurucu belgesi sayılan Lozan Antlaşması 
açısından yapılan/yapılmayan/yapılması gereken uygulamalar, onyıllardır 
devam eden ancak hiçbir zaman tam anlamıyla netice alınamayan operasyonlar, benzer sıkıntılar yaşa-
yan ülkelerle karşılaştırmalar, meselenin siyasal zeminlerde tartışılması gerekliliği, her alanda demok-
ratikleşmenin önemi… Baskın Oran’ın, geçmişe ayna tutan ve geleceği öngören yazılarından hem ken-
disinin düşünce dünyasının gelişimini hem de Türkiye’nin Kürt sorunu karşısındaki yakın dönem pano-
ramasını takip etmek mümkün. Sadece Kürt sorunuyla ilgilenenler için değil, yakın tarihe ilgi duyanlar 
için de önemli bir kaynak...

‹stanbul Hikâyeleri
Metin Önal Mengüşoğlu
Okur Kitaplığı

On üç  hikâyeden oluşan ‹stanbul Hikâyeleri Metin Önal Mengüşoğlu’nun 
bir döneminin macerasıdır. Erzurumlu Muhtaç ile Elazizli Aciz’in 

(“Şehrin elleri ve ayakları” olan Muhtaç ve Aciz.) üç buçuk yıllık ortak serü-
venleri olarak okumanızda bir sakınca yoktur eseri. Zira, bu ikinci şıkta, geri-
de büyük bir onur ve görklü bir haz bırakan birlikte yaşanmış iki hayat da var-
dır. (“Şehrin incecik yağmuru altında kemikleri sızlayıncaya kadar ıslanıp acı 
çekiyorlardı.”) Fakat bu hayatın ‹stanbul’da geçtiğini, ‹stanbul’un semt semt, 
sokak sokak, çıkmaz çıkmaz, karış karış gezilerek yaşandığını unutmayalım. 
Dolayısıyla bize anlatılan, ister istemez içine giriverdiğimiz bu şehirdir.

Cinayetin Tarihi
Pieter Spierenburg
İİetişim Yayınları

K ılıçlar, sopalar, düellolar, namus ve aşk 
cinayetleri… Erkek erkeğe kavgalar, 

aile içi katliamlar ve soygun amaçlı öldür-
meler… Suç ve şiddetin kategorileştiril-
mesi, soruşturulması, yıllar boyunca akıl-
larda kalması, konuşulması… Kadınlar, 
erkekler ve seri katiller… Ortaçağ’da 
insanlar, cinayeti şerefli bir savunma ya 
da intikam eylemi olarak görüyorlardı.
Kavgadan kaçmak ya da intikamı erte-
lemek, itibar kaybıydı. Sonraları soy-
lular, alt sınıflardan insanlarla hiç-
bir biçimde kavgaya girmez oldular.
Saygın vatandaşlar gerektiğinde ken-
dilerini savunmak zorunda kaldılar-
sa da, bıçak kavgalarına dâhil olma-
yı reddettiler. Bıçak kavgası, alt sınıf-
ların sakilliğini taşıyordu; izlenebilirdi 
ama katılmak yersiz ve mantık dışıydı.
Çatışmalar erkekler arasında gelişiyor-
du ve öğrenilmiş cinsiyet rolleri, kadın-
ları, katil olmaktan alıkoyuyordu. 19. 
Yüzyıla gelindiğinde şeref kavramı yeni-
den tanımlanıyor, uygarlaşmanın sonu-
cu olarak kan davaları ve bıçak kav-
gaları, siyasal iktidarın daha az nüfuz 
edebildiği, ekonomik olarak az gelişmiş 
bölgelere kayıyordu. Bugün, küreselleş-
meyle birlikte yaşanan göç ve organize 
suçlar, uygarlaşma eğrisini yanlışlaya-
cak biçimde metropollerde yoğunlaşıyor. 
Pieter Spierenburg, Ortaçağ’dan günümü-
ze cinayetin tarihini, ustalıkla anlatıyor.
“Cinayet düzeyinin yüksek olduğu 
Ortaçağ’da, insanlar cinayetten kork-
muyorlardı. 19. Yüzyıla doğru öldür-
me fiilleri azaldıkça, korku arttı.
Ancak 20. yüzyıl boyunca, bu ters bağın-
tı ortadan kalkmaya başladı. Şiddetin 
en düşük noktaya indiği 1950’ler ve 
1960’larda, başka toplumsal kaygılar öne 
çıktı ve cinayetlerin 1970’ten sonraki artı-
şına, şiddete karşı yükselen bir duyarlı-
lık eşlik etti.”

