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TÜRKİYE, YOL AYRIMINDA

YU SU F KAPLAN

O nce bir dizi soru: Türkiye, 
A B’ye girecek mi, gire  ̂
meyecek mi? Türkiye 

A B’ye girmeli mi, girmemeli mi? 
Türkiye, A B ’ye girecekse niçin 
girmeli, girmeyecekse niçin girme
meli? Sahi, Avrupalılar Türki- 
ye’nin A B ’ye girmesini istiyor mu, 
istemiyor mu? Türkiye’nin A B’ye 
girmesi, Türkiye için ve AB ülke
leri için ne anlam ifade edecek? 
Türkiye, A B ’ye girdiğinde, 20. 
yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren 
resmen kopartmaya başladığı İs
lâm’la olan bağlarını tümüyle ko
parıp atacak mı; yoksa Türkiye’nin 
A B ’ye girmesi, Türkiye’nin İs
lâm’la bağlarını koparamayacağını 
mı hatırlatacak ve öğretecek bize?

ettiği gücünün, tarihsel, kültürel, 
siyasi ve stratejik derinliğinin, zen
ginliğinin ve imkânlarının farkına 
vararak yüzyıllık kış uykusundan 
uyanarak silkinip kendine mi dö
necek?

Cihet'i askeriyenin AB konu
sundaki tavrı olumlu mu, olumsuz 
mu? Eğer olumsuzsa, bu olumsuz 
tavrın nedeni ve gerekçesi nedir? 
Türkiye’deki baskıcı, tahrip edici 
28  Şubat düzeninin sürdürülmesi 
ve Türkiye^nin tıpkı Mısır gibi 
daha otoriter ve baskıcı bir ülke 
haline getirilmesi gayreti midir; 
yoksa Türkiye’nin A BD ’nin baskı
sı ve zorlamasıyla ABD’nin AB 
içindeki çıkarlarını savunacak, A l
manların oyunlarına çomak soka-

Türkiye^nin bir Kuzey İrlanda, bir Bask İspanyası 
olmayışının ve asla olamayacağının teminatı bu top
lumun Müslüman olmasıdır. Bu gerçek, Türkiye^nin 
siyasi, toplumsal ve ekonomik felaketlerin, etnik ça
tışmaların içine yuvarlanmasını önlemektedir.

Platonik aşk, Avrupa’yla fiilen 
yüzleştiğimizde bitecek mi, birden
bire? Türkiye, A B ’ye girince tü
müyle yutulmuş ve dolayısıyla 
uyutulmuş mu olacak; yoksa bugü
ne kadar resmen ve alenen inkâr

cak bir deli-oğlan veya taşeron ya
pılması zorlamalarını veya dayat
malarını etkisiz hale getirme girişi
mi midir?

Türkiye’nin dünya kupasında 
gösterdiği başarı neye işaret ediyor

ve ne anlam ifade ediyor? Şenol 
Qüneş, sık sık, “eğer Türk insanı- 
na imkân verilirse Türk insanı
nın başaramayacağı bir şey yok
tur” derken, ne demek istiyor? Bu
güne kadar Türkiye^yi batıran ve 
sadece kendi bencil çıkarlarını dü
şünen güç ve çıkar odaklarının 
Türkiye’yi batırmaktan başka bir 
şey beceremediklerini ve Türk in
sanının önüne saçma sapan engel
ler koyarak Türk insanının dina
mizmini, ruhunu ve heyecanını 
harcamaya, yok etmeye ve su gibi 
harcamaya çalışmaktan başka bir 
şey yapamadıklarını mı söylemek 
istiyor?

Pamukbank operasyonunu 
hangi odaklar yaptırttı? Ecevit’in 
aylardır Türkiye’yi evinden veya 
hasta yatağından uzaktan kuman
da ile yönetmesi mümkün mü? 
Ecevit, neden istifa etme gereği 
duymuyor? Ecevit istifa ettiğinde 
memleket gerçekten karışacak mı? 
Ecevit, herşeye rağmen evinde 
hasta yatağındayken bile hüküme
te başkanlık ediyor olmakla siyasi 
boşluğu mu dolduruyor; yoksa bu 
olayın kendisi bizatihi bir siyasi 
boşluk mudur? Ecevit’in istifa et
memesi veya ettirilmemesi, saba- 
tay Ollar m iştahlarını kursakla
rında bırakma gayreti midir? Yok
sa bir acziyetin ifadesi ve gösterge
si midir? Sahi, hariciye’den sivil ve 
sivil olmayan bürokrasiye Türki
ye’nin hayatî karar mekanizmala
rına çöreklenen sabataycı şebeke
nin çökertilmekte olduğu haberle
rinin kolgezdiği bir zaman dilimin
de, gerek post-Ecevit süreçte ken
di partisi veya “pırtısı” DSP’de, ge
rekse Bayarhn torunu Bayar’ın 
partisinde ve diğer yeni siyasi olu
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şumlarda lider adayları arasında^ 
ki alternatiflerin bile sabataycı
olmaları, ne anlam  ifade ediyor? 

T ep ed e  büyük bir ‘̂hesaplaş' 
m a ”n ın  yaşandığı anlam ına mı ge- 

liyoı Lüın bunlar ?----------------------------

Kıvrıkoğlu, neden Çin’e uçmuştu? 
Tüm  bunlar Türkiye’nin ABD,

de tuhaf bir görünüm arzediyor. 
Türkiye’nin orta yeri sinema: 

=h
hatlıkla çevirebiliyor. O yüzden 
Türkiye, kaygan zeminlerde pati' 

-Sahij kulislerden yayılan “Tüfkiye,— naj yapmakla meşgul sürekli ola-

eksen oluşturma arayışlarının ilk 
egzersizleri anlamına mı geliyor^

Ağustos’ta askerî şıtra’da oluş
turulacağı söylenen “yeni askerî 
düzen” gerçekten yeni ve Türki- 
ye’ye nefes aldıracak, Türkiye’nin 
önünü tıkayan iç ve dış kaynaklı 
**takoz’*ları temizleyecek bir aske- 
rî düzen olacak mı? Ve Türki- 
ye’nin nefes almasını, kendi çıkar
larını korumasını, elitlerle toplu
mun ortak bir akıl’da, ruhta, tasa
da, kıvançta, heyecanda, değerler
de, dinamiklerde (dolayısıyla tüm 
bunların temel kaynağı İslâm’da, 
İslâm kültüründe) buluşmasını ön
leyen engellerin ortadan kaldırıl
masını askerî düzenin kurucu ak
törlerinden beklemek sağlıklı bir 
kafa yapısının yansıması olabilir 
mi? Soğuk Şavaş’ın sona ermesin
den sonra Türkiye’ye yapılan 
A BD , İsrail ve Avrupa baskıları^ 
nı göğüsleyebilecek başka bir gü
cü, dinamizmi ve seçeneği ya da 
seçenek üretme kabiliyeti; bu gü
cü, dinamizmi ve kabiliyeti ürete
bilecek askeriyeden başka bir orga
nı, aktörü, kurumu kalmadı mı, 
yok mu oldu, yok mu edildi Türki
ye’nin? Yoksa bunların hepsi birer 
illüzyondan mı ibaret? Eğer bunlar, 
illüzyonsa, Türkiye’nin başkaca se
çenekleri var mı?

Son olarak. Cumhurbaşkanı 
Sezer’in İran’a yaptığı zİycL̂ '̂ tin 
anlamı ne? Suriye Genelkurmay 
Başkanı, neden Türkiye’ye damla
ma ihtiyacı hissetti? Türkiye, nasıl 
oldu da, ne değişti de, İran’a 23 yıl 
aradan sonra Genelkurmay’dan bir 
heyet gönderdi? Ecevit’in bu yılın 
başlarında Washington’a uçtuğu 
saatlerde Genelkurmay Başkanı

önümüzdeki aylarda İran’la strate
jik işbirliği anlaşması imzalayacak” 
haberleri gerçekten doğruysa ve de 
gerçekten gerçekleşirse tüm bu ge
lişmeleri nasıl okumak gerekecek? 
Tüm bunları, Türkiye’nin AB, 
ABD ve İsrail kıskacından ve ku
şatmasından kurtulma girişimleri 
ve dolayısıyla bölgede Osmanlı 
misyonuna benzer bir misyonun 
hayata geçirilmesi çabalarının ha
bercisi olan adımlar ve atılımlar 
olarak okumak mümkün olabile
cek mi?

Soruları burada kesiyorum. Bu 
kadarı kâfi. Burada bu soruları an
lamlandıracak asıl soruyu sorma
nın tam zamanı: B li sorulara, tü
müne birden, kendi içinde tutarlı 
ve anlamlı cevaplar verebilmek 
mümkün mü? Maalesef, hayır!

Bu sorulara verilecek cevapları 
alt alta sıralayın. Karşılaştığınız 
manzara karşısında dehşete düş
meniz ya da en iyimser ifadeyle ka
fanızın karışması ya da Türki
ye’nin, Türkiye’yi yöneten ve yön-

rak. O yüzden bir o köşeye, bir bu 
köşeye toslayıp duruyor.

Aslında her şeye rağmen orta
da bir dinamizm, bir hareketlilik 
var. Sorun, bu dinamizmi, bu hare
ketliliği Türkiye’nin yeniden ken
disi olarak, yeniden bölgesinin ku
rucu aktörü olarak yaratıcı, ufuk 
ve çığır açıcı şekillerde yönlendi- 
rebilmenin yollarını bulabilmesi 
ve üzerinde emin adımlarla yürü
yebileceği, her tür zaafı püskürte
bilecek, her tür oyunu çözebilecek 
yeni ve muhkem yol haritaları çi
zebil mes id ir.

Türkiye’nin yaşadığı kafa karı
şıklığı halinden kurtulabilmesi, 
ayılabilmesi, silkinip kendine gele
bilmesi; yitirdiği özgüvenini yeni
den kazanabilmenin, hayalî korku
larından arınabilmenin ve kurtu
labilmenin yollarını keşfedebilme
sinden geçiyor.

Türkiye, son on yıldan bu yana 
ABD, AB ve İsrail tarafından yo
ğun baskılarla ve kuşatma operas
yonlarıyla karşı karşıya bırakılmış

Eğer bu toplum müslüman olmamış olsaydı, karşı 
karşıya kaldığımız krizlerin, bu toplumu anarşinin, 
kaosun, iç savaşın, etnik çatışmaların eşiğine sürük
leyebilmesi, dolayısıyla Türkiye’nin paramparça ol< 

asla önlenemezdi.ması,

lendiren insanların (elitlerin ve 
aydınların) kafalarının ne denli 
karışık olduğunu görmeniz hiç de 
sürpriz olmayacaktır ve olmamalı 
da. Çünkü Türkiye’nin vaziyeti 
coğrafyası, gerçekten şaşırtıcı ve

durumdadır. Türkiye, artık bu or
tamda iki seçenekle karşı karşıya 
olduğunu kavramıştır: Türkiye, ya 
bu baskılara boyun eğerek tarihten 
silinmesini hazırlayacak bir yola 
girecek; ya da bu baskılara, kuşat
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GÜNDEM

malara karşı güçlü direniş biçimle
ri ve imkanları geliştirmenin yol
larını araştıracaktır.

