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ÜMRAN'dan 

Sevgili Ümran okuyucuları, 

Yeni bir Ümran ile daha sizleri selamlıyoruz. 
•- Sisteme yönelik eleştirilere yer verdiğimiz laisizm ve demokrasi 
ağırlıklı sayılarımızın ardından bu sayımızda; son birkaç yıl zarfında 
yoğun gelişmelerin yaşandığı Ortadoğu 'yu ele alıyoruz. 

Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler, Filistinli müslürtîanların yahûdi 
işgal ve zulmüne karşı verdikleri mücadele ve îslam dünyasının gele-
ceği açısından olduğu kadar, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin dış 
politikası açısından da önem arzediyor. Kazablanka Zirvesi ve 
Başbakan Tansu Çiller'in İsrail ziyareti gibi son gelişmelerle birlikte 
anlaşılmıştır ki, halklanndati uzak politikalar takibeden kukla yöneti-
ciler sayesinde Ortadoğu artık İsrail'e teslim olmak üzeredir. Filistinli 
miislümanlarin mücadelesine set çekme görevi ise zaten FKÖ lider-
liğine devredilmiştir. ' / 

. Gelişmeleri değişik açılardan ele alan arkadaşlarımız Abdullah 
Yıldız, Mesut Karaşahan ve Mustafa Albayrak'm değerlendirmelerini 
ve Zaman gazetesi dış haberler müdürü Mustafa Özcan ile yaptığımız 
söyleşiyi ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz. Esİd devlet bakanlarınidan 
Kamran İnan 'ın vakfımızda yaptığı dışpolitika konulu sohbet ise 
hadiselere bir devlet adamının tecrübesiyle ışık tutacaktır kanaatindey-
iz. : _ -. .. .-.V' ' ; _ .r - • ' r , _ 

Yine bu sayımızda Abdülkadir Karaman'ın "Tarih Islam^ Değildir" 
başlıklı incelemesiyle M. Nuri Kaynar'ın "şirk" karamına ilişkin 
çalışmalarını sunuyoruz. Mustafa Aydın'ın Kur'anî Kavramlar 
dizisinde ise "istiğfar" kamamı ele alınıyor. ^ • _ 

Türkiye köşemizde son haftalarda yine ülke gündemini meşgul 
eden yolsuzluk hadiselerine ilişkin bir değerlendirmeyi. Dünya say-
falarımızda ise Avrupa solundaki yeni arayışlarla Fransa'daki müslü-
manların karşılaştığı başörtüsü yasağına ilişkin çevirileri bula-
bilirsiniz. • / 

Alıntı ve Değiniler köşemizde basından derlediğimiz ilginç haber 
ve yorumları beğeneceğinizi umuyoruruz. 

1995 yılının ilk sayışında, biçim ve muhteva olarak ^eni bir 
Umran'da buluşmak dileğiyle. • 

Selam ve sevgiler. .. . • 

; Mustafa ERTEKIN 
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BAŞYAZI 

ISRAIL'E TESLIMIYET 

Abdullah YILDIZ 

Ortadoğu'daki 
kukla yöneticiler, 

"İsrail'e teslimi-
yet" yarışında 

, "firiiş"e yaklaş-. 
• mış gözüküyor-

\ • 1ar. Ancak müs-
lüman halkların 
da bu teslimiyeti 
onayladığı anla-

mına gelmez. 

"Kanaatimce İsrail cephesi harekete'geçmek 
, için en uygun zamanı kolladı. Yani Körfez 
Savaşı'nm.ardından tecrit edilmiş, popülari-
tesini yitirmiş, para ve destek bulamayan 
FKÖ'nün, yolun sonuna geldiği zamanı bek-
ledi ve yemi uzatıp tuzağa düşürdü." 

Ünlü Filistinli yazar Edward Said, 
Newsweek dergisinin 18 Temmuz 1994 
tarihli sayısmda yer alan yukarıdaki ifa-
desiyle Filistin üzerinde oynanan şeytani 
oyunun sön perdesine nasıl gelindiğini 

• bütün çıplaklığıyla ortaya koyuyordu.'. 
Öyle anlaşılıyor ki, Islani dünyasında-

ki dayanaklarını kaybettiği gibi, Filistin 
halkının da desteğini yitiren FKÖ ve 
onun yorgun lideri Yaser Arafat, hayatı-
nın son kozunu oynadı. Yarım asırlık mü-
cadelenin sonunda 50 km", uzunluğunda, 
8 km, eninde küçücük bir toprak parça-
sı, olan Gazze-Eriha şeridinde her bakım-
dan İsrail'e muhtaç, ayakta durabileceği 
kuşkulu uyduruk bir devlete razı oldu, 
Daha doğrusu FKÖ ve lideri buna razı 

, edilmiş, bir oldu-bittiye getirilmişti. Filis-
! tin halkı ise, Arafat'ın, ABD-îsrail ortak 

yapımı "barış tuzağı"nın tam ortasına 
düştüğünü çok geçmeden farketmjşti. Bu 
yüzden, Filistinliler arasında FKÖ'nün et-
kinliği hızla azalırken FKÖ-İsrail antlaş-
masını "ihanet" olarak niteleyen HA-
MAS'ın popülaritesi giderek yükselmek-
tedir. 

Edward Said, Newsweek'de yer alan 
yukarıdaki konuşmasının devamında 
şunları söylüyordu: "Asıl problem Ara-
fat'ın Tunus'tan Eriha'ya gelmesiyle başlaya-

' çaktır. Filistin gençleri ona saygı göstermeye-
çektir. En kötü ihtimal de Filistinliler arasın-

' da bir iç savaş... " Said'iri ilk tahmini doğru 
çıkmış gözüküyor. Umarız ikinci tahmi-
ninde yanılır. Ancak gelişen olaylar Sajd'i 
o konuda da haklı çıkaracağa benziyor: 
Yaser Arafat, İsrail tarafından öldürülen 
bir Filistinlinin cenaze törenine katılmak 
üzere geldiği camiye sokulmadı, halkın 
şiddetli tepki ve protestosuyla karşılaştı. 
İşin daha' kötüsü, Arafat'ın Tunus'tan ge-
tirdiği gerillalarla HAMAS üyeleri arasın-
daki gerilim giderek tırmanıyor. Son ge-
len haberlere göre Filistin'polisi HAMAS 

~ üyelerine İsrail'den farklı davrânmayaca-
ğım ortaya koyarak 10-15 Filistinli müslü-
manı katletti. Önümüzdeki günlerde ya-

^ pılacak olan seçimlerde, sandıktan HA-
MAS'm çıkması halinde bu gerilimin ça-
tışmaya dönüşmesi hiç de ihtimal dışı de-
ğil. Böyle bir gelişmeyi İsrail'in keyifle 
seyredeceğini ve hatta Arafat'ı destekle-
yebileceğini söylemek kehanet ölmaz. ' 

İsrail-ABD şeytan ikilisi, Filistin'in işi-
ni böylece bitirdikten Sonra, Ekim ayında 
Araba vadisinde yapılan tantanalı törenle 
Ürdün'ü de tuzaklarına düşürdüler. "Kü-
çük Kral"a uzatılan yem ise "El-Aksa ve 
Ömer Camii'ni kapsayan bölgenin yönetir 
mi" idi. Muhtemelen Suriye'ye Golan'da, 
Lübnan'a da İsrail sınırında benzer bir 
yem uzatılarak "şeytan ağı" tamamlana-
caktır. Mısır ise İsrail ve ABD'ye çoktan 

• teslim bayrağını çekmiş bulunuyor.-
_ ' _ - Sonuç olarjîk; Ortadoğu'daki kukla 

yöneticiler, "İsrail'e teslimiyet" yarışında 



Kral Hüseyin-Rabin: Eski 

ABD-İsrail . 
dayatması biçi-
minde gelişen 
"Ortadoğu ba-

rışı", laik yöne-
timlerin İslami 

akımlara karşı iş-
birliği yapmasını 
öngören bir kon- • 
sensüsü de bera-

berinde getiriyor. 

"finiş"e yaklaşmış 
gözüküyorlar. An-
cak müslüman Arap 
ve Filistin halklan-
mn da bu teslinüyeti 
onayladığı anlamına 
gelmez. Çilekeş Fi-
listin halkı Arafat'm 
"satıldığı" inancında. 
Araplar ise, Suudi 
Arabistan'dan Mağ-
rib ülkelerin^kadar 
"kendilerinden ol-
mayan" yönetimlere 
karşı seslerini yük-
seltiyorlar. " 

Kuşku yok ki, bu 
gelişmeler, Ort^do-

. . . , . . . . , - ğu'dâ "yeni bir say-
üışkı, yem balayım,? açı ldığmm 
göstergeleri. ABD-îsrail ikilisinin Müslü-

. man Arap halklanna dayattığı "sözde ba-
nş" süreci, İsrail-FKÖ ve İsrail-Ürdün ant-

^ .laşmalanyla elle tutulur sonuçlara ulaşmış 
bulunuyor. Kazablanka Konferansı'nm ye-
gane anlamı ise, "İsrail'in meşruiyeti'nin bü-
tün katılıma ülkelerce fiilen onaylanmasuv 
dan ibaretti. Şimdi sıra Ortado^'nun eko-
nomik olarak da İsrail'e bağımlılaştınlması-
na mı geliyor? Bunu zaman gösterecek.^ 

Türkiye'nin bu gelişmeler karşısındaki 
tutumuna gelince; yıllardır İslam dünyası-
na ve Ortadoğu'ya yönelik "şahsiyetli" ve 
"istikrarlı" bir dış politika izleyemeyen, 
"Araplan da İsrail'i de küstürmeme" endi-
şesiyle ne camiye ne kiliseye yaranan Türk 
hâriciyesi olup bitenleri uzaktan uzağa 

• seyredip duruyordu ki, birden -tabir yerin-
deyse- İsrail'in "malı götürmekte" olduğu-
nu farketti. Türk' dış politikasının "günü^ 

' birlik" ve "spontan" karakterinin doğal bir 
•v sonucu olarak, çok iyi planlanmadığı her 
' halinden Ijelli olan Kazablanka, Libya, Mı-

sır ve İsrail seyahatleriyle Türkiye bir anda 
. Arapları bir kenara itip İsrail'in yedeğine 

giriveren bir ülke görüntüsü çizdi. Diyelim 
ki Kaddafi'nin ricası üzerine "geçiyordum 
uğradım" kabilinden yapılan Libya ziyare-
tini anladık; ama şu meş'üm Kudüs seya-
hatini de "kolejli bayan"m,acemilikleriyle 
mi izah edeceğiz? 

İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü değil, 
resmen Tel-Aviv'i kabul eden bir ülkenin 
Başbakanı şu sözlerle karşılanıyor, üstelik 
Osmanlı'dan intikam ahrcasma: 

"Sayın İsrail Başbakanı? (Bilinçli bir sürç-i 
Usan mı yapılıyor?) Sayın Türkiye Başbakanı! 

İsrail'in ebedi başkenti, Yahudi milletinin kalbi 
Kudüs'e hoşgeldiniz... Osmanlı'nın Kudüs'ün 

' etrafında inşa ettiği duvarları yıkmaya geldi- ~ 
niz!" (9 Kasım 1994 Zaman) • -

Zehî gaflet! 
Ardından T.C. Başbakanı-tarafından 

yahudilerin "arz-ı mev'ûd"a yaini yadedi-
len topraklara kavuşmuş olmalarından du-
yulan memnuniyet dile getiriliyor ve Tev-
rat^tan şu bölümler okunuyor: 

"Senin adın Yakup'tur. Artık adın İsrail 
olacak ve onun adım İsrail koydu. Allah ona 
dedi ki: Ben Kadir Allah'ım... Benden bir millet 
olacak ve İbrahim ve İshak'a verdiğim diyarı 
sana vereceğim Ve senden sonra diyarı senin 
zürriyetine vereceğim." (6 Kasım 1994- Sabah)^-

Hadi acemi Başvekilemiz bu sözlerde 
yer alan arz-ı mev'ûd'un "Nil'den Fırat'a" 
kadar olan bplgeyi kapsadığını bilmiyor-
du diyelim; acaba konuşmayı hazırlayan 
hariciyecilerimiz Tevrat'tan okunacak par-

" çayı tesadüf eseri olarak mı seçtiler? 
^ h î hıyanet! . " 
İsrail'in yedeğine girmek için bu ne 

- gayretkeşlik! 
Bu gelişmeler Türkiye'nin Ortadoğu'da 

"belirleyici" değil "belirlenmiş" politikala-
rın uygulayıcısı ve taşeronu olmaya aday 
olduğunu gösteriyor. Böyle bir görüntüyü 
daha önceleri köşe yazılarında şiddetle 
eleştiren Mümtaz vekilimiz de Türkiye'yi 
ABD-İsrail ortak yapımı projelerin "taşero-
nu" yapmaya gayret ediyor.' 

2 Kasım 1994 tarihli Milliyet gazetesin-
de yer alan bir habere göre; Türkiye, İsrail 
ve ABD ile Orta-Asya'ya (Türkmenistan ve 
Özbekistan'a) yönelik tarımsal işbirliği me-
morandumu imzaladı. 

. İşin daha ilginç yanı, Türkiye üe İsra-
il'in "İslam köktendinciliği"ne karşı işbir-
liği yapacaklarının açıklanması. İsrail Dı-
şişleri Bakanı Şimon Perez, bu işbirliğini 
açıkça dillendiriyor ve Mısır'ın da bu işbir-
liğine dahil edilmesini öneriyor. (5 Kasım 
1994-Hürriyet) Görünen o ki, ABD-İsrail 

/dayatması biçiminde gelişen "Ortadoğu 
banşı", laik yönetimlerin İslami akımlara 

' ^karşı işbirliği yapmasını öngören bir kon-
sensüsü de beral>erinde getiriyor. 

Ortadoğu'da "şer güçlerin" kotardiğı 
zoraki banş, fundamentalist veya radikal 
olarak isimlendirilen İslami gruplara karşı 
açılan savaşın "startı" mı? 

"Onların tuzaklan (planlan) dağlan ye-
rinden oynatacak da olsa, Allah katında 
onlara" hazırlanmış bir tuzak (plan) vardır." 
(İbrahim/46) 



GÜNDEM 

ORTADOĞU'DA 
PAX HEBREICA GÜNLERI MI? 

.Mesut KARAŞAHAN 

Münafıklara kendileri için acı- bir azabın öngörülMğünü 
müjdele. Ofilar mü'minleri bırakıp kafirleri dost ediriir-
ler- 'kuvvet ve onuru' onların yanında mı arıyorlar? 
Şüphesiz, 'bütün kuvvet ve onur' Allah 'indir. 

(Kur'an; 4:138-139) 

Banş rüzgarları' 
.İsrail'in meşru-

iyet rüzgarlına 
dönüşüyor. 

Devlet olarak 
kurulduğu gün-,. 
den ;beri, İsrail, 

ilk defa Ortadoğu 
coğrafyasında 

meşruiyet kazan-" 
maya başlıyor. 

1990 Ağustos'unda Irak'ın Kuveyt'i iş- . 
galiyle başlayan Körfez Krizi ve ardm-

"dan Savaş'ın beraberinde böylesine baş 
döndürücü gelişmeleri getireceğini, Or-
tadoğu'da pek çok taşı yerinden oyna-

• tan sarsıntılara yol açacağını tahmin et-
mek o günlerde fazlaca iddialı mülaha-
zalar gibi gelebilirdi. Gerçi yine o dö-
nemde tartışılan bir husus olarak bölge-
deki baskıcı, totaliter rejimlerde "de-

, mokratikleşme" hareketleri, görnalebile- • 
. ceği beklentisi gerçekleşmiş olmasa da,'-

bugüne kadar "zahiri ilişkilerim " ve bir 
ölçüde kendi sistemlerini düşmanlıklar 
üzerine kurmuş olan yönetimler arasın-
da yaşanan yumuşama ve banş atmos-
ferinin, "seyretmekte" olduğumuz geliş- , 
melerin bölge ve İslam coğrafyasının ta-

. rihinde önemli bir dönüm noktasını ifa-
de ettiği kuşkii götürmez bir gerçek.' 

Doğu Bloku ve Sovyetler'in dağıl- . 
masıyla vücut bulmaya başlayan dün-
yanın "yeni düzen"i Ortadoğu'ya diğer 
bölgelerden biraz farklı bir mahiyette 
"çöküyor". Bosna'dan Keşmir'e İslam 
dünyasının pek çok köşesinde Hunting-
ton'un medeniyetler çatışması tezini 
doğrularcasma sıcak çatışmalar yaşanır-
ken Ortadoğu'da banş rüzgarları esi- ̂  
yor veya estiriliyor. ' ' 

Yaşanan gel işmeler-müslümanlar 
açısından üzüntü verici olduğu kadar. 

yahudiler açısından sevinç ve heyecan 
verici. Zira bu barış rüzgarlan İsrail'in 
meşru iye t rüzgarlar ına; d ö n ü ş ü y o r . 
Devlet olarak kurulduğu günden beri, 
yani Ortadoğu'nun sırtına bir bıçak ğibi ^ 
saplandığı gündert" beri İsrail ilk defa 
m ü s l ü m a n Or t adoğu coğra fyas ında 
meşruiyet kazanmaya başlıyor. Sadece 
bölge ülkeleri nezdinde değil, he'men 
hemen bütün bir İslam dünyası, genel 
anlamda Üçüncü Dünya ülkeleri nez-
dinde tanınma imkanım yakalamış bu-
lunuyor. Bütün bu ülkeler yanında sa-
hiboİdugu kötü sicili aklama fırsatını 
ele geçirmiş gözüküyor. 

Bu bakımdan, "yaşanan gelişmeleri " 
yahudilik tarihi açısından incelemek ay-
n bir önem arzetmektedir. Çünkü sür-
gün ve gettolarla karaktarize olmuş bir „ 
tarihin yaşadığımız şu günlerde akışı 
değişmektedir. . . 

Ortaçağ boyunca Hrıstiyanlar tara-
f ından Hz . İ sa 'n ın /Tann 'n ın katilleri 
(Godkiller) olarak görüldükleri için dış-
lanan yahudiler yüzyıllarca gettolarda 
yaşamak zorunda kalmışlardı. Topla-
nan konsiller Y^udi ler le içli dışlı olan 
hrıstiyanların hatta afaroz edilmesine 
dair kararlar almıştı. 

Yahudiler bu'getto sisteminden kur-
tulma konusunda ilk fırsatı Fransız ihti-
lali ile elde ederler. Ahmet Davudoğ-



- Kur'an'a 
sırt çevirmiş 

müslümanlarıyla 
milyarlık İslam 
V alemi, üç-beş' 

milyon yahudinin 
peşine takılma 
. —^ zilletini 

. yaşamaktadır. 

lu'nun işaret ettiği gibi "Fransız Devri-
mi'nin getirdiği eşitlikçi ilkeler yahudile-
rin gettolarda sıkışmış bir cemaat olma 
statüsünden siyasal haklara sahip birey-
ler ohna statüsüne geçiş sürecini başlat- ' 
mıştır. Yahudi tüccar ve entellektüel eli-
tin Fransız Etevrimi'ne sağladığı desteğin 
arkasında hnstiyanhğın özünde varolan 
anti-semitik öğenin kırılması gayesi var-
dı. Bu süreç içinde yahudiler toplumun 
diğer kesimlerine sirayet etme imkanı ka-
zanmışlardır."(1) - • • 

Yahudi tarihinin ikinci büyük dönüm 
noktasını 1897.'de toplanan l .Siyonist 
Kongre teşkil eder. "Yahudileri dünyanın 

' neresinde olurlarsa olsunlar aynı siyasal 
topluluğun şuurlu üyeleri olarak nitele-
yen siyonist Kongre Fransız Devrimi'ni 
müteakip tek tek siyasal birey niteliği ka-
zanan yahudilerin evrensel bîr siyasi ve 
ekonomik güç hal inde ortaya çıkışını 
meşru kılmıştır."(2) Artık bundan böyle 
yahudilerin yeni hedefi devletleşme ola-
caktır. 

1. ve 2. Dünya Savaşlarimn ortaya çı-
kardığı yeni şart ve imkanları kullanan 
yahudiler Filistin'e önce göç akınını ger-
çekleştirip ardından 1948'de de İsrail 

^ devletini kurmayı başa:nrlar. 
.. Ancak devletleşme yahudileri Orta-

doğu coğrafyasında da getto şartlan ve 
psikolojisi, ile başbaşa bırakacaktır_Israil 
ordusunun sürekli işgcilleri, Arap dünya-
sıyla savaşlar, yeni yaihudi yerleşim Wl-
geleri, Filistinlilerin tıîkıştınldıkları mül-
teci kampları, katliamlar, müslüman hal-
kın direnişi ve nihayet 80'li yılların sonu-
na doğru' intifada, bu getto psikolojisini 
canlı tutan hadiseler ollacaktır, 

Bugün gelinen aşa ma ise yahudiliğin 
tarihinde bir başka büyük dönüm nokta-
sıdır-Ar tık İsrail devleti onyillarca ken-
disiyle savaşan ve afilında çoğu zaman 
zahiren ihtilaf içinde olan Ortadoğu'nun 
diktatörlükleriyle ilişkiye geçmekte, on-
lar tarafından tanınmaktadır. Bu belki de 
yahudilerin kendi tarihlerinde ikinci kez 
gettodan çıkış olaraik adlandırılabilecek 
bir gelişmedir. Ame;rican Defense News' 

• gazetesi, İsrail devhati başbakanı İzak Ra-
bin'in 1992'de başlattığı barış süreci saye-
sinde bugüne kadar 46 ülkenin İsrail'le 
diplomatik ilişki kurduğunu veya'askıya 
alınmış ilişkilerini canlandırdığını, İsrail-
FKÖ antlaşmasımn yapıldığı 1993 Eylü-

l'ünden bu yana işe Vatikan da dahil 15 
ülkenin İsrail'i tanıdığını kaydediyor. Öte 
yandan ekonomik, bilimsel, stratejik iş-
birliği yapüan ülkeler arasında Türkiye, 
Hindistan, Fransa ve Ukrayna'nın önde 
geldiği, Rusya, Singapur ve Güney Afri-
ka ile teknolojik ve savunma işbirliğine 
girildiği, bu yedi ülkeyle yapılan anlaş-
malann gizli tutulduğu belirtiliyor.(3) 

Bütün bu gelişmeler dikkate alındı-
ğ ında İsrail ' in FKÖ'ye verdiği sınırlı 
özerklik tavizinden ne kadar karh çıktığı 
görülebiliyor. Körfez Krizi .esnasında 
Irak'tan yana tavır takman FKÖ'nün sa-
vaş sonrasında Arap yönetimlerinin des-
teğinden mahrum kalması, mali kaynak-
larının azalması ve İsrail'e karşı verilen 
mücadelede Hamas başta olmak üzere 
İslami hareket ve örgütlenmelerin ön pla-
na çıkması ve tabii ki Sovyetlerin dağılıp 
Rusya'nın uluslararası dengelerde önem-
li bir unsur olma konumundan uzaklaş-
ması, FKÖ yönetimini İsrail'le masaya 
oturmak zorunda bırakan başlıca geliş-, 
meler oldu. FKÖ, İsrail'in süratle meşru-
iyet kazandığı bir dönemi başlatmış oldu 
ve bugüne kadar İsrail ile açıktan ilişki 
kurmaya çekinen veya ilişkilerini müslü-
man halklarından gelecek tepkiler dola-
yısıyla belli bir seviyede dondurmak zo-
runda kalan başta Türkiye, Ürdün gibi 
ülkelerin yönetici kadrolarını da hayli ra-
hatlattı. . < 

Fakat bu gelişmelerin tek anlamı artık 
İsrail'in işgal ettiği topraklar üzerinde 
egemenlik hakkının tanınıyor olması de-
ğildir. Bundan daha da önemlisi İsrail'in 
bölge liderliğine soyunmuş olmasıdır. 
FKÖ'nün imzaladığı anlaşmanın ardın-
dan İsrail'le ilişki kurmak için adeta sıra-
ya giren sözde İslam ülkelerinin yöne-
timleri, bugüne kadar Bah'dan ve özellik-
le ABD'den aldığı yardımla varolabilen 
İsrail'in lokomotif gücü oluşturacağı bir 

., katardan vagon kapabilme yarışı içine 
girmişlerdir. Kur'an'a sırt çevirmiş müs-
lümanlarıyla milyarlık İslam alemi, üç-
beş milyon yahudinin peşine takılma zil-
letini yaşamaktadır. 

Mısır Cumhurbaşkanı eski yardımcısı 
Abdülhalim Ebu Gazale'nin dediği gibi, 
(4) hapishanelerinde Filistinliler için yer 

' kalmadığından Arafat ve adamlarına Fi-
listin halkı için geniş bir hapishane olsun 
diye Gazze ve Eriha'yı veren'İsrail, şimdi 



l 
geniş çaplı ekonomik hamlelere koyul-
maktadır. Başta Suudi Arabistan olmak 
üzere Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emir-
likleri, Umman ve Bahreyn'den oluşan 
altı Körfez lilkesinin İsrail'e uyguladık-
ları ticaret ambargosunu hafifletmeleri 
bu bakımdan anlamlı bir adım. Ancak 
daha da anlamlı bir adım ise geçtiğimiz 
haftalarda Fas'ta gerçekleştirilen Orta-
doğu-Kuzey Afrika 1.Ekonomik Zirvesi 
oldu. Ortadoğu Kalkınma Bankası ve 
Avrupa Birliği modelinde bir Ortadoğu-
Kuzey Afrika Ortak Pazan'nm kurulma-
sı gibi hususların gündeme geldiği zir-
vede İsrail'in bölge liderliğinin temelleri 

_ atıldı. 
Elbette İsrail ile sözde İslam ülkesi 

yönetimlerini biraraya getiren şey sade-
ce ekonomik faktörler, yıllardır silahlan-
maya yapılan harcamalarla beli bükül-
müş ekonomiler değil. Kuşkusuz bun- , 
dan daha da önemli bir saik yükselen İs-
lam ve İslami hareketler. Her iki tarafı 
da tehdit eden ortak düşmanın adı İs-
lam. Bugüne kadar koltuklarım sağlam-
laştırmak için İsrail düşmanlığını külla-

,nan Ortadoğu'nun zorba yönetimleri, 
tehlikenin gittikçe büyüdüğünü görerek 
bundan sonra düşmanımın düşmanı 
dostumdur düşüncesiyle bu tehlikeye 
karşı İsrail ile işbirliğine gitmeyi yeğle-^ 
mektedirler. Krallar, emirler tahtlarını 
korumak için adeta İsrail'e haraç öde-
mektedirler; Önümüzdeki güpler sadece 
Filistin ve diğer Ortadoğu ülkelerinde 
.mevcut yönetimlere karşı güçlenen İsla-
mi hareketler açısından değil, etrafında-
ki abluka çemberinin daraltılacağı mu-
hakkak olan İran açısından da zorlu bir 
dönemin başlangıcı olacağa benzemek-
tedir. İsrail, ekonomik darboğaz içinde v 
bulunan ve kendisinden medet iıman 

, sözde İslam ülkelerinin yönetici elitleri-
ne, temin edeceği imkan ve yardımlar 
(?) karşılığında Filistinli müslümanlan 
ve İran'ı yalnız bırakmalarını talep edi-
yor; ekonomideki iyileşmenin barışa 
bağli olduğunu, barışın da "köktendinci" 
(!) akımların önlenmesiyle mümkün ola-

' bileceğini ısrarla vurgulayarak müslü-
manlan hedef gösteriyor; genişletme ça-
bası içinde olduğu zulüm ve sömürü 
ağına zarar verecek, kurduğu çarklara 
çomak sokacak.'.'oyünbozan"lann safdışı 
bırakılabilmesi için MİT, CIA ve MOS-

SAD zirveleri tertipliyor. 
İsrail'in bölge ülkelerine yönelik poli-

tikasındaki bu köklü değişikliğin sebep-
lerine ilişkin ise değişik mülahazalar söz 
konusu. Burada yıllardır bÖlge ülkeleriy-
le kavgalı, tüm dünya nezdinde taştan 
başka silahı olmayan çoluk çoçuğa karşı 
terör estiren bir devlet imajına sahip ol-
mamn'getirdiği olumsuzluklardan, ulus-
lararası tecrit politikalarından ve dola)^-
sıyla sürekli dış yardımla ayakta kalabi-
len bir ülke olmaktan kurtulma arzusu 
göze çarpmakla birlikte, dünyadaki,eko-
nomik ve s iyasi güç "merkezinin, 
ABD'den başka yönlere doğru kayması-
nın da bu tavır değişikliğinde rol oynadı-
ğı söylenebilir. Almanya ve Japonya'nın 
birer ekonomik güç odağı olarak belir-
meye başlamaları, özellikle ABD'nin des-
teğiyle bölgede tutunmaya çalışan İsrail'i 

"daha değişik ittifak arayışlarına yönelt-
miş olabilir. Ancak kesin olan bir husus 
varsa o da İsrail yönetiminin etrafındaki 
tecrit çemberini kırmak için çok uygun 
bir uluslararası konjonktürü, çok uygun 
bir zaıhanlama ve çok yetenekli, bir yö-
netici kadrosuyla değerlendiriyor olma-
sıdır. 

Hadisenin Türkiye boyutu ise tam 
• anlamıyla bir trajedi. Daha birkaç yıl ön-

cesinde Sovyetler'in dağılması vesilesiyle 
Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar Türk . 
dünyası" teraneleri dillere dolanırken, bu-
gün İsrail'in yedeğinde ve onun başlıca 
payandası olan bir ülke konumuna geti-
rilmesi üzücü olmakla birlikte, Türkiye 
Cumhuriyeti'nin kendi halkının talepleri-
ne duyarsız siyasi rotası, yönetici kadro-
larının zihniyeti ve hadiselere vuküfiyet-

İsrail yönetimi, 
etrafındaki tecrit 
çemberini kır-
mak için çok uy-
gun bir uluslara-
rası konjonktürü, 
çok uygun bir za-
manlama ve çok 
yetenekli yöneti-
ci kadrosuyla 
değerlendiriyor. 

Bu ne gayret! Bu ne tâlcva! (Çiller Hz. Ömer Camii'nde) 



önceki örnekler-
de olduğu gibi 

burada da işgal 
güçleri çekildik-
ten sonra, yerini, 

bir ihanet şebe-
kesi almakta, 

İsrail polisinin 
. yerine Filistin 

polisi geç-
mektedir. 

teki yetersizliği gözönünde bulundurul-
duğunda bizce hayreti mucip olmayan 
bir gelişme. , . , 

israil'e verilen tavizler karşıhğmda 
PKK konusunda bu ülkeden yardım gö-
receklerini zanneden safdiller, yahudi 
topluluğu karşısmda yaptığı konuşmada 
"Arz-ı Mev'ud'dan bahsedecek kadar ba-
siret ve seciye yoksunu devlet adamlannı 
alkışlayadursun, İsrail yönetici kadroları 
PKK ile terör kelimelerini birarada zik-
retmeye bile bir türlü yanaşmıyor. Türld-
ye'nin suyunu ve İslam dünyasındaki ko-
numunu kullanarak bölge liderliğine oy-
nayacak bir İsrail için diğer sözde İslam 
ülkeleri gibi Türkiye'nin de problemli ve 
zayıf bir ülke olarak kalması gerekli."Bu 
bakımdan İsrail bir taraftan banş anlaş-
maları imzalarken ya da mevcut ilişkile-
rini geliştirirken öbür taraftan da elbette 
bölge ülkelerinin birbirleriyle ve ü l k e ' 
jçinde olan ihtilaflarım el altından körük-
lemeye de devam edecektir. Hiç kimse İs-
rail'in Tevrat'a dayandırdığı "vaadedilen 
topraklan kontrol altına alma ideali"nden 
vaz geçtiğini düşünmemelidir. Bir anaya-
saya dahi sahip olmayan, insan hakları 
ve işkence gibi konularda hiçbir uluslara-
rası sözleşmeye imza koymamış olan bir 
İsrail'in getireceği Pax Hebreica (İsrail 
Barışı), bölge insanları içiiı 1948, 1967, 
1973 ve 1982'de yaşanan savaş, işgal ye 
katlialardan ve hergün yaşanmalcta olan 
zulümden aslında daha da büyük bir fe-

, lakettir; bütün bir Ortadoğu ve hatta İs-
lam dünyasının yahudi ellerine teslimi 
demektir. 

Hadisenin FKÖ ve Filistin boyutu ise 
artık adeta bir model haline gelmiş olan 
İslâm dünyasındaki anti-emperyalist mü-
cadele tarzına ilişkin yeni bir örneklik su-
nuyor. Müslüman halkın verdiği meşak-
katli, çileli ve uzun mücadele sürecinin 
laik liderler eliyle sonuçsuz bırakılması 
ya da sözde bağımsızlıkla sonuçlanması' 
esasına dayanan bu modeli biz daha önce 
başta Türkiye ve Cezayir olmak üzere İs-
lam dünyasının pek çok köşesinde tecrü-
be etmiştik. İsrail-FKÖ banşı ise bu mo-
delin en son örneğini oluşturmakta. Ön-
ceki örneklerde olduğu gibi burada da 

• işgal güçleri çekildikten sonra, yerini, 
müslüman halkın özgürlük ve bağımsız::. 
İlk savaşını etkisiz kılacağı umulan bir 
yönetim, bir ihanet şebekesi almakta, İs-

rail polisinin yerine Filistin polisi geç-' 
mektedir. Ve tabii ki, yine önceki örnek-
lerde de görüldüğü gibi, müslüman Filis-
tin halkının çektiği acı ve ızdıraplâr, dök-
tüğü kanlar , verdiği şehitler yönetim 
çevrelerinde pek dile getirilmeyip unu-
tulmaya terkedilmekte. Edward Said de 
bu.hususa dikkat çekiygr; "Filistin kültü-
rü, edebiyatı ve resim sanatı, Filistin'de 
yaşayan halkın tarih, miras ve kültürel 
devamlılığını sağlamada son derece bü--
yiik bir/rol oynamıştr. Şimdi ise bütün 
bunlar yokolma tehlikesiyle karşı karşı-
ya." (5) • • 

Ancak, halklar değil, sadece yönetici-
ler düzeyinde yaşanan bu barış ve işbirli-
ği atmosferi, yönetenlerle yönetilenler 
arasında büyük uçurumların varolduğu 
bir bölgede halklara da yansıyacak mı-
dır? Pax Hebreica mayası tutacak mıdır? 
Yoksa Pax Hebreica müslüman halklar 
için yeni bir sömürü düzenini getirirken, 
kendi halkına karşı başka "güçlerden yar-
dım talep eden, izzet ve onuru kafirlerin 
yanında arayan ye artık gerçek yüzlerini 
gizleme ihtiyacı duynıayan iktidar seç-
kinleri karşısında müslümanların tez Ve 
söylemleri daha güçlü ve daha etkili bir 
hale mi gelecektir? Bizce elt>ette gelişme-
lerin bu yönde seyretmesi çok daha bü-
yük bir ihtimal dahilindedir. Ancak top-
yekün bir İslam ümmetinin uyanışı, orta-
ya çıkan yeni durumlar karşısında müs^ 
lümanlann belirleyeceği yeni stratejüer, 
bu stratejilerin ilahi düsturlar çerçevesin-
de belirlenip tatbik edilme oranı, sabır, is-
tikrar ve-basiret bunda büyük rol oyna-
yacaktır. Aksi taktirde unutmamak gere-
kir ki, Şam'daki Tel-Aviv, Kahire'deki 
fel-Aviv ve İslam dünyasının daha nice 
köşesindeki Tel-Aviv'ler yıkılmadan ne 
Kudüs ne de İslam dünyası İsrail hege-
monyasından kurtulabilecektir. 