Özgürlüğün Romanı / Ivan Agueli

İz Yayıncılık

19. yüzyılın sonu ve 20. Yüzyılın başlarında yaşamış olan ‹van Agueli, aykırı 
kişiliği ve görüşleriyle dikkati çeken önemli bir resim sanatçısı. Ancak o, 
kimi zaman bir savaş karşıtı eylemde, kimi zaman bir tekkede, kimi zaman bir 
mescitte… yaptıklarıyla ilgi çekmeyi başarmıştır. Kendisinin hayatını, yine 
aynı milletten olan çağdaş bir edebiyatçı kaleme almış. Bir solukta okunacak, 
özgün bir roman…
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Doğu Büyüsü Ah Kudüs
Ali Haydar Haksal

Pınar Yayınları

Tarihin en kanlı toprağıdır 
Kudüs. Bu da onun kaderi. O 

zalim eller, ellerini kanla yıkama-
ya alışkındırlar. ‹nsanlık Kudüs’ün 
kanlı gömleğine bürünüyor. 
Kudüs ise barış ve sevginin sığına-
ğı olmayı hedefliyor. Kendisi insanlık 
tarihinin renklerini, ruhlarını, erdem-
lerini, Peygamberler ruhundan doğma 
güzellikleri insanlığa sunma çaba-
sında. Bu bizim bakışımız. Bir de 
Batıdan bir bakış var. Yüzyıllar boyun-
ca hep bir ah ve ilenme, öfke ve has-
ret ile. Bu altın şehir, ne zenginlik-
ler taşır içinde. Batı öfke dolu bir 
bakışla ve saldırıyla şehir ele geçi-
rirken kendinden olmayanların kökü-
nü kuruttu, topraklarını kanla kazıdı. 
Kanlı ruhunu soluksuz sürdürüyor. 
O, ruhunun karanlık dehlizinde kan 
püskürüyor. Başaramayınca ah edip 
duruyor. Kudüs onların eline geçti-
ğinde kanlı bir infaz süreci yaşıyor. 
‹şte bu eser, kimi Batılı edebiyat-
çı ve yazarların kaleminden, Batının 
Doğuya bakışını, Müslümanlara olan 
öfkelerini, vahşi Haçlı Seferlerine dizi-
len övgüleri, Endülüs’ün yok edilişi-
ne sevinçlerini ama her şeye rağmen 
kimi yazarların da Müslümanların 
ahlakına hayranlığını, medeniyetle-
rinden etkilenişlerini ortaya koyu-
yor. Chateaubriand’dan Andre Gidee, 
Oscar Wilde’dan Cervantes’e ele aldı-
ğı edebiyatçı ve yazarların eserleri-
nin satırlarında, Hıristiyan Batılının 
Müslüman Doğuya bakışının arkasın-
da yatan dini, kültürel, zihni, siyasal 
etkenler yani bu bakışın ruhunu  orta-
ya koyuyor.

On Dokuzuncu Asır Biterken ‹stanbul’un Saltanatlı 
Günleri / Georgina Adelaide Müller 
Dergah Yayınları

Sultan II. Abdülhamit’in “saltanatının” devam ettiği 1894 yılında, Alman 
asıllı ‹ngiliz filoloğu ve oryantalisti Max Müller ve eşi Georgina Adelaide 

Müller tarafından kaleme alınmış toplam on altı mektuptan oluşan ve ilk kez 
Türkçeye tercüme edilen eser, Batı’nın gözüyle bakabilmemizi, görebilmemizi 
sağlayacak bir çalışma. Din, arkeoloji ve siyasete dair toplam dört mektup, 
konuların uzmanı Max Müller; mesire yerleri, resmi törenler, Türk kadını gibi 
konuları içeren mektuplar ise Georgina Adelaide Müller tarafından kaleme 
alınmış. Mektupların ayırt edici özelliği, o dönemde Batı’da ve Batılılarda ekseriyetle görülen “Abdülhamit 
düşmanlığının” bu çiftte kesinlikle tezahür etmiyor olması. Bilakis kendileri, Sultan’ın sağlık, eğitim 
ve kültür alanlarında ne kadar da önemli adımlar attığını ve “kadın meselesine” karşı ne denli hassas 
olduğunu her fırsatta vurguluyorlar.