Birinci seçenek, bir ülkenin, 
hele de Avrupa, Asya ve Afrika 
tarihinin yapılmasında kilit rol oy
namış bir ülkenin asla bile isteye 
benimseyebileceği bir seçenek ola
maz.

Türkiye’nin önünde ikinci se
çenekten başka bir çıkar yol kal
mamıştır. O halde Türkiye bu se
çeneği nasıl harekete ve hayata 
geçirebilir? Türkiye için bu sorun, 
bir ölüni'kalım sorunudur.

Türkiye, yaptığı tarihsel yanlış
lığı kabul edip, tslâmhn hu ülke 
için bir ölüm'kalım meselesi ol
duğu gerçeğini görmek zorunda- 
dır. Türkiye’nin hem karşı karşıya 
kaldığı hayatî iç ve dış sorunlarını, 
bunalımlarını hal yoluna koyabil
mesi; hem de yeniden bölgesinin 
en güçlü aktörü haline gelebilme
si, Islâm’ın bu ülke için taşıdığı 
önemi farkedebilmesine bağlıdır. 
Türkiye, eğer Batı yörüngesinde 
kalarak yeniden büyük ve güçlü 
bir ülke olabileceğini, tarihin şe-

demektir. Bu yol, çıkmaz bir so
kaktır. Çıkma?: sokak, T ü rki
ye’nin bitmesi demektir.

Türkiye, bölgesinde ve zaman
la dünyada yeniden sö;t ve iddia 
sahibi olmak istiyorsa, Osman- 
lı’nm misyonunu üstlenmek, bu
nun için de İslâm eksenli yeni bir 
yörünge oluşturmanın yollarını 
araştırmak ve keşfetmek zorunda
dır. Müslüman toplumların kendi 
kaderlerini kendilerinin belirleye- 
bilmeleri, kendi kaynaklarını, zen
ginliklerini başkalarının kullan
malarına son verebilmeleri, dola
yısıyla totaliter seküler sistemleri 
terketmeleri bir an meselesi haline 
gelmiştir. Yüzyıllarca birbirleriyle 
kanlı bıçaklı olmuş Avrupa ülkele
rinin ekonomik, siyasi ve hatta as
kerî bir birliğe gittikleri bir zaman 
diliminde, İslâm dünyası, sömürge 
döneminden kalan sınırlarla, tüm 
dinamizm, enerji, imkan ve kay
naklarını dümdüz edecek ve müs- 
lüman toplumları yönetilemez ha
le getirecek kadar batıran, çıkmaz 
sokağın eşiğine sürükleyen Batılı- 
ların karikatürü seküler otoriter

İslâm dünyası, sömürge döneminden kalan sınırlarla, 
tüm dinamizm, enerji, imkân ve kaynaklarını düm
düz edecek ve müslüman toplamları yönetilemez ha- 
le getirecek kadar batıran. Batıkların karikatürü se
küler otoriter sistemlerle varlığını sürdüremez.

killenmesinde kilit rol oynayabile
ceğini düşünüyorsa, kesinlikle ya
nıldığı gerçeğini görmelidir. Çün
kü Türkiye’nin sonsuza dek. Batı 
yörüngesinde olması demek, Tür
kiye’nin en iyimser ifade ile Batılı 
hegemonik güçlerin bölgedeki gö
nüllü taşeronluğunu (siz bunu kö
leliğini olarak okuyun) yapması

sistemlerle varlığını sürdüremez.
İslam dünyasının İslâm ekse

ninde yeni bir eksen veya yörünge 
oluşturmaktan ve ortak işbirliği 
projeleri geliştirmenin yollarını 
keşfetmekten başka tutamağı, da
yanağı ve seçeneği kalmamıştır.

İşte Türkiye’nin benimseyeceği 
nihai yönelim, bu sürecin hayata

geçirilmesinde veya geçirilememe- 
sinde belirleyici rol oynayacaktır. 
Türkiye tam bir yol ayırımına ge
lip dayanmıştır. Türkiye, artık 
hem kendi geleceği, hem bölgesi
nin geleceği açısından İslâm’ın ne 
denli hayatî bir rol oynayacağını 
görmek zorundadır.

Türkiye’de siyasi, ekonomik ve 
kültürel iktidar aygıtlarına hakim 
olan elitler ve aydınlar, İslâm’ın 
bu ülke için ne denli hayatî bir 
önemi haiz olduğunun farkında 
değiller. Oysa Türkiye varlığını, şu 
haliyle bile olsa varlığını sürdüre
biliyor olmasını, toplumu ve ülke
yi perişan eden krizlere göğüs gere
bilmesini İslâm’a borçludur. Eğer 
bu toplum müslüman olmamış ol
saydı, karşı karşıya kaldığımız kriz
lerin, bu toplumu anarşinin, ka
osun, iç savaşın, etnik çatışmala
rın eşiğine sürükleyebilmesi, dola
yısıyla Türkiye’nin paramparça ol
ması, insanların birbirlerinin bo
ğazlarına sarılması asla önlenemez
di. Türkiye^nin bir Kuzey İrlan
da, bir Bask İspanyası olmayışı
nın ve asla olamayacağının temi
natı bu toplumun Müslüman ol
masıdır.

Bu toplumun müslüman olma
sı, Türkiye’nin siyasi, toplumsal 
ve ekonomik felaketlerin, etnik 
çatışmalarm içine yuvarlanması
nı önlemektedir: Toplumdaki ka
naatkarlık, yardımlaşma, fedakâr
lık, zorluklara göğüs germe, insan
ların sorunlarıyla hemdert olma, 
acılarını, sıkıntılarını paylaşma ve 
kardeşlik duygularının kaynağı, in
sanı ruhsuzlaştıran, bencilleşti
ren, hazzın, seksin ve paranın 
putlaştırılmasma yol açan yeni- 
paganizm biçimlerinin dölyatağı 
olan sekülerlik (laiklik) değil, İs
lâm’dır. İslâm’ın sunduğu bu haya
tî dinamikler, bu ülke ve toplum
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Üzerinde tezgahlanan tüm oyunla
rın püskürtülmesini mümkün kıl-
maktadır.

Bu ülkenin elitleri ve aydınları 
bu hayatî gerçeği görmek istemi' 

•yorlar. Üstüne üstlük— toplumun

ülkenin dinamik ve genç kuşağı
nın İslâm’la ilişkisi handiyse sı- 

=ffftan̂ ftıak=^te€Tcdir~ Eğitim kô
rumlan, medya ve aydınlar, toplu
ma, özellikle de genç kuşaklara 
“aman müslümanlıkla ilişki kur»

kesi kendi'olmaya davet edici İs
lâm’ın evrensel anlam haritaları.

rizmin ürünü olan yeni-paganizm 
biçimleri ile vahyin ürünü olan 

4rades
İslâm’la ilişkisini sıfırlamak, İslâ
mî hassasiyetlerini bastırmak, İs
lâm’ı kamusal / görünür hayattan 
uzaklaştırmak için topyekûn bir 
savaş veriliyor. İslâmi hassasiyet
leri olan insanlar, müslüman bir 
ülkenin üniversitelerinde, resmî 
kurumlarında böcek muamelesi 
görüyor; kimliklerini gizlemeye 
zorlanıyor ve resmî kurumlardan 
uzaklaştırıyorlar. Örneğin başör
tülü oldukları gerekçesiyle onbin- 
lerce öğrenci ve kamu çalışanı, 
müslüman bir ülkede okullara, ka
mu kurum ve kuruluşlarına alın
mıyorlar. İslâmi hassasiyetleri olan 
bürokratlar sıkı bir gözetime, ko- 
ğuşturmaya tâbi tutuluyor; işlerin
den atılıyorlar.

Oysa bu toplumu ayakta tutan 
yegane dinamik müslümanlıktır. 
Bu toplumu birbirine bağlayan, bu 
coğrafyaya ait kılan yegane kay
nak, müslümanlığın verdiği ruh ve 
kimliktir. Bu toplumun İslâm’la 
ilişkilerinin sıfırlanması, bu ülke
nin paramparça olmasıyla sonuç
lanacaktır.

Bu toplumu ve İslam dünyasını 
yeniden ayağa kaldıracak, öz-gü- 
ven duygusu verebilecek, dina
mizm ve enerji kazandıracak yega
ne hayat ve hayatiyet kaynağı, ye
gane itici güç, yegane yaratıcı ruh, 
yegane kurucu irade sadece İs
lâm’dır.

Türkiye’deki eğitim kurumlan, 
medya ve aydınların tüm projeleri 
ve söylemleri, toplumun İslâm’la, 
İslam kültürü, tarihi, medeniyeti 
ile ilişkilerini sıfırlamaktan başka 
bir şeye hizmet etmiyor. O yüzden

mayın da, neyle ilişki kurarsanız 
kurun” diyebilecek kadar ahmak
laşmış durumdadır.

Sadece ülkemizin değil, tüm 
dünyanın İslâm’ın adaleti, kar
deşliği, dayanışmayı, paylaşmayı, 
kendi olmayı, başkalarının hakla
rını aslâ çiğnememeyi ve yeme- 
meyi, doğaya, diğer varlıklara, 
tüm dünyanın sorunlarına sahip 
çıkmayı, duyarsız kalmamayı 
öğütleyen evrensel mesajına en 
fazla ihtiyaç hissettiği bir zaman 
diliminde İslâm hem küresel öl
çekte, hem de müslüman ülkelerde 
şeytanlaştırılmaktadır.

İslâm’ın bu güçlü dinamikleri
nin, anlam haritalarının dünyanın 
sorunlarına kalıcı çözümler suna
bileceği bir zaman diliminde İs
lâm’ın küresel ölçekte hedef tahta
sı haline getirilmesini anlayabili
yorum da, müslüman ülkelerdeki 
elitlerin, medyatörlerin ve aydın
ların aynı stratejiyi benimsemele
rini, müslüman toplumları ve genç 
kuşakları İslâm’dan uzaklaştırmak 
için her tür iğrenç yönteme baş
vurmalarını asla anlayamıyor ve 
affedemiyorum!

Şu an dünyanın önünde iki te
mel seçenek var; Birincisi tüm in
sanlığı, insanlığın ve dünyanın so
runlarına yabancılaştırıcı, duyar- 
sızlaştırıcı, herkesi bencilleştirici, 
gücün, paranın, seksin, geçici baz
ların peşinde koşturucu neo-pagan 
küresel seküler kültür. İkincisi 
de, her şeyden önce insana güçlü 
bir şahsiyet, asalet, ahlak, adalet 
ve aidiyet duygusu verici, haksız
lıklara isyan bayrağı çektirici, her

-ama kısana gcrçek^radesını ve öz- 
gürlüğünü kazandıran İslâm ’ın 
mücadelesine tanık olacak.