DİPNOTLAR 

1. Ahmet Davutoğlu, Yahudi Mesele-
sinin Tarihi Dönüşümü ve İsrail'in Yeni 
Stratejisi, Avrasya Dosyası., Sonbahar- / 
1994. " 

- 2 . A g e . . 
3. Zaman, 2.9.1994. . , 
4. Zaman, 15.101994. ~ ; , 
5. Ümran, Eylül/Ekim 1994. 



• • • 

ORTADOĞU'DA TERÖRIZM 
VE ISRAIL'LE BARıŞ 

.. Mustafa ALBAYRAK 

İsrail'in emelle-
rinden haberi ol-
mayan cahil poli-
tikacılar, Filistin 
, Mücahitlerinin 

İsrail'e olan dire-
riişi ile PKK terö-
rünü bir tutarak, 

iki mücâdeleyi 
aynı kefeye kby-

. .̂ .mak gafletinde 
bulunmuşlardır. 

Kur'ah'ı Kerim çağlar üstü ilahi değiş-
mez mesajında fesatçıları yani günü- , 
müz moda terimiyle teröristleri ve te- . 
rörizmi şu ayetlerle tanıtmaktadır; (Ba-
kara 11-18) "Kendilerine yeryüzünde 
fesat çıkarmayın denildiğinde 'Biz s a -
dece ıslah edicileriz' derler. Bilin ki; 
gerçekten asıl fesatçılar (teröristler) 
bunlardır ama şuurunda değildirler. 
Ve. kendilerine insanların iman ettiği 
gibi siz de iman edin deni ld iğ inde: 
'Düşük akıllırann iman ettiği gibi mi 
iman edelim' derler. Büin ki, gerçekten 
asıl düşük akıllar kendileridir, ama bil-
mezler." . ' -

"İman edenlerle karşılaştıkları za-
man iman ettik derler, Şeytahlarıyla 
başbaşa kaldıklar ında ise, der ler ki 
şüphesiz sizinle beraberiz. Biz- (onlarla) 
yalnızca alay ediyoruz . (Asıl) Allah 
onlarla alay eder ve taşkmiıklan için-
de şaşkınca dolaşmalanna süre tanır. 

V İşte bunlar hidayete karşılık sapıklığı 
satın almışlardır. Fakat bu alışverişleri 
bir yarar sağlamamış; hidayeti de bu-

, lamamışlardır. Bunların örneği; ateş 
\ ,yakm adamın örneğine benzer; çevre-
' sini aydınlattığı zaman Allah oların 

aydınlığmı giderir ve göremez bir şe-
kilde karanhklar içinde bırakıverir . 

- (Onlar) sağırdırlar, dilsizdirler, kör-
dürler." 

Bu ayetler ışığında O r d a d o ğ u ' y u 
özellikle Filistin ve İsrail'i değerlendi- ' 
relim. 20.yy.'ın baş la r ından i t ibaren 
Osmanl ı i s lam o rdu la r ın ın Or t ado-
ğu'yu terki ve İngilizlerin tahakkümü 
ile birlikte Filistin'e büyük bir Yahudi 
göçü başlamıştır. Teodor HerzI liderli-
ğinde 1897 yıhnda alman Siyonist ka-
rarlar adım adun uygulanmaya başlan-
mıştır. 1948 jalmda ise vatansız top-
raklara yani Filistinlilerin d iyar ına , 
topraksız"^vatanlllar yani İsrailliler yer-
leştirilmiştir. Bıi emri vaki ile resmileş-
tirUmiş, bu'amaçla Birleşmiş Milletler 
kurulmuş ve İsrail meşrulaştırılmaya 
çahşılmıştır. Bundan sonra İsrail'in var-
hğmı tehdit eden her ülke, her hareket 
teröristlikle suçlanmıştır. Milyonlarla 
ifade edilen sayıda Filistinli sürgün ol-
muş, bnbinlerce Filistinli şehit edilmiş-
tir. En önemlisi ise artık terörist keli-
mesi Yahudi, güdümündeki medya sa-
yesinde Filistinli veya Arap ırkıyla öz-̂  
deşleştirilmiştir. Meşru iktidar sahibi 
Yahudiler, terörist ise Filistinliler! Ya-
hudiler haklı düzenlerini korumak için 
Filistinlileri asar^ sürer, işkence ile im-
ha edebilirlerdi! Çünkü Batı dünyası ve 
medyası Yahudi güdümünde idi. İslam 
ülkelerinde de İsraU'i tanıyan iktidarlar 
yönetimde olmahydı! - - t^ 

Tüm medya iletişim araçlarında an-



Dostum! Ne çok özlemişim!.. 

. Kur'an, ezan, 
bayrak edebiyatı 
yapanlar İsrail'in 

bir gözünün de-
Fırat nehrine ka-

' dar olan toprak-
larda olduğunu 
bilmiyorlar mı? 
Türkiye'nin bö-

lünmez bütünlü-
. ğü böyle mi 

savunulur? 

cak 1967'den 
sonra "işgal 
altındald top-
raklar"" keli- , 
mesi zikredil-
meye başlan-
mış t ı r . Batı 
Şeria, Gazze, 
Kıidüs ve Go-
lan Tepeler i 
işgal al t ında-
dı r da . Tel 
Aviv ve Hay-
fa , ve d iğe r 
şehirler işgal 
altında değil-
ler midir? in-
sanl ığa ver i -
len m e s a j d a 
a n c a k 

1967'den sonraki işgaller haksızdı. Fakat 
1967'den sonraki durumu işgal, öncesini 
ise meşru kabul eden Arafat ve FKÖ bile 
ancak 18 sene sonra muhatap kabul edil-
miştir İd bu da ayrı bir zillettir. 

Halbuki İsrail'in bizatihi kendisi her 
cmZ'si ile işgalcidir, dolayısı ile teröris-
tin ta kendisidir. Bununla birlikte İsra-
il'in varlığını tanıyanlar da İsrail ile aynı 
kategoridedir. 

' Beyrut'ta, Sabra ve Şatilla katliamla-
rını yaparak 5000 müslümanı katleden-
lerle barış mı? FKÖ ve diğer Filistin 
temsilcilerini Tunus'ta ülkelerarası ope-
rasyon yaparak öldüren Yahudi mili-
tanlarla terörizme karşı işbirliği mi? Ba-
tı Şeria'nın, Gazze'nin, Tur-i Sina'nın, 
Beyrut 'un maz lum müslümanlar ın ın 
kânlarını ellerinde taşıyanlarla tokalaş-
mak mı? 

.İşte asıl fitne, asıl terör budur! O el-
leri" t u t a n el ler d e kan l anmış t ı r . 
İsrail'in emellerinden haberi olmayan 
cahil poUtikacılar, Filistin'in meşru sâ-

• vuhuculan, Filistin Mücahitlerinin İsra-
il'e olan direnişi ile PKK Terörünü bir 
tutarak, iki mücadeleyi aynı kefeye koy-
mak gafletinde bulunmuşlardır. 

Sözde İsrail, Filistinlilere karşı yü-
rü t tüğü savaştan edindiği tecrübeyi, 
Türkiye'nin PKK'ya karşı olan mücade-
lesine aktaracaktır . İsrai l ' in/ ' tavşana 

' kaç, tazıyı tut" politikasından da biha-
berdirler. İsrail bir yanijan PKK'yı do-

layh olarak desteklerken bir yandan Tür-
kiye'ye işbirliği teklif etmektedir. Karşıh-

-ğında ise başta Manavgat olmak üzere 
Anadolu'nun suları vardır. 

Bir defa İsrail kimdir, kaç yıllık devlet 
tecrübesine sahiptir ki, tecrübesi Türki-
ye'den fazla olsun da bunu aktarsm. Bu 
Türkiye 'n in 1000 yıllık Anado lu 'dak i 
devlet geleneğine bir hakarett ir . Hem 
Türkiye 'nin polit ikacıları "Va'dedilen 
topraklan" gerçekten biliyor mu? Va'de-
dilen topraklar, yani "Arz-ı Mev'ud" Fı-
rat-Nil arası topraklardır ve muharref 
Tevrat'tan bir ilkedir. Kur'an, ezan, bay-
rak edebiyatı yapanlar İsrail'in bir gözü-
nün de Fırat neiırine kadar olan toprak-
larda olduğunu bilmiyorlar mı? Türki-
ye'nin bölünmez bütünlüğü böyle mi sa-. 
vunulur? 

.Özetle, Ortadoğu 'da adam kaçıran, 
kemik kıran, çocuk öldüren, müslüman 
kanı içen Yahudi cellatlanyla terörizmle 
mücadele edilemez. Ortadoğu'nun çıban-
başı İsrail'dir, terörist İsrail'dir. İsrail'le 
ortak hareket karan olanlar, yine onlarla 
hem dünyada hem Ahiret'te aym ortaklı-
ğı devam ettireceklerdir. Yapılması gere-
ken İsrail terör devlet ine karşı meşru 
müdafaa yapanları karalamak değildir. 
Onlar Arafat'm "küçük generalleri değil, 
İslam'ın "mücahitleridir." İsrail-yahudi 
hakimiyetinin devamı ne Türkiye'ye ne 
de Ortadoğu'ya asla huzur getirmez. Ya^ 
hüdi hâkimiyeti son bulmadıkça, Orta-
doğu huzur bulmaz. Tüm hukulc sistem-
lerinde suçlularla işbirliği, suça iştiraktir. 

^ Ülke politikacılarının israil ' le işbirliği 
sevdasından vazgeçmesi hem kendileri-
nin hem de ülkemizin menfaatine olacak-
tır. 

Cenab-ı Allah Maide 51-52'de buyu-
ruyor ki; "Ey iman edenler, Yahudi ve 
Hristiyanları dostlar edinmeyin; onlar 
birbirlerinin dostudurlar. Sizden onları 
kim dost edinirse kuşkusuz onlardandır. 
Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna hi-
dayet vermez; işte kalplerinde hastalık 
olanları; "zarhanm, felaketleriyle aleyhi-
mize dönüp bize çarpmasından korkuyo-
ruz" diyerek aralarmda çabalar yürüttük-
lerini görürsün; Umulur ki Allah, bir 
fetih veya katmdan bir emir getirecek de 
önlar nefislerinde gizl i ' tut tuklar ından 

" dolayrpişman olacaklardır." 



"ISRAIL BÖLGENIN JAPONYA'Sı 
. OLMA YOLUNDA" 

Mustafa ÖZCAN 

Körfez Krizi'nde 
Amerikan tarafı 
İrak'a yeşil ışık 
yakıyor; böyle 

' bit hadise Yemen 
Savaşı'nda da ol-
du. İki taraf sava-

şıyor, ama ABD 
. istediğini elde 

ediyor. 

Zaman gazetesi dış haberler müdürü Muşta-, 
fa Özcan ile Ortadoğu'da yaşanan son geliş-, 
meler Üzerine yaptığımız söyleşiyi sunuyo-
ruz. • ' ' 

Ümran: Körfez Savaşı'hı müteakiben Or-
ta Doğu'da beklenmedik bir dizi geliş-
menin vuku bulduğuna, t^nık olduk. İs-
rail iİe FKÖ arasmda uzun süre devam 

-eden gizli'gönişmeler süreci 1993 Eylü-
lünde Beyaz Saray'daki barış anlaşmasıy-
la neticelendi. Bu tarihten itibaren ise yıl-

' lardır İsrail ile kavgalı olan, onu tanıma-
yan; ambargo uygulayan diğer Ortadoğu 
ülkelerinin birer birer bu ülke üe ilişki 
kurmaya, banş anlaşmaları imzalamaya 
başladıklarını görüyoruz, Orta Doğu'da-
ki bu gelişmeler, bu yeni düzenlemeler 
Körfez Savaşı'nın bir sonucu mudur? 
Yoksa Irak'ın Kuveyt'i işgak adeta teşvik 

""edilmesini, ABD'de çok öncelerden beri 
çöl şartlarında savaşmak üzere koman-
doların eğitilmiş olmaları gibi hususları 
da gözönünde bu lundurduğumuzda 
Körfez Savaşı da bu yeni düzenlemelerin 
bir parçası mıydı?. 

M.Özcan: Bu bölgede yü İran-Irak sa-
vaşı yaşandı. O savaş sırasında iki taraf 
da birbirine galip gelemedi. İsrail'in o sa-
vaş sırasında İran'a dolaylı yollardan si-
lah sattığını biliyoruz- Irangate olarak. 
İsrail'in öteden beri bir stratejisi vardı. 
Coğrafyadaki Arap olmayan ülkelerle 
Arap ülkelerini dengelemek gibi. İsrail 

buna her zaman dikkat etmiştir. Bundan 
dolayı Türkiye ile İran'la ve Etiyopya ile 

. öteden beri^ıkı ilişkiler geliştirmeye ça-
lışmıştır. Şah döneminde dblayh ilişkiler. 

, vardı; İstihbarata dayanan ilişkiler. Çün-
kü İran Şahı'doğrudan İsrail ile ilişki kur-
maya çekiniyordu; müslümanların mu-
halefetini dikkate alıyordu' Türkiye ise 
1948 yılında İsrail'i ilk tanıyan ülkelerden 
oldu. İsrail'in bu tutumlar! coğrafyadaki 
çatışmalara da yansıyor. Yani yeni mev-
ziler alıyor, yeni gelişmeler karşısında. 
Her etki bir tepki doğuruyor. Körfez Sa-
vaşı da böyle oldu. Bu savaşın etkilerin-

• dön yeni tepkiler doğdu. Birinci ölarak' 
, İran'la Irak birbirine galip gelemedi. Bu 

da çözümsüzlük olarak kaldı bölgede. 
Eğer taraflardan bir tanesi galip, bir tane-

. si mağlup gelseydi o zaman belki, çözüm 
daha kolay olabilirdi. Şimdi Irak 8-9 yıl 
savaş etti İran'la. Halkına lie diyecekti; 
yüzbinlerce kişi hayatım kaybetmişti. İn-
sanlar da oğullarını soruyordu.. Bunlarîh 

• birçoğu buzhanelerde korunuyordu. Irak 
gerçeği ifade etme durumunda kaldı. 
Gerçi o savaştan sonra 1990'da nispi ola-
rak Irak ekonomisinde bir açılma Oldu. 
Fakat yine de Irak halkım bu savaşın so-
nucu tatmin etmedi. Hiç birşey elde 
edilemedi. Dolayısıyla Saddam Hüseyin 
yeni zaferler elde ederek İrak halkını tat-
min etmek istedi; tabi kendisini de her 
şeyden önce. Zaten Saddam Hüseyin'in 
kişiliği çok ilginç.' Fiziki yapısından ruhi 
yapısına kada incelenirse bu açıkça orta-



.. Körfez 
Savâşı'nda 

ABD'ye karşı 
radikal kanatta 
yer alan Ürdün 
veFKÖbanşa 

ilk yanaşanlar-
• dan oldular. 

ya çıkar. Dolayı-
î sıyla Rumeyla böl-

ğesindeki ihtilaf 
da buna sebep ol-
du. Körfez ülkeleri 
Iraklılara 30 mil-
yar borç vermişti. 
Bunlan talep etmi-
yorlardı . Fakat 

- i lerde tabi talep 
edeceklerdi. Irak 
ise silinmesini isti-

; yordu. Körfez ül-, 
keleri de biz bunu 
silmeyelim, fakat 
talep de etmiyoruz 

şeklinde cevaplar verdiler. Bu, tarafları 
krize götürdü. Cidde'de görüşmeler yapıl-
dı. O sırada ABD'yle BAE o bölgede askeri 
tatbikat yapıyorlardı. ABD'nin o sıradaki 
Irak büyükelçisi April Glaspie de Saddam 
Hüseyin'le görüşüyor. Görüşmenin netice-
sinde Amerikan tarah Irak'a yeşil ışık ya-
kıyor, ya da Irak bunu böyle anlıyor. Bura-
da durmak lazım. Böyle bir hadise Yemen 
Savaşı'nda da oldu. Güneyliler savaştan 
sonra şunu söylediler:ABD bize yeşil ışık 
yaktı; ya da biz böyle anladık. ABD dışiş-
leri bakanının bölgeden sorumlu yardım-
cısı o sırada Yemen'e gelmiş, bölgeyi ziya-
ret, etmişti. Savaşın başlamasından birgün 
önce. Kuzeylilere farkh mesaj, Gtoeylilere 
farklı mesajlar göndermişlerdi. Irak-Ku-
veyt meselesinde de aym hadise tekerrür 
etmişti. İki taraf savaşıyor, ama ABD iste-' 
diğini elde ediyor. Kendi istekleri doğrul-
tusunda mesajlar veriyor ve sonuçta taraf-
lar o mesajlar- doğrultusunda hareket edi-
yor. Bu vesileyle ABD'nin hedefleri ger-
çekleşmiş oluyor. Söylediklerinize tama-
miyle katılıyorum. April Glaspie" "bU sizin 
kendi meseleniz" diyor. Iraklılar da bu me- ' 
saja binaen Kuveyt ' i işgal ediyorlar . 
Arö 'den böyle bir mesaj almış olmasalar-' 
dı, sırf kendi gayretiyle hareket etmiş olsa-
lardı, riski göze alan Saddam Hüseyin'in . 
diğer körfez ülkelerini de işgal etmesi ge-
rekirdi. Saddam Hüseyin de hesaplı adım-
lar attı ki, bu da karşılıklı mesaj teatisinin 
olduğunu gösteriyor. 

İsrail boyutuna gelince... Irak öteden 
beri bölgenin en güçlü ülkelerinden-bir ta-
nesi. Batı Arap ülkelerinde'askeri anlamda 
güçlü lilke Mısır iken, doğu Arap ülkele-. 
rinde Irak. 1948'de olduğu gibi Araplar İs-
rail'e karşı savaşırken Iraklılar çok büyük 
üstünlükler gösteriyorlar. O sırada Irak 

İngilizlerin elinde; İngilizler Faysal'a baskı 
yaparak Iraklıları durduruyorlar. Dolayı-
sıyla öncelikle Körfez Savaşı'ridan silahça 
üstün çıkan Irak'ın silah sanayiinin tahribi 
söz konusuydu; ilerde gelebilecek tehlike-
lere karşı. İkincisi de bölge ülkelerini ban-
şa zorlamaktı. Hakikaten de öyle oldu. Bu-
nun ekonomik açıdan çok açık işaretleri 
var. 

Ürdün'ün barışa gitmesinin bir kaç se-
bebi var. Bunlardan biri FKÖ-İsrail barışı-
dır. Aslında Kral Abdullah'dan beriJLJr-
dün İsrail'le barışmak istemekte. İsrailli li-
derler Kral Abdullah'la gizlice görüşmüş; 
Kral Hüseyin'in de defalarca İsrailli lider-

. lerle görüştüğü biliniyor. Dolayısıyla barış 
için böyle bir ortamı bekliyorlardı. Körfez 
Savaşı bu ortamı hazırladı. Körfez'den ön-
ce Araplar arasında -pratikte fazla işleme-
se de- varolan birlik ruhu bölünmeye uğ-
radı. Mısır Irak'a karşı tavır aldı.. Yemen 
bir tarafta; Ürdün bir tarafta, Irak bir taraf-
ta, Sudan bir tarafta. Zaten ondan önce de 
zengin Körfez Arap ülkeleri (altı ülke) 
kendi aralarında Körfez İşbirliği Konse-
yi'ni kurmuşlardı. Bunlara mukabil de 
Irak, Ürdün, Yemen, Sudan Bölge İşbirliği 
Konseyi'ni kurmuşlardı. Bu çelişki Körfez 
Savaşı'yla iyice büyüdü. Suudi Arabistan 
milyonlarca Yemenliyi ülkelerine gönder-
di. Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri/ 
FKÖ'ye mus luğu kıstılar. Aslında 
FKÖ'nün 14 milyar dolar -bazılarına göre 
7.5 milyar- dış dünyada para rezervi var-
dı. Bu körfez Savaşı sırasında 2.5 milyara. 
düştü. Bu parayı sadece Arafat kontrol 
ediyor şeklinde Arafat bazı skandallarla 
karşı karşıya kaldı. Arafat memurlarının 
maaşlarını ödeyemez hale geldi. O sırada 
Hamas güçlendi. Arafat Körfez ülkelerine 

• "siz radikal hareketleri güçlendiriyorsu-
^nuz" dedi. Körfez ülkeleriyle yeniden köp-

rüleri kurmanın çarelerini aradı; ama geç 
kalmıştı^ Körfez ülkeleri savaş sırasında 

- Irak'ı desteklediği için FKÖ'ye bugün bile 
para musluklannı açmış değiller. Bu yüz-
den Gazze ve Eriha'da gerçekleştireceği 
pek çok projeyi tatbike koyamıyor. Dolayı-
sıyla İsrail'le l)arışm yönünü ekonomik ge^ 
rekçeler de açmış oldu. Öyle ki Körfez Sa-
vaşı'nda ABD'ye karşı radikal kanatta yer 
alan Ürdün ve FKÖ barışa ilk yanaşanlar-
dan oldular. 

y Körfez ülkelerinde çok sayıda Ürdünlü 
yaşıyordu. Bunlar ailelerine para gönderi-
yorlardı. Körfez ülkelerindeki ekonomik 
durum artık onların çahşmasına imkan 



vermiyordu. Ülkelerine geri döndüler ve 
bölgede ekonomik durgunluk başladı. Ba-

• tılılar da Irak'ın yanında yer aldığı için 
Ürdün'e yardımda bulunmadılar. Ekono-
mik tıkanmayı aşmanın tek çaresi İsrail'le 
barış yapmaktı. Dolayısıyla aslında bu, 
dediğiniz gibi çok planlı bir hadise; çün-
kü bir taşla, birçok kuş vuruldu. Körfez 
Savaşıyla birlikte üç olay gerçeklişti. Bi-
rincisi, bölgede Irak gibi silah sanayisi 
olan ülkeler askeri açıdan bertaraf edildi-
ler. İkincisi ekonomik olarak bu ülkeler 
çok borçlandırıldılar, Batı'ya bağıınh hale 

- getirildiler. Üçüncü olarak ABD bu bölge-
deki petrol kaynaklarım tekrar kontrol et-
me imkanına sahip oldu. 1950'ii yıllarda 
Amerikalılar petrolü 1 ̂ dolardan alıyorlar-
dı. Eğer o anlaşma tadil edilmiş olmasay-
dı 2000'li yıllara kadar Suudi Arabistan 
ABD'ye petrolü 1 dolardan satacaktı. O 
tadil edildi; fakat bügün aşağı yukarı aynı-
noktaya tekrar dönüyoruz. Yani Ameri-
kalılar güzergahı eski noktaya çevirdiler. 
ABD petrol kaynaklarını tamamen kont-
rol altına aldı. En mühimi de barışın yolu 

• açıldı. O açıdan bu gelişen olaylar, yazı-
lan senaryoya uygunluk arzediyor. 

Ümran: Geçtiğimiz haftalarda Fas'ta ger-
çekleştirilen Ortadoğu-kuzey Afrika 1. 
Ekonomik Zirvesi dolayısıyla gündeme 
gelen Ortadoğu Kalkınma Bankası,. Avru-
pa Birliği modelinçk bir Ortadoğu- Kuzey 
Afrika Ortak Pazarı gibi hususlar vardı. 
Bu coğrafyada bulunan ülkelerin genel-
likle alım gücü olan ülkeler olduğunu da 
gözönünde bulunduracak olursak bütün 

• bu teşebbüslerle hedeflenen şey neydi? İs-
rail'in ambargodan kurtulması ve ekono-

r mik entegrasyon nihai anlamda kime hiz-~' 
. met edebilir? . • 

M. Ozcan: Öncelikle buradaki ekonomik 
anlaşmalar İsrail'in işine jarayacaktır. Se-
bebine gelince... İsrail asİceri ve ekonomik^ 

, olarak bölgeye monte edilmiş bir ülke gi-
bidir. Montaj sanayinin dışa bağımlı ol-
masi gibi, İsrail de dış yar^dırnla yaşayan 
bir ülke. İsraillilerin kendisi de bundan şi-
kayetçidir. "Biz niye ilelebet ABD'ye-
muhtaç kalalım; biz bizzatihi varolmak 
zorundayız. İlerde Amerika'yla da aramız 

. bozulabilir." diye düşünüyorlar. Hatta 
Körfez Savaşı sırasında Baker ile Yahudi-
lerin arası açıldı. Geçenlerde Ost-
rowsky'nin^yeni çıkan kitabında yahudi-.^ 

lerin Bush'u öldürmek istedikleri belirtüi-
yor. Bush da Körfez Savaşı sırasında güç-
lenmiş, barışı istemeyen yahudilere baskı 
yapmıştı. Baker'in bir ifadesi var: "1 mil-
yar müslümana karşı 3 milyon yahudiyi 
ilelebet destekleyemeyiz." Yahudiler de 
bu işin farkında. Bunun için onlar da çok • 
alternatifli oynuyorlar. İsrail sürekli ilişki-
lerde alternatif arayan bir ülke. Kendi ya-
hudileri arasmda da anlayış farklüiklan 
olduğundan ABD'deki yahudilere bağımlı 
kalmak istemiyorlar. Dolayısıyla Ortâdo^ 
ğu'da çemberi kırarsa İsrail bizzatihi va-
rolmanın yolunu da açmış olacak. 

Ümran: İsrail dünyanın ekonomik ve siya-
si güç merkezinin ABD'nin zayıflaması, 

- Almanya ve Japonya'nın yeni güçler ola-
rak belirmesiyle birlikte Atlantik'ten başka 
bölgelere kayması sonucu mu böyle bir 
politika değişikliğine gitmiştir? 

•s • • 

M. Özcan: İsrail'in zaten ekonomik, siyasi 
ve askeri açıdan varolma isteği, askeri bir' 
istektir. 20. yüzyıl özellikle ikinci yarısın-
dan sonra Amerikan yüzyılı olarak adlan-
dırılıyor. 21 .yüzyıl kimin yüzyılı olacak? _ 
Burada tereddütler, hipotezler var. Çin 
olabilir mi? Türk dünyası olabilir mi? 

' Ama eski dünyaya doğru bir kayış görü-
lüyor. Dünyanın değişik bölgelerinde 
ağırlık merkezi olsa da, dünyanın göbeği 
bu bölgedir. Dini, ekonomik ve siyasi açı-
dan çok hareketli bir bölge. Bu harekeüili-
ği hiçbir zaman kaybetmiyor. Kanaatimce 
dünyanın geleceği de bü bölgede şekille-
necektir. 

İsrail burada Araplarla barış yaparak 
İslam dünyasına açılinak istiyor. Bugüne 
kadar Türlciye ve Mısır dışında doğrudan 
ilişki içinde olduğu ülke pek yoktu. Bu 
ilişkiler ağını^geliştirerek ekonomik olarak 
diğer ülkelere açılmak istiyor. Türkiye on-
lar için numune bir ülke. Yirmibine yakın 
yahudi asılh vatandaş var, işadamları var. 
Bunlar Türkiye'deki serbest ortamdan çok 
yararlanıyorlar. İsrail ile Türkiye arasında-
ki işbirliğini teşvik ediyorlar. Ülke ekono-
misinde.ağırlıklı bir yere sahipler. İsrail 
diğer Arap ülkelerini de Türkiye modeline 
benzetmek istiyor. Her ülkede bu modeli 
gerçekleştirebilirse İsrail İslam dünyasın-
daki en büyük ağırlık merkezi olacak. İs-, 
rail sermayesiyle, uluslararası şirketlerle 
geldiğinde İslam ülkelerine yatırım yapa-
cak ve buralarda kendisine yeni mevziler 

İsrailliler de • 
bundan şikayet- . 
çiidir: "Biz niye 
ilelebet ABD'ye 
muhtaç kalalım; ; 
biz bizzatihi va-
rolmak zorunda-^ 
yız. İlerde Ajoıe-
rika'ylada ara- -
mız bozulabilir." 
diye düşünüyor-
lar. 



- Arafat diyor ki , 
"bize 800-900 

milyon dollar 
kredi verilse biz 

altı ay içinde 
Hamas'm üste-
sinden geliriz." 

kazanacak, ağırlığını arttıracaktır. Kazab-
lanka bu açılım için start olmuştur. Fas 
kralı 2.Hasan'ın yahudilerle arası öteden 
beri iyi olmuştur. İsrail'in Kazablanka'ya 
getirdiği projelerin çoğu dışişleri bakanı' 
Şimon Peres'e ait. İsrail ile Ürdün arasın-
daki Ölü Deniz'den yararlanılması, KızıU 
deniz ile Ölü Deniz arasmda kanal açılma-
sı, buradaki eğim sayesinde elektrik elde 
edilmesi, 300 milyon dolar civarında gelir 
elde edilmesi, Solomon balıklarının üretil-
mesi ve burada turizmin canlandırılması 
vb... Bu bölgede serbest bölge oluşturarak 
buna Suudi Arabistan'ı dahil etmek isti-. 

• yorlar. İsrail ayrıca Arapların Batı'daki 600 
milyar dolarlık yatırımını bu bölgeye çek-
mek istiyor. ' 

Yahudiler şunu öne sürüyorlar: Barışın 
önündeki en büyük engel taassuptur. Ta-
assup da fakirlikten kaynaklanmaktadır. 
Dolayısıyla biz bölgede ekonomik refah 
temin edebilirsek bu barışa da yansıyacak-
tır, radikal hareketler törpülenecektir. Hat-
ta Arafat da diyor ki bize 800-900 milyon 
dolar kredi verilse biz altı ay içinde Ha-
mas'm üstesinden geliriz. İnsanlar iş ve 
ekmek görünce bu tür eğilimlere kapılmaz 
diye düşünülüyor. , 

Ümran: Bölgedeki bu gelişmeler Ortado-
ğu'daki rejimlerin idare tarzında bir deği-
şiklik getirebilir mi? 

M. Özcan: Demokratikleşme olursa bölger 
de elbette halklar bazında olumlu neticeler 
olabilir. Halklar despotik rejimlerden bık-
mış durumdalar. Çeşitli ülkelerde görüş-
tüğümüz pek çok Suriyeli tüccar anü-de-' 
mbkratik rejim dolayısıyla diğer ülkeler-
den, hatta Türkiye'den bile vize'alama-
maktan şikayetçiydi. Suriye dışlanmıştı 
anti-demokratik yönetimden dolayı. Halk 
barışla birlikte en azından ekonomik açıl-
•manın geleceğine inanıyor. İkinci olarak 
da en azından hürriyetler açısından biraz 
nefes alabileceklerini zannediyorlar. Suri-
ye'nin çıkmazı şurada: Eğer İsrail'le barış 
yaparsa ülkeyi biraz açmak zorunda;-bu 
da tabii demokratik akımları güçlendirebi-
lir. Batıh gözlemciler de buna dikkat çeki-
yorlar. Suriye'nin sistemi fobiye dayanan 
bir sistem, çeşitli hayali düşmanlıklar üs-
tüne otumuş bir sistem. Dolayısıyla barış, 
sistemin kendisine ters. O noktadan bazı-
ları barışla birlikte Suriye rejiminin değişe-
bileceğini ifade ediyorlar. 

' Ürdün 1989'dan itibaren parlamenter 

bir rejime doğru gitmeye başladı -tabii 
başta kral var. Ama bu o ülkeye demokra-
sinin geldiği anlamına gelmiyor. İngilte-

. re'deki gibi esnek bir monarşik yapıya 
ulaşmaları çok zor. Ürdün Kralı başbakan-
ları sekreteri gibi kullanıyor. Bunlar eski-
yince yerine yenilerini alıyor. Hatta öyle ki 
Ürdün'de tanınmış adam olup da başba-

" kan olmamış kimseye rastlamak mümkün 
değil deniyor. Yani kral herkesi sırayla ba-
kan, başbakan yapıyor . Bölgede tam 
anlamıyla anti-demokratik bir yapı var. 
Tabii ki bunun aşılmasını temenni ederiz. 

Körfez ülkelerine gelince... Kuveyt en 
gelişmişlerinden bir tanesi. Körfez Savaşı 
sırasında buraya demokrasi geleceği umut 
ediliyordu; ama olmadı. Çünkü demokrasi 
rejimi bir derece muhasebe rejimidir, yani 
halkın yöneticilerini muhasebe etmesidir. 
Burada.ise muhasebenin imkanı yok. Bu 
muhasebesizlikten sadece krallar değil. 
Batılılar da istifade ediyor. Demokratik bir 
yapı olsa Batılıların istifade etmesi çok zor 
olurdu. Zaten Batılılar destek vermese bu 
rejimlerin geleceği çok karanlık. 