Martin Eden / Jack London
İletişim Yayınları

Jack London, Martin Eden’da yarı-otobiyografik bir roman kurgular ve yazar 
olabilmek için hayatını ortaya koyan ve başına gelen tüm trajedilere rağmen 

bu yoldan asla dönmeyen Martin’in şaşırtıcı hikâyesini anlatır.
Martin’in yazarlık macerası Ruth’a olan aşkıyla başlar. Önceleri, yalnızca iyi bir 
eğitim almış, ailesi toplumun üst sınıfından olan Ruth’un aklında ve kalbinde 
bir yer edinebilmek için okumaya ve öğrenmeye başlar; ama sonra Martin’in 
entelektüel bilgisi Ruth’un ve onun ait olduğu dünyanın ötesine açılır. Martin 
işçi sınıfını keşfeder ve yazarlık serüveni, San Francisco işçi sınıfının içinden 
yükselir.
Yazar olmaya karar verdiği andan itibaren bitmek tükenmek bilmeyen bir azimle yazar ve yazdıklarını yayın-
cılara gönderir. Martin, yanıt olarak yalnızca tekrar ve tekrar reddedildiğini bildiren mektuplar alır. Asla pes 
etmez, inancını yitirmez ve Jack London, kahramanı Martin’e romanın sonunda bu azmin hakkını verecek 
bir sürpriz ve beklenmedik bir final hazırlar.
Martin, bir maceraperest ve aksiyon adamıydı, bunu becerebilen pek fazla yazar da yoktur.

Saatçi Musa / Asım Öz
Beyan Yayınları

Saatçi Musa olarak bilinen Musa Çağıl’la çocukluk ve gençlik anıların-
dan tanıdığı siyasi simalara, Malatya ekolünden yazarlara değin pek 

çok durum, dönem ve kişiler konuşulmuş. Çalkantılar içinde geçen yakın 
tarihimizdeki birçok olaya birinci elden tanık olan bir isim Musa Çağıl... 
Malatya Ekolü olarak da anılan düşünce savaşımı ile başlayan macera, 
onun Ankara’daki yaşamıyla sürecek, onu adeta yakın tarihimizin düşün-
sel ve siyasal panoramasını oluşturan figürlerden biri haline getirecektir. 
Onun anlattıklarında, kimi bilinmeyen, gölgeli kalmış birçok konuya kolaylık-
la vakıf olunabilir.
Bazı olgular ilk kez onun sözleriyle yorumlanabilir. Onun söylediklerini okurken, tarihsel bir perspektif 
de edinilmektedir kuşkusuz. Ancak en önemlisi de, bir biçimde olayların merkezinde bulunan bir ismin 
yaklaşımıyla dönem/ler/in profilini gösteren alışkanlıklara, kültürel özelliklere bakma da öğreniliyor. 
Söyleşi kitabı, Musa Çağıl’ın kişiliğinde Müslümanların olanaksızlıklar ve güçlüklerle dolu bir toplumda 
mücadelesini simgeliyor.
Yakın tarihimizin pek çok olayını ve bu olaylarda önemli roller üstlenen kimi kişilikleri yeniden hatırlamayı sağlıyor. 
Musa Çağıl’ın içtenlikle dile getirdiği bu anılar/düşünceler yumağı, hem bir macera romanı kadar ilgi çeki-
ci, hem de yakın tarihimize ilişkin yapısal sorunlara önemli bir yaklaşım sağlıyor.

Kurdun Gözü/  Daniel Pennac
Can Yayınları

Biri hayvanat bahçesine satılıp insanlara sergileniyor, öteki bir tüccarın elinde ora-
dan oraya sürükleniyor. Bir kurt ve bir çocuk. Yolları hayvanat bahçesinde kesi-

şiyor. Çocuk bu tek gözlü kurda bakıyor, kurt da ona. Böylece birbirlerinin yaşamına 
tanıklık ediyorlar. Benzer acılar, benzer zorluklar çocuk ve kurdu birbirlerine yaklaştı-
rıyor ve ortaya bu güzel dostluk öyküsü çıkıyor.
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Şeyhülislam Torunu!
�

İlhan Selçuk öldü. Çokça yazılar yazıldı. Eskiden 
yazılanlara odaklanacağım burada. Diğerlerinin 
biraz soğuması gerekiyor. Emekli asker şair 
Fazıl Hüsnü Dağlarca, bakın ne demiş onun 
için: “İlhan Selçuk’un kişiliğinde Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün umduğu bir ‘Türk Genci’ 
yaşamaktadır.” Melih Aşık ise onun için, 
“İlhan Selçuk yine ipek dokur gibi yazıyor, bir 
çetin kavgayı sessiz sedasız ama sapmasız ve 
sabırla sürdürüyor. Telaşsız...” derken, yerden 
göğe kadar haksızdır. Çünkü sessiz sedasız 
çalışmadığını öğrendik İlhan Selçuk’un… 
1995’te TÜYAP tarafından, 14. İstanbul Kitap 
Fuarı’nın “Onur Yazarı” seçilen Selçuk için 
hazırlanan kitabın sonunda yer alan resimlerde 
bir çok isim var: Mümtaz Soysal, Aziz Nesin, 
Uğur Mumcu. Ama kitabın sonunda yer alan 
bir resim var ki Türkiye’deki  aile bağlarının 
nerelere uzandığını ortaya seren bir resim bu! 
Evet bu resim İlhan Selçuk’un dedesi Musa 
Kâzım Efendi’ye ait bir resim. Hani şu İttihat 
Terakki’nin meşhur  şeyhülislamı Musa Kâzım 
Efendi. 

Osmanlı Devleti’nin son yıllarında 4 kez 
şeyhülislamlık görevini üstlenmiş din adamı.  
Musa Kazım Efendi, üzerinde biraz durmak 
gerekiyor. Dede ve torunun ortaklaşan hayat 
hikayeleri var çünkü.  Musa Kazım Efendi, I. 
Dünya Savaşı’ndan sonra, İttihat ve Terakki’nin 
önde gelen öteki üyeleriyle birlikte tutuklanarak 
15 yıl kürek cezasına çarptırıldı. Sürgüne 
gönderildiği Edirne’de 1920 yılında öldü.
İlhan Selçuk’un da akibeti  az kalsın dedesine 
benzeyecekti! Bu arada  bazı İttihatçıların 
hayatını Mağrur Olma Padişahım  adlı portre 
şiirleriyle ortaya koyan Roni Margulies hem 
dedeyi hem de torunu birleştiren bir şiir yazsa, 
diyorum. 

Mustafa Kemal’in Uçuş Korkusu
�

Alman tarihçi Klaus Kreiser’in Atatürk biyog-
rafisi: “Atatürk” Mayıs ayında yayımlandı. 
Doğru Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı bugü-
ne kadar yerli ve yabancı birçok yazar tarafın-
dan anlatıldı bize. Ama  Osmanlı ve Türkiye 
tarihinin uluslararası düzeyde önemli uzmanla-
rından Klaus Kreiser’in çalışması, bu yığın için-
de, öncelikle malzemesinin zenginliği, konu-
ya hâkimiyeti, onlardan da önce soğukkanlılı-
ğıyla bunlar arasında ayırt edilecektir. Bu kitap-
tan ilginç bir anekdot aktaracağım:  Kreiser’e 
göre Türk tatbikatı Mustafa Kemal 1912’de 
Paris’ten vatanına döndükten hemen sonra 
Lüleburgaz’da düzenlendi. Tatbikatın daha ilk 
gününden iki katlı bir uçak, alçak irtifada nere-
deyse trajediyle sonlanacak bir kaza atlattı. İki 
kişilik mürettebat yaralanmadan indi. “Muhte-
melen Mustafa Kemal kazanın tanığı olmuştu, 
çünkü sonradan trajedinin kıyısından dönülen 
bu olayın üzerinde bıraktığı etkiden söz eder. 
Atatürk havacılığın ateşli bir teşvikçisi olsa da 
kendisi hiçbir zaman uçağa binmemiş ve yılma-
dan tren, gemi ve otomobille seyahati tercih 
etmiştir. 1918’den sonra hiç yurtdışına seyahat 
etmediğinden kimse uçuş korkusunun farkına 
varmamıştır.”

“O’nu Sen Anlayamazsın”
�

Bu uçuş korkusunu öğrendikten sonra Mithat 
Cemal Kuntay  İtalyan Heykeltıraş   Pietro  
Canonica’ya yazdığı  mısralar geldi aklıma. Bu 
mısralar Mustafa Kemal Atatürk etrafında olu-
şan mitin basit bir tezahürü olarak okunabilir: 
“Elbette bilirsin O’nu herkes gibi kimdir,/Lâkin 
O’nu sen anlayamazsın: O bizimdir”
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