Sekülerizmin ürünü olan ve 
dünya ölçeğinde hızla küreselleşti
rilen yeni-paganizm biçimleri, in
sanlığı bencilliğin, seksin, geçici 
bazların, sahte ikonların ve kut
salların peşinde koşturarak uyuş
turmakta ve duyarsızlaştırmakta
dır. Dünyada şu an bu sapkın gidi
şe dur diyebilecek ve insana insan
lığını hatırlatabilecek, insanlığın 
ve gezegenimizin sorunlarına sahip 
çıktırabilecek tek dinamik ve ya
ratıcı ruhun, İslâm olduğu küresel 
seküler-pagan güçler tarafından 
anlaşıldığı için İslâm dört bir kol
dan hedef tahtası haline getiril
mekte ve şeytanlaştırılmaktadır..

Sözün özü, yeni-paganizm bi
çimlerinin dölyatağı olan seküler- 
lik, Türkiye’de ve tüm dünyada 
toplumların ortak duyarlılclarını, 
ortak kimliğini, millet olma ve ai
diyet duygusunu köreltm ekte, 
hatta iptal etmektedir. Türki
ye’nin ortak duyarlıklarının, millet 
olma ve aidiyet duygusunun; ortak 
aklının ve dinamizminin yegane 
kaynağı İslâm’dır, İslâmî kimliktir. 
Şu an yeniden gündeme gelen A B 
ile ilişkiler başta olmak üzere Tür
kiye’nin geleceğine ilişkin projek
siyonlar yapılırken bu gerçeklerin 
mutlaka gözönünde bulundurul
ması ve Türkiye’nin İslâm’la iliş
kilerini sıfırlamasının sonuçta 
Türkiye’nin tarihten silinmesine 
yol açacak kapıları sonuna kadar 
açacağının görülmesi artık zorunlu 
hale gelmiştir. ■
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BÜYÜK ÇOCUKLARA MASALLAR 
VE SİYASETİN “SİYASETNÂME”Sİ

N E C M E T T İN  TU R İN A Y

G eçen yazımızda, bir ön
ceki Şubat ayında yaşa- 
dığımız ekonomik kriz 

için, ‘̂İkinci 2 8  Şubat” tabirini 
kullandığımızı okuyucularımız 
hatırlayacaktır. Türkiye biliyor
sunuz, ‘^Birinci 2 8  Şubat^tan ha 
çıktım ha çıkıyorum derken; an
sızın bir İkincisine daha yakalan
dı. Ekonominin 28  Şubatı, do
ğurduğu sonuçlam itibariyle bi
rincisini fersah fersaf gerilerde bı
raktı. Bu hususla ilgili olarak şim
dilik söylenebilecek olan; ikinci 
bir “Düyûnu Umûmiye” den 
başka bir şey değildir.

Bu sonucun tahlili, tesbiti; so- 
rumlulularının tenkidi veya yar
gılanmaları elbette lüzumludur 
ve bunu zaten hep birlikte yapı
yoruz. Büyük işletmelerin iflâs et
tirilmesi, 400 bin KOBÎ’nin ka
panmak durumunda kalması, 
halkın fukaralaşması vs.

Bu kötü gidişin önünün alın
ması bakımından, ilk elde akla 
gelen; bu hükümetin istifasının 
yanı sıra, acele olarak erken bir 
seçime gidilmesinden başka bir 
şey olmuyor. Doğrusu, akıl ve 
mantık da bunu gerektiriyor. Ba
sın -yayın organlarından ve siyasi 
partilerden çoğu, inanarak veya 
inanmayarak, işte bu iki formülü 
(hükümetin iflası ile seçim) sü
rekli diline dolamakla vakit geçi
riyor. Kuşkusuz böyle bir ferahla
maya toplum olarak ihtiyacımız 
da yok değil.

Fakat içinden geçtiğimiz şart

lar itibariyle, Türkiye’nin proble
minin hefife alınması, ancak bu 
kadar olur demekten de kendi
mizi alamıyoruz. Özellikle erken 
seçim isteyen çevreler, Türk mil
letinin ümitlerini bir kere daha 
"hâk ile yeksân** etmek istemi
yorlarsa; seçimin değil bizatihi 
kendilerinin bir çözüm ve çare 
olduğuna, önce kendilerinin 
inanması gerektiğini asla akıldan 
çıkarmamaları gerekmektedir.

Siyavsetin Kapı Kulları

Herşeyden önce şu gerçekleri bir 
tablo halinde önümüze koyma
mız icabediyor:

Şimdiki halde halk ve seçim; 
bir partiye ve siyasi iktidara, 
problemleri çözmek hususunda 
sihirli bir güç tevdi edecek gibi 
görünmüyor. Çünkü 1997’den 
beri halk ve siyaset, gerçek bir 
güç olma özelliğini yitirmiştir. 
Daha açık bir ifade ile, halk siya
setçiye, bundan böyle bir güç 
tevdi edemeyecektir. Tam tersi
ne Türkiye Avrupa Birliği’ne gi
rinceye kadar (Acaba girecek 
mi?) bu durum böyle devam edip 
gidecektir. Yani bundan böyle si
yasal sınıflar gücünü halktan al
mak yerine; daha farklı mekaniz
malar işleyecek görünüyor. İşin 
doğrusunu söylemek gerekirse, si
yasi parti ve politikalar kendi ne
fislerinde bir güç barındırıyorsa, 
bu güçten halka veya topluma 
yansıyan bir pay belki de buluna

bilecektir.
İsterseniz binr adım daha ile

riye gitmeye çalışalım: Bundan 
böyle siyasi partiler, halktan oy 
aldıkları için güçlü olmayacaklar. 
Bilâkis halk, .onlarda bir güç veh
mettiği takdirde onları destekle
yecek, oylarıyla mevcut bir gücü 
taçlandırmanın yolunu arayacak
tır.

Diyelim ki aksi bir durum 
doğdu ve gücünü halktan alan bir 
yönetim iş başına geldi. Bu halde 
de iki ihtimal çıkıyor karşımıza: 
Ya mevcut dış politik ve ekono
mik müzayakaya göre şekillen
miş, o yolda refleksler sergileyen 
devlet yapısı ile ters düşerek yeni 
28 Şubat’lara gerekçe teşkil edi
lecek!.. Ya da mevcut devlet ya- 
pısrikna edilerek, İttihat ve T e
rakki iktidarının kapitülasyonla^ 
ra ve Düyûn-u Umumiye ipo
teklerine son verme esasına da
yalı, anti-emperyalist politikaları 
devreye sokulacak!.. Yani nere
sinden bakarsanız bakın, kırılgan 
politikalar bekliyor Türkiye’yi!.. 
Dolayısıyla Türkiye’nin ve siyasi 
partilerin, seçimi ve hükümet de
ğişikliğini ucuz bir kurtuluş tellal
lığında çarçur etmeden, daha so
rumlu ve ağır başlı çözümler üret
me sürecine girilmesinde büyük 
faydalar bulunduğuna işaret et
mek gerekiyor.

Hal böyle iken, son derece 
ucuz ve ilkel bazı sınıflar, ruhla
rından yansıyan bir hafiflikle; ge
rek ülke olarak problemlerimizin 
çözümünü, gerekse siyaset olarak 
ayakta durabilmenin sırrını, ken
dilerinin dışındaki bir güce veya 
güçlere istinad etmekte bulu
yorlar ve bunu da açık açık dile 
getiriyorlar. Bu sınıflar siyasete 
ve siyasi partilere, sırtlarında ve 
ruhlarında barındırdıkları bin bir 
kambur ve defo ile dahil olmak 
isteyenlerden çıkıyor. Ya da “giz- 
li-açık” bir "  kimlik zcLafiyeti”
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ile malûl bulunanlardan!.. Bu 
tür sınıfların dilinde sürekli bir te
kerleme hiç eksik olmuyor: 
ABD’ye, A B’ye, ya da her hangi 
bir **devletlû**ya ve devlet organı
na istinad ederek ayakta durmaya 
çalışmak!.. Daha ötede gücünü 
kendi nefsinden ve birikiminden 
almak yerine, her hangi bir mahfe- 
le kapılanarak siyaset yapmak!.. 
Meşrûiyetini bu yollardan temin 
etmek!..

Böyle bir politikanın bir kut
bunda ANAP ve Kemal Derviş 
dururken, öbür kutbunda da MHP 
ve Devlet Bahçeli yer almıyor mu? 
Dolayısıyla kimin ne yapmak iste
diği belli olmuyor mu?

Seyirciye Bel Bağlamak 
Halktan Destek Almak

Bu tür kölemen kapıkulu sınıf
ların fikri ve ideolojisi ne olursa 
olsun farketmez. Çünkü onlar po
litikaya ve ülke yönetimine bir di
rayet, birikim ve sevk ve idare sa
natı, ya da Hz. Musa’nın kavmini 
Nil’den geçirmesi veya Fatih’in 
gemilerini karadan yüzdürerek Ha- 
liç’e indirmesi gibi, yüksek bir sevk 
ve strateji arayışı olarak bakmaz

lar. Tam tersine, iç veya dış bir gü
ce istinad ederek; Orta Çağ’ın 
**methû** siyaset beyliklerine talip 
olurlar. Onların beyliği çingene' 
nin beyliği gibidir. Çtuıkü ilk ola
rak intikamını, kendini destekle
yen tabakalardan alırlar. Bu işin 
raconu böyledir hep.

Dolayısıyla kendine mahsûs bir 
özgünlük ve meşrûiyet üretemeyen 
siyasetçi sınıfları, korkulur ki bun
dan böyle hem kendi halkına, hem 
de ülkesine büyük bir yük teşkil 
edeceklerdir. Dışarıyla iş tutmaya 
kalktıkları takdirde, mevcut du
rum aynen devam edecek demek
tir. Bunun alternatifi, içerideki bir 
güce veya odağa yaslanmak da ola
maz. Çünkü içerideki gizil iktidar 
parçalanmış olduğu için; kime yas
lanır veya kimin adamı olmaya ça
lışırsan, parçalanmış gücün diğer 
bir unsurunun tahrip ve şantajına 
boynunu uzattığının resmidir. Ay
rıca seni kommak nâmına, kimse
nin, kendini riske etmeye niyeti de 
okunmuyor ortalıklarda zira.

Dolayısıyla bu yoldan bir güç 
ve iktidar temini de pek mümkün 
değil. İşte bunun içindir ki, siyase
tin sokaklarında savrulup duran 
Tantan’lar, eski bazı emniyet ge

nel müdürleri ve mütekait bazı si
yaset sınıfları, öylesine şaşkın do
laşıyorlar. Çaresiz, bezgin ve de da
ğınık!..

Çünkü Türkiye dinamikleri 
birbirine kilitlenmiş durumda. 
Hem iç şartları, hem de dış şartları 
itibariyle!.. Üzerimizdeki ipoteğin 
altında bunun için eziliyoruz.