- Ama nispi olarak farklılıklar var. Diğer 
Arap ülkelerine göre bir Ürdün, bir Ku-
veyt daha esnek yapıya sahip. Demokrasi-
ye daha yakın ve yatkınlar denebilir. Ama 

.bir Suudi Arabistan çok farkh. Yapısı daha 
katı. Batılılar belirli hedeflere ulaşmak için 
Saddam gibi, Ali Abdul lah Salih gibi 
adamları bu rejimlere karşı kullanıyorlar-
dı. Hatta bir Pakistan gazetesinde gördü-
ğüm bir karikatür şöyleydi: Bir ağacın et-
rafında Saddam'ın askeri var, elindeki si-
lahla Körfezliyi vurmak istiyor. Körfezli 
de kaçmış, Amerika'ya sığınmış, omm ku-
cağına oturmak istiyor. Fakat Iraklı aske-
rin ipi de Amerikalının elinde. İpi istediği 
gibi gevşetip çekebiliyor. Batılılar için bir 
Saddam, bir Yemen yetmiyorsa başka şey-
ler buluyorlar; insan hakları, demokrasi 
gibi... ABD ile Suudi Arabistan arasında 
bazı konularda anlaşmazlık var. Şura Mec-
lisi diye bir meclis kurdurmak istiyorlar. 
Suudi Arabistan'ın şuradan anladığı şey 
bir danışma organı; sadece fikirlerine baş-
vurulur, fakat icraat safhasına gelince bel-
ki hiçbiri tatbik edilmeyen, ilzam edici ni-
teliği olmayan bir kurum. Amerikalılar da 
bunu böyle düşünüyorlar. Dolayısıyla Su-
udi Arabistan'a böyle bir baskı var. Geçen 
yıl, bu yılın başında ABD ve İngiltere'de 
bazı SuUdlu diplomatlar ilk defa Batı'ya il-
tica ettiler. Bu çok anlamlı. Yani bu Batıh 
ülkeler öteden beri Suudi Arabistan'ın ha-



misi ülkeler olmasma rağmen onlara ilti-
ca hakkı vermeleri, onların da bu ülkelere 
güvenerek iltica etmeleri çok mariidar. 
Bu, tamamen Suudi Arabistan'a baskıyı 
hedefliyor. Hatta birtakım liberal gruplar 
İngiltere'de üslenmiş durumdalar. Orada 
Suudlu bir muhalefet var. Bu, Körfez Sa-
vaşı'nın ortaya çıkardığı bir gelişme. Sa-
vaş birçok taşı yerinden oynattı. Birincisi 
Suudi Arabistan'da liberaller ortaya çıktı. 
Batıya karş ı muha le fe t ve ekonomik 
durumun kötüye gitmesi ulemanın rahat-

- sizliğini günyüzüne çıkardı. Buna karşı li-
beraller de ortaya çıktı. Liberallerin bir 
kısmı ödüllendirildi. Sonuçta Suudi Ara-
bistan'ı barışa itmek istiyorlar; tereddüt 
ederse bu tür baskılarla hizaya getirmek \ 
istiyorlar. SuUdi Arabistan'da son yıllar-
daki hacc facialanyla kraliyet yönetimi- ; 
nin itibarı kalmadı. ABÖ'ne tamaınen 
bağlanmış durumda. Bunu daİıa da ileri-
ye götürmek istiyorlar. Suudi Arabistan 
ise İslani dünyasındaki imajından korku-
yor. Çünkü İran Suudi Arabistan'ın imajı- • 
nı çok sarstı. İleriki dönemlerde İsrail'i ta-
nıdığında onun konumu tekrar gündeme 
gelecek. Dolayısıyla muhalefet sadece 
içerde değil,.dışarıda da artacak. Suudi 
Arabistan şu an tam bir çıkmaz içinde, 
yol ayrımında. Ya İsrail'le işbirliği yapa-
cak - ki baskılar onu oraya itecek, bu sefer 
de tabandaki rahatsızlıklar daha fazla ar-
tacak. Hatta, tutuklama hareketinde Mos-
sad'la birlikte davrandığını Suudi Arabis-
tanlı muhalifler söylüyor. Bilindiği gibi 
Mekke baskını şırasında Fransız askerleri ' 
getirtilmişti. O syada Suudi Arabistan'ın 
etrafında yeterince muhalefet vardı.'Ye.-
men'den Katar'a, Umman'a kadar.;. Hatta 
Kuveytlilerle bile arası iyi değildi. Fakat 
Körfez Savaşı sırasında biraz^ düzelmişti. ., 
Bu, zayıfın zayıfla dayanışması gibi bir-
şeydi. Ama Ürdün, İrak, Yemen gibi fakir 
ülkeler Suudi Arabistan'a karşı cephe alı- .. 
yor. Suudi Arabistan savaşla birlikte Ba-
tı'ya ekonomik olarak tazminat ödediği-
için halkın da tepkilerini çekiyor. , : 

Bu rejiınleri istedikleri noktaya getire-
bilmek için demokrasiyi araç olarak kul-
lanıyorlar, insan haklarını gündeme geti-
riyorlar. Entegrasyona ulaşabilmek, için 
ekonomilerin libere edilmesi lazım. Zaten 
GATT anlaşması da dünya ülkeleri ara-' . 
sında ekonomi alanında bir liberasyonu -
öngörüyor. Ve bölgesel işbirliği de bunun 
önünü açacaktır. Dolayısıyla özelleştirme 

olması lazım kı, uluslararası 
yatırımlar artsın, çeşitli şir-
ketler diğerleriyle işbirliği 
yapsın. Mısır yıllardan beri 
özelleştirme çalışmaları ya-
pıyor; Ürdün'de böyle bir fa-
aliyet var. Tunus ' ta , hatta 
Fas'ta da böyle bir faaliyet 
var. Fakat Irak, Suriye, Libya " 
gibi bazı ülkelerde hala ye'-
terli bir gelişme söz konusu 
değil. Fakat onlar da zaman-
la açılacaklardır sanıyorum. 
Çünkü önlerinde başka bir seçenek kalma-
mış durumda. Bölgede aslında bir demok-' 
rasi arayışı var. Ama demokrasi olması 
için belirli bir refah seviyesinin olması la-
zım. Mesela Yemen'de savaştan önce de-
mokratik bir yapı vardı. Ama-demokratik 
sistemin üç ayağından biri ortadan kalktı. 
Bölgede birtakım demokratik kıpırdanma-
lar var ama, istikrarsızlık bu kıpırdanma-
lara pek nefes aldırmıyor. 

Ümran: Bütün bü gelişmeler rejimler, yani 
yönetenler düzeyinde yaşanan şeyler. Bu 
düzenlemeler müslüman halklar nezdinde 
neler getirebilir? Radikal bir muhalefete 
yol açabilir mi? Bölgedeki İslami gelişme-
ler bundan ne ölçüde ve doğrultuda etkile-
nebilir? • 

• * -. • 
M. Özcan: Bilindiği gibi İsrail ile Mısır ara-
sında barış anlaşması yapılalı yaklaşık 14-
15 yıl oldu. Fakat normalizasyon bir türlü 
ohırtulamadı. Bunun bazı fiziki Ve manevi ' 
sebepleri var. Mısır halkı, özellikle Kanal 
bölgesinde yaşayanlar 1967'de İsrail'in 
bombalamalarına maruz kaldıkları için - o. 
jenerasyon hala yaşıyor-barışa karşılar. 
Mısır halkında barışa karşı içten içe bir re-
aksiyon var. İsrail'in ise asıl hedefi soğuk 
barıştan öteye geçmek. İsrail sıcak barış is-
tiyor; yani halkın içine girmek istiyor, kay-
naşmak istiyor, sosyal bir entegrasyon isti-
yor. , .: • 

Ümran: Getto psikolojisi hala devam edi-
yor... • . • ; " 

M. Özcan: Evet, dediğiniz gibi hala getto 
psikolojisini taşıyor. Yüzyıllardan beri Mı-
sır'da yaşamışlar. Endülüs'ten göçettikle-
rinde Mısır'da da bir gettoda yaşamışlar. 
Şimdi Mısır'da yahudi mahallesinde çok 
az insan kalmış. Fakat Mısır'da bir getto-: 

Sadece . 
Filistinliler- • 
değil. Mısırlılar 
ve diğer ülkeler-
den Araplar 
da barışa kârşı. „ 



- israil FKÖ ile 
anlaştıktan son-
ra laik kesimle 

herhangi Mr 
sorun kalmadı. 
Ama bir felsefe 

olarak, inanç 
tarzı olarak İsra-
il'in karşısında-

ki tek unsur 
İslami kesimler. 

nun dışına taşmış değiller. Dolayısıyla yi-
ne bir getto psikolojisi var. Mısırlılar da is-
raillilere pek sıcak yaklaşmıyorlar. Geçen 
haftalarda asker kaçırma olayından önce 
İsrail askerleriyle Hamas mensupları ara-
sında bir çatışma olmuştu. Kudüs'teki bu 
operasyonda şehit edilenlerden biri Mısır-̂  
lıydı. Mısırlı Hamas'la birlikte operasyona 
katılmak için vize almıştı. Yani bu şunu 
gösteriyor ki, sadece Filistinliler değil. Mı-
sırlılar ve diğer ülkelerden Araplar da ba-
rışa karşı. Zaten FKÖ kurulmadan önce 
Araplar Filistin meselesine bizim mesele-
miz diye bakıyorlardı. FKÖ,. Arafat bunu 
Filistin meselesi haline getirdi. Sonra da. 
neredeyse Arafat meselesine indirgendi. 
İslami unsurlar tabü ki bunu aşıyorlar. Ve 
Mısır'dan bu tür operasyona katılmalar 
oluyor. 

Fakat Ürdün'le İsrail fiziki olarak daha 
yakın; İsrailliler Mısır'a uçakla, gemiyle 

: gelebilirler. Ama Ürdün-İsrail biraz daha. 
farklı. Çünkü Batı Şeria'yla Doğu Şeria 
öteden beri birdir. İkincisi, Ürdün'ün ora-
da fiili bir durumu var. '67'den beri orada-
ki sivil memurların maaşlarını Ürdün 
ödüyor. Hatta FKÖ ile Ürdün arasmda o 
konuda birtakım münakaşalar oldu. İkisi 
birden Kudüs müftüsü atamaya kalktılar. 
Orayı kontrol etmek istiyorlar. Arafat'm 
kontrol etmesi çok zor. Çünkü maaşları 
ödemesi çok zor. Diğer Arap ülkelerinden 
yardım gelmesi lazım. Ürdün ise kısmen 
yardım^ alıyor; yanısıra de^vlet imkanlarına 
sahip. Bu imkanları seferber ediyor. Bir de 
Batı ile Doğu Şeria'da yaşayanlar arasında 
akrabalık mevcut. - • ^ ' 

Mısır'la İsrail arasında böyle bir durum 
sözkonusu değil. Dolayısıyla İsrail Ür-
dün'le daha çok yakınlaşabilir; iki tarafın 
entegre olmuş Filistinlileri aracılığiyle. 
Yalnız bu noktada eylemleri, karşılıklı şid-
det eylemlerini gözönünde bulundurmak 
lazım. Mesela geçenlerde İslami Cihad 
mensubu birisi Mossad tarafından öldü-
rüldü. Tel-Aviv olayından Sonra Hamas'm 
liderlerini nerede bulursak öldüreceğiz 
tehditleri savruldu. Bunun ilk göstergesi 
Gazze'de bir İslami Cihad mensubunun 
öldürülmesi oldu. İlerde şöyle bir şey ola-
bilir: İsrail burada çok fazla baskı yaptı-
ğında, diğer İslam-Arap. ülkelerine açıldı-
ğında, İsraillilere karşı eylem buralarda 
olabilir. Dolayısıyla normalizasyon süreci 
oralarda baltalanabilir. Yani israillilere 
karşı şiddet eylemleri işgal altındaki top-

raklardan yurt dışına kayabilir. 
İsrail FKÖ ile anlaştıktan sonra laik ke-

simle herhangi bir soruh kalmadı. İhtilaf 
sadece teknik konularda; para, idari mese-
leler vb. gibi. Ama bir felsefe olarak, inanç 
tarzı olarak İsrail'in karşısındaki tek unsur 
İslami kesimler, İslami gruplar. İsrail bun-
lardan çekiniyor. Dolayısıyla İsrail daha 
öncelerden beri müslümanlara karşı, İsla-
mi hareketlere karşı bölge ülkeleriyle işbir-
liği yapmak istiyor. Hatta CÎinton geldiği 
zaman dünyayı Hamas'a karşı işbirliğine 
çağırdılar. 

Batı Şeria ve Gazze'de Hamas'm silahlı 
eylem yapan yaklaşık 80 mensubu varmış. 
İsrail buna- karşı dünyayı harekete geçiri-
yor. Zaten bunların 30-40'ı ismen tespit \ 
edilmiş durumda ..ve İsrail gizli servisince 
aranıyor; ama bulunamıyor. Bir de onlar 
fedai hareketleri yaptıkları için, kendilerini 
feda ettikleri için, ölümü göze aldıkları 
için İsrail'e ağır darbeler indiriyorlar. İler-
de İsrail'in İslam ülkeleriyle normalizas- ' 
yon sürecini tamamlayabilmesi için, müs-
lümanların muhalefetini asgariye indirme-
si lazım. Bunu yapamadığı, İslami hareket-
ler güçlendiği takdirde, onun amaçladığı 
hedefe varması mümkün değil. 

Ümran: Son zamanlarda İsrailli turistlerin 
Antalya'ya akın etmesinden, Manavgat su-
yu projelerine kadar, Tansu Çiller'in İsrail'i 
ziyaret eden ilk Türk başbakanı olmasma 
kadar, sıcak bir atmosfere girdiği gözlenen 
Türkiye-İsrail ilişkisi stratejik bir ilişki mi? 
Yoksa Kürt meselesi vb. bölgesel kimi me-. 
selelerin çözümüne yönelik taktik bir işbir-
liğimi? ^ 

M. Özcan: İsrail'le ilişkiler giderek ivme 
kazanıyor. Kronolojik olarak özetlersek, İs- -
rail 1948'de kuruldu. Bu ülkeyi ilk tanıyon-
lardan biri Türkiye oldu. O sırada yöne-' 
timde İsmet İnönü vardır. Hatta biliyorsu-
nuz, İsrailliler Kürtleri ötedenberi destekli-. . 
yorlar. Azınlık unsurunu çoğunluğa, ço-
ğunluğu azınlığa karşı kullanmak İsrailli-
lerin bilinen stratejileri arasındadır. Bunu 
da İrak üzerinde denediler. Irak İsraü'e 
karşı güçlü bir ülke olduğu için ona karşı 
Kürt kartını her zaman kullandılar. Muşta- , 
fa Bârzani birkaç defa gizlice İsrail'e git-
miş. Mesut Bârzani İsrail'le ilişkilerini doğ-
ruluyor. Yani halen Kürtlerle İsrail arasın-
da her alanda ilişkiler var (İstihbarat^ lojis-
tik ilişkiler...). Fakat öyle gariptir ki, Orta- " 



doğu konusunda, Kürtler konusunda İsmet 
İnönü böyle olduğu Kaide Kürt meselesini, 
gidiyor^ Ankara'da İsrail'li diplomatlara 
danışıyor. Bu Uişkiler Menderes dönemin-
de sonraki dönemlerde de pek ortaya çık-
mayan ama var olan ilişkiler şeklinde de-
vam etti. '80'de ise asgariye indi. Biliyorsu-
nuz, İsrail Kudüs'ü ebedi başkent olarak 
ilan etti. O sırada da 12 Eylül olmuştu. 
Araplara açılmamız, ekonomik durum, çı-
karlar filan da söz konusuydu. Dolayısıyla; 
hem Arapların baskısı hem de ekonomik 
çıkarlar dikkate alınarak ^katiplik seviyesi-
ne indirildi ilişkiler.. Daha sonra 80'lerin so-.. 
nuna doğru Filistin devleti kuruldu ve biz 
onu ilk tanıyan ülkelerden olduk. Hatta bu 
tanımadan dolayı bizim büyükelçimiz İsra-
il dışişleri bakanlığına çağrıldı ve kendisine 
ihtar verildi. Yahudiler hadiseyi hazmede-
mediler. Türkiye'nin İsrail'i ilk tanıyan ül-
kelerden biri olmasına ve Filistin devletinin 
de göstermelik olmasına rağmen hazmede-
mediler. Ama son zamanlarda.basmdaki 
lobi ve diğer lobiler aracılığıyla ve Özal'ın 
son dönenilerinde İsrail'le ilişkiler hareket-
lendi. Özal bir çok yerde Şimon Peres'le gö-
rüşmeler yaptı, daha sonra Hikmet Çetin 
İsrail ' i z iyaret etti. FKÖ'nün 13 Eylül 
1993'te Washington'da İsrail ile yapmış ol-
duğu anlaşma bütün anlaşmaların yolunu 
açtı. Hemen ardından yılbaşında Vatikan'la 
İsrail anlaşmıştı. Bir yü sonra da İsrail Ür-
dün anlaşması yapıldı." Dolayısıyla Türkiye 
İlişkilerini sıklaştırdı; diğer İslam ülkeleri. 
de yavaş yavaş İsrail'le.diyâloğa geçmeye 
başladılar. Bugün ilişkiler zirvesine tırman-
mış durumda. Başbakan Tansu Çiller, En-
ver Sedat'tan sonra İsrail'i ziyaret eden en 
yüksek düzeyde bir müslüman ülke lideri. 
Dolayısıyla bu, çok ehemmiyete haiz. Hüs-
nü Mübarek İsrail'i hala ziyaret etmiş değil. 
İsrail'le barış yapmış olmalarına rağmen. 
Mübarek 13 yıldan beri iktidarda olmasına 
rağmen İsrail'i ziyaret etmiş değil. ' , . 

- İsraü'le ekonomik ilişkileriniz zayıf. 
Mesela Ürdün'e 300 milyon dolariık ihracat 
yapıyoruz. İsrail'e ise 90-100 milyon civa-
rında. İsrail'den ithalatımız 130 milyon do-
lar civarında. Zaten İsrail'in ihracatı yakla-
şık 10 milyar dolar; yani çok büyük bir ra-" 
kam değii; Fakat İsrail'in ileriye dönük he-
defi bir Japonya olmak, bölgenin bir Japon-
ya'sı, Singapur'u olmak. İşte Kazablanka'da 
bunun önünü âçtı. Ve Çiller de Kazablan^ 
ka'ya giden nadir başbakanlardan birisiy-
di. Sonra İsrail'e ve Filistin'e gitti. Türkiye 

Irölgede yeni bir açılım içinde. Bunu Avru-
pa'ya da bağlayabiliriz. Türkiye Avru-
pa'dan aradığını pek fazla bulamadı. Belki 
1995'in'sonuna doğru gümrük birliğini im-
zalayacağız; belki de- imzalamayacağız. 
Ama fiili olarak Avrupa'nın içinde değiliz-
Avrupa 2010 yılına kadar Ortak Pazar üye-
liğine vize vermiyor. Dolayısıyla tekrar Or-
tadoğu'ya açılma durumundayız. Zaten 
Tansu Çiller'in en büyük isteklerinden bir 
tanesi yeni pazarlar bulmak. Pazar bulma-
da artık'tıkanmış dürümda. Batı'ya yapaca-
ğınuz ihracat istiab haddini doldurmuş du-
rumda. Ortadoğu'da çıkan yeni fırsatları 
bu açıdan değerlendirine isteği var. 

' Tabii Kürt meselesindeki çelişkiye işa=-
ret etmek lazım. Biz İrak'ın toprak bütün- ' 
lüğünü destekliyoruz. Özellikle Mümtaz 
Soysal'ın dışişleri bakanhğı sırasında bu • 
iyice ortaya çıktı. Turan Yavuz'un Ameri-. . 
ka'yla ilgili kitabında da geçtiği gibi İsrail 
lobisi orada bağımsız bir Kürt devletinin 

• kurulmasını istiyor. Bu Kürt devleti olursa ./ 
hem Suriye'yi, hem Irak'ı, hem' de İran'ı . 
bağlayacaktır, onların önünü kapayacaktır. ' 
Dolayısıyla İsrail'e karşı tehlikelrr a'/alo - ; ; 
çaktır.' İsrail sadece yakın civar bölgclüti 
değil, uzak" civar bölgeleri de dikkatle takip • 

" etmektedir. Bu ülkelerin kendi içişleriyle 
meşgul, olması İsrail'in lehine bir gelişme-
dir. Vaktiyle İsrail'li istihbarat eleinanlan- \ 
nm Güneydoğu'da cirit attıkları söylendi: 
Hatta Turkısh Daily Neivs'iri genel yayın 
yönetmeni İlnur Çevik birara bunları Gü-
naydın'da yazmıştı. Yani bunlar öteden be-
ri bilinen şeyler. İsrailli liderler de Türki-
ye'ye geldiklerinde PKK konusundaki so- -
rulara net bir cevap veremiyorlar. Zanne-
diyorum iki tarafla da işbirliği yapıyorlar. 
Türkiye'ye bazı bilgiler verebüirler; fakat 
öbür taraftan PKK'nın yaşamasını da ister- , 

" 1er. Ba İsrail açısından gayet'doğal; elbette 

• kendi güvenliğini bu şekilde garanti altına 
• almak isteyecektir. Burada asıl görev bize ' 

düşüyor. Biz, kendi güvenliğimizi kendi- • 
' miz sağlamalıyız. Yaklaşımlanînızda kendi 
' menfaat ler imizi , kendi değerler imizi • 

gözönünde bulundurmamız gerekir. 

• ^ Ümran: Görüşler in izden is t i fade , 
imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. 

' M. Özcan: Beri teşekkür ederim. 

Yay. haz.: Şükran Knraşahan 

İsrairin ileriye 
dönük hedefi 
bölgenin bir ^ 
Japonya'sı, Sin-
'^apur'u olmak, 
işte Kazablan-
ka'da b u n u n 
önünü açîi. 
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SOHBET 

TÜRK DıŞ POLITIKASı VE 
KAÇıRıLAN FıRSATLAR 

Kamran İNAN 
• \ 

1989'da Berlin 
Duvan'nın yı-

: kılarak bölün-
müş iki dünyayı 

biraraya getirme-
siyle Balkanlar-

dan, Kafkas-
• ya'dan Orta As-
ya'ya kadar Tür-
kiye'nin önünde 

ufuklar açılmıştı,. 

Eski Devlet Bakanlarımızdan Sayın Kamran 
înân 'm, geçtiğimiz sezonda vakfımızın Sü-
leymaniye/Darüzziyafe'de tertiplediği İstan-

, bul Sohbetlleri çerçevesinde yaptığı dış poli-
tika konulu-sohbeti sunuyoruz. 

Son 8-9 yıl içerisinde bölgemizde ve 
dünyada beklenmedik fevkalade önemli . 

. olaylar meydana geldi. Hepimiz beraber 
yaşadık; takibettik. Bir 74 yıl boyu Sov-
yetler Birliği'nde sosyal ve siyasi bir ya-
şam tarzı, olan ve bir ara dünya nüfusu-
nun yüzde 40'ınâ sirayet eden komüniz-
min çökmesi hadisesi, 45 yıllık Yalta sis-
teminin çökmesi, ortadan kalkması ha-

> disesi, yani 1945'de zamanın 2.dünya sa-
vaşının 3 galibi olan Stalin, Rooşvvelt,, 
Churchıll'in Yalta'sı, kağıt üstünde böyle 
bazan kurşun kalemle menfaat sahaları-
nın çizildiği, milletlerin kendilîe rağmen 
ve bilgisi dışında kaderlerinin tesbit edil-
diği bir'sistemin çökmesi... Bu sistemin 
mahsulü olan iki bloklu, askeri sistemin 
çökmesi, bir taraftan 1949 4 Nisan'ında 
kurulan, başlangıçta 12 memleket sonra 
.'55'de Almanya'nın katılmasıyla 15 üyeli 
ye '80'de de İspanya'nın katılmasıyla 16 
üyeli olan NATO, 1955'de bunun muka-
bili olarak Sovyetler Birliği'nin etrafında 
kurulan Varşova Paktı, karşılıklı nükle-
er dengeler ve bir nükleer savaş tehdidi-
nin insanlık üzerinde dolaşması hadise-
si, iki kutuplu bir sistem ve bütün bunla-
rın bir nevi domino teorisiyle birbiri ar-
kasına ortadan kalkması... Bir ara dünya 

iki kutupludan beş kutupluya doğru gö-
türülmek istenirken Kissinger tarafından 
-Amerika'nın yükünü hafifletme düşün-
cesiyle* Japonya, Çin, Avrupa topluluğu 
birer kutup haline getirilmek isteniyor-
du. Buna gitmek isterken sonunda bir tek' 
kutup kaldı: ABD kutbu. Şimdi bu noktar 
ya geldik Fakat bu nizam ortadan kalk-
tıktan sonra yeni bir nizam ortaya gelme-
li: Yeni dünya düzeni. Başkan Bush, ha-
tırlarsanız, Körfez Savaşı sırasında yeni 
dünya düzeni sözünü etti ama, bü düzen 
henüz kurulamadı. Aksine dünyada ha- " 
kim olan bir düzensizlik, bir başıboşluk 
ve dengelerin bozukluğu hadisesidir. Ve "" 
bu barajların yıkılmasıyla dünyada başla-
yan bir aşırı milliyetçilik cereyanı, en kü-
çük etnik grupların bile varlıklarını orta- -
ya koymak yolundaki çalışmaları söz ko-

.nusu; ki 5 yılda 23 tane yeni devlet orta-
ya çıktı. Birleşmiş Milletler SanFrapsis-
ko'da 1945'de 51 memleketle başladı; ha-
len üye sayısı 192. Nerede duracağı da 
belli değil. Buna hipernasyonalizm veya 
atomizasyon diyorlar. Bu belirsizlik içer-
sinde tabi ki. olaylar gelişirken yeni dü-
zen içersinde herkes kendi^^milli menfaat 
sınırlarını daha ileriye götürmek için ça-
ba sarfediyor. Kendisine yeni sahalar 
edinmek, kendi varlığını daha çok ortaya 
koymak istiyor. . • 

Bu defa Türkiye artık yeterince dış 
dünya tecrübesine sahip bir duruma gel-
miştir. Ve hakikaten gelişmelerin eğer 
dünyada, bütün dünya memleketleri 



içersiride en çok ufuk açtığı memleket ne-
resi diye sorarsamz, hiç şüphe yok, cevap 
Türkiye'dir. 

Çağımızın son imparatorluğu Sovyet 
İmparatorluğu; biliyorsunuz. 20.yy.'ıri ba-
şında Osmanlı İmparatorluğu 1914'de, 
Avusturya-Macaristan İmp. 1917'de, daha 
sonra, savaştan sonra İngiliz, Fransız İm-
paratorlukları 1945'de hepsi yıkıldı. Bir 
Sovyet İmparatorluğu kalmıştı. Onun da 
21 Aralık: 1991 yılında Alma Ata'da orta-
dan kalktığı kabul edilir. 25 Aralık'ta Gor-
baçov görevi bırakınca büyük bir olay ol-
du. Nasıl ki 9 Kasım 1989'da Berlin Duva-
n'nın yıkılması bölünmüş iki dünyayı ye 
bölünmüş Almanya'yı biraraya getirdiyse, 
bu olayların gelişmesiyle Türkiye ile dış 
Türk dünyasını ayıran duvarların ortadan 
kalktığı görülür. Birdenbire kendinizi 70 
milyonluk dış Türk dünyasıyla buluşabil-
mek imkanı içersinde gördük. Ufuklar 
açıldı. Balkanlardan tutun, Kafkasya'dan 
Orta Asya'ya giden bir bölgede olanlarda 
büyük bir bekleyiş,,heyecan başladı. Tür-
kiye ile buluşma ve hayallerinde besledik-
leri, hakikaten rüyasını gördükleri Türki-. 
ye ile buluşma, başlangıçta bir hayli de he-
yecanlı gitmeler gelmeler oldu. Düzensiz 
Türkiye bu jşi maalesef başından itibaren 
yeterince ciddiye almadı. Bir dış Türkler 
bakanlığı kurmak, bir disiplin altına al-
mak ve bir de verdiği sözleri yerine getir-
mek, taahhütleri yerine getirmek. O hale 
gelmişti ki, bu gelişmeler karşısında Batıh 
yazarlar gazetelerde hatta kitaplarda, 
Fransız üniversitesinde profesör Pierre Be-
ar'ın bir kitabında, dünyanın 19.yy denge-
lerine geri gittiği yazıldı. Bir tarafta Avus-
turya Macaristan İmp. bir tarafta da bu-
nun karşısında Osmanlı İmp. olmak üzere 
ve Avusturya-Macaristan İmp. rolünü'Al-. 
manya rahatlıkla ve rahatsız olmadan üst-
lendi. Balkanlarda Tuna bölgesinde bir 
nüfuz bölgesi edindi ve Yugoslavya'yı ilk 
bölen hatta şezeryan ameliyatla Hırvatis-
tan ve Slovenya'yı çıkarıp kendi nüfuz 
trölgesi haline getiren Almanya oldu. Gel-
di Avusturya-Macaristan implnun Balkan-
lardaki Türk ve Müslüman sınınna kadar 
dayandı. Buna mükabil Sovyetler Birli-
ği'nin dağılmasıyla bıraktığı siyasi boşlu-
ğu Türkiye'nin doldurması beklenirdi. Ve 
coğrafi-manada değil ama poHtik manada. 
Fakat böyle olmadı maalesef. Türkiye bu 

- randevuda ben yokum dedi. Ve Türkiye 
adeta "açılan ufuklarda kendi gözünü kar 
maştıran ışıklardan bir bakıma rahatsız ol-

du. Hatta içerde de oldu. Bazı çevreler ne-
reden çıktı bunlar başınuza durup durur-
ken, işte burada ne rahat götürüyorduk bu 
işleri diyenler oldu. 

Nisan 1992 yıl ında eski Yugoslav 
cumhuriyetleri de federal sisteme dahil 
olarak bağımsızhklarmı ilan etti ve Bosna 
Hersek dahil BM'ye üye Oldular. Sırplar 
bağımsızlık ilan günü halkın meydandaki 
toplantı ve heyecanına ateş ettiler. Ve ora-
da edilen ateş ve bu gün de devam eden 
ki itiraf ve beyan da ediliyor- bir bakıma . 

-Türkiye'nin tarihi ve Osmanlı İmp.'nun 
Balk^lardaki varlığına karşı girişilmiş bir 
hare^ t t i r . Bir Sırp lider (8 Mart Herald 
Tribüne gazetesinde çıktı, 1. sayfada) ga-, 
zete muhabirini Saray Bosna'ya hakim bir 
tepeye götürüyor, diyor ki burada eskiden 
bir kilise vardı. Osmanlılar 1462 yılında 
burayı işgale geldiklerinde bu kiliseyi yık-
tılar, cami yaptılar; şimdi biz dozerle bu . 
c ^ i y i kaldırdık; yine kilise kuracağız, ça-
nını da koyduk. Ona ilave ediyor: Bu mü-
cadelenin amacı Balkanlardan ve Avru-
pa'dan Osmanlı-Türk ve Müslüman varlı-
ğmı ye izlerini silmektir, diyor. Şimdi bu-
rada tabii Türkiye'nin aslında görmek ve 
duymak istemediği, Türkiye'ye yönelik bir" 
mesaj var. Ve mozayiğin diğer parçalarmı 
da alırsanız, bundan ibaret değil. Fransız-" 
lann çok eski bir bakanı var. Jean Fransu-
va de Niyon. Bu zatın son yazdığı kitap-
lardan birisi, "İnandıklanm". Orada diyor 
ki, 1453'te İstanbul'un düşüşünden önce 
Avrupa terimi sadece coğrafi manadaydı. 
1453'ten sonra Avrupa siyasi bir anlam ka- " 
zanmaya başladı. Yani islam dünyasıyla 
hemhudut hale gehnfesi. Ve aslında baha 
sorarsanız Yunanistan ve Batı'iun büyük 
kısmı bu hadiseyi hazmedebilmiş, kabul-
lenebilmiş değil. Yarii 541 yıl aradan geç- , 
meşine rağmen bu güzel başkentin, dün-
yanın bu iki kıta üzerine kurulu tek şehri-
nin Türklerce fethedilmesi henüz hazme-
dilmiş bir hadise değil. 

Son 45 yıllık soğuk savaş döneminde 
bize iltifat edildiyse Batı'da, bu, komü-
nizm ve Sovyet tehdidi karşısında Türki-
ye'nin geçerli bir güç olması ve Varşova 
Paktı ile yüzde 37 sınırları tek başına sa-
vunan, Amerika'dan sonra en büyük kuv-
vet veren memleket oîmasından dolayı 

- idi. Bugün soğuk savaş biter bitmez Ba-
tı'nm bize karşı tutumu tümüyle değişti. 
Bir manada şu şekilde söylenebilir: Yani 
bize verdikleri mesaj iyi askersiniz, kuv- " 
vetlisiniz, savaşta lazımsınız, şimdi soğuk 

Bugün soğuk 
savaş biter bit-" 
mez Batı'mh bize 
karşı tutıunu 
tümüyle değişti; 
bize verdikleri • 
mesaj: "ijri asker-
siniz, savaşta 
lazımsınız, şimdi 
soğuk savaş bitti, 
onun için siz ter^ 
his oldunıiz." 



Avrupa Toplulu-
ğu'nun Amerika 
ile bütünleştirici 
harcı'komünizm-

di.Bu tutkal 
ortadan kalkmca 

Bati eski'haline 
döndü. Aile 
kavgaları $u 

yüzüne çıktı. 