Siyasetin sırrı da; bu dış ve iç 
ipoteği çözmekte toplanıyor. Buna 
siyasetin kendisi kadar; Türki
ye’nin, devletin ve halkın da ihti
yacı var ayrıca. Onun için siyaset 
bir oyun olmaktan çıktı Türki
ye’de. Bir güce, birikime, ehliyetli 
kadrolara ve sorun çözme sanatına 
bunun için ihtiyaç duyuluyor. Ar
tık kasaba politikalarına ve politi
kacılarına paydos demenin zamanı 
gelmedi mi, ne dersiniz?

Menderes Değil, Celal Bayar

Hatırlatmak isterim: İsmet Pa- 
şa’nın kapalı rejiminden Türki
ye’yi çekip çıkaran kişinin, Adnan 
Menderes’ten ziyade, eski İttihatçı 
tecrübelerini hâiz bulunan Celal 
Bayar olduğunu kimse unutma
sın!.. Eski İttihatçı, Atatürk’ün ik
tisat bakanı ve Başbakanı olan C e
lal Bayar!.. İsmet Paşa’ya muhalif
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GÜNDEM

SEKİZ MADDEDE 
TÜRKİYE^NİN H ÂL4  

PÜRMELÂLİ

1- IMF talimatı doğrultusunda 

1997 yılından bu yana 20 ban

kanın defteri dürüldü. Yapı 

Kredi’yi de ekleyiniz. Etti 21 

banka... Bunların çoğu on yıl

da, yirmi yılda kurulup palazla- 

namayacak kadar önemli ban

kalardı.

2- Üretim durdu. Ülke fakirleşti. 

Milli gelir 200 milyar dolardan 

150 milyar dolara geriledi.

3- 15 bin fabrika, 400 bin KOBİ 

kapandı.

4 ' 15 ayda, önce 900 bin lira olan 

dolar 1 milyon 550 bin liraya 

çıktı.

5 ' 42 milyar dolar olduğu için çev

rilemez endişesi ile istikrar 

programı başlatılan iç borç sto

ku 92 milyar dolara yükseldi.

6 ' Enflasyon hedefi yüzde 35 iken 

Hazine yüzde 74 faiz ile borçla

nıyor. Yüzde 32 reel faizi hâzi

nenin ödemesi imkansız.

7 - 15 ayda 1 milyon 200 bin kişi iş

siz kaldı.

8- IMF’den 30 milyar dolar kredi 

geldi. Bir doları ekonomiye 

katkı yapmadı. Tamamı borç 

faizine gitti.

Bu tabloda Kemal Derviş nasıl olu

yor da “Sevinçliyim... Daha 

güçlüyüz” diyebiliyor?

Güngör Uras, 

Milliyet, 21 Haziran 2002

koro teşkil edebilen ve dört yıl sü
ren karanlık siyaset dehlizlerin
den iktidara uzanan ve ordusunu 
da tahrip ettirmeyen bir strateji
nin sahibidir Celal Bayar!.. Sa
mimi ve muzstarip bir halk kahra
manı olan Adnan Menderes ve 
diğerlerinin ne böyle bir tecrübe
si, ne de böyle bir birikimi ve yü
reği mevcut değildi. Bu bakım
dan, ülke olarak maruz kaldığımız 
iç ve dış badireler sürecini geç
mek arzu ederken; siyasetin ve si
yasetçinin kırat’ının ne mühim 
birşey olduğunun asla unutulma
ması gerekmektedir.

Haliyle, şimdiki siyasetçilere 
baktıkça insanın içi burkuluyor. 
Orta yerde korkunç bir maç veya 
savaş cerayan ederken; bizdeki li
der ve siyaset antrenörleri, iyi 
oyun oynayacakları ve oyun geliş
tirecekleri yerde, tribünlerdeki 
kalabalıklara imdat çığlıkları gön
deriyorlar. Unutmayalım ki siya
sette bundan böyle, tribünlere bel 
bağlamak yok!.. Antrenörlük ro
lüyle görevli liderler ve takımla
rın kapasiteleri tayin edecek bun
dan böyle herşeyi.

Bu hususta bir kaç örnek daha 
versek nasıl olur bilmiyorum: 
Türkiye 27 Mayıs ihtilalinin ka
ranlığını kiminle ve niçin aştı bi
lir misiniz? Öyleyse düşünün!... 
Ya da 12 Mart 1971 sonrasında 
cumhurbaşkanı olmak isteyen Fa" 
ruk Gürler’in şiddet ve baskı 
stratejisini, Türkiye kiminle ve 
nasıl boşa çıkartmayı bildi? Aynı 
şekilde, benzer bir muzâyaka dö
nemini teşkil eden 12 Eylül 
1980 sonrasında, mesela Süley
man Demirel nasıl bir yol izledi, 
rahmetli Turgut Özal ne yaptı?

Sorun Seçmende Değil Liderlerde

Zira Bayar dahil yukarıdaki den
emelerin hemen hiç biri, ucuz 
popülizmlerle işe başlamadı. Yük
sek bir siyaset tecrübesinin ve

birikiminin yanısıra, ülkenin sahip 
bulunduğu bir veya birkaç dina
miğin meylini daha işin başında, 
kendi ortak cephelerine dahil et
meyi başararak yola çıktılar. Yani 
bizdeki bazı ucuz kahramanların 
yapmak istediğinin tam tersi bir 
imkân arayışıdır bu. Bir güce is- 
tinad ederek kapıkulluğuna talip 
olmak değil; tam tersine, birbirin
den ayrışmış güçlerin çaresizliğine 
bir melce teşkil edebilmek!...

İşte Tükiye’de böyle bir sınıfın 
ortaya çıkarılması gerekiyor. Ya da 
böyle evsâfi yüksek sınıfların, yük
sek tabakalı bir partiye ve siyasete 
transferi lüzumlu görülüyor. Aksi 
takdirde marjinalize olmak ve 
mevcut ağır yükün altında ezilmek 
mukadderdir.

Bu bakımdan önümüzdeki son
bahar, Türkiye ve siyasi hayatımız 
açısından son derece kritik 
geçecektir.

Eylül ayında Tayyip Erdoğan’ın 
kuruculuktan ayrılması hadisesi 
AK Parti açısından, ağır ve sürekli 
bir sorunlar yumağına dönüştürül
meye çalışılacaktır.

İkinci olarak da ekonomi, Av
rupa Ordusu, Kıbrıs, Kuzey Irak ve 
ülkeye yönelik bir ABD müda
halesi, A BD ’nin taahhüd ettiği 
ticari anlaşmaların kuvveden fiile 
çıkmaması vs. Bütün bunlara kar
şılık, **ihtiyat politikaları** olarak 
Türkiye’nin İran, Rusya ve 
Suriye ile açık-kapalı dayanışma 
arayışları!... Yani ülke olarak kıtıl- 
gan bir döneme girmenin ilk 
aşamalarından geçiyoruz.

Dolayısıyla mevcut muzayakalı 
durumlar, siyaseti ve siyasi par
tileri de kırılgan rollere zor
layabilecek demektir. Siyasetin 
böylesi hallere dûçâr olmaması 
için, birikimli sınıflarla tak
viyesine ihtiyaç son derece yük
sektir. Özellikle antrenörler 
seviyesinde!.. Halk ve seçmen elde 
birdir, fakat en sondaki iştir. ■
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ir zamanlar dünyanın en 
zengin 30  işadamından bi
ri 13i7

KAR AMEHMETLER DİYE BIRI
Çukurovanın köklü ve zengin 

ailelerinden biri idi. Hem kendi
ailesi, hem Je  e^iuin ailesi çok es- 
kiden beri tanınan ailelerdi. Yıl
larca ziraat makinaları ve aletleri 
ürettiler, sattılar. Ozal döneminde 
yıldızları birden patladı. Caterpıl- 
lar’ın parçalarını Türkiye’de üre
tiyorlardı ve ihraç ediyorlardı. Ha  ̂
yali ihracaat suçlaması ile hakla
rında takibat başlatıldı. Karameh- 
metler yurt dışına çıktı; sonra geri 
döndü. Baraj inşaatları ve otoyol 
ihaleleri için Komatsu ile Cater
pillar arasında yaşanan şiddetli re
kabetten Caterpillar galib çıktı. 
Her iki firmanın önlenemeyen 
yükselişi Alman Hanomag’ın so
nunu getirdi.

İki Adanalı sanayici arasındaki 
bu rekabette Sabancı Japonlardan, 
Karamehmetler Amerilcalılardan 
yana ağırlığını koydu ve Amerika 
kazandı. A BD  -  Japon rekabetin
de tasfiye olan taraf Almanlar ol
du.

Ozal sonrası Karamehmetlerin

Y A D A

ŞARK CEPHESİNDE YENİ BİR ŞEY YOK

ABDURRAHM AN D tÜ PA K

Önlenemeyen yükselişi devam etti. 
Sanayi yatırımları yanında Yapı 
Kredi Bankası, Pamukbank gibi 
bankacılık sektörüne girdi. Ardın
dan da Medya yatırımlarına yönel
di.. Turkcell Karamehmetler için 
bir tramplen tahtası oldu. Akşam 
gazetesi, Show Tv, Alem FM ya
nında Digitürk gibi medya kuru
luşları kısa sürede Karamehmetle
rin yönetimine geçti.

Karamehmetler adı ortalıkta 
dolaşmasına rağmen kendisi pek 
de ortalıkta gözükmüyordu.. Eko
nomik gelişmeler, siyasal gelişme
ler, global sorunlar, uluslar arası 
konular, entelektüel sorunlar, 
A B, terör, sportif faaliyetler, kül
türel konular, sosyal olaylar ko

nusunda Karameh
metlerin ne düşün
düğünü kamuoyu 
hiçbir zaman öğre
nemedi. O hep göz
lerden uzak kalmayı 
tercih etti. Yakın 
çevresinin belirtti
ğine göre her gün 
10 -12  saat çalışı
yordu. Hiç tatil yap
mamıştı. Lüks lo
kantalar ve eğlence 
merkezinde hiçbir 
zaman görülmemiş
ti. Son beş yıldır 
kendine yeni bir ta
kım elbise almamış
tı. Anne-babası ha

la apartman dairesinde oturuyor
du. Koruması ve makam şoförü 
yoktu, arabasını kendisi kullanı
yordu. Son birkaç yılda ödediği 
vergiler ve katma değer, devletin 
IM F’den beklediği rakamların çok 
üstünde idi. Karamehmetler ope
rasyonu ile devlet başarıyı cezalan
dırıyor ve altın yumurtlayan ta
vuğu kesiyordu.

Bu zengin ve başarılı işadamı 
nasıl oldu da bir gecede tüm serve
tini kaybetti ve mahkeme tarafın
dan 2 Milyar lira maaşa bağlandı. 
Milyarlarca dolarlık bir değerden 
söz edilirken nasıl oldu da 1,5 Mil
yar dolarlık bir açık kapatılamadı 
ve bankalarına el konuldu?!