, savaş bitti. Onun için siz terhis^oldunuz, 
evinize gidin, ama adresinizi bırakmayı 
unutmayın. Bunu nerede görüyorsunuz? 
Bunu, şurada görüyoruz: Türkiye Avrupa 
Topluluğu'na Ankara Anlaşması ile baş-
vuralı bu sene 31 yıl oldü (12 Eylül 1963) 
ve ilk başvuran memleketlerden biri. 14 
Nisan 1987'de merhum Cumhurbaşkanı 
Ö'zal başbakanken tam üyeliklçin başvur-
muştu. Bir gün önce de 13 Nisan'da da 
Batı Avrupa Birliği denUen askeri kanadı-

.. na başvurmuştur. A.T'na bizden çok son-
ra müracaat edenleri teker teker alarak, 
bize hele bir bekleyin dediler. Peki sının 
ne beklemenin? O belli değil...Yani bizi 
Avrupa çemberinin giderek dışına itmesi 
hadisesi...Ve bir bakıma da tabii 45 yıl bo; 

. yu Doğu/Yalta düzeni neticesi bize ihti-
yaçları olduğundan içlerinde bize karşı 
büyümüş olan birikimi ortaya koyamai-
mış olan Batılılar, bu sefer bunu su üstü-
ne yavaş yavaş çıkarmaya ve bir b^ıma,-
tabii ifade biraz ağır gelir ama- Türki-
ye'nin adeta burnunu sürtmek istercesine 
bir tutumu açık bir şekilde sergilemeye 
başladılar. -

Dünyada büyük belirsizlikler hala ha-
kim. Birinci belirsizlik olarak, yeni Ame-
rikan idaresinin, Clinton idaresinin dün-

' ya politikasının çizgileri belli değildir. 
Angaje olmak istemiyor. Bunu Amerika 
dünyadaki her büyük ihtilafın son bul-
masından sonra yapmıştır. Evine çekil-
miştir. Ta ki yeni bir felakete kadar bu se-
fer de çekildi. Lakin Clinton, ben dünya 
polisi miyim, jandarmalığını yapmam di-
yor. Komünizın bitmiştir. Benim üzerim-

' deki tehdit bitmiştir. Müttefiklere de ihti-
yacım azalmıştır. Kendi meselelerinizi 
kendiniz halledin der bir hava içerisinde 
girmiştir. İkinci büyük belirsizlik, tabii 
Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra 
kalan Rusya federasyonu. 152 nülyon nü-
fus, 22 milyon kın2 toprak ki, bu. Kanada 
ve Amerika'nın toplamından fazla. Ame-
rika 9,5 milyon, Kanada 10 milyon 

• km2.dir. Sovyetleri, müthiş, 89 ayrı oto-
nom bölge ile götürülen yüzü aşkm etnik 
bir yapının mevcudiyeti ve ö nispetle de 
dini farklılıkların bulunduğu bir Rusya. 
Ekonomisi büyük ölçüde çökmüş vazi-

' yette. Maddi kaynaklanmn zengin olma-
sma mukabil, kalan ekonomi, ne varsa o 
da tamamiyle mafyanın kontrolüne gir-
miş vaziyette. Ordusu savaşmadan mağ-
lup'olmuş bir ordu, perişan bir durumda; 

intiharlann çok yüksek sayıda olduğu, as-
kere çağrılan her 10 kişiden 9'unun kaçtı-
ğı, bazı birliklerde subay sayısının erler-
den daha fazla olduğu, malzemenin dö-
külmeye başladığı, disiplinin sıfır olduğu 
bir ordu. Moldava'daki 14.Rus ordusu 
malzemesinden 1100 vagon kayıp. Bugün 
Rus askeri silah da satıyor, tank da satı-
yor, tüfeğini de satıyor; çoğunu İranhlar 
satm aldılar. Öyle bir vaziyet ki, kendi iç 

. kaynakları çok zorda; henüz oturmamış 
bir sisteme sahip; mütemadiyen bir vol-
kan gibi patlamaya hazir. 4 Ekim 1993'de 
Rusya'daki başkaldıranlar meclis başkanı 
Hasbulatov, Yeltşin'in yardımcısı olan ge-
neral Rutskoy'du; ki onların gözünde Af-
ganistan savaşının kahramanlarından bi-
riydi. Ve bunların başkaldırmasına karşı 
orduyu son dakikada ikna edebilmesi, 
Yeltşin'in de kendi parlamentosunu bom-
balaması hadisesi, 200'ün üzerinde insanı-
n öldürülmesi... Ve Batı'nm buna en ufak 
bir tepki göstermemesi hadisesi. Hatta 
Amerika'sı, Nato'su ve o insan hakları, de-
mokrasi, hürriyetler konusunda bu kadar 
kulağımızı dolduran, başımızı şişiren Ba-
tı'nm bu konuda gösterdiği müsamahayı 
da hatırda tutmak gerekir. Amerika'nın 
çekilmesi ve Avrupa'nın henüz bir varlığı 
ortaya koyamaması... Çünkü Batı Avru-

. pa'nın, Avrupa Topluluğu'nun Amerika 
• ile bütünleştirici, birleştirici -harcı komü-
nizmdi. Rusya eridi. Bunun ortadan kal-
masıyla bu harç, bu tutkal ortadan kalkın-
ca Batı eski haline döndü- Aile kavgaları-
su yüzüne çıktı. İngiltere yine kıta Avru-
pası'nda yeni dengeler aramaya başladı. 
Ve İngütere'nin Kayıtsız şartsız Sırpları 
desteklemesinin bir nedeni de Alman-
ya'ya karşı bir denge politikası takip etme-
si, yani Almanlarin Balkanîar'daki etkinli-
ğini bir ölçüde sınırlamak, ve güneyden 
de Türklerin yarlık ve etkinliğine set çek-
mek, etrafı müslüman memleketlerle dolu 
olan Yunanistan'a bir nefes aldırmak. Bu 
kavga deVam ediyor, devam edeceği anla-
şılıyor. Ve benim şahsi kanaatim Batı Av-
rupa birliğinin yani ekonomik manadaki 
ve askeri manadaki birliğin uzun ömürlü 
olamayacağı. 1957 Roma anlaşması ile 
başlatılan Avrupa'nın bütünleşme hareke-
ti o günkü dünya şartlarina göre bir hare-
kettir. 2.Dünya Savaşı'ndan sonra meyda-
na gelen bütün kuruluşlar bu Artların or-
tadan kalkmasıyla mahiyet değiştiriyor. 
B.M. varlık sebebini kaybetmeye başladı 



ve bir nevi ABD dış politikasının bir aracı 
haline geldi. Nato, Nato olmaktan çıktı. 
Avrupa, Konsey i 10 memleketle kuruldu. 
49'da biz de üyeydik. Şimdi 32 memleket 
haline geldik ve Rusya oraya da girmek is-
tiyor. Bu gelişmeler ışığında Batı Avrupa 

• Birliği'nin güçsüzlüğünü, Amerika'nın da 
kayıtsızlığını ve çekilmesini görünce, as-
keri ve ekononıik bakımdan yeterli olıha-
dıği halde diplomatik büyük bir oyuna 
girdi. Blöfle iş görmeye kalktı ve başardı 
da bunu. Bağımsız Devletler Topluluğu'na 
girmeyi reddeden Azerbaycan ve GürCis-

• tan'ı cezalandırdı. Stalin döneminde bu 
cumhuriyetlerin etnik yapısını değiştir-
mek maksadıyla buralara 25 milyonu aş-
kın Riıs yerleştirmiş. Bu etnik yapıyı kul-
landı. Oralarda kalan Kızıl Ordu'nun ka-

, İmtılanm kullandı. İç ihtilaflar başlattı." Ev-
vela Türkiye'nin de maalesef affedilmez 
büyük hataları ve hatta bir bakıma katkıla-
nyla-Ermenistan'la olan ilişkilerini son de-
rece geliştirmesi, Ermenistan'ı tamması, 

, Ermenistan'a yüzbin ton buğday vermesi, 
enerji satış mukavelesi yapması, karadan 
ve havadan Ermenistan'a Batı yardimlán-
nın gitmesine gö2 yumması ve Elçibey'i 
boş sahipsiz bırakması gibi -saymakla bit-
meyecek... O zaman yapılan bazı beyanlar 
hepinizin kulağındadır. Oradaki oyun ta-
bii Rusya'nın rahatça hareketini ve dar-
beyle Elçibey'i uzaklaştırıp kendi yerine 
Moskova'nın adamını,getirmesini sağladı.' 
Arkasından Swardnadze'ye aynı darbeyi 
yaptı. Evvela Abazalan kullandı; sonra da 
eski başkan Gamsahurdia'yı kullandı. Onu 
da dize-get i rdi ve gar ipt i r Aliyev' le 

, Svvardnadze'nin Moskova'ya gidişi aynı 
zamandadır. Bağımsız Devletler Toplulu-
ğuna aynı zamanda girmişlerdir. Yine çok 
acıdır: Bu görüşmelerden sonra sayın Ali-. 
yev'iri Moskova'da bulunduğu bir dönem-
de Türkiye Cumhuriyeti sayın başbakanı 
da Moskova'yı ziyaret etmiştir.'Zamanla-
ması çok yanlış olmuştur. Ve çok büyük 
yanhşhklar yapılmıştır. Belki de tecrübe-
sizlikten.ve yeterince uyarılmadığmdan 
sayın Başbakan. Birinci büyük gaf, büyük", 

. hata olarak daha önce Elçibey'in Azerbay-
can'ı ile yapılan petrol anlaşması bu sefer 
Rusya ile müzakere edilir olmuştur. Yani 
bağımsız müttefikimiz, komşu bir devlet; 
Birleşmiş Milletler üyesi, onunla geçerli 
bir devlet anlaşması var. O yokmuşçasına 
onların petrolü bölüşülüyor. Yani Rus^ 
ya'nm bunlar üzerinde hakkının bulundu-

ğu adeta kabul ve tescil edUmiş oluyor. Bir 
başka tür yanlış daİıa yapıldı. Ruslara 
dendi ki, siz Azerbaycan'a asker göndere-
ceksiniz. Sizin asker gideceğine biz de be-
raber gelelim dedi. Fevkalade yanlış bir 
hareket. Bir başka yanhşlık daha yapıldı. 
Ruslara deıidi ki, dünyaya sizinle aynı 
pencereden bakıyoruz. Görüşlerimiz aym. 
Bunun da anlamını ve izahım bulmak" im-
kansız. Bir tane daha eklendi. Türkiye'de^ 
daha önce kullanılan ve bana göre tarihin 
bir ifadesi olan, ama Türkiye'de bir çok 
çevreyi rahatsız edip istihza mevzuu hali-
ne getirilen 'Adriyatik'ten Çin Şeddine ka-
dar' sözümüz... Sayın başbakan Mosko-
va'da 'Ben bunu geri alıyorum' dedi. Yani 
alacaksanız alın ama yeri orası değil. Bü 
gelişmeler Rusya'da şunu gösterdi: Türk-
ler adeta benim buralarda aiktif olmama 
teşvikkar ve memnun^ 

Hatırlayacaksınız, Tiflis'e Yeltsin ve sa-
vunma bakanı Grachev bizzat geldi; ki 
Yeltsin bugün Î E k i m '93 olaylarından 
sonra Rus ordusunun elinde bir rehin dü-

' rumunda, bunu kabul etmek lazım. Geldi 
onlarla bir anlaşma yaptı, üç tane askeri üs 
bulundurma.konusunda . Bir askeri üs 
Azerbaycan'da iki tanesi de Ermenistan'da 
olmak üzere 5,16 ile 25 bin asker buluiıü-
yor. Bir yeni askeri doktrin ilan etti.Ruslar 
ve askeri doktrinde tek taraflı nükleer güç" 
kullanma ihtimalini de açık bıraktılar. Na-
to'nun buna en ufak bir tepkisi olmadı. 
Türkiye'nin de olmadı. Grachev'in bir be-
yanı daha oldu. t)edi ki bizim Gürcis-.. 
tan'daki önbirliklerimiz Türkiye smirlann-
da yerleştirilmiş. Neden? Buna da en ufak 
bir tepki olmadı. Ne Nato'dan, ne bizden.. 

. Bununla da'yetinmediler, yeni bir doktirn 
ortaya attılar".'Yakın sınır ötesi. Neresi bu-
nun sınırı? Yani' nerede başlar nerede bi-
ter? Yani bir nevi kendilerinin Monreo de-
dikleri-ki bunu mâalesef Sayın Clinton 
Moskova'yı ziyareti sırasında bizim" Mon-
reo doktrini gibi Rusların da böyle bir 
doktrine hakları vardır gibi bir beyanda 
buluncu. Bu sön derece y ^ h ş bir iş ol? 
muştur. 

Ve dolayısıyla Rusya bu boşluktan ya-
rarlanarak kendisinden ayrılan 15 cumhu-
riyeti eskisinden daha çok etkisine aldı. 
Çünkü eski anayasasında onlar Rusya'nın 
eşit liderleri olduğu için bir nevi haklafi 
eşitti. Şimdi sözde bağımsız devlet ama " 
hükümranlık Ruslarda. Batı bunu kabul- ^ 

. lehmiş gibi. Oslo'da yapılan Nato'nun par-' 

Z.Dünya Savaşı'n-
dan sonra'meyda-
na gelen bütün 
kuruluşlar bu . 
şartlann ortadan 
kalkmasıyla 'ma-
hiyet değiştiriyor. 
B.M. varlık sebe-•f 
bini kaybetmeye 
başladı ve ABD 
dış politikasının 
bir aracı haline 
geldi. 
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Türkiye dış 
politikada önü-

ne çıkan imkan-
ları kaybetmek 

için özel bir gay-
ret göstermiştir.^ 

Bunu sadece 
beceriksizlikle 

izah etmek zor-
dur. Çünkü bu 

beceriksizlik bir-
maharet ister. 

lâmenterler toplantısı Kuzey Atlantik 
Asamblesinde çok akıllı bir genç Rus mil-
letvekili olumlu bir konuşma yaptı, kabul 
etmek lazım. Gittim tebrik de ettim. Dedi 
ki, Rusya gibi büyük bir devlet, bir millet 
Nato ile bifortak üyeliği kabul etmez. Ya 
bütün olur, ya hiç olmaz, dedi.' İkincisi; 
zaten Nato devri bitmiştir. Bizi hiç ilgi-
lendirmez. Hükümetimiz ilgileniyor ama 
biz Rus parlamentosu ve milleti olarak 
kabul etmiyoruz dedi. Bu tabü onurlu bir 
konuşma idi. Bunu fırsat bilerek, siyasi 
komisyonda kendisine sorular yönelttim. 
Kafkasya'daki rolleri, bu yakın sınır öteşi 
yeni askeri doktrinle nedir maksatları? 
Nereye gitmek istiyorlar? diye. Bana ver-
diği cevapta dedi ki, askeri doktrini pek 
ciddiye almayın; .parlamento görüşme-
miştir. Bu idarenin bir görüşüdür. Bu ke-
sin bir şey değil. Ama yakın sınır ötesi 
doğrudur dedi. Eski cumhuriyetler, de-, 
mektir. Ve bizim menfaat sahâmızdır; 
Askeri bakımdan da ekonomik bakımdan 
da. Hatta bir de şaka ekledi. Ama emin 
olun ki bu sahaya Türkiye dahil değil. 
Ama burada Nato'nun en ufak bir tepkisi 
yok. Daha önce 10 Mayıs'ta Paris'te bir 
Fransız stratejik araştırmalar merkezinin-
milletlerarası bir kollokyumu vardı; mil-
letlerarası ilişkilerde askeri müdahalenin 
rolü diye. Açılış konuşmasını bana ver-
mişlerdi. Konuşmanın sonunda Rus mas-
lahatgüzarı yanıma geldi. Dedi ki biz size 
kopya vermeye çalıştık ama onu bile gö-
remediniz. Yani siz"gittiniz yaptınız da 
hayır diyen çıktı mı önünüze? Bir bakıma 
haksız değil bu ifade. Dolayısıyla Türkiye 
dış politikada önüne açılan ufuk ve im-
kanları kaybetmek için özel bir gayret _ 
göstermiştir. Yani bunu sadece becerik-
sizlikle izah etmek zordur. Çünkü bu bece-
riksizlik bir maharet ister. Bosna Hersek'te 
büyük bir beceriksizlik gösterdik, büyük 
bir kararsızlık; çünkü bizim orada başkala-
rından farklı bir rolümüz, bir vebalimiz, 
bir borcumuz vardı. Kafkasya'da yaptıkla-
nmızı tarihin affetmesi miimkün değil. Bi-
ze bağlanan ümitler sönmeye başladı. 

Dünyada halen gerçekten bu belirsiz-
lik içerisinde bir istikamet tesbiti zordur. 
Son senelerde iki tane önemli müspet ge-
lişme olmuştur: Bir tanesi Güney Afri-
ka'da bir ins^'lık ayıbı olan ve 148 yıl de-
vam eden, siyahilerin 2.-3. sınıf insan mu-
amelesi gördüğü ayrımcılık idaresinin or-
.tadan kalkıp Nelson Mandela'nın, 25 yıl 

hapiste kalmış şahsın bugün devlet başka-
nı olması. İkinci müsbet gelişme Ortado-
ğu'da Filistin-İsrail kavgasının bir ölçüde 
banş mecrama girmesi. Bunun dışında ha-
len dünyanın 26 yerinde savaş sürmekte-
dir. Ve insan kanı akmaktadır. 

Samuel Huntington'un geçen sene Fo-
reıgn Âffairs dergisi yaz özel sayısında 
Medeniyetlerin Çatışması başlıklı 25 sayfa-
lık bir araştırması çıktı. Orada kullandığı 
tez şudur: İdeolojik kavgalann son bulma-
sıyla medeniyet kavgaları başlayacak. Bu-
rada da iki husus önemli. Kültür ve din 
farklılıkları ve bundan dolayı da bazı çev-
reler bir hristiyan İslam kavgasına götür-
mek istiyorlar meseleyi, diyor. Ve gerçek-
ten de antitez olarak Batı'nm tek dayanış-
ma hara olan komünizmin yıkılmasından 
sonra yeni bir antitez arayışlan çok hızlan-
mıştır. Bu antitezin en hassas noktasının 
diri'^çatişmalanna dayandırılmak istendiği 
açıkça görülmektedir. Yine Huntington İs-
lam'ı diğer dinlerden ayıran bütün sınır-
larda savaş olduğunu söylüyor. Ve gerçek-
ten Balkanlarda var, Kafkasya'da var, Er-
menistan, Hindistan'da var, Afrika'da Su-
dan'da, Etyopya'da Somali'de var. Ta Füi-
pihlerde.. Güney Mindenao adalarında 
müsjüman varlıklar var, orada bile savaş 
var. Ve yine burada medeniyetler kavga-
sında en belirgin, en enteresan örnek Tür-
kiye örneğidir. Çünkü medeniyetler ara-
sında sıkışmış en belirgin memlekettir. Se-
nelerden beri kökeni Türk İslam medeni-
yetinden gelmekle beraber Batı medeniye-
tiyle bütünleşmeyi hedef almış. Entellek-
tüellerin büyük ölçüde desteklediği bu bü-
tünleşmenin Batı entellektüelleri tarafın-
dan reddedilmekte bulunduğu bir Türki-

, ye. Şimdi beliren bazı çizgiler - ki bünu 
son Oslo toplantısında da dikkatla takibet-
tim- dünyanın yeni bir Yalta sistemine, 
düzenine götürülmesi yönünde." Ama bu 
defa askeri manada değil. Bu defa Rusya 
ile Amerikan menfaatinin çatışması değil 
birleişmesi hadisesi ve dolayısıyla Rus-
ya'nın Asya ve Avrupa'nın öncülüğü vazi-
fesine getirilmesi söz konusu. Bu öncülük-
te.iki tane ana unsur görülüyor. Bir tanesi 
İslam dünyasına karşı savunma sınırının 

. Ruslara bırakılması ve bunlardan müslü-
man Türk devletlerinde Rus nüfuzunun 
yeniden belirmesine müsamahayı da" bu-

• nunla. izah etmek lazım. Bunlar İslam dün-
yası içinde bütünleşip veya Türkiye etra-
fında biraraya gelmektense, Rusya'nın yö-



netiminde olmaları daha faydalıdır dü-
şüncesi var. İkincisi de Rusya'nın öncülü-
ğüyle Avrupa'nın toparlanması ve Alman^ 
ya'nm ordaki hegemonya ve üstünlüğü-
nün bir ölçüde kontrol edilmesi, buna mu-
kabil Amerika'nın global olarak Pasifik, 
Atlantik ve ötesinin öncülüğünü ve belki 
liderliğini yapması gibi duman arkasında 
bir tabloyu hissetmek mümküri. Ve aslın-
da Na to içinde yapı lan d a . b u d u r ; Na-
to'nun bünyesini değiştirerek varlık sebe-, ' 

, bini değiştirmek suretiyle yeni bir dünya 
düzeninin bir odak noktası> bir kalesi hali-

• ne getirmek'gibi bazı çalışmalar var. 
Bütün bunlara baktığımız zaman üzü-

cü ve düşündürücü taraf, Türkiye'nin bü-
tün bu gelişmelerin adeta farkında olma-
dığı veya olmak istemediği hadisesi var 
ortada. Hala bir Orta Doğu imkanının açıl- . 
dığını, Kafkasya, Or ta Asya , Balkanlar 
gerçeğinin ortaya çıktığını kabul etmiyor." 

- Hala başı sıkıştığında Ñato'yu adres ola-
rak alır. Faturayı oraya göndermek ister; 
ki adres değişmiştir. Amerika'yı ádres alır,. 
Amerika ise müHefiklere ihtiyacı olmadığı 
mesajını daima veriyor; ki en acısını bize 
verdi. Yardımı başlangıçta 525 milyonS'dı. 
405'e indirildi. Son kongre bunU 354 mil-
yona indirdi. Onu da insan hakları ve Kıb-' 
ns meselesi şartına bağladı. Türkiye halen 
sessiz. Ve düşünün 47 yıldır Türkiye yar-
dım alıyor. Artık insaf edip bir onur mese-, 
lesi haline getirmek lazım ve Türkiye bû-^ ' 
gün halen dahi Batı'nm us lu çocuğu, ne 
deiıilirse evet diyen bir memleket d u n ı - „ 
munda< bulunuyor. Bu acı bir gerçek ola-
rak önümüzde bulunuyor. ' 

Japonların Sony müessesesi başkanı 
olan zat bir kitap yazmış. Kitabı Önce ya- , 
yinlatmadılar. Sakladılar. Amerika'da bul- . 
dum. Kitabın başlığı "Hayîr'Diyebilen Ja- , 
ponya." Kitabında "evet yenildik, mağlub ;/ 
olduk: Atom bombası yedik, hepsi kabul, 
ama diyor, bugün benim Amerika ile ticari . 
ilişkilerimde 50 milyar dólar fazlalık var. 
Amerika'da 1 trilyon dolara yakın yatın-; 
mim var. Dünya yatırımlarında yılda 7Q0 
milyar dolar ile ben, birinciyim. Amerika . 
605 milyar dolar. Ve ben. hala Yes-men 
evet efendimci durumunda olmam" diyor. . 
Japonya artıİç .hayır diyebilmektedir. Şim-
di bütün mesele Türkiye'nin hayatına bü-
nU sokabilmek. Batı, Amerika yardımı in-
diriyor, indiriyor hatte bize vaktiyle 5 Şu-
bat 1975'den Eylül '78'e kadar ambargosu 
var. Bütün Ömrüm önün kavgasıyla geçti." 

O zaman da Türkiye bir ölçüde sessiz. Bir 
ara askeri üslerin faaliyetini du rdurdu . 
Bunu ikaz ettik.- Ve Türkiye özeUikle ken-
disinin ayak seslerinden korkan, büyük 
düşünmeyi reddeden, büyük görmeyi red-
deden ve. kazara kendi ' tar ih inin şuu ru 
içinde büyük işlerde görevi varsa onu da 
kafasına vurmak, susturmak ve sindirmek 
için çaba sarfeden, kendi atalarının İstan-
bul'u fethinden 39 yıl sonra ancak Ameri-
ka kıtasının keşfedildiğinin farkında ve 
şuurunda olmayan ve beyinlerin büyük 
görmeyi unuttuğu, büzülmeye doğru git-
tiği bir memleket. Bunu size üzülerek söy-
lüyorum. Ama tüm bunlarla beraber yine 
istikbal bizimdir. Franşızlann eski dışişleri 
bakanının Avrupa Topluluğu Akdeniz İş-
lerinde bir vazifesi de olmuştu. "Türki-
ye'ye gelmişti. Bir defa GAP'a götürdüm. 
Bana "siz kendinize rağmen büyük güç 
oluyorsunuz," dedi. Doğru. " 

• Ben bu sözü bir vesileyle kullandım,' 
sonra rahmetli telefonla aradı 'Nereden 
buldun bu harika sözü' dedi, sonra kendi-
leri de kullandılar. 21 .yy. Türk yüzyılı ola-
cak. Ve gerçekten de olacak, bundan 'şüp-
heniz olmasın. Yöneticilerin bütün marifet 
ve maharetlerine rağmen- aksi istikamet-
teki* bu gene de olacak. -

Çünkü burada inandığım bir sezim şu-
dur: Biricisi, 89 otonom bölgeyi Rusya bi-
rarada tutamayacak. Bu volkan patlamaya 
devam edecek. Ve Batının bütün gayretle-
rine rağmen bunlar patlayacak, dağılacak. 
İkincisi, Batı artık 200 yılı âşkın bir zamanr 
dan beri dünyaya empoze ettiği kanunu 
yüıütemeyecek. Sanayi ilerdeydi. Emper-
yalizmiyle, ticaretiyle^u bitti. Biati yaşlan-
maya, yorulmaya başladı; teknolojisini ye-
nileyemiyor., Nüfus artışı durdıa. Azalma; 
ya başladı. Allah beter etsin. 20tX) yıhndan 
sonda Batı'da çalışabilen insan oranı %30 
olacak,, %70'i çok yaşlı ve az sai/ıda çocuk 
olacak. Şimdi bile hepsi 70-80'lik yaşlılar. 
Genç nüfus yok. Biz ise 2000 yılından son-
ra 70 -75 milyon, %70'i çalışabilir çağda bir 
n ü f u s a sah ip olacağız . Batı a s l ında 
ekonomisini yürütmek için yine bize kır-
mızı halı serecektir. Bu önümüzdeki 2. 
büyük potansiyeldir. Sonra iiafkaşya, Or-
ta Asya... Oradan lÖO yıl, IŞO yıl uzak kal-
dık. Balkanlarda potansiyel var. Elbette bir 
gürl Ankara'ya bu işleri bilen yetenekli biri. 
gelir. Bu itibarla istikbal - hatta bize rağ-
m e n - İJİzimdir.Eiu^ h u s u s t a da kes in 
kanaatim var. 

Batının tek daya-
nışma harcı olan' 
komünizmin yı-
kılmasından son-
ra yeni bir antitez -
arayışları çok hız-
lanmıştır. Bu anti-
tezin en hassas 
noktasının din ça-
tışmalarına da-
yandırılmak is-
tendiği açıkça gö-
rülmektedir. 
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TARIH ISLAM DEĞILDIR 

Abdülkadir KARAMAN 

İslam'ın bin-
dörtyüz^yıllık 

tarihi içinde ge-
liştirdiği engin 
kült^ ve bilgi 

birikimi; bazen 
İslam'ın anlaşıl-

masına bir en-
gel oluşturuyor. 

Batının kültür ortamında yetişip pop 
şarkıalığmda ününün zirvesine çıktığı 
bir zamanda müslüman olan Yusuf İs-
lam (Eski adı Cat Stevens) geçtiğimiz 
senelerde MUSİAD'da konferans ver-

'mek üzere İstanbul'a gelmişti. Konfe-
ransın sonunda kendisine dünyânın bir 
çok ülkesinde bulunduğunu, bu sebeple 
iyi gözlem imkam bulduğundan bahse-
derek "dünyadaki diğer müslümanlarla, 

" Türkiyeli müslümanlar arasındaki göz-
lemleyebildiği farklı özellikleri" sormuş;, 
ajo'ica bu konuda Türkiyeli müslüman-

. lara tavsiyelerini istemiştim. Bu soruya 
verdiği cevapta: "Türkiye'de müslü-
manların atalarının İslam'a hizmetlerini 
ve tarihi ön plana çıkardıklarını, kendi-
lerinden ziyade geçmişle meşgul olduk-
larını" söylemişt i . Devamla, Kur 'an 
2/134 ayetini okuyarak: "Onlar bir üm-
metti; gelip geçti. Onların kazandıkları 
kendilerinin, sizin kazandıklarınız da 
sizindir. Siz onların yaptıklarından so-
rumlu tutulmayacaksınız" diyerek bitir-
mişti. \ 

Bu olay konferansı dinleyenleri etki-
lemişti. Hristiyan Batı kültürü içinde 
yetişen, irken Rum-İngiliz bir aileye 
mensup bulunan yeni bir müslüman kı-
sa zamanda, çok isabetli bir İslam anla-
yışına kavuşmuştu. Bu beni şaşırtmadı. 
Türkiye gibi, Mısır gibi müslüman bir 
kültür ortamında yetişen müslümanla-
rın, müslüman olmayan kültür ortamla-

rında yetişen insanlara nazaran hazu 
avantajları olduğu gibi; inkar edileme-
yecek dezavantajları da vardı. Müslü-
man olmayan ülkelerin insanları İslam'-
la tanıştıklarında (bilhassa Batılılar) ön-
celikle Kur'an'a önem veriyor, onu öğ-
renmeye, onu yaşamaya çalışıyorlar. 
Böylece Kur'an eksenh bir İslam Kültü-
rü alıyor, tebliğ ve teşhislerinde isabet 
kaydediyorlardı. Yine Kur'an'a dayalı 
bir İslam öğrenimi; basit, sade, doğru 
bir dini anlayışı yerleştiriyordu. 

İslam ülkeler inde yetişen müs lü - . 
manİânn önünde ise bir handikap bulu-
nuyor. İslain'm bindört)mz yıllık tarihi 
içinde geliştirdiği engin kültür ve bilgi . 

• birikimi; bazen İslam'ın anlaşılmasında 
bir engel oluşturuyor. İslam ülkelerinde 
doğan ve yetişen bir insan, yine geçmiş-

, teki müslümanların geliştirdiği bir tef-
sir, meal, hadis, kelam, fıkıh, siyer, ta-
rih, sanat, sosyoloji, biyoğrafi gibi herbir 
dalı için yüzlerce ciltlik kitaplar yazıla-
bilecek farkh görüşlerinin bu kültür dal-, 
lanyla karşı karşıya gelmektedir. Yine ' 
bu sahalarda hizmet veren binlerce ali-
min, mücahidin farklı görüşlerinin bu 
kültür ve medeniyet deryasına kattığı 
değişik ve çeşitli renkleri de eklerseniz; 
karşı kadıya kaldığınız malzemenin bü-
yüklüğü ye çeşitliliği tasavvur edilebiUr. 
Bu durumda' İslam'ı öğrenmek isteyen- ' 
lerin önüne j^zİerce, binlerce kitaptan 

. oluşan bir kütüphane koymak, bunların 



öğrenilmesini şart koşmak, bazen İşla-
m'm öğrenilmesine bir engel oluşturmak- . 
tadin insanlar daha Kur'an'la tanışma-
dan, önlerine çoğunlukla eski toplumla-
rın bilgi, kültür ve tarihlerinden oluşan, 
İslami renkler taşıyan kültür ve medeni-
yet eserleriyle karşılaşmaktadır. Kur'an'ı 
tanımadan, İslam'ın alt kültür şubeleri 
diyebileceğimiz kültürlerle tanışmakta- ' 
1ar. Bazen insanlar, bu kültürel malzeme-
yi okuyup; açık, sade, doğru bir din anla-
yışı yerine; İslam diye atalarının yaşayışı-, 
m eski çağların bilgi seviyesini benimse-
mekte. Bir bölüm insan da; bu uzun ve 
çileli bir İslâini eğitimi göze alamayıp, 
kendine göre doğru bulduğu bir alimin, 
şeyhin veya önderin arkasına takılıp, 
onun anlayışını din olarak benimsemek- -
tedir. -

Halbuki sahabe üç-beş ayet öğreni-
, yor, önu tebliğ ediyor, haitta onun uğrun-
da şehid oluyordu- Onlar direk Kur'an'la • 

. muhatab oldular; onu öğrendiler, başit 
sade ve açık bir din anlayışıyla gayret 
gösterdiler. İnançlarını yaşadılar." Onlar 
ciltler dolusu kitap, binlerce fıkhi, akaidi, 
kelami ve kültürel meisele arasmda boca-
lamadılar. Çölde yaşayan bir bedevi bile 

- İslam'la ve Kur'an'la tanıştığında onu 
açık, basit ve sade olarak anladı."Kur'an'ı 
ancak alimler anlar, ben dinlemem" de-
medi. İşlam'l anlayabildiği kadarıyla, 
Kur'an'dan anladı ve yaşadı. Bu sebeble 
onlar şaşırmadılar ve sapmadılar. Yusuf 
İslam Örneğine dönersek; Yusufİslani gı- ^ 
biler, kafalarında İslâm'ı öğrenmelerini 
engelleyecek bir İslam kültür mirasına 
sahip olmadıklan için, İslam'ı ana ka3ma-
ğı olan Kur'an'dan öğrenme yolunu seç-
mişlerdir. Böylece hem İslam'ı daha ko-
lay anlamışlar, hem de tarihin getirdiği 

. malzeme içinden bir ayıklama uğraşı ile 
zaman kaybetmemişlerdir. 

İşte bugün müslüman olan bir Batıh 
da, aym şekilde İslam'ı Kur'an'dan öğren-
meye çalışıyor ve doğru olanı da yapıyor. 
İlmî olan da budur. Komünizmi öğren-
mek isteyen Kari Marx'm Das Kapital'ini; 
Nasyonal Sosyalizm'i öğrenmek istyen 
Hitler'in Kavgam kitabını; Hristiyanlığı 
öğrenmek isteyen İncil'i okumalıdır. Hal-
buki Hnstiyanlık hakkında yazılmış, ko-
münizm hakkında yazılmış binlerce eser 

Vardır. Bunları okumayâ insanın ömrü 
yetmez. Bu sebeble bir kültürün, bir inan-' 

cm, bir dinin temel referans kitabım, me-
tinlerini o k u m a d a n öğrenmeden , hiç 
kimse o disiplin hakkında doğm dürüst 
bir şey öğrenemez. Çünkü temel kitap 
haricinde okuyacağı her eser; sahibinin 
şahsi ve izafi fikir ve mütalaalarını taşır. 
Her ne kadar temel kitapların yorvm ve 
tefsirlerinde dahi bu tehlike varsa da; 
dikkatli ve karşılaştırmalı bir kaç çalışma, 
ile doğruya en yalan bilgiler ^inilebilir. 

İslam'ın Anlaşılmasında Tarih Engeli 
Yukanda bahsettiğimiz gibi bUinçli kul-

^ lamlmayân bu tarihi malzeme ve birikim, 
İslam'ın âhlaşümasında, kavranmasında 
bir engel oluşturabilir. Halen de günü-
müz müslümanlarının önünde ve günde-
minde bu tehlike vardır. Bu malzemejd 
ve tesirlerini tasnif etmeye çalıştığımızda 
durum daha kolayca anlaşılabilir. « 

Kültür ürünleri diyebileceğimiz en 
önemli tarihi malzemeden biri; peygam-
berimizin vefatından bu yâna bindört-j 
yüzyıldır aydın-ulema tarafından üretil-
miş çeşitli görüş ve anlayış açılarım yan-
sıtan kültür metinleri ve fikirlerdir. Bu 
görüşler için yüzlerce ilim dalı ihdas edü-
miş, binlerce kitap yazılmıştır. Tefsirden 
siyere; fıkıhtan kelam, hadis,, tarih, siya- , 
set, sosyoloji, tip ilimlerine kadar sayılan 

, yüzbinleri bulan kitap ve görüş üretil-
miştir. Bunlann bir kısmi zamanının'si-
yasi ve felsefi cereyanlanhıri etkisinde 
kalmış, bir kısmı dâ zaten çağlarının ve 
toplumlarının problemlerini çözecek, on-
lara' cevap .verecek fıkhi ve fikri çalışma-, 
1ar olmuştur. Bu görüşlerin de etkisiyle 
değişik ve çeşitli mezhepler, anlayışlar ve 
ictihadlar oluşmuş; bunlar bazen arala-
nnda mücadeleye girişmiştir. Belli bir İs-
lami bi l ince u laşmış ; en a z ı n d a n 
Kur'an' ın "Furkan=Doğruyu yanlıştan 
ayincı" olduğunu bilen ve bu mihenk ile 
öğrendiklerini ayıklamaya tabi tutabilen 
insanlara faydalı olabilecek bu malzeme " 
ve kültür birikimi; Kur'an'dan habersiz' 
bir müslüman için handikaptır. Kur'an 

. eğitimi ve anlayışı almamış bir i n ^ n , ne-
yin doğru neyin yanhş olduğunu değer-
lendiremeyecek, yüzlerce, binlerce görüş, 
içtihad ve anlayış arasmda bocalayacak-
tır. Öğrendikçe bocalaması artacaktır. Bu 
birikimden şikayet ediyor değiliz. Bu ta-
rihi birikimi kuUanmasım bilmek, ondan -
istifade etmek, bize önemli bir tecrübe ve 

İnsanlar daha • ^ 
Kvur'an'la tanış-
madan^ çoğunluk-
la eski toplumla-
rın bilgi, kültür 
vĞ tarihlerinden 
oluşan, İslami 
renkler taşıyan 
kültür ve' medeni-
yet eserleriyle j , 
karşılaşmaktadır. 



iyileriyle, 
, kötüleriyle bu 
tarih bize aittir. 

Tarihin geniş tec-
rübe birikimin-
den istifade et-

^ mek a3Trı bir ko-
^nu. Tarih bizim-
dir; ancak tarih, 
İslam değildir. 

d o ğ r u bakış açısı kazand ı racak t ı r . 
Kur'an'i bir şuura ermiş rnüslüman için 
bu görüşler; ufuk açıcı ve anlayış inceliği 
kazandıracak bir malzeme ve değerli bir 
birikimdir. Yine bu malzeme; yukanda-
ki şartla, çağdaş mücadelelere, tecrübe 
ve tarih birikimi taşıyarak, tarihsel bo- , 
yut ve praük kazandınr. Ancak bu tarihi, 
bilgi birikimi, Kur'an'i bakış açısıyla ya-
rar sağlayabilir, avantaja dönüşebilir. 

Bu konuda^ bir başka hata da kavim-
lere ait yaşama biçimlerinin yani kavmi 
kültürlerin, İslami motiflerle karışması 
sonucu meydana gelen yaşama biçimi-
nin, İslam zannedilmesidir. İslam'ı kabul 
eden binlerce kavmin, bir yaşama biçimi 
vardı. İslam kavimleri inkar etmediğin-
den ve onları "gerçeklik=realite", olarak -
gördüğünden dolayı; onların, İslam'a 
aykırı olmayan yaşama biçimlerini de 
değiştirmez. Eskimo yine.kürk giyecek, 
balık avlıyacak; bedevi bir Arap, çölde, 
çölün kanunlarına uygun yaşam tarzı 
benimseyecek; bir Afrikalı sazdan evin-
de oturacak, avcılık yaparak geçimini .te-
min edecektir. Geçmişte de İslam'ı kabul 
eden kavimler böyle yapmaktaydılar.. 
Sonradan gelen kavimler, İslam'ı iyi an-
layamadıklarından; geçmiş kavimlerin» 
veya atalanmn yaşayışını ve gelenekleri-
ni olduğu gibi kabul etmeye başladılar. 
Böylece eski kavimlerin gelenekleri yeni 
İslam'a girenlerce, İslam zannedilmeye 
başlandı. Halbuki bu bir kavim kültü-
rüydü. Her kavim kendi ihtiyaçlarına 
uygun bir yaşam tarzı (beslenme, barın-
ma, üretim vb.) geliştirmiştir. Her top-, 
lum kendi problemlerine çareler aramış 
ve tezler geliştirmiştir. Bu sebeple çeşitli 
yaşam tarzlarını İslam'dan ayırmak zo-
rundayız . Peygamberimizin yaşadığı 
dönemdeki İslam'la, Arap kül türünü 
ayırmak gerekir! Peygamberimiz, içinde 
yaşadığı çağın ve toplumun ortak yaşa-
mını paylaşinış, deveye binmiş, hurma 

.yemiş, entari giymiş, suyunu tahta veya 
toprak kaptan içmiştir. İslam, bu. çağda 
ve toplumda yine aynı şekilde yaşamak 
değildir. Bu saydıklarımız o devirdeki 
Arap toplumunun ortak yaşam tarzıydı. 
Peygamberimiz bu müslüman toplumun 
yaşama tarzının, İslam'a aykırı yönlerini 
Kur'an'da bildirildiği şekilde düzeltmiş, 
dinle alakalı olmayan yaşam tarzına do-
kunmamış, aynen çağdaşı diğer insanlar 

gibi yaşamıştır. Bu sebeple bu iki unsuru 
birbirinden ayırmak zorundayız." Aynı 
şekilde İslam'dan, Selçuklu, Osmanlı kül-; 
türünü, İran kül türünü ayıklamalıdır. 
Ancak bu takdirde İslami bir bakış açısı-
na kavuşabilirsiniz. 

Tarihi malzemenin bizi çokça Ugiledi-
ren bir diğer boyutu; Selçuklu-Osmanlı 
yaşayışı ve İslam anlayışıdır. Ülkemizde-
ki insanlar arasında yaygın kanaat; Sel-
çuklu ve Osmanlının islam'ın en iyi örne-
ğini her sahada gösterdikleri ve yaşadık-
larıdır. İster müslüman aydınlar olsun; 
isterse Batıcı aydınlar olsun bir çoğunun 
İslam yönetimi ve toplumsal düzeni için 
referans kaynağı Osmanlıdır. Onlar için 
Osmanh eşittir islam'dır. Bu kanaat öyle-
sine yerleşmiştir ki; Bafıcı aydınlarımız, 
biraz da İslam'ı yıpratmak gayesiyle, Os-
manlının ve saltanatın hatalarım göstere-
rek,- İslam karşıtı görüşlerine destek arar-
lar. İslam'ın "şura", "emanetin ehil olana 
verilmesi", "biat", "seçim"gibi bir çok ku-
rumunu saltanatla rafa kaldırıldığını id-
rak edemiyenler için böylesi iddialar, on-
ların bilgisizliklerine delildir. Hala birçok 
insanın "İslam'ın padişahlığı getirdiğini", 
"padişahların kardeşlerini katletmesini'' 
İslam fıkhının bir gerçeği; "padişaha kar-
şı serbestçe görüş biHirenlerin siyaseten 
katledilmesini" İslam düzeni zannetmele-
ri, bu bakış açısının sonucudur. Bunlan 
zikrederken, tarihimizi inkar ediyor de-. 
ğiliz. İyileriyle, kötüleriyle bu tarih bize 
aittir. Tarihimiz ve geçmişirniz^ bizim 
ümmet ve millet olarak köklerimjzdir. 
Tarihin geniş tecrübe birikiminden istifa-
de etmek ayrı bir konu olup; bu yazıda. 
mevzu edilmemiştir. Tarih bizimdir; an-
cak tarih, İslam değildir. 

Bu konudaki bir başka hata da bizim 
insanlarımızın "Atalarımız İslama en bü-
yük .hizmetleri yaph", "Biz İslamın hami-
şiyiz", "Türkler İslamın önderidir" gibi 
milliyetçi diyebileceğimiz görüş ye dü-
şüncelerdir. Atalarımız olan Selçuklu ve 
Osmanlıların İslam'a hizmetleri onları 
onurlandırır ve sevabı onlara aittir. Bu 
konuda bir hatalan varsa, bunun hesabı--

^ni onlar kendileri verecektir. Qnlarm to-
runları olmak, bizi sorumluluktan kur-
tarmayacaktır. Ne onların' sevaplan biz-
im günahlarımıza kefarettir; ne de onla-

, n n günahları bizim boynumuza terçtur-
Biz ancak yaşadığımız zaman dilimi için-



de kéndi yaphklanmiz ve yapmadiklan-
mizdan sorumluyuz. Peygamberlerin oğ- . 
lu ve kızı olmak dahi bir ayrıcalık ve 
onur getirmez. Her fert ve toplum kendi 
yaptığının karşılığım'görür. Ayette bildi-
rildiği gibi: "Onlar bir ümmetti; gelip geç-
ti. Onların kazandıklar ı kendilerinin, 

, sizin kazandıklarınız da sizindir. Siz, on-
ların yaptıklanndan sorumlu tutulmaya-
caksınız." (Kur'an, 2-134) • : 

Tarihin İslam'a getirdiği yüklerden 
' biri de çok geniş bir coğrafytf ve tarih di-

liminde etkiye sahip olan islam'a, başka 
kültürlerden kanşan hurafeler ve yabana . 
kiiltür kalıntılarıdır. ' ' , 

Yabancı Kültür Kalıntıları 
ve Gelenekler = 
İslam'ın ana kaynağı Kur'an'ın vahyin-. 
den bu yana 1400 yıl geçmiştin Bu süre, 
içinde milyonlarca insan, birilerce toplum 
İslam'a dahil olmuştur. Önceleri musevi, 
hristiyan, zerdüşt, ateist, hindu, putpe-
rest, şaman, hanif olan, dinli, dinsiz mil-, 
yonlarca insan İslam'la tanışmış ve müs- , 
lüman olmuştur. Bunlara bir de bu insan-
ların kavimlerinin örf ve adetlerini, için-
de yaşadıkları coğrafyanın getirdiği iklim 

. şartlarını, beslenme ve giyim alışkanlık-
larını eklediğinizde; İslam'la karşı karşı-

, • ya,gelen binlerce kül türü zihnimizde 
canlandırmış olursunuz. Bu değişik kayr 
naklardan beslenen, binlerce farklı kültür 
yapısına sahip insanlar, İslam'a girince 

- örf ve adetlerinden, geleneklerinden,-ta- [ 
r ihİerinden birden kopamadılar . Yeni 
kültür ve değer yargılarını benimseyen 

. her toplurn,gibi eski kültür kalıntüarmı 
da^birlikte taşımaya başladılar. Binlerce 
yüın getirdikleri, birden kesilip atılamaz-

. dı. Bir çoğunun atılmasını da, İslam za-
ten istemiyordu- İslam'ın açıkça* yasakla-
madığı kültürel değerler, yeni İslam top-

• lumlanıida yaşayabilirdi- Ancak bir pey-_ 
gamber ve onun yetiştirdiği ashab, top-
lum üzerindeki İslam'a aykırı eski kültür 
kalıntılarını tamamen, temizleyebilirdi. 
Peygamberimiz bu konuda kesin ve ta-

^ vizsizdi.. . • 
"Huneyn savaşma katılan bir grup sa-

habi anlatıyor: Hz.Peygamberle birlikte 
Huneyn'e doğru gidiyorduk. Kureyş put-
perestlerinin o yörede kutsal tanıdıkları . 
büyük bir ağaç vardı. Putperestler, her 
yıl belli bir günde bu ağacın altına gelir7 -

kurbanlan keser, silahlarım ağaca asar ve 
orada bir süre kalırlardı. Bu ağaca, üzeri-
ne"'dUek için birtakım şeyler asıldığından, 
Zatü Envat deniyordu. Ağacın yakımnr 
dan geçerken, biz Hz.Peygambere şöyle 
dedik:"Ey Allah'ın Elçisi, sen de bizim 
için bir ^ t ü Envat belirlesen olmaz mı?" 
Hz.Peygamber şu cevabı verdi: "Allah 
Allah! Siz ne cahil bir topluluksunuz! Siz-
ler önceki ümmetlerin geleneklerini ihya 
edeceksiniz. Sizin şu sözleriniz, Beni İsra-
il'in Hz.Musa'dan put isteyen şu sözü gi-
bidir: "Ey Musa! Şu belde halkımn taptık; 
lan ilahlar türünden bize de bir Uah bul." 
(A'raf, 138) Ebu Şame, bu tip yaklaşımla-
ra konu edilmiş ağaçlann, binalann yıkıl-
masını /Allah 'a imanın gereği sayıyor. 
Bundan'da ilginci Ebu Şame'ye göre bu 
tip ^davranışlara yataklık eden cami ve 
mesddler adlan ne olursa olsun şirke bu-
laşmıştır. Yıkılmalan gerekir. Bu tip mes-
cidler.'Tevbe Suresinin 108. ayetindeki 
mescidlere girer. "Ebu Şame'nin El-Ba'is 
ala İnkari'l-Bide'i ve'l Havadis, 101- 105 
Shf. , . ' . • . 

Bu ayıklama işlemi yapılamadığında; 
bazı münker değerler terkedilse de, İsla-
ma aykırı bazı kültürel unsurlar , yeni 
müslüman olan toplumlar içinde de ya-
şamaya devam etti. Ancak bu aykın de-
ğerler, İslam'a uyum sağlasın diye, İslam-
laştınldı. İranlılar müslüman olunca; eski, 
İran kültüründe büyük bir yeri olan efsa-
nevi halk kahramanı Zaloğlu Rüstem'in 
maceralan, Hz-Ali'ye izafe edildi..Zaloğ- -
lu Rüstem'in maceralan, Hz.Ali'nin kah-
rarnanlıkları olarak anlatılmaya ve efsa-
neleştirilmeye başlandı. Artık Hz.Ali, İs-
lamın kahramanı olmaktan çıkmış, Za-
loğlu Rüstem halini almıştır- İşte bu nok-
tada, İslam'a da, Zaloğlu Rüstem'in hura-
feleri eklenmeye başlanmıştır. Artık Za-
loğlu Rüstem'in hurafeleri, .Hz.Ali'nin 
kalyamanlıklan adını aldığı için kimse-
nin bir i t i razı da o lamazdı . Öyle ya 
Hz.Ali'ye dil mi uzatılırdı.(!) 

İraih'a doğru yayılmaya başlayan İs-
lam, bu coğrafyada U^alc Doğu ve eski 
İran dinleriyle karşılaştı. Bu sebeple bazı-
lan, din değiştirdiğini, müslümanlığı ka-
bul ettiğini ilan etmesine rağmen, islam 
adı altında eski din ve.kültürlerinin tezle-
rini ve menkıbelerini İslamileştirerek^ 
toplümun önüne, koydular- Bu dönemde 
İslam topluluklarına tenasüh inancı (baş-

• ^ Binlerce farklı,. 
kültür yapısına 
sahip insanlar^' 

..İslam'agirince .' 
örf ve adetlerin-
den, gelenekle-
rinden, tarihle-
rinden birden • 
kopamadılar, es- ' 
ki kültM kalıntı-
larını da birlikte , 
taşımaya başla- ^ 

' dılar; 



Aziz kültürünü 
evliyalara, 

mucizeleri de 
kerametlere 

dönüştürdüler. 
Hiemen her 

bölgede bulu-
nan aziz ınezar-. 

ları, birer yatırın 
türbesi oldu. 

. ka bir bedende yeniden dünyaya gelme) 
(1) hulul inancı (Allah'ın insan bedenine , 
girmesi) (2), budizm motifleri (3,) şama- ' 
nizm motifleri (4) girmiştir.. 

Yine İslam ülkelerinde biraz da ka-
sıtlı olarak yahudi hikayecilerin, dini ' 
kıssalar :adı altında Hz.Musa ve diğer 
peygainberler hakkında uydurdukları 
kıssalar anlatılmaya başlanmış, bunlar, . 
masal dinleme alışkanlığı olan halkın 
hoşuna gitmiştir. Fakat her masal, müs-
lüman topluluğun zihnine bir hurafe ek-
liyordu. Hurafelere itiraz eden de pey-

' gamberlere karşı gelmiş oluyordu.(!) 
Aynı olay eski Yunan kül türüyle , 

karşılaşan İslam-Arap, İslam-Türk dev-
leflerinin de başına gelmiştir. Eski Yu-
nan'a ait düşünce ve inançlar İslamileşti-
rilerek(!) topluma enjekte edilmeye baş-
lamıştır. (5) Yunan düşünürlerinin de-
terminist inancı, cebriyeye; diyalektik, 
münazaraya dönüşmüştü. 

Anadolu'ya yerleşmeye başlıyan İs-
lam da a3mı tehlikeyle yüzyüzeydi. Ana-
dolu yüzlerce uygarlığa beşiklik etmişti. 
Zaten eski İslam literatüründe Anadolu, 
Diyar-ı Rum olarak geçmekteydi. Ana- ^ 
dolu'da eski Yunan ve Roma uygarlığı-
nın izleri ve köklü bir Hnstiyanlık ge-
leneği vardı. ' Hıristiyanlık öğretisinde 
aziz kül türü ve mucize geleneği çok 
önemliydi ve geniş bir yer tutuyordu.:, 
(6) Hemen her fethedilen beldede bir 
aziz hikayesi anlatılıyordu. Zamanla bu 
hikayeler, efsaneler haline dönüşmüştü. 
Her bir aziz için büyük mucizeler (!) uy- • 
durulmuştu. İslam, Anadolu'da yayıl-
maya başlayıp, yerleşik eski kavimler, 

• müslümanlığı seçmeye başlayınca, eski 
kültürlerini hemen bir ayıklamaya tabi 

\ tutamadılar. Ama bu aziz kültürünü ev-
liyalara, mucizeleri de kerametlere dö- • 
nüştürdüler. Bunda Anadolu'da İslam'ı 
yaymak isteyen dervişlerin, yerli halka 
şirin görünmek maksadı da vardı. Aziz 
Thedoore, Baba İlyas oldu. Aziz Nicolas, 
Sarı Saltık oldu. Aziz Charalambus'un 
mucizeleri de Hacı Bektaş'ın kerametleri 
haline geldi. (7) Hemen her bölgede bu-
lunan aziz mezarları/ birer yatırın türbe-
si oldu. Halk Onların hikayelerini Brezil- • 
ya dizileri gibi dinliyor, ağlıyor, kendin- • 
den geçiyordu. Hikayelerde neler yoktu • 
ki; havada uçanlar (8), sular üzerinde 

yürüyenler, şarabı suya çevirenler, her 
vakit namazı dünyanın birbaşka bölge-
sinde-kılanlar, fantoma gibi kdıktan kili- ' 
ğa girenler, süpermen gibi süper güçlere -
sahip olanlar, velhasü her bölgenin yatırı 
diğer bölgenin yatırıyla kıyasıya yarışı-
yordu! Her bölge, kendi yatırını en bü-
yük ilan etmişti! Artık evliya ve yatır hi- / 
kâyelerine dönüşmüş azizlerin hikayele-
rinin her biri İslam'a bir hurafe ekliyordu. 
Bu efsanelere itiraz eden, yatırları, kera-
meti inkar etmiş oluyordu.(!) Böylece ef-
saneler ve menkıbeler dokunulmazl ık 
zırhı da kazanmıştı. " . 

Buna 12. ve 14.5^zyıllara ait bazı ör-
nekler vermek mümkündür. Mesela, Ha-
cı Bektaş' ın İ 3 . y ü z y ı l d a Sulucakara-
öyük'te kurduğu tekke, bu havali hnstı-
yanlannm takdis ettiği Saint Charalam-
bus'un kültünü İslamileştirerek kendine 
maletmiş, böylece Hacı Bektaş, Hıristi-
yanlarca da benimsenmişti . Yine aynı 
yüzyılın ikinci yarısında Balkanîar'daki 
Dobruca bölgesinde bir Türkmen koloni-
sinin iskanını sağlayan Türkmen babası 
San Saltık da aynı şeldlde orada eskiden 
mevcut Saint Nicolas kültüyle özdeşleş-
tirilmişti. Son olarak Mecidöizü yakının-
daki Elvan Çelebi Tekke'sinde Baba İlyas 
kültünü örnek verebiliriz. 4. yüzyılda El- ^ ' 
van Çelebi tarafından Saint Theodore ye • 
Saint Georges kültünün yaygın bulundu-
ğu eski Eukhaita köyü civarında kurulan 
tekke, b u kültlerin Baba İlyas'a maledil-
mesine yardımcı oldu. Öyle ki,16.yy.da 
tekkede misafir kalan Avrupah seyyahlar 
Baba İlyas'ııi kim. olduğunu öğrendikleri 
zaman şaşırıp kalmışlardı; zira anlatılan-
ların, yukarıda zikredilen azizlerinkinden 
farkı yoktu. Bu sebeple Baba İlyas ile bu 
azizlerin arkadaş olduğunu söylemek zo-
runda kalmışlardı. İşte Hasluck'un "iki 
taraflı perestişgahlar" dediği pekçok tür-
be, bu anlatılan tarzda, yani eski hristi-
yan aziz kültlerinin Türk veli kültleriyle 
birleşmesinden doğmuştur." (Menakibna-
meler, Ahmet Yaşar Ocak, T.T.K. Basıme-
vi, 1992, shf.17-18) 

Halbuki İslam'ın insanlan doğru dine 
davet konusunda; Kür'an'dan başka mu-
cizelere ihtiyacı da yoktu. Kur'an: 29:51 
"Kendilerine okunan kitab'ı sana indir-
memiz," »nlara yetmedi mi? Şüphesiz ina-
nan bir toplum için bunda bir rahmet ve 



öğüt vardır." diyerek İslam'a girmek iste-
yenlere Kitap'ın (Kur'an) mucizesinin ye-
-teceğini belirtmiştir. Yine inanmak için 
peygaıribelerden ırîîıcizeler isteyenlere 
Kur 'an: "De ki: "Ayetler (mucizeler) 

- O'nun yanındadır. Ben ancak apaçık bir 
uyancıyımiî: (29/50) 
. Tabii ki bu hurafecilik ve kıssâcılığa 
karşı çıkan ve hurafelere karşı büyük 
mücadele veren alimler'de çıktı. Onların 
sesini de sultanlar kesti. Halk bu hikaye 
ve masallarla iyi vakit geçiriyor(!) , sul-

^ tanların işlerine karışmıyorlardı. (Bugün 
dahi egemen güçler'aynı politikayı güde-

' rek halkı teleyizyonİarda din adına, ash 
astarı olmayan hurafelerle, hikayelerle 
uyutmaya devam ediyorlar.) Bu karşılık-
la tartışmalar arasında dinin aslı unutul-
du. Hurafeler ve gelenekler Kur'an'ın ye-
rine geçti. Akla kara, kuruyla yaş,, gerçek-
le yalan birbirine karıştı. Gerçek islam'ı • 
bu toz duman arasmda bulmak, bir hayH-
zorlaştı. Bu insanların bir kısmı, gerçek-
ten salih insanlar ve Allah'ın veli dostlan 
da olabilirdi. Ancak bunların hayatları-
nın bilinmesinin, onların işledikleri se-^ 
vaplarîh, gösterdikleri kerametlerin bize 
ne faydası olabilirdi? Herkes .kendi ka-
z a n d ı ğ ı n d a n s o r u m l u deği l miydi? > 
Kur'an'ın bize örnek alınmasım bildirdiği 

: 'yaşa^ş, Hz..Muhammed'in (S.A.) yaşayışı 
• değil miydi? "Andolsûn, sizin için, Al-
.lah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı 
çokça zikredenler için Allah'ın Resulü'n-
de güzel bir örnek vardır.". (33:217) diyen 
Kur'an, asıl Örnek alınması gereken insa-

""nın Hz. Muhanimed (S.A.)-oldüğunu,' 
. açıkça anlatmıyor mu? ' 

O gün doğru ve gerçek bir din anla)n-
.şı için mücadele veren alimlerin çabala-
rıyla, bu karışma ve katışmanın büyük 
bir bölümü temizlenmiştir. Ancak aynı 
tehlikelerin, zamanımızda da, gündemde 
olduğunu, bilmek gerekir. Bugün de ger-
çeği savunan davetçiler, hurafe ve gele-
neklerin saptırmasına karşı dini ashna, 
yani Kur'an'a döndürerek, bu karmaşa-
nın önüne geçebilirler. Tarihi malzemeyi 
değil, Kur'an'ı öne çıkarmalıdırlar. İslam 
aydırilanran ve alimlerinin saygı duyula-; 
cak görüşleri, anlayişlan etrafında değil, 
Kur'an etrafında toplamimalıdır. Hiç bir 
müslümanın itiraz edemeyeceği referans 
kajmağı Kur'ah'dır. Dünya müslümanla--

nnıh birliği y e beraberliğini de, sağlaya-
' cak Kur'an'dır. Kur'an çağlarüstü ve ebe-

di ilkeler içeren özg;ün İslam'ın temelidir. 
Onun dışındaki tarihi ve kültürel malze-
meler, müsİümanlari aynşt ına ve a)arıcı 
olarak değil; zenginlik vesilesi kabul edil-
meli. Kur'an'ın altıbin üçyüzelli ayeti bü-
tün dünya müslümanlarının ortak pay-
dası, w asgari müşterekleri olmalıdır. (9) 
Altıbiıi üçyüz elli prensipte anlaşabilen 
insanlann, kültür alanındaki farklılık ve 
çeşitlilikleri de onların zenginliği haline 
getirilmelidir. Unutulmamalıdır ki;" dün-
ya müslümanlarının birliğini sağlayacak 
yegane yol'da budur. '.'Allah'ın ipine he-
piniz sımsıkı yapışın. Dağılıp ayrılmayın 
ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini 
hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O, 
kalplerinizin arasını birleştirip^smdırdı 
ve siz O'nun nimetiyle kardeşler olarak 
sabahladınız. Yine siz, tam bir ateş çuku-
runun kıyısındayken, oradan sizi kurtar-
dı. Umulur ki hidayete erersiniz diye. Al-
lah size ayetlerini işte böyle açıklar. " 
(Kur'an; 3:103) " ' 

' DİPNOTLAR , 

• 1. Terias.üh inancı (başka bir bedende 
yeniden dünyaya gelme). Hâçı Bektaş, 
Abdal Musa, Sultan Şucauddin, Otman 
Baba; Muhyiddin Abdal, Pir Sultan Ab^ 
dal. Şeyh Bedrettin, Şah İsmail gibi şahsi-. 
yetleriri menkıbelerinde tenasüh inancı 
vardır. Bu budizmin etkisidir. 

: 2. Hulul. (Allah'ın i ^ n bedenine gir-
mesi inancı). "Budist menkıbeler, Buda-
mn insan olmadan, yahut insan küığmda 

! doğmadaıi önce> Veda panteonunu teşkU 
edén 33 tanndan biri olarak semada ya-
şadığını sonra bir ara kendisini bildirmek 
İçin yeryüzüne inmek istediğini; bunun 
için de Şuddhodana ailesinin bir çocuğu 
olarak doğmaya karar verdiğini nakle-
derler." ' , 

"Hulul inancıyla ilgili asd çarpıcı ifa-
deler Vilayetname-i Otman Baba'da bu-
lunmaktadır. Burada nakledildeğine gö-
re; Otman Baba, Turnacı Baba adındaki 
bir şeyhin tekkesine uğramış ve misafir 
olmuştur ... Yani cisim olarak yaratılma-
dan once ruhlar aleminde insanlara "Ben 

Hasluck'un "iki 
taraflı perestiş-
gahlar" dediği , 
pekçok t^be, 
eski hristiyan 
aziz kültlerinin 
Türk veli kültle-
riyle birleşme-
sinden doğ-
muştur.'! 



Davetçiler, 
hurafe ve gele-

neklerin saptır-
. masına karşı dîni 

aslına, yani 
. Kur'an'a döndü-
rerek, târihî mal-

zemeyi değil, 
Kur'an'ı öne çı-

karmalıdırlar. 

. sizin Rabbiniz değilmiyim?" şeklinde hi-
tap edip onlardan "Evet, Rabbirhizsin" ce-
vabim alan Âllah'm Otman Baba'da tecelli 

• ettiğini gören Turnacı Baba önünde secde 
etti. Zaten müridleri de hep Otman Baha'-
ya Sırr-ı Yezdan diye hitap ediyorlardı. 
Bir defasında da, Varna kadısı tarafından 
tutuklanan müridlerine "Korkman, kork-
man kim boynuzlu koyundan boynuzsuz 
koyun hakkını alıcı verici dest-i kudret 
benim" diye teselli vermiş ve gerçekten de 
onlan kurtarmıştı." 

"Bektaşi Menakıpnamelerinde İslam' 
Öncesi İnanç Motifleri, A.Yaşar Ocak, 
1983,shf.l48-149" 

3 . a) Geyik Şekline Girme 
"Çağatay, müslüman ve hristiyan 

menkıbelerinde geyik şekline girme mo-
tifinin temelinde Buda'nın menkıbelerini 
görmektedir." a.g.e. Shf 158. 

"Buda'ya ait Dantipala menkıbesinin 
az farkla Hz.Muhammed ve Hz.Hamza 
arasında geçen tarihi bir hadiseye uyar-
landığı görülmektedir." age. shfl59. 

b) Ejderhayı öldürme 
"Mesela Sarı Saltık'a yardım eden ve 

mızrakla ejderhayı delen Hızırla Saint Ge-
orges;-ağzından çıkan ateşle ejderhayı ya-
kıp kül eden Hacım Sultan'la aynı şeyi ya-
pan Buda ve nihayet Balçıkhisanndakı ej-

, deri ortadan kaldıran Otman Baba ile yine 
bir kalede üslenen ejderhayı öldüren Ind-
ra arasındaki benzerliği görmemek zor-: 
dur." age.shf.180-

4. Eski kültler: Dağ kültü: 
"O zaman eldeki örnekler gözönünde 

bulundurularak İslam öncesi devirde dağ 
ve tepelerde mevcut olduğuna inanılan 
üstün güç veya ruhların İslamî devirde 
böyle kimliği meçhul evliya haline dönüş-
tüğünü kabul edebiliriz." age. shf 76-77. 

"Eski Türkler'deki dağ ve tepe kültüy-
le alakalı bu motifler, sadece Bektaşi me-
nakıbnamelerinde değil, İslami devirde 
kaleme alman önemli bazı metinlerde da-
hi vardır. Mesela Dede Korkut kitabında 

• kahramanlar sıkıştıktan zaman veya güç 
bir durum ortaya çıktığında, adeta canlı 
bir varlığa hitap'edermişcesine dağlara 

! seslenmektedir. Dânişmendname'de, ka-
firlerle savaşırken şehid düşen Türklerin 
gömüldükleri yerler hep dağ veya tepe 

başlarıdır. Aşık Kerem, Aşık Garip vs. 
halk hikayelerinde Köroğlu gibi halk des-
tanlannda, dağlara hitap eden seslenişler 
vardır. Köroğlu sefere çıkacağı zaman 
dağ bâşlanna bakar; yahut sefer sırasında 
geçit vermeyen bir dağla karşılaştığında 
tepedeki evliyayı yalvarır, 'ancak dağ o 
zaman geçit verir. İşte bütün bunlar dağ 
tepe kültünün halk metinlerine yansımış 
tezahürlerinden başka bir şey değildir." 
age; shf 77. _ ' 

Şamanizm Etkileri: 
a)At üstünde göğe yükselip Tann Ue 

konuşma. "Baba İ^as'ın küçük oğlu Muh-
lis paşa; diğeri onun oğlu Aşık paşa" Tan-
nnın bir suretle insanlara görünmesi Ay-
Mahğus masalında anlatılmaktadır- Bu 
motif Aşık Paşa'ya oradan Menakıbul 
Kudsiye ve Menakıbul Arifin'de Şemsi 
Tebrizi'nin menkıbesinde Kimya Hatun 
şeklinde görüldü diye anlatılmaktadır, 
age. Shf. 113. , 

b) Tabiat kuvvetlerini istediği gibi 
yönlendirme. "Eski Türkler arasmda bU 
şekilde tabiat kuvvetleri üzerinde haki-
miyyet kurabilme telakkisi, İslamiyet'in 
kabulünden çok eskidir. Hunlarda, hü-
kümdar semavi menşeli olduğu için yağ- ' 
mur, kar, dolu yağdırabilme fırtına çıka-
rabilme kudretine sahipti- Göktürkİerde-
de hükümdarın semavi menşeli olduğu 
malumdur... Otman baba bir defasında 

. da, elindeki değneği yere vurur vurmaz 
gökyüzünde bulutlar toplanmış, aniden 
şiddetli bir firtına^karak etraf şimşek pa-
nltılan Ve gök gürültüleriyle dolmuş.ve 

• herkes selde boğulacak hale gelmişti- Ot- • 
man baba bunu kendine fena muamele -
eden Fatih'e kızarak yapmış, hatta onun 
sarayının bir duvarını da yıldınmla hara-
beye çevirmişti... Menakıbul Arifin'de bu 
mahiyette bir menkıbe vardır. Burada an-
latıldığına göre Mevla'na bir gece medre-
senin damında otururken adeta Otman 
Baba gibi birden cezbeye gelerek şiddetli ^ 
bir fırtına çıkartmış ve kuvvetli bir yağ-
mur yağdırarak Konya'yı sellere vermiş-' 
tir. O da bu haliyle sanki aleyhinde dedi-
kodu çıkaran şehir halkına bir ders ver-
mek istemektedir. Bunda da aynı şama-, 
nist ge leneğin etkisini d ü ş ü n m e m e k 
mümkün değildir..." age. Shf-117. 

c) Ateşin yakıalığmdan etkilenmeme. 
"Menakıbul Kudsiye'de anlatıldığına göre 



Köre Kadı adındaki Selçuklu kadısı. Baba ' 
İlyas'ı tahrik ederek ondan bir keramet 
göstermesini ister... Köyün ortasına büyük ' 
bir ateş yakt ı rarak mür id le rden O b a n , ' 
şeyhten müsaade istiyerek ateşin içine gi--
fer. Fakat ateş onu yakmaz ve ne yana yü-
rürse orada ateş söner..." age. Shf.117. 

Eliade ve Harva, Şamanizm hakkında 
yaptıkları araştırmalarda şamanlann bir 
takım sihri tecrübeler sonunda ateşin yakı-
a etkisini yoketme gücünü kazandıklarım . 
tesbit etmiştir." 

Moğol şamanlar ında da görülen bu 
ateşle ilgili tecrübeler, 1258'de Hülagu'nuri 
Bağdat'ı zaptından itibaren Rıfailik tarika-
tına da geçmiş, bu tarihten sonra şuraya 
buraya dağılan Rıfai dervişleri, şamanlar-
dan öğrendikleri uygulamaları göstermeye 
başlamışlardır.. Hatta Mevlana zamanında 
Konya'ya gelen Rıfai dervişlerinin ateş 
gösterileri yaptığım kaynaklar haber veri-
yor, age. Shf. 121. 

5. "Vaktiyle bir padişah varmış. Paraya 
ve altına düşkünmüş. Her vakit tanriya 
"Neyi tutsam altın olsun" diye dua eder-'' 
miş. Bir gün Hızır Aleyhis'selam gelmiş, ne 
istediğini sormuş; o da "Ne tutarsam altın ' 
olsuri",demiş. Hızır "Yarın bu vakitte ab- • 
dest al, Allah'a dua et, neye elini sürersen 
altın olacak'; demiş. Her lieye elini sür-
müşse altın olmuş. Derken ağlamaya baş-
lamış. Hızır gelmiş, niye ağladığını sor- • 
mUş. "Her neyi tutarsam altın oldü'TYiyip 
içemiyorum" diye cevap vermiş. Hızır de-
miş ki "Yarın'yine abdest al; bir ibrik su 
doldur; elini dokundurduğun yerlere sür; 
eskisi gibi olur." P a d i ^ h da öyle yapmış. . 