Karamehmetler tarafından ge
len bir açıklamaya göre, devlet Pa- 
mukbank’a olan borcunu ödemedi 
ve bunun sonucu oluşan açık ba
hane edilerek Karamehmetlerin 
şirketlerine el konuldu. Haber 
Türk’ün yorumuna göre, “borcu
nu ödeyemeyen bürokrasi alacak
lısını ayağından vurdu ve serveti
ne el koydu..”

Gerçekten böyle mi oldu? El 
koyma olayının birkaç gün önce
den bilindiğini söyleyen işadamla
rı ve siyasiler var. Ecevit durup du
rurken kemiklerinde yeni kırıklar 
oluşması pahasına özel bir Tv ka
nalına verdiği mülakatta Bankacı
lık ve ekonomi yönetiminin özerk 
kuruınların denetiminde olduğunu 
söylüyordu. Ne oluyordu da IM F
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M E H M E T  E M IN  
K A R A M E H M E T  K İM D İR ?

1944 Mersin/Tarsus doğumlu olan 
M. Emin Karamehmet, 1950'lerin 
önde gelen tüccar ve sanayicile
rinden Mehmet Karamehmet'in 
oğlu. Baba Karamehmet, Mersin 
çevresinde önce tarım ile işe baş- 
layıp sonra sanayi sektörüne geç
miş. Türkiye'nin önde gelen işa
damlarından.

Karamehmetler'in yükselme
sindeki en önemli kilometre taşla
rından biri, dünyanın en büyük 
inşaat ve tarım malzemeleri üreti
cisi Amerikan Caterpillar'm Tür
kiye temsilciliğini alması. Bu alan
da bir tekel oluşturan Karameh
metler'in başı yine Caterpillar yü
zünden 1983 yılında derde girdi. 
Oğul Karamehmet, mahkum oldu 
ve bir süre İsviçre'de yaşadı. M. 
Emin Karamehmet, Ozal dönemin
de Türkiye'ye dönerek Çukurova 
Holding ile yeniden yükselişe geçti.

Pamukbank ve Yapı Kredi ban
kalarını bünyesinde barındıran 
Çukurova Holding'in patronu 
Mehmet Emin Karamehmet Turk- 
cell’in de sahibi. Turkcell bugün 8 
milyar dolarlık piyasa değeri ile 
dünyanın önde gelen telekomüni
kasyon şirketlerinden.

Daha önce, M. Ali Ilıcak'tan 
Akşam gazetesini alarak medya 
dünyasına giren Karamehmet, Gü
neş gazetesi ve Alem dergisinden 
sonra Erol Aksoy'dan da Show 
Tv'yi satın aldı, DigiTürk'ü kurdu.

Karamehmet, 8 milyar dolarlık 
serveti ile, Forbes listesinde bugü
ne kadar en üst sıraya çıkan ilk 
Türk unvanını elde etti. Forbes 
Dergisi'nin açıklamasına göre, 
Mehmet Emin Karamehmet'in ha
len varlığını sürdüren 96 şirketi ve 
32 bin çalışanı bulunuyor.

açık pozisyonu bulunan bankalar 
konusunda Ankara’yı uyarma ge
reği duyuyordu?

Kiminin ileri sürdüğü gibi, se
çimlere doğru, belli politik hare
ketlerin önünü almak için bu ha
reketlere destek olacak sermaye 
gruplarının can damarları mı ke
siliyordu? Ya da Türkcell’in değe
ri hayali olarak şişirilmek sureti ile 
Amerikan sermaye piyasası ak
törleri aldatılmak sureti ile Ameri
kan borsası üzerinden haksız ka
zanç mı elde edilmişti ve şimdi 
A BD  bunun intikamını mı alıyor
du? Kimine göre ise, Karamehmet- 
1er Amerikan borsasından elde et
tiği haksız kazancın büyük bir kıs
mını İsviçre’deki kendi hesabına 
aktarmıştı, pek azı T ü rkiy e’ye 
gönderilmişti. Kendisine bu para
ları getirmesi söylendi. Getirme
yince de başına bunlar geldi.

Hangi iddianın doğru olduğu
nu bilmiyoruz. Çok farklı iddialar 
da sözkonusu. Karamehmetlerin 
bankaları üzerinden bazı siyasile
rin ve işadamlarının parası da iş
lem yapıyordu. Şimdi bankaya el 
konulunca bu hesaplar da Kara- 
mehmetlerin hesabı ile birlikte 
B D D K ’nın denetimine geçti. Bu 
paralar kayıt dışı olduğu için, res

mi kayıtlarda gösterilemediği için 
hak sahiplerinin haklarını arama
ları da mümkün değil.

Karamehmetler olayını çöz
mek çok kolay değil. Bu olayın ge
ri dönüşü de yok. Bundan sonra 
Yapı Kredi ve Pamukbank’ın be
lini doğrulştması pek mümkün de
ğil...

Operasyon aslında titiz bir he
saplama ile gerçekleştirilmiş.. Gö
rünürde sadece Pamukbank’a el 
konulmuş gibi gözüküyor.. Pa- 
mukbanka el konunda Pamuk- 
bankın sahiplerinin diğer mal var
lıklarına da bu vesile ile el konul
muş oluyor. Zaten Pamukbank ay
nı zamanda Yapı kredi , Türkcell 
gibi şirketlerde de pay sahibi; böy- 
lece hepsi zincirleme BD D K ’nın 
denetimine geçmiş bulunuyor.. 
Zaten şirketlerin belli sermayesi 
borsaya kote... Önümüzdeki gün
lerde tahsil edilemeyen alacaklar 
sebebi ile bankanın açığının daha 
da büyümesi bekleniyor. Bu du
rumda da Karamehmetlere bu iş
ten bir pay kalmayacağa benziyor. 
Yarın öteki şirketlerde ve medyada 
işten çıkartmalar ya da maaşlarını 
alamayanların hak iddiaları ile 
Karamehmetler Şirketler toplulu
ğunda çok ciddi ekonomik krizler
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KARAMEHMETLER/ DILIPAK

yaşanabilir.
Bu olayın ekonomiye vansıma-

ra nasıl bir rota izleyeceği bilinmi- 
yor. Kaçar mı. kaçması kolaylastı-

sı nasıl olacak, o da belli değil. Pa- 
mukbank şimdi kredi alacaklarını 
geri istiyor. Kredi borcu olan fir-

rılır mı, bilmiyoruz.
Eğer hatırlarsanız bir zamanlar 

Sima viler vardı. Turizm, Gıda,

M E D Y A L A R I 

V E  B A N K A L A R I

maların bu parayı hemen ödeme
leri çok mümkün değil. O zaman 
ne olacak? Peki işletmeler işletile- 
mezse, çalışanların durumu ne ola
cak? Bu durum öteki sermaye 
grupları üzerinde nasıl bir etki ya
pacak? Bu olay “Kızım sana söylü
yorum, gelinim sen dinle” kabi
linden bir operasyon olabilir mi? 
Bu bankalara el koyan devlet, ka
mu bankalarındaki daha vahim 
durumlar karşısında neden sessiz 
kalıyor? Gerçekten bu son operas
yon mu idi? Daha önce de son de
nilmişti. İddiaya göre sırada el ko
nulması beklenilen başka bankalar 
da mevcuttur...

Şimdi dikkat edilmesi gereken 
bir nokta var: Bakalım bu şirketler 
operasyon sonunda kime geçecek? 
Yani Karamehmetlerin mirası 
kimler arasında pay edilecek? Şim
di Koç ve Aydın Doğan’ın Kara- 
mehmetler konusundaki tepkisini 
görmek gerek.

Karamehmetlerin bundan son-

Tnşaat, Tekstil sektöründe 
yatırımları vardı. Türk Medyasının 
% 70’den fazlasını bu aile denet
liyordu. Bir gün içinde herşeylerini 
kaybettiler ve sesleri kısıldı. Adlan 
sanları duyulmaz oldu. Derin bir 
müdahele ile işleri bitirildi. Bana 
kalırsa Karamehmetler de derin 
bir müdahele ile karşı karşıya.

Şunu hiç hatırdan çıkart
mamak gerek: “Medya, Mafya, 
Sermaye, Siyaset ve Bürokrasi 
arasında bu ülkede karanlık ve 
kanlı,derin bir ilişki vardır.” Ve 
büyük sermaye büyük ölçüde, 
görünen patronların malı değildir. 
Onların çoğu örtülü K IT  lerdir. 
Derin devletin finansmanında 
fonksiyonel bir rol oynamaktadır
lar. Yani patron gibi görünenler 
sadece bir taşarondurlar.

Karamehmetlerle birlikte işten 
el çektirilenler arasında, 2 numar
alı isim olarak Osman Berker adı 
dikkatinizi çekti mi biliyorum.. 
Yalçın Küçük’ün Sabataylıkla il

gili isimbilim analizi 
açısından derin 
müdahelenin adresini 
görmek için bu isim 
üzerinde durmak 
gerekebilir..

Zaten derin 
ailenin işin içinde ol
madığı bu tür bir 
yapılanma mümkün 
mü?

İttihat T erak 
kiden bu yana bu 
konuda değişen bir 
durum yok.

Yani Şark cep
hesinde yeni bir 
durum yok. ■

Medya Sektöründe Doğan 

Grubu %36, Bilgin Gmbu %18, 

Karamehmet Grubu %10 olarak 

pay alıyor.

A YD IN  D O Ğ A N : Doğan 

Holding, Dışbank, Kanal D, 

CNN Türk, Hürriyet, Milliyet, 

Radikal, Posta, Tempo, Doğan 

Burda Rizolli Dergi Grubu, Rad

yo D, Hür FM ve Radyo Foreks.

M EH M ET EM İN K A R A 

M EH M ET; Çukurova Holding, 

Yapı Kredi, Pamukbank, Digi- 

Türk, Show Tv, Alem ve Kiss 

FM,

CEM U ZA N : Rumeli Hol

ding, İmar Bankası, Adabank, 

Star, Kral Tv, Teleon, Star, Kral 

FM ve Süp. FM

AYH AN  ŞAH EN K: Doğuş 

Holding, Garanti Bankası, Os- 

manh Bankası, Körfezbank, 

NTV, CNBCe, Popüler Tarih, 

MAG, Styl Life, Radyo POP ve 

Radyo 2019

E R O L  A K SO Y : Avrupa- 

Amerika Holding, İktisat Banka

sı, c i n e  5

E N V ER  Ö REN : Ihlas Hol

ding, İhlas Finans, TG RT, Tür

kiye gazetesi.