Bu anlatılan hikaye ayiiıyla Kral Mida--
s'm mitolojisinden aktarmadır. Biliyorsu-
nuz Kral Midas, Tann Dionysos'un yakını 
ihtiyar kılığıridaki Silerios'a iyilik eder. Bu 
Dionysos'un hoşuna gider. Midas'a diledi--
ğini vereceğini söyler. Midas da her do-
kunduğu şeyin altın olmasını diler... Ne 
var ki, sofrasına oturup ekmeği ağzına gö-: 
türüp şarabı içmek istediğinde-ikisi de al-
tın külçesi olur. Midas Dionysos'a yalvanr. 
Dionysos Midas'ı bağışlar; ona Sardes'e 
gitmesini, Paktolps deresinin kaynağına 
çıkmasını ve topraktan fışkıran sularla ba-
şını ve ellerini yıkamasını buyurur. Kral da . 
denileni yapar ve ırmak sularında arınır. 
(M. Şükrü Akkaya; Orta A'nadolu'da Bir 

Dolaşma, Ankara, 1934, Shf. 7) 

6. "Hacı Bektaş'a a t f^ i l en ve bir kadı-
na azıcık unla bitmeyecek ekmekler yap-
mak, Kitab-ı Mukaddes'teki İlya Tsarefat 
şehrine giden İlya peygamberin yine bir 
İcadına bir avuç undan bitmeyecek ek-
mekler yap t ı rma had i ses ine benzer . " , 
Shf.204. 

•Yine az yiyecekle çok kişiyi doyur-
mak", "Körleri gördürmek", "Olü insan 
veya hayvanı diriltmek", "Nefes evladı 
edinmek", "Kuru odunu ağaç haline getir-
mek", "Yerden veya taştan su fışkırtmak", 
"Irmağı veya denizi yarıp geçmek", "Ir-
mak veya deniz üstünde yürümek", hep 
Kitab-ı Mukâddes'te anlatılan hikayeler-
dir. Bunların tamamı ufak tefek farklarla 
Bektaşi menkıbelerinde Bektaşi halife ve 

: rnüridlerine izafeten anlatılmaktadır. 

7. Hacı Bektaş Ürgüp çevresinde yerle-; 
şiyor. Orada daha önce "Charalambus" is-
minde bir din azizi varmış. Halk arasında 
onun menkıbeleri dolaşıyor. Haçı Bekta-' 
ş'm dervişleri onun menkıbelerini alıp Ha-
cı Bektaş'a malediyörlar. age- . ' 

• «' •• ' - . • - • • , [ f • 
8. Havada Uçma .. . • -
"Vilayetname-i Sultan Şucauddin'de: 

... Bir gün sultan müridleriyle otururken 
aniden veçhe gelip herkesin gözü önünde 
bulunduğu yerden havalanarak göğe yük-
selmiş ve bulut lar ın 'üstüne çıkarak bir 
müddet uçtuktan sOnra yine yere inmiş-
tir... Eflâki'nin kaydına göre Mevlana da 
zaman zaman göklere uçuyor, yedi,kat se-' 
mayı dolaşarak oralarda olup bitenleri gö-
rüp geri geliyordu. Pir Sultana ait bir ne-
feste Hz.Ali'nin de havada uçtuğu teren-
nüm edilmektedir. Catherine de Sienne, 
Sainte Therese ve Joseph CUpertinO gibi 
bazı hristiyan azizlerin dahi bu^eki lde 
havada uçtuklanha dair bir çok menkabe 
vardır." age. Shfl81. Bu inanç da budizm 
kajmaklıdır. Bugün bile bazı budist rahip-
lerin yerde'n yükselme konusunda bazı 
gösteriler yaptıklan bilinmektedir. 

9. Besmeleleri ayet me tn ine dah i l 
edilip edilmemesine, bazı cümlelerin bir 
Veya iki sayılmasına, göre'6350 den - 6666 
adede kadar çeşitli sayılar verilrnektedir., 
.Önemli olan altı binden fâzla olduğudur. 

İslam öncesin- -
de dağ ve tepe-
lerde mevcut ol-
duğuna inanılan 
üstün güç veya 
ruhların İslamî ' 
devirde kimliği 
meçhul evliya 
haline dönüştü-
ğünii kabul. 
edebiliriz. 
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Allah ile 
insanlar ara-

smda, dua ve 
ibadetlerin Al-

lah'a ulaşmasın-
da yardımcı 

~ olan aracı/şefa-
atçi varlıklar ol-

duğuna inan-
mak şirktir. 

Arkadaşımız M.Nuri Kaynar'ın 
"Kur'an'da Şirk" konulu çalışmasının ilk 
bölümlerini 1993 yılı içinde yayınlamıştık. 
Bu sayımızdan itibaren bu çalışmanın de-
vamı niteliğindeki incelemesini sunuyo-
ruz. 

DUA VE İBADETTE "ARACILAR" 
EDİNMEK 

A) Kul ile Allah Arasmda Vasıta 
Aramak 

Allah ile insanlar arasmda, dua ve iba-
detlerin Allah'a ulaşmasmda yardıma 
olan aracı /arabulucu/şefaatçi varlık-
lar olduğuna inanmak şirktir. 

Kur'an bu konuyu diğer bütün me-
sajları gibi öyle güzel anlatıyor ki: 

• . ."İyi bil ki Allah'ındır ancak halis 
din! O'nun berisinde (1) birtakım veli-
lere tutunanlar da şöyle demektedir-
ler: 'Biz onlara ibadet etmiyoruz, an-
cak bizi Allah'a yakınlaştırsınlar di-
ye...'" (Zümer:3) 

Allah'ı hakkıyla tanımayan cahil-
ler, kulu Allah'a yaklaşt ına zatlar ol-
duğuna inanırlar... Böylece Kur'an'da 
ifadesini bulduğu üzere apaçık bir şir-
ke düşmüş olurlar. 

Allah (c.c.) Kitab-ı Kerim'inde ken-
disinin herşeyi gördüğünü, işittiğini, 
kula şah damarından daha yakın ol-

duğunu açık açık belirttiği halde... 
"Kullarım sana, benden sorarlarsa, 

ben şüphes iz onlara yakın ım. Bana 
dua edenin, dUa ettiği z a m ^ , duasına 
cevap veririrn. O halde onlar da benim 
çağrımı ^ b u l etsinler ve bana inansın-
lar ki doğru yolu bulabilsinler." (Baka-
ra:186) ' - . .. , 

"Deki: Ben Allah'tan başka çağır-
dıklânnıza/dua ettiklerinize ibadet et-
mekten menolundum..." (En'am:56) 

"Her mescidde yüzlerinizi Allah'a 
çevirin ve dini yalnız O'na has, kılarak 
yalvann." (Araf:29) ' , 

'Allah'tan insana doğru olan sözlü 
konuşma vahiy, insandan Allah'a doğ-
ru olan sözlü k o n u ş m a ise dua 'd ı r : 
Du'a, insan kalbinin Allah ile konuş-
ması, O'nun nimetini ve yardımmı is-

. t e m e s i d i r . : „ 
Allah, ayetlerini indirdiği zaman 

insanın bunlara ya 'tasdik' veya 'tek-
zib' şekl inde cevap vermesini ister . 

' Tıpkı bunun gibi ihsamn du'a ve hare-
keti de Allah tarafmdan cevaplandırıl-
mak ister. 

Başka deyişle insan, arzusunun ka-
bul edilmesi amaayle Allah'a yalvanr. 
Allah'ın insanın yaptığı duaya cevap 
verişine Kur'an'da isticabe denmiştir; 
ki tam "cevap verme", "cevaba hazır ol-
ma" demektir. 

Kur'an'da bizzat Allah, insan ken-



dişine dua ettiği zaman onun duasma 
cevap vereceğini açıklamaktadır: 

"Rabbiniz: 'Bana dua edin, size ce- ' 
vap vereyim' dedi." (Ud'uni estecib le-
kum') (40:60; 2:186) 

Kur'an, isticabe fikrine o kadar bü-
yük önem verir ki duaya cevap verme-
meyi, sahte tannlığın en belirgin işareti 
sayar, kafirlerin Allah'tan başka taptık-
lan tanrılar, onların dualarına cevap ve-
remezler, ibadet edenleri kendilerine ne 

. kadar yalvarsa da onlara karşılıkta bu-
lunamazlar. Onlar kafirlerin dualarını 
işitmezler...(2) ^ -

"Eğer onlara dua etseniz, sizin du-
anızı işitmezler." (35:14)-

"Gerçek dua O'nadır. O'ndan başka 
dua ettikleri hiçbir suretle onlara cevap 
veremezler..."(13:14) ; 

Kur'an'da dua ve şefaat kavramları 
geniş bir biçimde açıklanmıştır. Bunlar 
konumuzla ilgili olduğu halde başlıba-
şına kavram olarak geniş bir inceleme-
ye tabi tutulmaları gerekmektedir. 

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: 
Kur'an'da Allah'tan insana olan ha-

- berleşme vahiy, insandan Allah'a olan 
ise dua'dır. Yukarıda verdiğimiz şemayı 
hiç bir suretle bozucu bir ayete rastla-
madık. • ' 

Du'a ederken Allah'a ulaştırıcı her-
hangi bir aracıya ( top lumumuzdaki , 
'büyük zatların du'ası reddedilmez do- . 

f layısıyla biz onları şefaatçi değU, du'ayı ^ 
ulaştırıcı/ vesile olarak görüyor uz'şek-
lindeki anlayış gibi) ihtiyaç yok. 

- , "Rab'İerinin huzurunda toplanacak-
larmdan korkanları Kur'an ile uyar ki;: 

•"^onların Allah'tan başka bir velileri ve 
şefaatçileri yoktur. Umulur ki sakınır-
lar." (En'am: 51) 

"Rabbin izden s ize - ind i r i l ene 
(Kur'an'a) uyun: O'nun dışındakileri ve-
li edinip de onlara uymayın. Ne kadar 
az öğüt dinliyorsunuz? "(A'raf:3) 

Allah, eks ik le rden m ü n e z z e h t i r , 
İlah'tır, her şey O'na muhtaç, O hiç bir . 
şeye muhtaç olmayandır. (112:1-4; 27:63 
vs.) ' 

Kendisi herşeyi gören, işiten, kula 
" şah damarından daha yakın olandır... 

Yalnız Allah'a güvenen, dua eden ve 
Kur'an'ı kendisine hidayet/rehber ola-: -
rak benimseyen şirkten arınmış bir ima-

na sahip Hanif kullar... İşte sonuç onla-
rmd^ır. 

Oysa; , - ' 
"Allah'tan başka velilere tutuüanla-

nn meseli örümcek meseli gibidir, bir 
ev edinmiştir, fakat evlerin en çürüğü 
de şüphesiz örümcek evidir, eğer bilse-
lerdi. 

Allah, kendisinden başka nelere yal-
vardıklarım/dua ettiklerini bilir. O ga-
liptir, aziz O'dur, hakim O'dur. 

Biz bu meselleri insanlar için veriyo-
ruz. Onlan da, ancak akledenler anlar." 
(Ankebut: 41-43) 

B) Allah'tan Başkasına Yalvarıp 
Dua Etmek ^ ; 

İlahi gücün tamamı Allah'ın elindedir. 
O'ndan başka böyle bir güce sahip-kim-
Se yoktur. Dua elbette, güç ve kudret 
sahibi, yardım etme ve tasarruf-sahibi 
olma gibi şartları taşıyan kimseye yzcçı-
hr. ^ 

Müşrikler, Allah'ın dışında, bu tür 
şartları, vasıfları taşıyan zatların oldu-
ğuna inanırlar. Onlara yönelerek dua ve 
niyaz ederler. Kiendilerine yardım etme-
lerini dilerler. Hanif (şirksiz) bir imana 
sahip olan bir mü'min ise yalmzca Al? 
lah'a yalvarıp, ihtiyacını O'na ^ z e d e r 
ve yalnızca mutlak manada O'ndan yar-
dım dUer.' 

• Müşrikler, yardim ümidiyle, ölülere, 
mezar taşlanna, türbelere ve kutsal say-

'dıkları mahallere giderek orada çeşitli 
ibadetler yaparlar, adaklar keserler (ho-
roz yaygındır), çaputlar bağlarlar, şekil-
ler çizerler, mum yakarlar, orada med-
fun olan yatır ve evliya dedikleri zatlara 
dua edip arzularına nail olmak isterler. 
İnsanların çoğu bilmeden şirke düşer. 
Cahillik insanı şirke götüren en kolay 
yoldur. (6:100) 

Farkında olmadan içinde bulundu-
ğumuz şirkleri farkedince Rabbimize 
tevbe edip, af dilemeliyiz. Allah, bize 
Kur'an'da neleri şirk olduğunu açık açık 
bildirmiştir. Ayetleri okuyunca eğer on-
larlTnuhalif bir hal içerisinde isek gü-' 
nahta cahilce ısrar etmemeli, derhal terk 
(Etmeliyiz. Çünkü sonradan pişman ola^ 
cak yine biz oluruz. (Kehf:38-42; Cin: 2, 
20) \ ^ . V ^ , 

Kur'an'da 
Allah'tan insana 
olan haberleşme 
vahiy, insandan 
Allah'a olan ise 
duadır. 

t 

k 



Şirk inancı in-
sanlara Peygam-

berin ölümsüz 
olduğunun ya-

nında evliya ve 
şehitlerin de 

ölümsüz olduğu-
nu, fakat bunla-

nn gizli yaşadık-
larını kabul 

ettirmiştir. 

Allah'tan başkasına dua etmenin ve 
onlardan yardım beklemenin nasıl .bir 
şirk olduğunu ayetlere bakarak düşü-
nelim: , ' r 

"Allah'tan başkasma (yalvaran) dua 
edenden daha sapık kim yardı r? Yal-
vardıklan o kimseler kıyamet gününe 
kadar onlara cevap veremezler. Ve on-

. l ann yalvarışlarından habersizdirler." 
(Ahkaf:5) -

"Kendileri yaratılmış olduklan hal-
de, hiç bir şey de yaratamayan şeyleri 
Allah'a ortak (şirk) mi koşuyorlar? Oy-
sa onlar ne onlara yardım edebilir, he 
d e k e n d i l e r i n e y a r d ı m edeb i l i r -
ler."(A'raf:191)-. 

"Allah'tan başka dua ettikleriniz si-
zin gibi kullardır."(A'raf:194) 
_ "Yalnız saha ku l luk eder , ya lnız 
senden yardım dileriz." (Fatiha:5) 

"Allah'ı bırakıp da dua ettikleriniz 
size yardım etmeye muktedir olamaz-
lar; onlar, kendilerine bile yardım ede-
mezİer." (A'raf:197) 

Allah'tan başka dua edilen ye ya-
d ı m bek lenen zat lar ın baş ında Al-
lah'ın Resulü gelmektedir . Maalesef 
t o p l u m u m u z d a m ü ş a h e d e ett iğimiz 
gibi Hristiyanların İsa'yı ilah edin-
mesine yakın bir hal üzerinde insanı-
mız. • -

Şöyle ki: Cahil insanımız dua eder-
ken "Ya Rabbi, Ya Rasulallah" diye du-
aya başlamaktadır. Bunun sebebi, bi-
rinci olarak "Rasülüllah" kelimesinin 
anlamını bi lmemek, ikinci olarak da 
Rasülüllah'ın ölümsüz olduğu, herkesi 
görüp-gözettiği ve ümmetin yardımına 
her an koştuğu inancıdır. Hura fe ve 
ş i rk inanc ı i n san la ra P e y g a m b e r i n 
ölümsüz olduğunun yanında evliya ve 
şehitlerin de ölümsüz olduğunu, fakat 
bunların gizli yaşadıklarını, herkesin 
onlan görmesinin mümkün olmadığını 
kabul ettirmiştir. 

Oysa, Peygamberin ölümlü oldu-
ğunu şu ayet bize açıkça göstemekte-
dir: 

"Muhammed, yalnızca bir elçidir. 
O'ndan önce de, elçiler gelip geçmiştirr 
Öyleyse şimdi. O, ölür veya öldürülür-
se topuklarınızın üstünde geri mi dö-
eceksiniz? Kim topukları üstünde geri 

dönerse, Allah'a hiç bir şekilde zarar 
veremez. Allah şükredenleri; mükafat-
lândıracaktır." (Al-i İmran: 144) 
. Hz.EbuJjekir'in yaptığı söylenen şu 
konuşma gerçekten güzel bir açıklama-
dır: 

Muhammed (S.A:V.) ölmüş ve saha-
belerde bir üzün tü bir şok vardır. Bu-
nun üzerine Hz. Ebubekir: "Herkes bil-
sin ki Muhammed ölmüştür. Kim Mu-
h a m m e d ' c t a p ı y o r s a O b e ş e r d i v e 
öldü. Kim de Allah'a tapıyorsa bilsin ' 
ki O, hay)ml k a y y ü m d ü r Kendisinde 
başka ilah olmayan tek Allah'tır." açık-, 
l amas ı ve y u k a r ı d a k i ayet i o k u m a s ı 
sahabeyi "islam toplumunu" kendin'fe 
getirmişti. 

Şehitlerin "ölümsüzlüğü" ise dünye- -
vi bir ölümsüzlük değil, Allah katında-
ki ölümsüzlükleridir. (Al-i İmran:169) 
Bunu anlayamayan kimseler şehitlerin 
ölmediğini, gizli gizli ortaya çıkıp sa-
vaştıklarını, sonra tekrar mezarlarına 
g id ip yat t ıklar ını zanneder le r . Oysa 
ölüm bir keredir. Sonrası ise ahiretteki 
diriliştir. (16:38-39; 22:7; 33:16; 30:25; 
75:1^; 79:1-5; 84:16-19) 

Evliya ve hı'zır olarak adlandırı lan 
ölümsüz şahıslar ise gerçekte yaşama-
yan kimselerdir. Halk bunlara bir ilah 
gibi inanır ve her yerde hazır-nazır 0I7 
duklannı, insanları gözetlediklerini, ba-
zen koruyup bazen onlara yardım ettik-
lerini zannederler. Dünyamn varhk se-
bebinin o zatlar olduğuna inanırlar. Al-
lah'ın dünyayı onların yüzü-suyu hür-
metine ayakta tuttuğunu, yoksa çoktan 
helak edeceğini söylerler. 

Bunlar batıl inançlardır. Allah, dün- ' 
yayı kendi iradesi ile ayakta tutmakta-
dır. O'nun iradesine mani olacak veya 
değiştirecek hiçbir zat olamaz. Allah 
dünyanın ve evrenin işle3dşi ile ilgili ka-
nunlar koymuştur. Evren bu kanunlarla 
ayak ta d u r u r . Al lah ' ın o to r i t e s inde 
hiçbir kimsenin ortaklığı yoktur. Dola-
yısıyla Allah' tan başkasına, sanki bir 
güce sahipmiş gibi d u a etmek şirktir. 
Ölülerden medet u m m a k cahiliye sa-
pıkhklarındandır. Bir mümin kesinlikle 
bu tür davranışlardan uzak durmalıdır. 
O, yalnızca Rabbinden dilekte bulun-
malı, O'na yönelmeli ve O'na dua etme-



lidir.O) -
"Yahut d u a ettiği zaman darda kal-

mışa kini yetişiyor da kötülüğü (onun 
üzer inden kaldırıp) açıyor ve sizi (es-
kilerin yerine) ye ryüzünün hakimleri 
yapıyor? Al lah ile beraber başka bir 
ilah mı var? N e d e az düşünüyor su -
nuz. -

Yahut karanın ve denizin karanlıkla-
rı içinde size yol gösteren kim ve rah-
m e t i n i n ö n ü n d e r ü z g a r l a r ı m ü j d e c i 
gönderen kim? Allah'ile beraber bir ilah 
mı? Haşa, Allah" onların koştukları or-

• taklardan çok yüced i r / o eksiklerden" 
uzaktu-." (Neml:62-63)' 

"Biliyorsanız söyleyin her şeyin mül-
kü ve yönet imi el inde olan, ko ruyup 
kollayan fakat kendisi korunup kollan-
mayan kimdir?" de. 

"Her şeyin yönet imi Allah'a aittir" 
diyecekler. "O halde nasıl kandırılıyor-
sunuz" de." (MMü'minun: 88-89) (4) 

C) Allah'tan Başkasını Vekil Edinip 
O'na Bağlanmak: ^ 

"Mü'min kendisine Allah'ı vekil edinip, 
O'na teslim olmalı ve hayatını O 'nun 
emirleriyle yönlendirmelidir. 

"Hakimiyet 'yalnızca "Allah'a aittir, 
ben O'na bağlandım (tevekkül ettim), 
bağlanmak isteyenler O'na bağlansınlar 
(tevekkiîl etsiler)." (Yusuf 67) 
• Müşriklerle olan mücadelemizde ba"̂  
kın Rabbimiz ne buyuruyor:* 

"Sen o n l a r d a n uzak laş ve Allah'a 
bağlan, korucuyu/vek i l olarak AHâh 
yeter!" (Nisa:81) 

Kendilerini 'kurtulmuşlar' olarak gö-
ren ve kendi bağlandıklarına bağlanma-
yanın kurtulamayacağını iddia edenler 
ve bunu Kitab'a dayandıranlar vardır. 
Kur'an ışığında aklederek yeniden inan-
cımızı değerlendirmeli ve 'hurafe kültü-
rü karışmış ise 'vahye' itibar ederek de-
ğiştirmelidir. Kurtuluşumuz Kur'an ışı-
ğında şirkten ar ınmış bir imanla Al-
lah'a bağlanmak, emir ve yasaklarına 
uymaktır.(Nahl:89;En'am:51;En'am:114-
115;İbrahim:2) . 

"Gerçek mü 'min ancşk o kimseler^ 
dir ki, Allah anılınca kalpleri ürperir , 

' ' kendilerine okununca imanları 

• artar ve onlar yalnızca Rablerine güve-
nirler. (tevekkül eder, bağlanırlar) (En-
fal:4) - - -

' "... Beni, b ı rak ıp başkâ l ı r ın ı veki l 
edinmeyiniz." (İsra:2) ' 

. Her gün defalarca Fatiha suresini 
o k u y u p 'Rabbim,' sadece sana kul luk 
/ ibadet eder, yalnız senden yardım di- • 
leriz." diye Allah'a söz vermemize rağ-
men, büyük bir çoğunluğun anlamadan 
bilinçsiz bir şekilde okuduklar ı , anla-
yanların da atalarını körü körüne izle-
mele r inden dolayı bu söz h e p ihmal 
edilegelmiş... v 

; Peygamber ve din adamlanm Allah "^-
ile pazarhğa oturtanlar akülanıiı kullan-
madıkları (2:44), Allah'ın ayetlerinden 
yüz çevirip atalarını körü körüne takip 
ett ikleri( 2:170), Kur 'an ' ın rehber l iğ i 
(14:2; 27:77) yerine bu lundukla r ı dü-^ 
rumda ısrar ettikleri için (2:170) O he-
sap günü geldiğinde neye uğradıldanm 
şaşıracaklar! 

"Allah'a yalan uyduran, ya da O'nun • 
ayetlerini ya lan layandan daha zal im 
kim olabilir? Zal imle k u r t ü l ü ş y ü z ü 
görmezler. . ' 

Hepsini topladığımız, sonra or tak . 
koşanlara: "Hani sandığınız ortaklannız 
nerede? " dediğimiz; .. • ' . 

Sonra onların: "Rabbimiz Allah'a 'an-
dolsûn ki biz ortak koşanlardan değil-
dik." demelerinden başka çareleri kal-
madığı gün; ' 

(O zaman) bak ki, nasd kendilerine 
• karşı yalan söyledUer ve uydurdukları 

şeyler kendilerinden sapıp (uzaklaşıp) 
gitti." (En'am:21-24) 

Gerek toplumumuzda gerekse diğer 
toplüriilarda tarikatlardaki sistem özetle 
şudur: ' , 

. , İşleyiş ve yönetim açısından feodal-
dir. Şeyhlere karşı kayıtsız şartsız bir 
i taat vardır . Şeyh adeta dokunulmaz , 
söylediği eleştirilmez karşı gelinmez, 
söylediği herşeyde bir hikmet olan ilahi 
bir konuma sahiptir. Ölü, ölü yıkajncısı- . 

. na karşı koymadan nasıl hareketsiz tes-
lim olursa işte müritler de şeyhe adeta 
böyle bağlanırlar. Şeyh, müritlerinin her 
şeyine karışabiUr, onları yönlendirebilir. 

"Hatta o n l a r ^ ö z e l hayatlarına bile m ü - . ^ 
« dahale edecek kadar ileri gitme yetkisi-

Kur'an ışığında 
aklederek yeni-
den inancımızı 
değerlerdirmeli 
ve hurafe kültü-
rü karışmış ise 
'vahye' itibar 
ederek değiştif-
melidif. - ' 



\ 

Peygamberi 
Allah ile pa-

zariığa oturtan-
lar, akıllarmı 

kullanmadıkla-
rı, Allah'ın ayet-" 
lerinden yüz çe-

virip atalarını 
körü körüne ta-

kip ettikleri için 
hesap günü ne-

ye uğradıklarını 
şaşıracaklar. 

ne sahiptir. ' • 
Oysa mü'min kendisine Allah'ı ve-

kU edinip, O'na teslim olmah ve haya-
tını O 'nun emirleriyle yönlendirmeli , 
değil miydi? 

İşte, Allah'ı bırakıp, bizim gibi zat-
lara itirazsız bağlanmak şirktir. 

"Hakimiyet yalnızca Allah'a aittir, 
ben O'na bağlandım (tevekkül ettim)', 
bağ l anmak ( tevekkül etmek) iste-
yenler O'na tevekkül etsinler." (Yusuf: 
67) V . 

Allah'ın dışında "veli" edinenlerin 
sürekli papağan gibi tekrarladıkları şu 
cümle: 

"Şeyhi olmayanm şeyhi şeytandır." 
cahilce söylenmiş, delili olmayan, in-
sanların içinde bulunduklan şirki haklı 
çıkarmak için uydurdukları bir sözdür. 
BakahmRabbimiz bu hususta ne diyor: 
"Sen onlardan uzaklaş ve Allah'a bağ-
lan, koruyucu (vekil) olarak Allah ye-
ter!" (Nisa:81) . 

Kendilerini kurtulmuş gören insan-
ları tevbe etmeye çağırıyoruz. Kurtuluş 
yâlnızca Allah'ın kitabına bağlanmak-
tadır . (Nahl:89; En'am:114-115; İbra-
him:2) ' 

"Gerçek mü'min ancak o kimseler-
dir ki, Allah anılınca kalpleri ürperir, 
ayetler kendilerine okununca imanlan 
artar ve onlar yalnizca Rablerine güve-
nirler . ( tevekkül eder , bağlanırlar .)" 
(Enfal:4) • 

..."Beni b ı rak ıp başka la r ın ı veki l 
edinmeyiniz." (İsra:2) • , 

"İnsanlardan kimi de Allah'a bir ke-
na rdan (dînin b ü t ü n ü n e inanmadan) 
ibadet eder... • ' • • ~ 

Allah'ı bırakıp, kendisine ne zarar, 
ne de yarar veremeyen şey yalvarır. İş-
te (doğru yoldan) tam sapma budur." 
(Hael l -12) 

Bu ayetten açıkça anlıyoruz ki dün 
Mekkeli müşrikler evliya edindikleri 
ve "bunlar bizim şefaatçilerimiz" de-
dikleri için sapmışlar, Allah'a şirk koş-
muşlar, bugün de insanlar ve ne acıdır 
ki müş lüman o lduğunu söyleyip her 
gün defalarca fatiha suresini, okuyup ^ 
"Rabbim, sadece sana k u l l u k / i b a d e t 
eder, yalnızca senden yardım dileriz." 
demelerine Ve Allah'a söz vermelerine 

. • y • 
rağmen, büyük bir çoğunluğunun anla-
madan bilinçsiz bir şekilde okudukları, 
anlayanların da 'atalarını körü körühe 
izlemelerinden dolayi bu söz hep ihlal 
ediUr... Ve yüzyıllar geçse de bugün de 
peygamberlerini, şeyh ve evliya dedik-
leri zatları ilahlaştırarak "bunlar bizim 
şefaatçUerimiz"dir sözü değişmemiştir. 

DİPNOTLAR 

(1) Allah denilince kendisinden daha 
ilerisi, daha yücesi, daha ötesi mümkün 
olmayan en mükemmel zat denilmiş ol-
duğu için Allah'ın üstünde ilah iddiası-
na kalkışmak söz konusu olmamıştır . 
Şirk koşanlar hep Allah'ın m a d u n u n - . 
d a n / O ' n d a n aşağıda başka veliler, ha-
miler tutmak isterler. 

(Elmalı l ı H a m d i Yazır ; H a k Dini 
Kur'an Dili, Kur'an'ı Kerim ve meali, İs-
lamoğlü Yay. Zümer:3'üh notu.) 

I . 

(2)İzutsu, Toshihiko: Kur'an'da Allah 
ve İnsan çev: Süleyman ateş: .s.l82;, 186 
KevserYay., Ankara. 

(3) K u r ' a n Ö k u l u , Hanif Yay. c . l 
S.333 • 

(4) Ayrıca bu konu ile ilgili d iğer 
ayetler için bkz. Rad:33; Sebe:22; Ma-
ide:76; Furkan:2-3; Yunus:106; İsra:51; 
Fussilet:48 ' 

* Allah, kendi kel imelerini insana 
yöneltir. Doğrudan peygambere ve do-
laylı olarak da insanlığa tevcih eder. 

* "Allah'tan başkalanm, ihtiyaçlarına 
karşı yard ım eder, yararları dokunur , 
işlerini görür, tehlikeden kurtarır diye 
veli, sahip /dos t , hami edinerek mabut 
edinenlerin mesel olacak halleri, örüm-
ceğin mesel olmuş haline benzer." Nite-
kim örümcek evinin çürüklüğü meşhur 
meseldir! 

(Elmalılı, H.Yazır, Hak Dini Kur'an 
DUi, Kur'an'ı Kerim ve Meali, İslamoğlu 
Yay. Ayet'in notu.) • 



KAVRAMMR 

Kur'anî Kavramlar 
İSTİĞFAR 

Mustafa AYDIN 

Kur'an'a göre 
doğru yanlış her 
türlü eylem, bir 
istiğfar sebebi-

, dir. Bir başka de-
yişle bir ibadet, 

bir yöneliş ge-
rekçesidir. 

Ârapçada (G.F.R.) bağışlamak anla-
mındaki bir kökten gelen bu kelime> 
(fiil hallerinin ve gafur, gaffar, mağfi-
ret fo rmlar ın ın yan ında) Kur ' an 'da 
yaklaşık 40 yerde istiğfar kalımında 
g e ç m e k t e d i r . B i r y a k 1 n 11 ğ 1 
dolayısıyla çoğu kere tevbe ile birlikte 
k u l l a n ı l d ı ğ ı n d a n . gene;lde a y n ı 
a n l a m d a . o l d u ğ u s a n ı l m a k t a d ı r . 
Kavramın kökü olan (gafera) bağışla-

, mak aıî: mınâ gelir "ve Kur'an'da 190 
civannda ayet Allah'ın bağışlayıcüığı-

j ı ı (gafur olduğunu) ifade ederek son 
bulur. (Mesela bkz.' Kasas/ lö, Sad/25, 
vb.) Bu durum aym kökten gelen deği-
şik kalıplarla vurgulanmaktadır. Alİah 
ga fu r 'dur "günahları bağışlayandır', ' 
(Mü'min/3), gaffar'dır "günahları zi-
yadesiyle bağışlayandır" (Tah'a/82). -

Bütün bunlar Allah'ın sıfatlarıydı. 
Kula düşen ise affedilme isteğinde bu-
lunmakt ı r ki, bu, bizim burada asıl 
üzerinde durmayı düşündüğümüz is-
tiğfar kelimesi ile ifade edilmektedir. 
Gerçekten de istiğfar, sözlükte bağış-
lanmak istemek, af dilemek, yarhğan-
ma talebinde bulunmak anlamlarına 
gelmektedir. Sözün kısası, mağfire Al-
lah'a, istiğfar kula ait eylemlerdir. Ve 
hemen her kav ramda g ö r d ü ğ ü m ü z 
ikili i l i şki , bu k a v r a m d a da 
gaye t - açık o la rak g ö r ü l m e k t e d i r . -
istiğfar, iyi müminin özelliklerihden"" 

birisidir: "(Allah) sabredenleri, doğru 
- yo lda o l a n l a r ı , ' h u z u r u n d a b o y u n 

eğenleri, kendisi için harcayanları, se-
herde istiğfar edenleri (görür)" (AW 
İmran/17). "Annanlar) seherde istiğfar 
edenlCTdir" (Zariyat / İS) . 

İlgili ayetlerin bütünlüğüne baktı-
ğımızda istiğfarın, birbiriyle bağlantılı 

• iki anlamı (ya da yönü) dikkatimizi çe-
Idyor: • ' 

1)Bir g ü n a h a d ü ş m e y e karş ı Al-
lah'tan yardun dileme. 

2) İşlenmiş bir günahın Allah ' tan 
bağışlanmasını dileme (yani tevbe et-
me). 

Allah'ın isteği dışında gerçekleşen 
ve kul açıs ından o lumsuz bir eylem 
olan "günah" ekseni, tevbe ve istiğfarın 
ortak yönü, ilgi noktasıdır. Ancak tev-

• benin konusu olan eylem, olup bitmiş 
bir eylem ^iken, istiğfarınki daha kap-
samlı bir biçimde (ve tevbemn yanm-
da) gerçekleşebilecek günahlara karşı> 

, Allah'a bir sığınma, yardım dileme iş-
l emid i r . /Bunun b a z e n tevbe , b a z e n 
yarlığanma yönü ağır basmakta veya 
biri diğerine göre öncehkte olabUmek-
tedir. Şu ayetler bu iki çizginin farklıh-
ğını vurgulamaktadır lar : "Onlar hala 
tevbe edip ondan istiğfarda bulunmu-
yorlar mı?" (Maide/74). Yâni onlar ön-
ce, işledikleri günahın bağşlanmasım 
isteyip, sonra yem düşebUecekleri gü-



istiğfar/ 
bilvesile inanç, 
düşünce, his ve 
eylemlerde bir 
istikrar talebi, 

korunma 
isteğidir. 

nahlara karşı -Allah'tan yardim ve yar-
lığanma istemiyorlar mı? "Ve Rabbinize 

_ istiğfarda bulunup sonra tevbe edesiniz 
ki, sizi belirtilmiş bir süreye kadar (arm-
mış olarak) yaşatsın" (Yunus/3). Yani 
önce, günaha düşmeye karşı Allah'tan 
yardım dileyin ve arkasından mevcut 
günahlanriızm bağışlanmasını isteyin. 

Belirtilen bu son nokta, hemen bü-
- t ü n p e y g a m b e r l e r e v a h y e d i l m i ş t i r : 

"Hud, kavmi Ad'a: Ey kavmim, Rabbi-
nizden mağfiret dileyin (istiğfar edin) 
sonra ona tevbe edin ki gökten üzerini-
ze bol bol rahmet göndersin, kuvvetini-
ze kuvvet katsın" (Hud/52). Aym süre-
nin 61. ayetinde Salih peygamber kavmi 
Semud'a aym şeyi söylüyor. 

Kur'an'a göre doğru yanlış her türlü 
eylem, bir istiğfar sebebidir. Bir başka 
deyişle bir ibadet, bir yöneliş gerekçesi-
dir. Mesela Davud Peygamber iki kar-
deş arasındaki koyun davasına baktık-
tan sonra "Kendisinin denendiğini san-
dı ve Rabbine istiğfarda bulundu. Eği-
lerek secdeye kapandı ve (bize) döndü" 
(Sad/24). Burada Davud aleyhisselam, 
verdiği bir kötü kararın günahının ba-
ğışlanmasından çok, imtihan edildiğini 
sandığı bir konunun sonucundan yar-
d ım ve yarlığanma talebinde bulunu-
yordu. • 

Demek ki istiğfar, teşbih gibi kötü 
olduğu kadar en iyi görünen konumda 
da yapılır. Nasr Suresinde Allah, Pey-
gamber ' ine insanların dalga dalga İs-
l a m ' a g i rmes i k a r ş ı s ı n d a k e n d i s i n i 
^'hamdi ile teşbih etmesini ve istiğfarda 
bulunmasını" istiyor. Burada istiğfar, 
bilvesile inanç, düşünce, his ve eylem-
lerde bir istikrar talebi, korunma isteği-
dir . Bununla İslam'ın büyük yayılışı 
karşısında düşülebilecek zaaflara karşı 
korunma arzusunda bulunulmakta, ola-
yı doğrudan Allah'a bağlayarak ibadet 
bilinci z inde tutulmaktadır . Şüphesiz 
(yukarıda da belirtildiği gibi) istiğfarda 
yapılmış günahın bağışlanma isteği (ya-
ni tevbe) de vardır: "Ve onlar, bir kötü-
lük yaptıkları ya da nefislerine zulmet-
tikleri zaman Allah'ı hatırlayarak he-
men is t iğfarda bu lunur la r" (Al-i İm-
ran/135) ayeti buna işaret etmektedir. 

Tevbeyi herkes kendisi için yapar, 
istiğfar başkaisı için de olur. Ancak bü 

"başkası" mümin olmalıdır. "İbrahim'in 
babası için istiğfarda bulunması, sadece 
ona yaphğı bir vaaâden dolayı idi. Fa-
kat o n u n bir Al lah d ü ş m a n ı o lduğu 
kendişine beUi olunca ondan uzak dur-
du." (Tevbe/114). Peygamberler, çevre-
sindeki m ü m i ^ e r için istiğfarda bulun-
muşlard ı . Bu çerçevede Ya'kub Pey-
gamber oğullarma "Sizin için Rabbime 
istiğfar edeceğim. Şüphesiz o bağışla-
yan .esirgeyendir." (Yusuf/98) demişti. 
Allahü Teala Hz.Peygamber 'e hitaben 
de " (Ey peygamber) bazı işleri için izin 
istedikleri zaman o müminlere izin yer 
ve onlar için istiğfarda bulun" (Al-i İm-
ran/159) buyurmaktadır. Yani izinli de 
olsalar bu peygamber yanından uzak-

- laşma onlar için bir sorüna dönüşme-

Bu arada melekler de başkası için is-
tiğfarda bulunmaktadüar: "Arşı taşıyan-
lar ve onun çevresinde bulunanlar, Rab-
lerini överek teşbih ederler. Ona inanır-
lar ve müminler için şöyle istiğfarda bu-
lunurlar: "Rabbimiz rahmet ve bilgi ba-
kımından herşeyi kapladın. Tevbe edip 
senin yoluna uyanları bağışla, onlan ce-
hennem azabından koru." (Mü'min/7). 
"Nerdeyse gökler (Allah'ın azametin-
den) üstlerinden çatlayacaklar. Melekler 
Rablerine hamd ile teşbih ederler, "yer-
dekiler için de istiğfarda bulunurlar. Şu-
nu iyi bilin ki Allah, çok bağışlayan, çok 
eisirgeyendir." (Şura/5). 
- Sonuç olarak denebilir ki istiğfar, 

olup bitmiş ya da gerçekleşebilecek tüm 
günahlara karşı Allah'tan yarlığanma, 
yardım ve af talep etmedir. O müminin 
güzel hasletlerinden birisidir. Bir başka' 
inanan için bile yapılabilir . Melekler 
müminler için, peygamberler ümmetleri 
için yapage lmiş l e rd i r . İs t iğfar kula , 
mağfiret Allah'a aittir. "Allah, esirgeyen 
ve bağişlayandır"(Nisa/Î10). Üstelik is-
tiğfar, diğer ahlaki eylemler gibi inşam 
ardındıran sürekli bir işlemdir: "Kendi-
lerime hidayet geldiği zaman insanları 

' inanmaktan v e Rablerine istiğfar etmek-
ten alıkoyan şey, ancak öncekilere uy-
gulanan sünnetin (inkarlarına karşılık 
bir cezanın) kendilerine ulaşması yahut-
ta azabın açıkça karşılarına gelmesidir" 

, (Kehf/55). Yoksa mümin i is t iğfardan 
alıkoyan bir başka engel olamaz. 



T Ü R K İ Y E ' D E N . . . 

YOLSUZLUKLAR SİSTEMİ KEMİRİYOR 

RıfatKÜÇÜK 

ö z a l tarafından 1989'da Ameri-
ka'dan Türkiyejye çağırılan ve Em-
lak Bankası Genel Müdürlüğü'ne 
getirilen Engin Civan 19 Eylür94 
günü (o günlerde) polis olduğunu 
söyleyen bir kişi tarafmdan kurşun- \ 
lanınca İSKİ'den sonra ülke günd^ 
mini meşgul edecek bir başka yol- ' 
süzluk olayı gündeme gelmiş ve-
haftalarca tartışılmıştı. . • 

,01ay gazetelere "Özal'ın adam-
larının kanlı savaşı" gibi. başlıklarla 
yansıdı. İlk günlerde polisin verdiği 
l>ilgiye göre batık müeahhit Selim 
Edes Emlakbank Genel Müdürü^ol-
duğu dönemde Engin. Civan'a/ken-
disine açacağı çok büyük miktarda 
kredi için 5 milyon dolar komisyon . 
vermiş, ancâk Civan krediyi 'açma- , 
yınca Edes parasını geri alabilınek • 
için yeraltı dünyasının ünlü babala-
rından olan Dündar Kıhç'tan yar-
dım istemişti. Dündar Kılıç, Selim' 

' Edes ve Engin Civan olay öncesin-
de Nişantaşı'nda bir büroda buluş-
muşlardı- Burada Civan "Benim 
borcum yok, zaten param da yok" . 
deyince peşine adamlar takılmış, 
Mecidiyeköy'de aracını kıstırarak 
ateş edip kaçmışlardı. 

22 Eylül günü Davut Yıldız adlı 
tetikçi yakalanmış ve Alaattin Çakı-
cı'nm talimatıyla Civan'ı vurduğu-
nu itiraf etmiş, ardmdan olaya adı 
kanşan "baba" Dündar Kılıç da em^ 
niyet'e gelip teslim olmuştu. . 

Bu arada bir de "hatırlı kişi"4ar-
tışması başlamıştı. Dündar Kılıç 
"hatınnı kıramayacağım bir kişi ba-
na telefon edip araya girmemi iste-

di" demiş, bu hatırlı kişinin Semra 
Özal olduğu öne sürülmüştü. 

Hatırlı kişi Semra Edes miydi, 
yoksa Semra Özal-mıydı? Allattin 
Çakıcı'nm daha sonra boşanan eşi 
Uğur Çakıcı babası Dündar Kılıç'm 
Semra'ları birbirine karıştırdığını 
söylediyse de Kılıç "Civan olayında 
aracılık etmemi, sekreteri aracılığıy-' 

: , I-ITRKİVE Ç.UMHURİYETİ , 
' 4 3 9 5 1 1 - 0 3 - 1 0 - 1 9194 

Demek bütün yolsuzlukları Civan ve 
Göknel yapmıştı!? 

la kızım Uğur'u arayan Semra Özal 
istedi" diyordu-

Hadise her geçen gün yeni bir 
boyut kazanıyordu- Çok geçmeden 
babalan devreye sokan kişinin Ah-
met Özal olduğu iddiaları gündeme 
gelmişti. İddialara göre Civan'ın vu-. 
rulmasınm perde arkasinda Kanal 

6'nm kurtanlması operasyonu yatı-' 
yordu- Özal'ın Selim Edes'in Ci-
van'a verdiği 5. milyon doları alıp 
bunun bir kısmını Bankekspres'in 

• eski ortaklarına, geri kalanını da 
tahsilatı yapan ünlü babalara vere-
rek Kanal 6'yı kurtarmak istediği id-
dia edilmişti-

Civan'ın ifadesi üzerine emniyet 
yetkilileri olayın içinde "büyük 
isimler"in olduğunu, kamüoyunda -
fırtınalar koparacak gelişmelerin 
yaşanacağım söylemişti.' ' • 

Civan polise ."Emlakbank genel 
müdürleri arasmda en garibanı be-
nim. Ben öncekilerin ve benden son-
rakilerin dönemini araştırın" demiş, 
fendinden önceki genel müdür Şe-
.miler dönemine ait 46 dosyada yol-
suzluk olduğunu iddia etmişti. 

Ancak öyle görünüyor ki, kamu-
oyunda bu doğrultudaki beklentile-

/ rin aksine gelişmeler pek de bu yön-
de cereyan etmeyecek; Mevcut ada-
let sistemi ve bugüne kadar İLK-
SAN, İSKİ, vb- yolsuzluk olayların-
da yaşandığı gibi vitrindeki birkaç 

. şahsın cezalandırılmış gibi gösteril-
mesiyle bu hadise de örtbas edile-
bilir. Hattabelki de Engin Civan ve 
suçlu görülen diğer şahıslar kamu-
oyunun gözü önünde suçsuz bulu-
nup salıverilirlerse, üstelik kendile-
rini tutuklayanlar hakkında mesela 

. mali şube yetkilileri hakkında taz-
rnihat davası bile açıverirlerse hiç 
de şaşmamak gerekir. 

Zira M-Kemal Derinkök'ün de 
.dediği gibi."Türkiye'de kim hangi 
bankanın genel müdürü oluyorsa 



Salih Memecan, Sabah, 21.9.1994 

veya hangi devlet kumluşunun ba-
şına geçerse onu kendi malı gİbi 
kullanmaya başlıyor. Çünkü ona 
soru soracak müesseseler veya si-
yasiler aynı rüşvet olayları ve rüş-
vet ilişkilerinin içinde olmaları se-
bebiyle soru sorma ve denetleme 
yetkisini kaybettiler. Bu şekilde bü-
rokrata teslim olmaktalar." (M.Ke-
mal Derinkök ile söyleşi. Yeni'Şa-
fak, 11.10.1994) ' 

Öte yandan yolsuzluk olayları-
nı inceleyecek, araştıracak, ortaya 
çıkaracak ve cezai müeyyidesini 
kararlaştıracak birimler olarak 
mâli şubeden yargı organlarına ka-
dar yetki sahibi kimselerin iddia 
edilenin aksine bağımsız olmadık-
larını da unutmamak gerekir. 

Bu konuda İSKİ yolsuzluğu so-" 
ruşturmasmın "sesi kısılan savcısı" 
Selim Ulaş'ın söyledikleri son dere-

, ce çarpıcı nitelikte. Ulaş, kendisiyle ^ 
yapılan bir mülakatta "Civangate". 
in Türkiye'deki binlerce skandal-
dan biri olduğunu, olayın Türki-
ye'nin yapısını sergilediğini ve 
araştırmanın fazla deririleşemeye-
ceğini, belli bir seviyede kalacağını 
söylüyordu. 

Zira Türkiye'deki savcılar ona 
göre en ufak bir bağımsızlığa sahip 
değildi. Bu yüzden İtalya'nın Te-
miz Eller Savcısı Di Pietro ile mu-
kayesesi konusunda şöyle diyordu: 

"Di Pietrb'yla aramızda tek ben-
zerlik ikimizin de adının önünde 
savcı sıfatı olması. Bunun dışında 
hiçbir benzerliğimiz yok. Beni onun-
la kıyaslamak. Di Pietro'ya hakaret 

olur. O savcı, ben devlet memuru-
yum! En ufak bir bağımsızlığa sahip 
değilim. Yargı bağımsız değU Türki-
ye'de... Aktüel dergisine verdiğim 
bir söyleşi yiizünden hakkımda adli 
tahkikat açıldı. Bir Söyleşiyi kariye-
rimle ödemek istemiyorum..." 

" Ulaş'a göre İSKİ olayından he-
men sonra yeni bir genelge çıkanl-
mıştı; buna göre savcüar herhangi 
bir beyanat vermeden önce Adalet 
Bakanhğı'ndan izin almak zorunda 
olacaklardı. Bu genelgeye muhale-
fet edenler ise kendisi gibi tahkika-
ta uğruyor, disiplin cezalanyla kar-
şı karşıya kalıyordu. Yüksek Ha-
kimler ve Savcılar Kurulu'na Ada-
let Bakanı ile müsteşarinm katüdı-
ğı ve oy verebildiği bir ülkede ada-
letin bağımsızlığından bahsedile-
mezdi. (Sabah, 2.10.1994) 

. İSKİ soruşturması sırasında her 
türlü imkansızlıkla karşılaşan, ne 
müstakil bir odaya, ne de şehirlera-
rası bir telefona bile sahibolmayan, 
hatta tahkikat için otomobili dahi 
Emniyet Müdürlüğü'nden sağlanan 
savcı Selim Ulaş'ın bu anlattıkları 
adalet sisteminin hal-i pürmelllini 
sanıyoruz anlatmaya yetecek. 
- Fakat bunun kadar önemli bir 

husus da bu türden kamuoyuna 
yansıyan ve kısa sürelerle gündemi 
meşgul eden jjplsuzluk olaylannın, 
dev bir aysbergin sadece görünen 
yüzünü oluşturuyor olmasıdır. Bu 
tür hadiseler ancak çıkarların çatış-
tığı zaman ve oranda deşifre ol-
maktadır. Gayri meşru yollardan ve 
haksız kazancın sirayet etmediği 

^sektör adeta kalmamıştır. İktidann-
dan muhalefetine "temiz el"e sahip 
yönetici ve politikacı göremeyen, 
devlet kurum v6 kuruluşlarında 
yolsuzluğa tevessül etmeksizin iş 
gördüremeyen halk sisteme olan 
güvenini güngeçtikçe jdtirmektedir. 

Adalet mekanizmasının işgör-
mediği bir ortamda "Civangate" 
skandahnda bir kez daha görüldü-
ğü gibi meselelerin halli mafyaya 
kalmaktadır. Öyle ki, "l)aba"lar ar-
tık ağzından ne çıkacağı merakla 
beklenen, sözlerine itibar olunan ki-
şiler haline gelmektedir. Bü bakım-
dan Zaman gazetesi yazan Taha Kı-
vanç'ın tavsiyesi pek yerindeciir: 
"İşin özü şu: Paçarozlarm kokusunu 
alınca, allan yatağına düşmeyi bile 
göze alarak, öyle koftiden değil har-
biden, altıpatları çekip lüpçülerin 
peşine takılmıştır babalar... Yukarı-
daki cümleyi anlamadımzsa paçam-
zı sıkıp, babalar raconunu öğren-
mekten başka çareniz yok! Gün on-
ların günü çünkü..." (Zaman, 4. 
10.1994) -

• As.hnda bugün yolsuzluk illeti 
sadece Türkiye')3 saran bir hastalık 
da değildir. Bahlı ülkelerden Doğu-
lu ülke ve toplumlara kadar tüm 
dünyada başlıca problemlerden bir 
tanesi haline gelmiştir. Yolsuzluk-
larla mücadele ve kökünün kazıl-
ması, Türkiye'de olduğu gibi mese-
la İtalya ve Japonya'da dâ seçim dc^ 
nemlerinde politikacıların vaadleri 
arasında yer alan en önemli husus-
lardan biri olmuştur. 

Yolsuzluk hadiseleri ne zaman 
gündeme gelse çözüm olarak genel-
likle sistemde bir takım yapısal de-
ğişikliklerin (özelleşHrme gibi) öne-
rildiğini görüyoruz. Ancak biz so-

• runun kökeninin daha da derinler-
de yattığını, toplumlan saran diğer 
ahlaki problemlerden ayrı tutula-
mayacağım düşünüyoruz. Çünkü, 
bizce bütün diğer ahlaki problemler 
gibi rüşvet ve yolsuzluk illeti de 
dinin toplumsal hayattan dışlan-' 
ması sonucu gelişip serpilme im-
kanı bulmuştur. Dolayısıyla önlem 
olarak sistemde yapılacak değişik-
likler insan hayatının her alanında 
dinin oynayacağı rolü hesaba kat-
madıkça yeterli olamayacaktır. 



D Ü N Y A ' D A N . . . 

AVRUPA SOLUNDA YENİ ARAYIŞLAR ̂  
Michael ELLIOT 

Paris'te Rue Solferino'da Fransız 
Sosyalist Partisi'nin merkez binası 
satılığa çıkarılmış... İtalyan sosya-
list liderlerin en başarılısı olan Bet-
tino Craxi, ülkesine döndüğünde 
dejenere olma ithamlarıyla karşıla- -
şacağı korkusuyla dolu olarak Tu-
nus'ta sürgün hayatı yaşıyor. Felipe 
Gohzalez'in liderliğinde 1982'den 
bu yana sosyalistlerin ikitidarda 
bulunduğu İspanya'da ise dahili ih-
tilaflar ve dejenerasyon suçlamalan 
bu parünin itibarını zedeliyor. Al-
manya'da, karşılarında 1982'den bu 
yana iktidarda bulunan yorgun.bir 
muhafazakar hükümet olmasına 
rağmen Sosyal Demokrat Parti peş-
peşe dördüncü defa seçim kaybe-
decek gibi görünüyor. Şu halde sor-
maya değer bir soru: Bütün bunlar 
Batı Ayrupa'da sosyalizm için yo-
lun sonu mu anlamına geliyor? Sol-
dan geriye'ne kaldı? (What's left of 
the left?) . . , 
• 1980'lcr Avrupa sosyalist leri 

için adam edilme dönemi oldu- Do-
'ğu Ayrupa'daki komünist ekono-
milerin çöküşünden çok önceleri kı-
tanın batı yakasında bulunan çoğü 
solcu merkezi planlamanın çelişki-
sini kabul etmişti. Ekonominin dev-
let tarafından yönetilmesi, bürok-
ratların pazarda herşeyi çekip çe-
virmesi ve bunu da pek iyi bir şe-
kilde yapmaması anlamına geldi! 
Avrupa'nın toplumsal refahı hedef-, 
leyen devletlerinin muazzam tüke-
timi, ekonomi üzerinde bir yük ol-
du- -Şimdi çoğu Alman'ın teslim et-
tiği gibi- ve olsa olsa sosyal şartlar 
üzer inde karmaşık etkiler yapti-
Çoğu Avrupa şehr indek i apar t -

manlardan oluşan kule bloklannın 
• beton bir cehennemden ziyade bir 
Corbusier (modern mimarinin ön-
cüsü Fransız mimar) cenneti oldu-
ğu anlaşıldı. Komünizmin çöküşü 
sadece gözü açılma sürecini sona 
erdirdi- Artık bundan böyle eşitlik 

.ve ekonomik adaletin tek vasıtası 
olarak devlete' inanmak mümkün 
değildi. "Marks'iri sosyalizmi, yani 
yapmanız gereken şey, herşeyi dev-
lette toplamaktır düşüncesi ölmüş-
tür" diyor İngiltere İşçi Partisi'nin 
hderi Tony Blair. "O yorgun değil; 
ölü-" • 

Bu d u r u m prangadan kurtul-
muş olan kapitalizm için nihai bir 
zafer anlamına gelmiyor- Hatta şu , 
anda bile geleneksel sosyalist eğili-
me sahip Avrupalılar yeni fikirlerin 
arayışı içindeler; Fabianismden, po-
pülarizmden ve hatta 19.yy Hrısti-
yanlığının sosyal akidesinden mi-
ras alınan değerleri ilerletmek için 
yeni yollar bulma çabası içindeler.. 
"Communitarianism" adı verilen 
Amerika 'da doğmuş bir hareket 
Ayrupalı sosyalistlerin, ilgisini çek-
meye başlıyor. Hareket politik yel-
pazenin her iki kanadından alman 
unsurları ihtiva, ediyor. Solun yap-
tığı gibi refah ve kazancın yeniden 
dağıtımını savunuyor- fakat bunun 
merkezi planlama mekanizması ol-
maksızın yapı lması görüşünde-
Sağda olduğu gibi ailevi ve gele-
neksel erdemleri yüceltiyor- ve be-
lirgin biçimde dini unsurlar taşıyor-
Fakat aynı zamanda serbest pazar 
ideolojilerinin aslında varolan fer-
diyetçiliği de reddediyor . Onun 
Avrupa topraklarindâ kök salip sâ-

lamayacağı ise bir diğer mesele-
Avrupa eşitlik poli t ikalarına 

karşı hala konuksever bir yaklaşım 
içinde- Geçtiğimiz ay solun liderli-
ğindeki bir koalisyon hükümet i _ 
Danimarka'da iktidara geldi ve İs-

. veç'te Sosyal Demokratlar üç yıl-
, ilk muhalefetten sonra iktidara ge- ' 
ridöndüler-

Hepsinden öte İngiltere var. Bu 
hafta içinde mensupları yıllık kon-
ferans için Blackpool'un rüzgara ' ^ 
açık alanında toplanan İşçi Partisi, 

J kamuoyu yoklamalarında her za-
mank inden daha fazla b iç imde 
muhafazakarlara üstünlük sağla-
mış durumda. 41 yaşındaki Blair, 
o lağanüstü popülar i teye ulaştı . 
Londra Üniversitesi tarihçilerin-
den solcu Ben Pimlott "merkez so- • 

• lun onu bir kurtaria gibi gördüğü-
nü" söylüyor ve Blair sadece ingil-
tere'de'popüler değildir. Craxi'nin 
dağılmış partisini toparlamakla 
görevli Florance'li Valdo Spini on-
dan taİcdirle bahsediyor; hatta ya-
rı şaka yarı ciddi biçimde kendi 
grubunun adini "İşçi Partisi" şek-
linde değiştirmeyi düşünüyor. 

Geçtiğimiz yıl ingiliz siyasetine' 
hakim atmosfer köklü* bir değişik-
liğe uğradı. 1970'lerin ortalarından 
yakın zamanlara kadara İngilte-
re'de sağ kanat en iyi söylem ve fi- ^ 
kirlerin tümüne sahipti- 1979'da 
Margaret Thatcher'in ilk seçimini 
İcazanmasmdan sonra İşçi Partisi 
ultra-solcu politikalara ve kanlı iç 
hesaplaşmalara daldı. "Sol"un en-
tellektüelleri, "İnsanlar niçin onla-

' rın partisini desteklemelidir?" şck -
rusuna tek bir cevap bulmada ye-



rusuna tek bir cevap bulmada ye^ 
tersiz kalmış gibi gözüktüler. 

Şimdi herşey değişti: Son dö-
nemlerde İngiltere solun yayınla-
dığı kitaplar ve broşürler seliyle' 
karşı karşıya kaldı. Blair'in selefi 
Mayıs ayında bir ka!p krizi sonu-
cu ölmüş olan John Smith, sol dü-
şünce üzerinde her tartışmanın 
seçmenleri kendilerinden uzaklaş-
tıracağı endişesini taşıyordu. Pim-
lott ise tam tersine Blair'in "son 
otuz yıl içinde İşçi Partisi liderleri 
arasında fikri konularla en fazla il-
gili kişi olduğunu" söylüyor. Da-
hası, Londra'nın İşçi Partisi tan-
tanslı yeni think-tanklarmın orta-
ya koyduğu hususların çoğu İngi-
liz hayatının objek-
tif reliteşinde kökle-
şirken, kıtadaki ço-
ğu sosyaliste yalcın 
gelmektedir : Dik-
katle bakıldığında 
Avrupa so lunun 
yeni politikalarının 
ortaya çıktığı görü-
lecektir. 

Onun pazar 
ekonomisiyle barı-
şı, huzursuz, sıkın-
tılı bir. barış "Oldu.-
Piyasa güçler ine 
ilişkin köklü bir ka-
naat olarak ekono-
minin zenginler i 
ödül lendi r ip yok-
sulları cezalandırdı- : 
ğı düşüncesi varlığını koruyor. İs-
veç'in yeni sosyalist finans bakanı 
Goran Perrson "Sosyo-ekonomik 
statünün getirdiği ayrımın İsveç 
halkının tabiatına zıt olduğunu, 
hoşuna gitmediğini" belirtiyor. Bu 
husus, İçendi kamu f inanslanm 
düzene koyma ihtiyacına rağmen 
refah devletlerindeki mekanizma-
yı söküp dağıtma konuğunda İs-

. veç sosyalistlerinin niçin fazla is-
tekli olmadığını izah ediyor. Al-
man Sosyal Demokrat Parti'nin li-
deri Rudolf Scharping "düzensiz-
lik/kuralsızlık bizim kültür ve re-

- fah geleneğimize uymaz" diyor -
bu, dükkanların akşam saat 6'da 
kapandığı bir ülkede sözkonusu 

ediliyor. . 
Fransa'da ise devletin ekonomi-

deki kılavuz rolü 16.yy'dan bu ya-
na ulusal kimliğin vazgeçilmez bir 
parçası olağeldi ve hala da - özellik-
le sıkıntıh dönemlerde- öyle olmak-' 
tadır. Ekonomi uzmanı Eli Cohen'e 
göre "gerçek bir pazar ekonomisine 
doğru güçlü bir hamle yapma ko-
nusunda Fransız semenlerde şu sı-
ralarda pek fazla istek yok. Kısmen 
bu, ekonomik durgunluğun yaşan-
dığı dönemlerin bir sonucu. Sıkıntı-
lar başgösterdiğinde Fransızların 
doğal reaksiyonu devletin durumu 
düzeltmesini istemek şeklinde olu-
yor." Ancak orada bile eski düzen 

Uygar (!) dünyada tabuta benzer barınaklar! 

değişiyor. Sosyalistler, Edouard 
Balladur hükümetinin özelleştirme 
çalışmalarını eleştirebiliyor (elde 
edilen gelirlerin bütçe açığım gizle-
mede ve siyasi dostlara borcunu, 
ödemede kullanıldığı gibi gerekçe-
lerle). Fakat bugün Fransa'da he-
men hiçkimse devletin ekonomik 
rolünü arttırma arzusunda değil. 

* Sol düşünceye sahip insanlar 
bugün insanlığın karşılıklı yüküm-
lülüğüne olan inançlarını ifade et-
me yollarını arıyorlar. Bazıları çev-
reciliğin solun etrafında toplanabi-
leceği yeni bir bayrak temin edece-
ğini ummuştu. Fakat Avrupa ça-
pında yaşanan ekonomik durgun-

V luk "yeşil politikaları" çok cazip ol-

mayan bir standart haline getirdi. 
Avrupa sosyalistleri Blair'in 'sosyal 
dayanışma' dediği bir inanca geri 
döndü: Bu, erkeklerin ve kadınlann 
sadece istedikleri gibi hareket edip 
servet sahibi olan bireyler olmadık-
lan, aynı zamanda kendilerini yetiş-
tirip besleyen ve karşısında sorum-
luluk taşımaları gereken bir toplu- ' 
mun üyeleri oldukları fikriydi. De-
lors geçtiğimiz günlerde Le Monde'a 
"Sosyalizm; özgürlük dayanışına ve 
sorumluluktur" demişti. Avrupa 
sosyalistleri önceleri devletin faali-
yetini, bu dayanışma prensibine bi-
çim kazandıracak başlıca yöntem 
olarak görüyorlardı. ' 

Şimdi Avrupalı-
lar kendi refah sis-
temlerinin iflas etti-
recek kadar pahalı 
olduğunu görüyor-

. 1ar- İtalya sık sık ma-
aş sisteminde kesinti • 
yapmak için katı bir 
hükümet planını tat-
bike koyma mücade-
lesi veriyor. Onlar 
aynı zamanda refah 
devletinin sosyal da-
yanışmayı sağlama-
da ancak kısmen ba- ^ 
şarılı .olduğunu da 
anlıyorlar. Şuhu ka-
bul etmek gerekir ki, 
hiç bir Batı Avrupa ' 

- ülkesi , patoloji leri 
Amerika'nın büyük 

şehirlerinde görülen türden "ikinci 
sınıf" benzeri bir tabakaya sahip de-
ğildir (Amerikalı muhafazakarlar^ 
bazen bunu itiraf ederler). Fakat ay-
nı şekilde kabul etmek gerekir ki, 
Avrupa bundan 10 yıl öncesine na-, 
zaran ikinci sınıfa çok benzer bir şe-
ye sahip. Çoğu Avrupa şehrinde (ki 
Londra adı çıkmış bir örnektir) ma-
la mülke karşı işlenen suçlar gerçek-
te Amerika'dakilerden daha fazla. 

Avrupa sosyalizminin karşılaştı-' 
ğı kriz şu: Devletin cazibesini kay-
bettiği şu zamanda, sosyal bütünlü-
ğü sağlayan diğer bütün kurumlar 
da benzer biçimde zayıflamakta. 
Kocanın işte çalıştığı, Ğşinin evde ça-
lıştığı ve ölüm onları ayırmcaya ka-



dar evde yaşadıkları geleneksel ai-
lenin bu yüzyıldaki altın çağı sona 
eMi. Tüm Avrupa ülkelerinde bo ; . 
şanma oranı 1970'deri bu yana en 
az iki katına çıktı. 1990'da ingiltere 
ve Fransa gayri meşru bebek do-
ğumlarında Amerika-ile aym orana 
sahipti. Öte yandan teknoloji, daya-
nışmanın köksalabileceği yerler 
olan büyük fabrikaları y e maden 
ocaklarını ortadan kaldırdı. Ve iş-
gücünün kolay hareketliliği belirli . 
bir yere bağlılık yoluyla dayanışma 
sağlamayı çok fazla zorlaştırdı (Me-
sela Fransa'nın kırsal kesimi Ameri-
ka'nın 1950'de gördüğü büyük bo-
şalma hadisesini bugün yaşıyor.) 
Eğer devlet, aile, fabrika ve doğum 
yeri insanlara bir sosyal dayanışma 
duygusu veremiyorsa bunu başka 
ne sağlayabilir? V 

George Washington Ünivefsite-
si'nde kozmopilit sosyolojisi uzma-
nı olan Enter Amitai Etzioni, gele-
cek için anahtarın "toplum/cemaat" 
politikası olduğunu Öne sürüyor. 
Onun "toplumcu gündemi" birey-
lerin haklar kadar sorumlulukları 
da olduğunu vurguluyor. Birbaşka 
deyişle toplumcular /cemaatçi ler 
(communitarians) kişisel çıkarın 
toplum için yeterli bir temel oldu-, 
ğunu iddia etmekle klasik liberal-

. lerden (ki Amerika'da yanlışlıkla 
muhafazakar olarak bilinirler) ay-
rılmaktadırlar. Fakat onlar şu kü-
ÇÜksosyal birimleri savunmakla 

. sosyalisüerden de ayrümaktadırlar: 
Aile, komşuluklar, okullar, kiliseler 
ve Amerikan banliyö hayatını ya ' 
sorgu - suallerle uyum sağlamak 
zorunda bırakıcı ya da memnuniyet 
verici; dostça kılan diğer bütün şey-
ler. Eğer bugüri A\ ' rupa solunda 
"sıcak" bir f ikir varsa , o da bu-
dur.Tony Blair bir cemaat duygusu-
nu yeniden keşfetme ihtiyacından 
bahsetmeksizin beş dakika konuşa-
mamaktadır. 

Fikirlerinin Almanya, İngiltere 
ve İskandinavya'da kabulü için çır-
pman Etzioni, düşüncelerinin en iyi 
şekilde "kuzeyli", toplumlarda kök 
salacağını'tahmin ediyor. "Fransız-
lar henüz buna hazır değil" diyor. 
"Onlar kuzey Avrupalı lardâh çok 

daha fazla devletçi." Etzi-
oni 'ye göre. g ü n e y Avru -
pa'da halkın tanıdığı gönüllü 
ku ru lu ş l a r sadece fu tbo l 
klüpleri. 

Avrupa solunun eski po-
l i t ikalarıyla olan belki en 
keskin ayrılma noktasında 
gerek Delors, gerekse Blair 
ailelerin ve dinin öneminden 
bahsediyorlar. Blair bir pro-
testan, Delors da bir katolik 
olmakla^biflikte her ikisi de 
d indar kimseler . Ve böyle 
birşeyin Fransa v e ingilte-
re'deki sosyalist liderler için 
söz konusu olabildiği bir dö-
nemi ha t ı r l amak çok^zbr. 
"Ne kadar yaşlanırsam kili-
senin doktrini o kadar iyi gö-
rünüyor" dehiekte Delors. 

\ Blair bir parça daha temkinli. 
Newsweek ' e "Tanrı 'yı kar 
getirici bir şey olarak kulla-
nan politikacıları sevmem" 
diyor. Öte yandan şöyle ekli-
yor: " İnandığ ım şeye çok 
sağlam bir şekilde inanırım." 
Ve siyasi partilerin değerler 
arayış ında o lduğu bir dö-
nemde, kendi dininin bu ko-
nuda belli bir öneme sahip ölüp ol-
madığı sorusuna gayet emin bir şe-
kilde "evet" cevabim veriyor. 

Etzioni bunu büyük ölçüde ka-
'̂ b̂ul ediyor: "Apaçık ortadadır ki," bi-

zim manevi bir uyanışa ihtiyacımız 
var." Fransızlar her ne kadar kilise-
ye gitmeseler de Hristiyan mirasla-
rının bazı sembollerine sıkı sıkıya 

. sarılmaktadırlar: Yakın zamanlarda 
yapılan bir araştırma halkın % 59' 
unun, çocuklarının kilisede evlen-
mesini i s tediğini or taya koydu . 
Fransızlar son günlerde Vatikan'ın 

, Yeni İlmihali'den 600.000 adet satm 
aldılar. Sol görüşlü Christian Wit-
ness dergisinin editörü Georges 
Montacon, Delors'ün muhtemelen 
sağın katolikler arasındaki gücünü 
eritebileceğini düşünüyor. 