K A M U R A N  Ç Ö R T Ü K : 

Bayındır Holding, Bayındırbank, 

BRT
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YENİ BİR SÖMÜRGELEŞTİRME 
DÖNEMİ

A TA SO Y M Ü FT O O Ğ LU

K
üresel ölçekte büyük bir 
bayağılaşma yaşanıyor. 
İdeolojik ve politik fela

ketler, bütün bir insanlığı tehdit 
altında tutuyor. Militarizm ve fa
şizm, her geçen gün biraz daha 
normalleşiyor, küresel sistemin 
kendisi haline geliyor. Militarizm 
gücün her şey olduğuna inanıyor. 
Militarizm ve faşizm, bütün değer 
alanlarını, sistemlerini, yapılarını 
yıkıyor. İnsan hakları söylemi stra
tejik, ideolojik çıkarlar adına sö
mürülüyor. Pragmatizm ve birey
selcilik, her tür ahlaki ve vicdani 
girişimi, ilişkiyi ve değerlendirme
yi imkansız kılıyor.

ABD ve Avrupa kültürü, günü
müzde ötekim reddetme, aşağıla-

nümüzde açıkça bir siyaset haline 
getirilmiştir.

İnsanlık sorunlarıyla ilgilenme
yen küresel güçler, siyasal/ideolo- 
jik sorunları gündemde tutuyor, 
insanlık hukukunu pervasızca çiğ
niyor, daha çok şiddet üretiyor, 
daha çok problem üretiyor, çözüm 
üretmiyor. Bütün dünya ve bütün 
insanlık, ABD ve İsrail’in bencil 
amaçları ve çıkarları adına sistem
li bir şekilde provake ediliyor, güç- 
lüler, güçsüzlere kendi tercihlerini 
dayatıyor. Reelpolitik; kuralların, 
ilkelerin ve ölçülerin ötesine geçi
yor, hukuksuzluk vebası yayılıyor.

Bugünün tarihi tahrip ederek 
ilerliyor.

Egemen siyasal ve kamusal söy-

Küresel ölçekte iletişim ve tüketim, küresel ölçekte 
rakip yanıtlar ister. Emperyalist ve kapitalist küre^ 
selleşme süreçlerine ancak ciddi ölçüde etkili olabi
lecek Islami bir küresellikle karşdık verilebilir.

ma, ideolojik seferberlik ve tahak
küm aracına dönüştürülmüştür. 
Yeni bir sömürgeleştirme dönemi
nin açılmış olduğu görülüyor. 
ABD ve Avrupa kültürü, bugün 
bir ideolojik silah olarak yorumla
nıyor, güç politikalarını meşrulaş
tırmak üzere araç olarak kullanılı
yor. ABD ve Avrupa kültürü, gü

lem yoluyla, egemen ideolojik 
standartlara uygun kamuoyu ima
latçılığı yapılıyor ve ideolojik içe
rikli otoriter tektipleştirme proje
leri üretiliyor.

Enformasyonu yönetenler, bil
gi akışını yönetenler, zayıf ve güç
süz toplumlan/halkları onursuzlu
ğa mahkûm etmeye çalıyor.

Sınırsız, ölçüsüz, dengesiz tüke
tim hırsı; hazcı, meteryalist dünya 
ve hayat anlayışı; sevgiyi, saygıyı, 
şefkat ve merhameti yok eden, çı
kara tapınan laik akılcdık; sosyal 
bütünleşmeyi, ilişkileri ve dayanış
mayı, paylaşmayı, ahlakı yıkıyor, 
bütün toplumlar 1 kültürel bir nihi
lizme sürüklüyor. Neredeyse bütün 
toplumlarda büyük bir anlam krizi 
ve karmaşası yaşanıyor. İnsanlar 
çok garip, çok yoz, çok belirsiz, çok 
tuhaf, çok çarpık zeminlerde an
lam arıyor.

İletişim ve uygulayımın küre
selleşmesi karşısında milyarlarca 
insan aynı dile, aynı söyleme, aynı 
tarza koşullandırılıyor, milyarlarca 
insan sıradanlaştırılıyor. Küresel
leştirilmiş unsurlar karşısında yerel 
ve ulusal unsurlar, yeni bir değer 
sistemi üretemedikleri için, ancak 
ucuz ve hamasi bir savunmacılığa 
sığınıyor. Küçük yerellikler, küçük 
ulusallıklar, küresel nitelikli geliş
meler, inşa’alar, araçlar, kültürler 
karşısında geçmişe sığınmaktan 
başka bir şey yapamıyor. Eski top
lumsal ve kültürel biçimlerin etki
si, gücü ve işlevi küreselleşme kar
şısında hayatiyetini koruyamıyor. 
Ekonomik gelişmeler ve pazarlar,. 
bütün kimlikleri aşıyor ve aşındırı
yor, kimse kendisi olarak kalamı
yor.

Yeni iletişim ve enformasyon 
teknolojileri, bir dünya kültürü 

• oluşturuyor. Yerel/ulusal sınırlar 
geçirgen olduğu için, düşünceler, 
kültürler ve teknolojiler denetle
nemiyor.

Sınır tanımayan yeni gelişme
ler karşısında, hepimizin geleceği 
sağlıklı bir şekilde teşhis edebilme
si için büyük çabalar harcaması ge
rekiyor.

Hepimizin evrensel anlamda 
ahlâki bir bakışa, ahlâki bir ufka 
ihtiyacı var.
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YKNİ SÖ M Ü RG ELEŞTİRM E rö N E M İ /MÜFTÜOĞLU

Küreselleşmeye teslim olma- 
maW i r in  y a p ıla ra k  ferriVı. yerpllilc^

ve ulusal alana kapanmak daha 
rnk irine  kapanm aktır. Yerel ve.

Kolektif vicdanın dili ve temsilcisi 
olmalıyız.

lere kapanmak değil, küresel öl
çekte yeni yollar, yöntemler, çö- 
zümler bularak, insani, ahlâki

ulusal sınırlara dönenler, bu sınır
ların dışında kalanlarla bir iletişim 
kuramazlar.------------- -̂-------------------

Teslimiyetçi düşünceleri, ta
nımları aşmalıyız.

----- Özgürleştirici düşünceler, ta-
kültürel bir küreselliğe açılmaktır. 

Küreselleşmeyi yerel ve ulusal 
kimlikçi hareketlerle yanıtlamayı 
düşünmek, ciddi bir düşünce sayı

lamaz. Küresel ölçekte iletişim ve 
tüketim, küresel ölçekte rakip ya
nıtlar ister. Emperyalist ve kapita

list küreselleşme süreçlerine ancak 
ciddi ölçüde etkili olabilecek Isla- 
mi bir küresellikle karşılık verile
bilir.

Biz Müslümanların evrenselci- 
liği soyut bir evrenselcilik değildir.

Tarihsel ve kültürel bölünme
ler, yerel ve ulusal bencillikler aşı
larak giderilebilir.

Geçmişte İslam uygarlığı ger
çekleştirdiği fetihleri, inançları, 
düşünceleri ve değerleri aracılığıy
la gerçekleştirdi. Günümüzde ise 
Batı uygarlığı güç kullanarak, zor 
kullanarak işgaller, ilhaklar ger
çekleştiriyor.

İslam uygarlığı tarih boyunca 
insanlığa insani anlamlar 
bağlamında yaklaşmıştır. Günü
müzde ise, egemen sistem insanlı
ğa yalnızca siyasal mülahazalarla 

yaklaşmaktadır.
Günümüz dünyasında toplum

sal, sosyal, kültürel bedenin sağlı
ğına Müslümanlar daha çok özen 
gösteriyor; toplumsal, sosyal, kül
türel, ahlaki ve vicdani hayatın iş
leyişine katkıda bulunuyor. Evren
sel bir niteliğe, işleve ve işleyişe 
sahip olan inanç ve düşünceleri
mizi hiçbir gerekçeyle yerel duvar

lar içerisine hapsedemeyiz. Yerel

Bilginin, bilincin, ahlakın, vic
danın, erdemin yerel/ulusal sınır
ları olamaz.

Bütün uzakların şimdiki za
manda çok daha yakın hale gelmiş 
olması nedeniyle, yerel/ulusal içe
riklerin direnme yeteneği ve po
tansiyeli kalmamıştır.

Gerçekler değişiyor ve bizler 
değişmemekte direniyoruz. Eski 
çözümler önermeye devam ediyo
ruz. Yeni bir duyarlık geliştirmemiz 

gerekiyor. Çünkü, insanlık sorun
ları ulusal smırlara sığmayacak öl
çüde büyüyor.

Ahlaki bir ses yükseltmeliyiz.
Değerlerimizin içeriklerinden 

bağımsızlaşmasına izin vermemeli
yiz. Bütün değerlerimizle hayatın 
içerisinde olmalı, hayatı bu değer
lerle ifade etmeliyiz.

Dünyanın eleştirel vicdanı
o l m a l ı y ı z

nımlar üretmeliyiz.
Evrensel çapta yankı uyandıra

cak düşüncelere ve ilişkilere yö
nelmemiz hayati bir zorunluluk 
haline gelmiştir. Tarihin akışını 
etkileyebilmek için 
büyük bir birikim 
oluşturmamız gere
kiyor. Her alanda 
küresel düşünebi
len kadrolar 

yetiştirm ek 
g e r e k i y o r .
Standartlaştı

rılmış, tek bo
yutlu düşüncele- 
rin egemen olduğu 

bir dünyada hiçbir 
şekilde düşünsel 
ilerleme ve hare

ketlilik sağlana
maz
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KUR’AN OKU(T)MA 
SEFERBERLİĞİ

A BD U LLAH  YILDIZ

C ezayirli Müslüman düşü- 
nür Malik Binnebi İs- 
lâm*a Yeniden Doğuş 

isimli eserinde ilginç bir anekdota 
yer verir:
“İkinci Cihan Harbi yılları Yahu- 
diler için çok güç günlerdi. Aşağı 
yukarı dünyanın her bölgesinde 
İdarî makamlar Yahudiler için çok 
sert ve hususi tedbirler aldılar. Ya
hudi çocukları okullardan, liseler
den kovuldu; babalarmm iktisadi 
faaliyetleri son derecede kısıtlandı. 
Neticede onları hayatın her ala
nında aşağılatacak şartlar tamam
lanmıştı. Fakat, Israiloğullarının 
reaksiyonu kati oldu. Doktorlar,

mağlubiyet sebeplerinin tümünü 
imha etmiş, dağılmayı, erimeyi, 
akmayı önlemişlerdi.”^

Cezayir’in aşağılayıcı Fransız 
sömürgesi altında olduğu yıllarda 
kaleme aldığı mezkûr eserinde Ma
lik Binnebi bu örneği verdikten 
sonra şöyle bir sonuca ulaşır: “Ce
zayirli, içindeki aşağılattcı iç faktör
den kendisini kurtardığı gün, müs- 
temlekeci dış faktörden de kurtula
caktır/' 2 Bu kural, sadece Cezayir 
için geçerli değil elbette; müstem
leke ve yarı müstemlekeliğe maruz 
kalan bütün İslâm ülkelerine, bu 
kuralı genelleyerek tatbik edebili
riz. Bu bağlamda üstad Binnebi,

Yasaklardan yüreği yanan sorumluluk bilincine sâ  
hip herkese seslenmek istiyorum: size uzun süredir 
yaşatılmak istenen aşağılayıcı mağlubiyet psikoloji
sini zafere dönüştürmek sizin elinizdedir. O halde, 
haydi Kur’ân ı̂ tabiîm ve tedris seferberliğine!

avukatlar, mühendisler evlerinde 
gönüllü olarak kurslar açtılar. S i
nagoglar hiç hu kadar dolu, Yahu- 
dilerin iktisadi faaliyetleri bu ka
dar taşkın olmamıştı. Yahudi ce
maati, aşağılatıcı şartlara rağmen 
zor günleri zaferle geçirdiler: Yahu
di çocukları tek bir kur kaçırmadı
lar. Babaları bir tek dükkan kay
betmediler. Sinagoglar cemaatle
rinden bir tek kişi kaybetmediler. 
Ve Yahudiler galip geldiler; zira

eserlerinde ısrarla “Bir millet derûnı 
ahvâlini değiştirmeden, Allah o mille
tin ahvâlini değiştirmez” (13/11) 
âyetini hatırlatıp durur.