Blair'e göre din ve aile değerleri 
. politikası oldukça farklı şeyler. Hiç 

• Almanya 'da Yeşiller genetik mühendisliğini 
protesto ediyor. • 

seçmenleri nezdinde itibar kazandi;-
racaktır . Bir Londra th ink- tankı , 
olan Demos 'un yöneticis i G e o f f ' 
Mülgan ise bir uyarıyı dile getiri-
yor. Geıiç İngilizler -ve özellikle 
genç kadınlar - için toplumculuğun 
ve aile değerlerinin "ahlakçı" ve 
"sosyal bakımdan tutucu" gibi gö-
rünebi leceğ inden ş ü p h e ediyor . 
Blair'in, 35 yaşın alt ındakiler için 
pek fazla' anlam taşımayan bir dö-
nemin nostaljisi gibi görülebileceği-
ni söylüyor. 

Toplumcu /cemaaitçi bir politi-
ka hasıl somutlaşabilir? Etzioni bir 
örnekle bunu izah ediyor. Kalp kri-
zinden muzdarip olanlar eğer aci-
len bir CPR alabilirlerse yaşama 
şansları yüksek oluyor. Sosyalistler,' 
her acil .vakaya koşmak üzere dev-
letin yüzlerce ambulans almasını 
talep edebilirler. Seattie kenti işe 

kuşkusuz, onun kiliseye giden bir - daha ziyâde binlerce kişiyi CPR ko-
aile ferdi imajı, güney ingiltere'deki nusunda eğitecek ve her sokağa ha-
İşçi Partisi'ni terketmiş orta sınıf yat kurtaran kimseler salacaktır. 



FRANSA 'DA BAŞÖRTÜSÜ HÎSTERÎSÎ 

. İngiliz İşçi Partisi lideri Tony Blair ailenin ve dinin 
öneminden bahsediyor. 

Bugüne kadar toplum/cemaat 
anlayışı üzerine temellendirilmiş 
politikaları geliştirme çalışması ger-
çekleşmiş değil. Belki de gerçekleş-
meyecek. Mulgan'ın ima ettiği gibi 
belki de Avrupa toplumu öylesine 
atomize oldu ki, bütün bu "cemaat" 
konuşmaları -ve hatta politikaları-
beyhude bir girişim. İngiltere'deki 
son seçimlerde 25 yaşın altındaki 
seçmenlerin %45'i oy kullanmadı. 
Fransa'da da yeni nesillerin politi-
kayla araları pek barışık değil. Flo-
rida Üniversitesi'nden Keith Bulli-
rant'a göre Almanlar gençlerin siya-
si meselelerle rahatsız edilmek iste-
memelerinden şikayetçiler. Herhal-
de bütün Avrupa'da gençlik siyasi 
katılımın bütün türlerinden soğu-
muş durumda. Belki de Avrupalı-
lar, geçerli "politikanın" eyalet mec-
lisine nazaran okul yönetimi veya 
futbol antrenörü seçimleriyle daha 
fazla ilgili olduğu yerler olan Ame-
rikan banliyölerini asla taklit ede-
meyecekler. "Üretim, dağıtım ve 
mübadele vasıtalarını ortak sahipli-
ğe bırakma vaadinde bulunmuş 
olanlara (işçi Partisi tüzüğünün ha-
la yaptığı gibi) böyle bir gündem 

"abesle iştigal gibi gelebilir . Fakat 
bu. Batı Avrupa'daki sol politikanın 
hayatta kalmasının da tek yoludur. 

Newsweek'ten_çev.: Ubeydullah 
Baykara 

Fransız Eğitim Bakam bü-
tün devlet okullannda ba-
şörtü giyilmesine ani bir 
yasak getirince, Fransa'nın 
güç durumda kalmış müs-
lümanlan, onlann acaip li-
beral demokrasilerinde . 
otoritelerin nasıl duyarsız-
laştığına bir kez dahd tanık 
oldular. 

Fransa'yı neo-nazilerle, 
komünistlerle ve birkaç ta-
nınmamış Ortadoğu dikta-
törlüğü ile özdeşleştirecek 
bîr hareket içinde, Fran-
sa'nın devlet okullannda 
başörtüsü giyen kız öğren-
cilere ya başlanm açmalan 
emredilecek ya da okul-
dan atılma ile karşı karşıya 
kalacaklar. 

• Müslüman liderler yaklaşık bir 
milyon öğrenciyi devlet liselerinden 
almaya ve kararname iptal edilinceye 
kadar onlan evde eğitmeye hazırlanı-^ 
yortar. - • • 

Muhafazakar Eğitim Bakanı Fran-
cois Barou, Fransa'nın haftalık Le Po-

' int dergisine yaptığı bir açıklamada 
"dikkat çekmek amacında olan dini 
sembollere derhal bir yasak getirilme-
lidir" dedi. • 

Yasağın Yahudilerin takkesini ve 
Hristiyanların haçlarını kapsayıp 
kapsamayacağı sorulduğu zaman. 
Bakan Bayrou başka hiç bir dinin et-
kilenmeyeceğini söyledi. Yasak sade-
ce müslümanların başörtüsüne uygur 
lanacaktl. 

Bayrou "Okul müdürlerine açıkla-
malarım çok sade olacaktır. Her za-
man olduğu gibi farklı dini simgeleri 
kabul etmeye devam edeceğiz, ama 
gencimizi l>ölen/ fazla dikkat çekmek 
amaanda olanları asla kabul etmeye-
ceğiz" dedi. 

Bayrou'nun kararnamesi, bir çok 
gözlemcinin de hem fikir olduğu gibi, 
bir histeri sınırında olan Fransa'nın 
beş milyon civanndaki müslümanlan-
na yapılan son insafsız harekettir 

Sosyalist hükümetin, müslüman-
larla okullardaki başörtüsü hakkında 
zıtlaşmaya başlaması 1989'lara dayar 
nır. Fransızların aşırı sağ kanadının 
seçimlerdeki üstün başarısını izleyen 
Cezayir'deki 1991 seçimleri öncesinde-
ki darbede Fransız-Müslüman hareke-
tine karşı olan yerel muhalifler ertesi 

gün ülkenin bütün nefretini müslü-
manlar üzerinde topladılar. 

Müslümanlar, Fransa'nın sosyal" 
haklardan yoİcsun azınlıklandû-. Yay-
gın olarak, işsiz yaşlılar, fazla eğitim 
almamış çocuk ve kadınlardan oluşan 
geniş ailelerin reisidirler. Müslüman 
aileler ülkenin en kötü bölgelerinde 
yaşamaktadırlar. 

Müslümanlara uygulanan ayrım, 
gerek iş gerekse eğitim konusunda ol-
'sun daima revaçtadır. Müslüman böl-
geler haddinden fazla polis tarafından 
kontrol ediliyor ve tutuklama, hapse-
atma vakaları artık olağan, sıradan 
olaylar. 

Fransızlar, kendi azınlıklarına 
yaptıkları baskıyla tatmin olmuş ol-
masalar gerek ki, Fransız Bakanlar, eş-
siz sindirme ayıplarını Manş Deni-
zi'nin ötesine da yaymayı arzuluyor-
lar. , 

Fransız İçişleri Bakam Charles 
Pasqua, İngiltere'nin iki milyon müs-
lüman azınlığına çok fazla nazik dav-
randığını söylüyor. Pasqua, aynca İn-
giliz Hükümeti'ni, Cezayir İslanii Kur-
tuluş Cephesi (FIS) üyelerini ve dün-
yanın diğer taraflarındaki muhalif 
müslüman gruplarla bağlantılı kişileri 
banndırmakla suçluyor. 

Fransızlardan karanlık çağlara 
dönmek için ders alan İngiliz Dışişleri 
Bakanlığı çahşanlan her zamanki gibi 
soğukkanlılıklanm koruyorlar. 

Eğer Paris, demokrasinin belli bir 
rotada ilerlemesine izin yermiş olsay-
dı ve Cezayir Askeri Hükümeti'ne se-
çimleri iptal etmesi için arka çıkrna-
saydı, hiç bir sorun olmayacaktı, "Da-
ily. Telegraph"da köşe yazan olan Bo-
ris Johnson'a göre. 

Ayrupadaki İslami Organizasyon-
lar Federasyonu'na göre, "bütün Fran-
sa Müslümanlannı Cezayir'deki olay-
lara bakarak fanatikler ve teröristler 
diye damgalamak anlamsız olur. 

"Bize öyle geliyor ki Fransız Hü-
kümeti oy kazanabilmek için müslü-
manların varlığını politik bir slogan 
olarak kullanıyor. Fransız milleti öz-
gürlük, kardeşlik ve eşitlik için yaptık-
ları devrimleri ile övünürler. Müs-
lümanlan bir millet olarak kabul edip 
onların inanç ve ibadetlerine saygı 
gösteren diğer Avrupalıları örnek al-
malıdırlar." . - ~ 

. Impact'ten çev.: Banş Altuntaş 
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A L I N T I V E d e ğ i n i l e r . . . 

•MİLİTARİZMİ' 'DEMOKRASİ' 
. DİYE YUTTÛRDULAR... 

Pazar günü, Nilgün Cerrahoğlu^ 
Taksim'deki Cumhuriyet Bayramı 
kutlamlarıyla ilgili şunlan yazıyor-, 
du: "Ama kavramsal olarak neye 
sahip çıkmak istediklerini tam ola-
rak bilemiyorlardı çoğu kez. Çoğu 
içgüdüsel bir dürtüyle gelmişti bu-
raya. Rejimin tehlikede olduğunu 
düşünüyorlardı. Ciddi bir tehdit al-
tında olduğunu hissediyorlardı. Bö-
lünmekterf korkuyorlardı. Konuş-
tuğum insanlann çoğu cumhuriyet 
ile demokrasi arasındaki kavram 

\ farkmı bilmiyordu." 
Aslında insanlarımızın 1994 yı-, 

lında "cumhuriyet" ile "demokrasi" 
' arasındaki farkı hala bilmemesi ga-

yet doğal... 1923'te kurulan "askeri 
cumhuriyet", Türkiye'ye "askeri bir 

• kışla disiplinini" demokrasi olarak 
takdim etti. Zaten o yüzden, hala 29 

' Ekim konuşmalarında, valiler ken-, 
. dileri gibi düşünmeyenleri "çatlak 

ses" olarak niteleyip ülkenin resmi 
görüşünü de " denıokrasi yerine 
"Atatürkçülük" olarak belirleyebili-
yor. Ayni kutlamalar Bağdat'ta ya-

' pılsaydı valinin konuşmasının içe-
riği milim değişmeyecekti... Eğer 
kutlamalar Paris'te yahut Lond-
ra'da yapılsaydı, böyİe konuşan bir 

' vali büyük bir olasılıkla aynı gün 
işsiz kalacaktı. ' 

Eğer demokrasi varsa Türki-
ye'deki tüm vatandaşlar neden "va-
li" gibi düşünmek mecburiyetinde? 
Eğer vatandaşlar vali gibi düşün-

, mek zorunda değilse, o zaman vali 
vatandaşlara karşı nasıl böyle fü-
tursuzca konuşmakta? Ve neden 
asla ve asla "demokrasi" telaffuz 
edilmemekte? 

Herkesin birer '!resmi robot" ha-
Ijnde kalkıp oturmasını ve aynı 
şeyleri söyleyip, aynı şekilde düşü-" 

nüp, aynı tür konuşmasını istemek 
ancak otoriter ve totaliter rejimlerde' 
olur... Herkes, toptancı halinden 
alınmış gibi aynı boy olacak... Olma-
yanın da gözü patlatılacak...Otoriter 
ve totaliter rejimin özü budur... 

Peki kim patlatacak? Tabii ki 
devletin "silahlı bürokrasisi"... Tür-
kiye'de "milli birlik ve beraberlik" 
ya da "çatlak ses" veya "dil uzat-
mak" safsatalannm altında, hep bi-
zim "tek parti faşizminin "alışkanlığı 
yatar... Çünkü, Türkiye hala insanla-
rımızın "cumhuriyet" ve "demokra-
si" kavramlannı ayıramadığı, "askeri 
unsurun" aşın derece ağır bastığı bir 

. ülke... Yoksa protokolde "paşaların 
milletvekillerinin önünde yürümesi-, 
ni" kim, nasıl açıklayacak? 

Bir de çiğnene çiğnene çürüyen" 
"dönemin şartlan" savunması yar... 
1923 Cumhuriyetinin "ordu" yerine 
"halk iradesine" dayanıp dayana-
mayacağı tartışmasını, "Birinci 
Meclis" tutanaklannı halkm gözleri 
önüne sermeden yapamajaz. Cum-, 
huriyet'in ilk demokratı Hüseyin 
Avni Ulaş'ın "parlamenter hukuk 
devleti" olmamız için yaptığı uyan-
ların neden dinlenmediğinin ceva-
bını bulamadan, bu konuyu geçişti-
remeyiz-.Türkiye'de sorun 'milita-, 
rizmin' başımızdaki diğer dertlerin 
anası olduğunu görmemekte diren-
memiz. Türkiye'nin gittikçe artan ve 
derinleşen yapısal sıkıntılannm çö-
zümii/ bazılannın söylediği gibi 'si-
yasal yönetimlerin' değişiminden 
değil, devletin değişiminden geçi-
yor. Birinci Cumhuriyet'in özündeki 
"militarist" anlayışı hiç kimsenin di-
ğerine benzemek zorunda olmadığı, 
buna Karşılık zorbalığın evrensel 
hukuk kuralları ile önlendiği 'de-
mokrasi' ile değiştirin. E)ertlerin çok 

. azaldığml göreceksiniz. 
Mehmet Altan, Sabah, lin.l994_" 

EVRENİ ATÂTÜÎIK: -TABUDUR ̂  

Bski Cumhurbaşkanı Kenan Bv-? 
ren, Atatürk'ü bu- tabu olarak ya-' 
Şahnaya devam edeceklerini soy« ' 
iSdL Kadıköy 'de kendi ad ıy la ! 
eğitime devam eden, lisenin kon-
ferans salonu ve kütüphanesinin 
açılışı dolayısıyla düzenlenen tö~ 
rene katılan Kenan Evren, "Bazı; 
bo$ ağızh kimseler, Atatürk'ü ta- ' 
bu olmaktan, çıkarmak lazımdır <" 
söylemini gelişt irdiler . Hayır ! 
efendim, Atatürk bir tabudur ve , 
öyle kalacaktır" dedi., 

Konuşmasında gençlere de < 
hitap eden Bvren, sözlerini şöyle ı 
sürdürdü; "Siz Atatürk'ü tabulaş-^ 

, tırmayın diyenlere, *tâbulaştırı»l 
4-yoruz, var mı diyeceğiniz?' şek-1 
liride cevap vereceksiniz. Çünkü < 

i Atatiirk her Türk'ün kalbinde ta-̂ ^ 
" bu olarak kalmalıdır. Onu tabu l 
; olmaktan çıkaranlara hakettikleri« 
cevabı vereceğinize inamyorum."' 

îVakit, 17,10.1994 

Y.GÜNGÖR ÖZDENİ ^ 
; ATATÜRK'Ü, TABU SAVAN-
ALAR ÜLKENİN DÜŞMANI 

• Anayasa Mahkemes i Başkam, 
"Yokta Güngör Özden, Cumhuri-/ 
fyet ' in 71,yıldönümü nedeniyle' ' 
, Atatürkçü Düşünce Toplu luğu, 
^ tarafmdan dü;^enlenen *7X,. yıl? 
Konferansı"nda konuştu. ' ; 

Yekta Güngör Özden, Ata'»s 
, türk'ün Türkiye, Atatürkçülüğün ^ 
de bağımsızlık, özgürlük, ege- -
menlik ve uygarlık anlamına gel- ~ 
diğini vurgulayarak^, 'Atatürk'ü ~ 
tabu olarak gösterenlerin Türki-i 
ye'nin düşmam olduğunu söyle-' 

idL Cumhuriyet, 28.10.1994 ; ; 



TEK BAŞINA ŞOV ! 
Kolej münazaralarında konuşmacı-
ların fikir dokusu değil, dokunaklı 
sözleri ve parlak cümleleri alkış 
toplar. Bizim kolejli, o günlerden 

. kalma alışkanlıkla diplomasi yürü-
tüyor... Yaptığı konuşmalar hep al-
kışa yönelik oluyor. O aldığı alkışa 
bakıyor, karşılığında ülke ne ödü-
yor; ona bakmıyor! . 

Arkadaşımız Cengiz Çandar'ın 
dünkü değerlendirmeleri kaygı ve-,^ 
riciydi. İsraillilerden gördüğü ko-
nukseverliğe karşı Çiller'in çok şey 
verdiğini yazdı. Türkiye Cumhuri-
yeti Başbakanı, resmi yemekte Tev-
rat'tan şu bölümü okuyor: "... Senin 
adın Yakup'tur. Artık adın İsrail 
olacak ve onun adını İsrail koydu. 
Allah ona dedi ki: Ben Kadir Al-
lah'ım.. Benden bir millet olacak ve 
İbrahim ve İshak'a verdiğim diyan 
sana vereceğim. Ve şenden sonra 
diyarı senin zürr iyet ine verece-
ğim..." Kudüs'ü İsrail'in başkenti 
olarak tanımadığımız için büyükel-
çimiz Tel-Aviv'de. Başkan Clinton 
bile Tel-Aviv'de kaldı, Kudüs'e gi- , 
remedi. Kudüs, üç dinin de kutsal 
kenti ve ABD Başkanı, dini hassasi-
yetleri rahats ız e tmek istemedi. 
Ama Çiller, Amerika'nın bile saygı 
gösterdiği bu hassasiyete sırtını 
döndü... Çandar haklı olarak soru-
yor: "Tansu Çiller, Türkiye'nin Or-
tadoğu politikasına müthiş keskin 
bir viraj döndürdüğünün ve Türki-
ye'yi İsrail'in yedeğine yerleştirdiği-
nin acaba farkında mı?" Korkarız ki 
farkında değil. Çiller'in konuşmala-
rı ve yaptıkları, Ortadoğu'daki yeni 
yapılanma sürecinde Türkiye'nin 
israil'i seçtiğini gösteriyor. Bunu 
anlamak mümkündür. Anlaşılması 
zor olan nokta bu seçimin, oluşmuş 
yeni bir politikadan mı çıktığı, yok-
sa Tansu Hanımın orada gaza geti-
rilmesi ile mi yapıldığıdır. Üslûpta-
ki ölçüsüzlük "kolejli kiz"ın gaza 
getirildiği şüphesini artınyor. Gün-
gör Mengi, Sabah, 6.11.1994 

KOLEJLI KıZ 
...Gelelim şu, son zamanlarda sık 
sık duyduğumuz "kolejli kız" sözü^ • 

ne... Bu sözü, "küçümseme ifadesi" 
olarak kullanmak ne kadar büyük 
bir yanlış. Üstelik sadece yanlış de-
ğil, bu sözü Çiller'i eleştirmek için 
kullanmak o okullarda okuyan kız-
lanmızla, oralardan mezun olanlan 
küçümseme anlamım da taşır. Yani 
kötü bir şey mi kolejli olmak? Tür-
kiye kolej mezunları ile dolu. Ve 
bunlar ülkeyi yukarı çekmek iste-
yen insanlardır. Size bir şey söyle-
yeyim mi; "Keşke Türkiye'deki kız-
larımızın hepsi kolejli olsa. O eğiti-
mi alabilse. Kolejlerin verdiği vizyo-
na sahip olabilse. Ve daha da önem-
lisi politikaya atılsalar.. O zaman 
inanın, Türkiye bugün bambaşka 
bir yerde olurdu. 20'inci yüzyıl bi-
terken, çağdaş bir insan bunun aksi-
ni nasıl savunur. Kolejli kelimesini 
küçümseme ifadesi olarak nasıl kul-
lanır? Bırakın kullanmayı, insanlan 
böyle t i r sınıfa sokmak nasıl aklına 
gelir? Ben bu sorunun cevabını bu-
lamadım... Çiller, gezisini tamamla-
yarak bu akşam Ankara'ya dönü-
yor. Bu gezide dış politikada göster-
diği-başarıdan dolayı Başbakan'ı al-
kışlıyorum. Ama yann bir başka ge-
zide, bir başka dış politika konu-
sunda hatalı yaklaşımını görürsem, 
eleştiriler de yine benden gelecek... 
Sedat Sertoğlu, Sabah, 7.11.1994 

EYVAH! BUĞUN CUMARTESİ... 
Ferai Tınç Hürriyet'te"İsrail'i her yıl 
satıyorlar" başlıklı yazısında, "İsrail, 
dini esaslara dayalı laik bir devlet. 
Devlet esas olarak laik, ancak yaşa-
mın birçok alanında Tavrat'm dışı-
na çıkılmıyor" diyor- Tınç, yazısının 
devamında şunları söylüyor: "Tev-
rat, 'Haftanın altı günü çalışacaksın, 
yedinci günü yani cumartesi günü 
dinleneceksin, elini hiçbir şeye sür-
meyeceksin' diyor. Cumartesi gün-
leri burada hayat duruyor- Dindar 
İsrailliler ellerini gerçekten de bir 
şeye sürmüyorlar. Büyük kentlerin 
en modern, turistik otellerindebile 
bir cumartesi asansörü var! Cumar-
tesi asansörü her katta kendiliğin-
den duruyor. Böylece onu kullan-^ 
mak zorunda kalan asansörün düğ-
mesine basmak zorunda kalmadan 

istediği kata inme imkanına kavu-
şuyor. Cumartesi alışkanlıkları yü-
zünden Başbakan Tansu Çiller' ve 
beraberindeki heyeti burada zor an-. 
1ar bekliyor. Basın toplantısının ya-
pılacağı otelin yöneticileri, 'Biz mik-
rofon veremeyiz. Çünkü cumartesi 
günü o mikrofonun düğmesine ba-
sacak kimseyi bulamazsınız' diyor-
lar. Yahudi olmayan birinin basma-
sma da izin vermiyorlar. O nedenle 
büyük ihümalle Çiller kendi mikro-
fonunu kendisi getirmek zorunda 
kalacak." Susuzluk sebebiyle (ge-
rekli teknik tedbirler alınmasına 
rağmen) yağmur duası yapılması' 
karşısında, "işimiz Allah'a kaldı" di-
yerek alaylı eleştiriler yağdıran (sö-
zümona bilimsel yaklaşımlı) bazı» 
aydınlar(!), İsrail'in bu taassubuna 
ne der acaba?Bir başka ifadeyle; "Fe-
rai Tınç'in ainlattığı ülke; İsrail yeri-
ne Türkiye> Tevrat yerine Kur'an> 
cumartesi yerine de cuma olsaydı, 
ortaya çıkacak manzara karşısında 
kimler ayaklanmazdı ki?" Süleyman 
Ünal, Zaman, 5.11.1994 

H U N T İ N G T O N ' Ü N GÖZÜYLE 
TÜRKİYE , • 
Prof. Samuel Huntington, "Medeni-
yetler Çatışması mı?" adlı makale-
sinde, "kültür farklılıkları nedeniy-
le" Türkiye, Meksiİca ve Rusya'yı 
"Ijölünükcilkeler" kategorisine soku-
yor- "Tarihen en bölünük ülke" diye 
tanımladığı Türkiye'nin, Avrupa 
Topluluğu'na kabul edilme şansı-
nın olmadığını kavradığını bu ne-
denle yüzünü Orta Asya cumhuri-
yetlerine döndüğünü ve İran ve Pa-
kistan'la yaptığı ekonomik işbirliği-
ni canlandırmaya çalıştığını ifade 
ediyor- Huntington, şöyle diyor:" ... 
Bunlar bölünük ülkelerdir. Liderle-
ri, tipik bir biçimde, kervana katıl-
ma stratejisi izlemeyi ve ülkelerini 
Batı'nm üyesi yapmayı arzu ediyor-
lar, fakat memleketlerinin tarih, 
kültür ve gelenekleri Batılı değildir. 
Bu tür bir bölünmenin en aşikar ve 
prototipik örneğini Türkiye teşkil 
ediyor. Türkiye'nin 20. asrın sonla-
rındaki liderleri Atatürk geleneğini 
takip etmekte ve Türkiye'yi mo-



dern, seküler. Batılı bir milli devlet 
olarak tanımlamaktadır lar . NA^ 
TO'da ve Körfez Savaşı'nda Türki-
ye'yi Batı ile ittifaka soktular; Avru-
pa Top4uluğu'na üyelik için müra-
caat ettiler.. Maajjıafih, Türk toplu-
mundaki (bazı) unsurlar, aynı za-
manda İslami bir silkinişi destekle-
miş ve Türkiye'nin esas itibariyle 
Müslüman b i r ' Ortadoğu ülkesi olr 
duğunu ileri sürmüşlerdir. Ayrıca," 
Türkiye'nin seçkinleri Türkiye'yi 
Batılı bir toplum olarak tanımlar-
ken, Batı'nm seçkinleri Türkiye'nin 
öyle olduğunu kabule yanaşmıyor-
lar. Türkiye, AT'nin bir üyesi olma-
yacaktır; gerçek sebebi Cumhurbaş-
kanı Özal'ın dediği gibidir: 'Biz 
Müslümanız, önlar (ise) Hrıstiyah-
dır ve (fakat) bunu dile getirmiyor-
lar.' Mekke'yi reddettikten ve ar-
dından Brüksel tarafından redde-
dildikten sonra, nereye bakar Tür-r 
kiyé? Cevap, Taşkent olabil i r ." , 
Nokta, 25 Eylül-1 Ekim 1994 

"BEN ŞÜPHELİ KİTABI 
KAPAĞINDAN TANIRIM" 
İstanbul Adliyesi 'nde görevli iki 
savcı, Türkiye'deki basılı yayının 
kalbi Eminönü ve Beşiktaş iİçelerin-
de kitaplar hariç, 8'günlük, 13 haf-

/ tahk, 6 tane 15 günlük, 79 da aylık 
yayını denetliyor. Terörle Mücadele 
Yasası açısından incelenmesi gere-
ken kitaplar ise DGM'ye gönderili-
yor. İstanbul Adliyesi Basın Savcısı 
Cevat Özel, basm savcılarının ki-
tap, dergi ve gazeteleri Terörle Mü-
cadele Yasası'na girmeyen suçlar, 
yönünden incelediğini belirterek, 
şunları söyledi: "Bizler yayınların 
Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 426, 
427, 428, 311, 312, 158 ve 159. mad-
delerine aykın olup olmadığına ba-
kanz. Bu maddeler müstehcen ya-
yın, Cuhurbaşkam ve Başbakan'm 
manevi şahsiyetine hakaret, Türk-
lüğü, Cumhurîyet'i, TBMM ve hü-
kümetin manevi şahşiyetinirdevle-

. tin askeri veya emniyet kuvvetleri-
ni alenen tahkir, tezyif etmeyi içeri-
yor."...Bunca kitabı satır satır oku-
maya iş yoğunluğu nedeniyle za-
man bulamadıklarını vurgulayan 

Özel, ".Kim okuyorum derse yalan 
söyler... Daha dikkatli bakmak la-
zım diyorsunuz ama satır satır oku-

, manız gerekmiyor. İhtisasİaştığımz 
için hangi paragrafta ne olduğunu 

' anlıyorsunuz. Kitaplarda arka ka-
• pakta kitabın yazan ve konUsu hak-
kında bir takım açıklamalar vardır. 
İlk etapta ben arlca kapağa bakanm, 
açıklamalarına bakarım." Milliyet, 

A 28.10.1994 • . , 

NUSRETDEMIRAL: 
•TÜRKİYE'DE DÜŞÜNCE . ^ 
SUÇLUSU YOK!" • ; -V 

Demiral Adalet Bakanlığı'rim girişi-
miyle oluşturulan Düşünceye Öz-
gürlük, Komisyonu taraf ından üç 
haftalık çalışma sonucu hazırlanan 
ve DYP'nin görüşüne sunulan Terör-
le Mücadele Yasası'm, değiştiren tas-
lakla ilgili sorulan şöyle yanıtladı. 

, Sizce DGM'ler tarafından ceza-
landırılan hiç bir düşünce^suçlusu 
yok mudur? - • " 

-Düşünce suçlusu diye bir suçlu 
yok zaten, insanlar düşüncelerinden" 
dolayı mahkum edilmemişlerdir . 
Eylemlerinden dolayı mahkum edil-
mişlerdir. Bunu kanştınyorlar. Tür-
kiye'de düşünce suçlusu yoktur.'Bu-
nu kanştırmamak lazım. Eylemle fiil 
başkadır, düşünce başkadır. Akşam, 
3.10.1994 

PKK'NIN AFGANİSTAN'DAN 
GELEN HELİKOPTERLERİ 
Başbakan Tansu Çiller, köyleri yakı-

<lan lO^^muhtar, Devlet BakanıiAzimet ' 
Köylüoğlu ve SHP Tunceli .Milletve- " 
kiH Sinan Yerlikaya'yla görüş tü . 
DYP Grup salonundaki görüşmeden , 
sonra gazetecilerin sorularını yanıt-
layan Yerlikaya ve muhtarlar, Icöyle-
rini'iki bin askerin, yaktığını; yangın • 
sürerken helikopterlerden askerlere 
yardım atıldığım Başbakan'a söyleş 
diklerim açıkladı. Çiller'in asker yak-
tı' iddiasını "gözlerimle görsem inan-
mam diye yanıtladığını kaydeden > 
Yerlikaya ve muhtarlar; helikopter-
den köy yakan askerlere yiyecek atıl-
dığını söylediklerinde, Çiller'den 

"Oradaki helikopterler dışarıdan ' 
da gelmiş olabilir. Türk helikop-
terleri diye bir şey yok. PKK'nın 
helikopterleri olabilir. Rus, Erme-
nistan ya da Afganistan'dan gelen , 
helikopterler olabilir" yanıtını al-^ 
dıklar ını- söyledi- Milliyet, . 
28.1Ö.1994> 

GÖLHAN: •'ÖĞRETMENLERE 
SİLAH VERMELİ" . 
Milli Savunma Bakanı Mehmet 
Gölhan'm "Devlpt öğretmeni dağ 
başında yalnız bırakamaz.yÖğret-
menleri silah kullanır hale getir-
mek lâzım. Silah kullansa hiç de-
ğilse bir kişiyi de öldürür. Bölgede 
askerliğini yapanlar öğretmen olsa 
çok daha iyi olur. Yada buraya as-
ker öğretmenleri göndeririz" şek-

- lindeki/a^klamaşı Milli Eğitim. Ba-
kanl ığt^e öğretmenler tarafından 
tepki'yie|?.,karşılâhdı. Milliyet, 

PAPA: •'KEŞKE HERKES 
MÜSLÜMANLAR GİBİ 
İBADEİETSE" 
Papa lipgan Paul dünyanın dört 
bir y ^ n d a satışa çıkan "Umudunv 
Eşiğted^eh-Geçiş adlı ki tabında 
MüslvSnânJar'ın namaza ve ibadete 
olan bağlflıklannı diğer dinlere ör-
nek gösterdi..Müslümanların yer 
ve zaman-kaygısı taşımadan na-
maz kılmararinıh kendisinde hay-
ranlık • uyandırdığını • anlatan Papa 
şunları yazdı: "Müslümanların di-
ne bağlılıklanna saygı duymak ğe-

. rekiyor. Örneğin ibadet anlayışlan-
na hayranlık duymamak miimkün 
değil. Allah'a inananların zaman 
ve yer- kaygısı duymadan dizleri 
üzerine çöküp kendilerini duaya 
bırakmaları gerçek Tânn'yı arayan 
herkese örnek olmalı. Özellikle de 
muhteşem katedrallerini terkeden 
veya çok az dua eden, ya da hiç 
dua etmeyen Hrıştiyanlara örnek 
olmalı. Papa, yine de"Tek tanrıya 
inandıkları için Müslümanlan'ken-
dimize yakın tutariz" dedi. Zaman, 
21.1().1994 * • 
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T Ü R K İ Y E G O N U L L U K U L T U R 

T E Ş E K K Ü L L E R İ N İ N İ T T İ F A K L A 

K A T I L D I Ğ I B İ L D İ R İ 

Türkiye Gönüllü Kültür Teşekkülleri 5. Kurultayı'na iştirak eden Dernek, Vakıf, Birlik, Fede-
rasyon ve Konfederasypn Temşilciler! olarak aşağıdaki hususu başta Cumhurbaşkanı ol-

mak üzerek TBMM Başkanı, Başbakan ve siyasi' partilerimize, önemine ve aciliyetine binaen de-
vam etmekte plan toplantımızın ittifakla alınmış bir ara kararı olarak ulaştırılmasına delaletinizi is-
tirham ediyoruz. ; . ' _ . . . • 

Bir yılı aşkın süredir gündemde tutulan ve memleket gerçeklerine uygun hale bir türlü getiri-
lemeyen TMKT'nIn Komlsyon'dan geçtiği gibi TBMM Gen.el ,KuruÎu'na sevkedilmiş haliyle 

kanunlaşması halinde bu ülkemizde yeni sancılara yol açacaktır. Bu tasarıda hukukla, hukukun 
temel ilkeleri, yanlışlıklar, bir dizi haksızlıklar,' komedi türü uygulamalara yol açabilecek maddeler 
yer almaktadır. . , . 

Maalesef yakın geçmişten ve yaşanan acı tecrübelerden ders alınmayarak milli ihtiyaçlar-
dan uzak, sosyal bütünlüğü sağlamaktan mahrum ve bölücülüğü bu defa terörsüz yap-

mak isteyenlere fırsat yerecek şekilde çıkarılmakta olan bu tasarı geçmişte kalması gereken milli 
manevi dertlerimizin sebebi 163. maddeyi yeniden, hortlatmak isteyen köhne zihniyetin uygulan-
masına yol açacaktır. 

Muğlak kavramTarla her türlü yorum ve uygulamaya açık Müslüman Türk insanının temel 
hak ve özgürlüklerinden olan inanç ve fikir hürriyetini kısıtlayıcı her türlü hayrı've hasbi 

, çalışmayı baltalayıcı, vakıf mallarına el üzatıcr ve dünyada benzen olmayan bu tasarıyı sosyal hu- -
zuru bozucü nitelikte görmekteyiz. Milletimizin Ihtlyaçlanna uygun hale getirilmesini bütün yetkili-
lerimizden beklemekteyiz. 

Türkiye'nin dört bucağından gelmiş 500'ü aşkın gönüllü kültür teşekkülünün temsilcileri ola-
rak TMKT tasarısını benimsemediğimizi, desteklemediğimizi, karşı çıktığımızı" açıkça ifade 

ediyoruz. ' ^ 

F N eğerli parlamenterlerimizi sorumluluklarının bilinci içinde bu tasarıya red oyu vermeye 
L / d a v e t ediyoruz. Ciddi sıkıntılara yol açacak nitelikteki bu tasarıyı mevcut haliyle kabul 

eden mliletve|<lllerimlzln isimlerini asla unutmayacağımızı, bu IşIn vebali altında kala.caklarını, 
bütün ilgili ve yetkililere aziz milletimize saygıyla duyuruyoruz. 

' , *Bu bildiri, aralarında Arattırma ve Kültür Vakfı'nın da bulunduğu 500'ü askın gönüllü kültür tevekkülü 
tarafından imzalanmıştır. ' 