İmdi, bu anekdot bizim için ne 
anlam ifade etmektedir?

Müstemleke Manzarası

Türkiye hiçbir zaman müstemleke 
olmadı; ama aşağılatıcı biçimde 
**kendi kendini sömürgeleştirme*^ 
diyebileceğimiz bir Batılılaşma/ya

bancılaşma sürecine girdi. Yöneti
ci elit ve aydın sınıf yaklaşık yüzel- 
li yıl boyunca hep kendi değerle
riyle savaştı durdu. Bu süreçte ya
pılan her ıslahat, ihtilal, devrim, 
darbe, aynı zamanda toplumun 
inancına ve değerler sistemine in
dirilen darbeler haline geldi.

Darbeler serisinin sonuncusu 
olan 28 Şubat’tan geriye ne kaldı 
diye bakıldığında; yaşamakta oldu
ğumuz derin ekonomik ve siyasal 
kriz bir yana, en korkunç yıkım yi
ne ahlâk ve maneviyât alanında 
gerçekleşti: Mümin kadının alâ- 
met-i farikası olan başörtüsü, ön
ce üniversite ve devlet dairelerin
de, ardından ilahiyat fakülteleri ve 
imam-hatip okullarında yasaklan
dı ve hâlâ kör bir inatla sürdürülü
yor. İmam-hatip okullarmm üni
versite yolu kesilerek, K ur’ân 
kurslarma da yaş sınırlaması geti
rilerek bu temel dini eğitim ku
rumlan kapanma noktasına geti
rildi. Şimdi öğrenci mevcutları % 
70-80 oranında azaltılan imam- 
hatip okulları ve Kur’ân kursları
nın binalarına el konulmaya baş
landı.

Yetmedi; Mart 2000’de mevcut 
hükümeti oluşturan partilerin des
teğiyle çıkarılan bir yasayla Yaz 
Kurban Kurslan'na devam edebil
mek için 12 yaş şartı getirildi. 12 
yaşını doldurmayan çocukların yaz 
kurslarına katılmalarının yasak
lanması, yaz aylarında camilerde 
ve Kur’ân' kurslarında yaygın bi
çimde sürdürülen Kur’ân tedrisâ
tının da yasaklanması demekti. 
Hatırlanacağı üzere, geçen yıl bazı 
cami ve kurslarda Kur’ân öğretimi 
yapan din görevlilerinden bazıları 
“ 12 yaşından küçük çocuklara 
Kur’ân öğretiyor” diye tutuklan
dı. Ancak bir müstemleke yöneti
minde görülebilecek bu tür uygu
lamalar halkın maneviyâtını, mo
ralini derinden yaraladı.
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KDR'AN O K U (T )M A  SEFERBERLİĞİ/YILDIZ

Şimdi, Kur’ân yasaklı üçüncü 
yaza girimiş bulunuyoruz. Artık, 
başlarında mini örtüleri ve takke' 
leri, koltuklarında Elifbâ ve Mus- 
haf'i Şerifleriyle camilerin yolunu 
tutan melek çocukların cıvıltıları
na tanık olamıyoruz.

Müslüman bir ülkede, Müslü
man anne-babaların çocukları ola
rak dünyaya gelen insanların, 
inandıkları kitapla tanışmalarını 
engellemek ne yaman bir çelişki
dir? Yüzde 99’u Müslüman bir ül
kede inananların İslâm’ın temel 
referans kitabı olan Kur’ân’ı öğre
nip inandıkları gibi yaşamaların
dan ve Müslüman ebeveynlerin, 
çocuklarına da iman ettikleri kita
bı öğretmelerinden daha doğal bir 
hak olabilir mi?

Yüzyıllar boyu, bu coğrafyada 
geleneksel İslami eğitim ve öğre
tim anlayışımızın ilk basamağını 
Kur’ân ve namaz teşkil etmiştir. 
Bir Müslümanın Kur’ân’la ilk ta
nışması, daha çocukluk çağında 
iken Nazm-ı Celîl’i yüzünden oku
ma çabasıyla başlar. Bu kutlu faali
yet sayesinde Müslüman’la Kitab’ı 
arasında bir duygusal bağ, bir sevgi

köprüsü kurulur. Müslüman çocu
ğun ruh dünyasında derin izler bı
rakan bu titreşimler, onun sonraki 
yıllarında mümince bir hayat yaşa
ması için müsait bir zemin oluştu
rur.

Bu açıdan bakıldığında, bu ül
kede zaman zaman dini hayata iliş
kin yasaklamaların yukarıdan aşa
ğı dayatılması, bu potansiyel zemi
ni ortadan kaldırmaktan başka bir 
anlam taşımamaktadır. Ve yapıl
mak istenen şey de; kimliğinde 
“müslüman” yazan ve anne-baba- 
ları da aynı kimliğe sahip olan ye
ni nesilleri, geleneksel ve duygusal 
planda olsa da mensubu bulunduk
ları din’le bütün bağlarını koparıp 
onları manevi boşluk içinde boca
layan ve -İslâm hariç- her türlü di
ni, ideolojik, fikri yönlendirmeye 
açık ve hazır insanlar haline getir
mekten başkası değildir.

Bir Milyon Kur’ân Kursu!

Evet, bu ülkede üç yıl öncesine ka
dar, her yaz ayında bütün camiler 
heyecan verici Kur’ân eğitim/öğre
tim faaliyetinin coşkusuyla şenle-

nirdi. Maalesef “di” diyoruz ve bu 
zaman kipinin ifade ettiği trajik 
anlam, “halkının % 99’u Müslü
man” olan bir ülke için; Türkiye 
için bir vakıa artık. Bu durum 
“Müslümanım” diyen ve zerre ka
dar da olsa dini duyarlılığa sahip 
bulunan herkese giran gelmesi ge
reken bir talihsizlik!..

Peki, bu oldukça maksatlı ve 
bed-niyetli uygulama karşısında 
inananlar sus-pus olup oturacaklar 
mı? Yoksa, “hele bir seçim sath-ı 
mailine girelim; bazı şeyler değişir” 
şeklinde bir beklentiyle tembelli
ğimize mazeret üretmekle mi meş
gulüz?

İşte bu noktada ben, çözümü si
yasilerden ve (y)etkili mercilerden 
beklemek yerine -elbette her alan
da bunun mücadelesini vermek, 
meseleye sahip çıkmak da elzem- 
dir- oldukça pratik, kısa ve uzun 
vadeli olmak üzere iki aşamalı bir 
proje öneriyorum:

1) Bu ülkede, okuyanı ve mezu
nuyla en az bir milyonun üzerinde 
imam-hatipli, ilahiyatlı ya da 
Kur’ân kursu mezunu var. Buna 
Kur’ân öğretebilecek durumdaki
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GÜNDEM

sorumluluk bilincine sahip insan
ları da eklerseniz bu sayıyı iki-üç 
katına çıkarabilirsiniz. Kur’ân öğ
retimi yasağından yüreği yanan 
milyuniar, süreç mağdurları, du
yarlı müminler kendi evlerinde, 
apartmanlarında konu-komşu ve 
akraba çocuğu üç-be§ öğrenciden 
oluşan milyonlarca mini Kur’ân 
Kursu açabilirler ve böylece mil
yonlarca çocuğumuza Kur’ân öğre
tebilirler.

Bu yaklaşık bir ay içinde ger
çekleştirilebilecek kısa vadeli olan 
birinci aşama’dır. Ve çocukların 
bu yaşta Kur’ân’ın nazmı ile tanış
maları, inandıkları Kitab’la duygu
sal bir bağ kurmaları sanıldığından 
çok daha fazla önemli bir gelişme
dir.

2) Uzun vadede ise, her Müs
lüman’ın Kur’ân’la mana ilişkisini 
sürekli kılacak kolay bir yol öneri
yorum: Kitabullah’ın mesajını, ta
limatını en yakınımızdakilerle bir
likte anlayıp hayatımıza aktarma
mıza vesile olacak tarzda her gün 
on âyetin nazmı ile birlikte meali
ni (mümkünse açıklama ve tefsiri

ni) okumak ve üzerinde tefekkür 
etmek. Bu tür bir oku(t)ma/an- 
la(t)ma ve yaşa(t)ma çabası için, 
düzensiz ve kopuk kopuk çok uzun 
ya da çok kısa zamanlar tahsis et
me yerine, her gün düzenli olarak 
onbeş-yirmi dakikamızı ayırmanın 
vahiyle ilişkiyi sürekli kılma nok
tasında daha pratik ve yararlı ola
cağını düşünüyomm.

Buradan, imam-hatiplilere, ba
şörtü mağdurlarına, ilahiyatçılara, 
Kur’ân kursu mezunlarına, dine 
ilişkin yasaklardan yüreği yanan 
sorumluluk bilincine sahip herke
se seslenmek istiyorum: size uzun 
süredir yaşatılmak istenen aşağıla
yıcı mağlubiyet psikolojisini zafe
re dönüştürmek sizin elinizdedir.

O halde, haydi bir milyon mi
ni Kur’ân Kursu açmaya!

O halde, haydi Kur’ân’ı ta’lîm 
ve tedrîs seferberliğine!

Kur’ân’la Yeniden Dirilmek

Kuşku yok ki, yerel ve küresel bo
yutta fitne ve fesâdın egemen ol
duğu, buna karşılık İslâm’ın önünü

almak için her türlü şeytani plan 
ve desiseye başvurulduğu bir or
tamda **Karanlık geceler gibi iş- 
ler karıştığı zctman Kur^ân^a sa- 
rılınız.*  ̂  ̂ hadisini kendimize şiar 
edinmek; Öğrettiğiniz (tu’alli- 
mûne) ve ders alıp vermekte ol' 
duğunuz (tedrüsûne) Kitâb uya' 
rınca Rabbânîler olun.** (3/79) 
emr-i İlâhîsine uyarak ta’lîm ve 
tedrîs faaliyetlerimizin odağına 
Kur’ân’ı yerleştirmek zorundayız. 
Bilmeliyiz ki, Allah için yapılacak 
“en hayırlı” faaliyet **Kur*ân*ı öğ' 
renen ve öğreten” olmaktır.

İslâmi duyarlılığı ha bire tör
pülenerek yenilgi psikolojisi içe
risinde eritilip yok edilmek iste
nen insanımızın, bu umutsuzluk 
atmosferinden kurtulup yeniden 
canlanmasında böylesine yaygın 
bir Kurbân tedrisâtının önemli 
açılımlar sağlayacağı inkâr edile
mez.

"Sana Kitab*dan vahyedileni 
okufilet ve dosdoğru nanıaz kıl; 
muhakkak ki namaz fahşâ ve 
münkeri nehyeder, Allah’ın zikri 
(Kurbân) ise gerçekten en büyük 
(erdem)dir** (29/45)

Evet, Kur’ân ve namaz; fahşâ 
ve münkerin yeryüzünde egemen
lik kurduğu bir zamanda müminin 
imanını hep tecdîd eden, heyeca
nını sürekli diri tutan, umudunu 
tazeleyen iki büyük lütuf... (Oru
cun senede bir ay sağlıklı olanlara, 
zekâtın yılda ve haccın da ömürde 
bir kez varlıklı olanlara farz oluşu 
elbette önemsiz oldukları anlamı
na gelmez; ama Kur’ân ve namaz 
sayesinde vahiyle ilişkimizin sü- 
rekliliğine dikkat buyurula!) Ab
dullah ibni Mes’ûd’un (r.a) tavsi
yesine^ uyarak her gün Kur’ân’dan 
on âyet okuyup anlamaya ve yaşa
maya gayret eden, günde beş kez 
Rabb Tealâ’nın huzuruna çıkıp 
onun âyetlerini tekrar ve ikrar et
mek demek olan namazı dosdoğru
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kılan bir mümin, yeryüzünde tek 
=feaşffî^=da=4srl:sar4tüfe==0kya«0stt=" 
nun ortasında bir iman adası ola- 
rak dimdik ayakta kalmayı başarır 
vejne.ydan ..okuyıı§unu sürdürür,__

Kur’ân, kalplerin ‘paslanması’, 
‘katılaşması’, ‘hastalanması’ ve 
nihayet ‘kararması’ tehlikesine 
karşı inananları vahiyle sürekli ve 
düzenli bir ilişki kurmaya çağırır. 
Bu uyarılardan biri Hadîd sûresi
nin 16.âyetinde yer alır:

“İnananlar için hala vakit gelme
di mi ki, kalpleri Allah’ın zikri- 
ne(Kur’ân’a) ve inen hakka hu§û 
duysun ve bundan önce kendilerine 
kitap verilmiş, sonra da üzerlerinden 
uzun zaman geçmekle kalpleri kati' 
laşmış, çoğu da yoldan çıkmış 
kimseler gibi olmasmlar.” (57/16) 

Ayette işaret edilen **kalplerin 
katılaşması^^nm nedeni açıktır: 
Allah’ın Kitabı ile irtibatı kesmek, 
onun hükümleriyle amel etmeyi 
terke tmek ve gönüllere şifa veren 
mesajlarından uzun süre uzak kal
mak... Ashabın Kur’ân hocaların
dan Ebû Musa (r.a.) da aynı tehli
keye dikkat çeker:

“Kur’ân’dan uzun süre uzak- 
laşmaymız! Aksi halde ehl-i kita
bın kalplerinin katılaşması gibi 
sizin kalpleriniz de katılaşır.”  ̂

Kur’ân’la sürekli bir ilişkiye gir
meyen, onun feyiz ve bereketi ile 
dolmayan, onun uyarı ve ikazları 
ile huşû ve hudû duymayan bir 
kalp zamanla katılaşıp hissizleşme- 
ye, kararmaya mahkumdur. Böyle
şi kalplerin sahipleri ise giderek 
duyarsızlaşmaya ve yaşayan ölüler 
haline gelmeye başlarlar.

Katılaşmaya başlayan kalbin 
yeniden yumuşaması, zayıflayan 
imanın tekrar güçlenmesi, erozyo
na uğrayan Müslüman kimliğin as
lî hüviyetine kavuşması ise ancak 
ve ancak Kur’ân’a dönmekle 
mümkün olabilir. Hadîd sûresinin 
17.âyeti de bu gerçeği işaret buyu-

mr:
“Bilin ki, Allah cansız/ölü ha  ̂

le gelen toprağa yeniden hayat 
veriri Belki aklınızı kullanırsınız 
diye size ayetleri açıkladık/*
(57/17)

Bu âyete ilişkin olarak İbni 
Abbas (r.a.)’ın söylediği gibi, an
cak Allah’ın Kitabı Kur’ândır ki, 
“kalpleri kasavet ve katılıktan 
sonra yumuşatır, Rabbine yönel
tir ve mutmain kılar; ölmüş kalp
leri ilimle, hikmetle diriltir.”  ̂

Tıpkı ölü toprağın yağmur
la/rahmetle tekrar hayat bulması 
gibi üzerine ölü toprağı serpilen, 
yaşayan ölüler haline gelen, umu
dunu, inancını yitirme noktasına 
gelen inanan insanların “yeniden 
dirilişi” de “hayat kitabı” olan 
Kur’an’a dönüşle mümkün olabilir.

“H iç kuşku yok ki Allah, bu 
Kitab’la bazı toplumları yüceltir; 
diğer bazılarını da alçaltır.”  ̂ ■
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A M E R i K A N B A R I Ş I D E Ğ İ L , A M E R İ K A N S A V A Ş I

ENERJİ SAVAŞLARI 
VE YENİ DÜNYA HARİTASI

İBRAHİM KARAGÜL

1
1 Eylül sonrası ABD’nin “Uluslararası İslamcı 
terör” propagandasıyla kamufle ettiği ancak 
aslında yeryüzünün kaynaklan üzerinde dene

tim kurmayı amaçlayan bir istila harekatı olan küre
sel savaşının kapsam ve niteliğini anlamak 21. yüzyı
lın enerji ihtiyaçlarıyla dünya enerji kaynakları ve 
bu kaynakları uluslararası pazarlara taşıyacak kori
dorlar üzerindeki “devletler oyunun”u anlamaktan 
geçer.

Soğuk Savaş döneminde Ortadoğu petrollerini sı
kı bir denetim altında tutan ABD, şimdi dünyanın 
bütün enerji kaynakları üzerinde denetim kurmak 
için şiddetli bir hegemonya savaşı başlattı. Yeni du
rum, enerji kaynaklarına sahip olma amacı çerçeve
sinde uluslar arası statükonun, bölgesel ve türesel dü
zeyde kamplaşmaların kapılarını aralarken yeni bir 
dünya haritasını da şekillendiriyor. Ortadoğu petrol
lerine bağımlılığını azaltmak için müthiş bir fırsat 
yakalayan Amerika, özellikle Orta Asya ve Güney
doğu Asya’da Avrupa ve diğer güç merkezleriyle şid
detli bir kaynalclar savaşı başlattı. Sovyetler’in dağıl
masından sonra dünya pazarlarına açılan Hazar çev
resi enerji kaynaklarıyla bu kaynakları uluslararası 
pazarlara ulaştıracak petrol ve doğal gaz boru hatları, 
ABD ve Avrupa’nın enerji ihtiyaçları, yine bu iki 
gücün dünya enerji kaynakları üzerindeki rekabeti, 
Güney Asya ve Güneydoğu Asya’nın sahip olduğu 
veya yeni keşfedilen petrol ve doğal gaz kaynaklarıy
la bu bölgelerin artan enerji ihtiyaçları, Latin Ame
rika, Orta Amerika ve Orta Afrika’nın zengin kay
nakları ve bu bölgeler üzerinde petrol şirketlerinin 
projelendirdiği boru hattı güzergahları ve bütün bun
lar ışığında, Ortadoğu enerji kaynakları ile bölge ül
kelerinin konumunu yeniden tanımlanması enerji 
kaynakları eksenin de şekillenen yeni dünya sistemi

nin temel çatışma alanlarını oluşturuyor.

Büyük Oyun Bu Sefer Bütün Dünyayı Kapsıyor

Avrasya’yı kontrol etmek için *^Büyük Oyun**da ye
ni bir sayfa açılırken bu sefer "Oyun” sadece Av
rasya’yı değil, Afrika, Latin Amerika ve Qiineydo- 
ğu Asya’yı da kapsıyor. Soğuk Savaş’tan sonra tek 
süper güç olarak, ekonomiden uluslararası hukuka ve 
siyasi geleneğe, askeri yönelimlerden uluslararası ku
rum ve kuruluşların rol ve gücüne, kültürel ve sosyal 
hayattan refah ve fakirliğe kadar her şeyi belirleme 
yetkisini kendinde gören ve bu avantajım hırçın, tek 
yanlı ve açgözlü bir şekilde kullanan Amerikan yö
netimi, yeni uluslararası sistemin inşasına hiç bir gü
cü ortak etmiyor, hiç bir şeyi paylaşmıyor. Petrol ve 
doğal gaz kaynaklarına hakim olma ve 21. yüzyılın 
enerji kaynakları üzerinde tek otorite olma amacıyla 
başlatılan küresel savaş, serbest piyasa esaslarına ve 
rekabet kurallarına göre değil, küresel sermayenin 
askerileştirilmesiyle yürütülüyor. IMF, Dünya Ban
kası ve Dünya Ticaret Örgütü gibi küresel sermayeyi 
kontrol eden kurumlan, N A TO  gibi dünya jandar
masına dönüştürülen askeri gücü, Birleşmiş Milletler 
gibi A BD ’nin askeri müdahalelerine meşruiyet ka
zandıran teşkilatı, G-8 gibi dünyanın patronlarını bir 
araya getiren örgütü, karşı konulması çok güç askeri 
teknolojiyi ve kendi denetimindeki yerel iktidarları 
küresel hegemonyasını kurma yolunda en elverişli 
şekilde kullanan ABD yönetimi, kaynaklar üzerinde
ki denetimine karşı çıkan veya çıkma ihtimali olan 
güçlere karşı ekonomik, siyasi, askeri, istihbarat ve 
iletişim kanallarıyla şiddetli bir yıldırma harekatı dü
zenliyor. Amerika, Avrupa Birliği, Rusya ve Çin gi
bi büyük güçler, Orta Asya, Güney Asya, Güneydo
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ğu Asya ve Ortadoğu kaynakları üzerinde rekabete 
tutuşıırken, çevrelerindeki ülkeler de bu büyük ka
pışmanın nimetlerinden en elverişli şekilde yarar
lanmak için Soğuk Savaş döneminin belirlediği ko
numlarını yeniden tanımlıyorlar. Petrol kaynakları
na hakim olma mücadelesinin yönlendirdiği bu ha
reketlilik de dünya sistemini yeniden biçimlendiri
yor, yeni güçleri ortaya çıkarıyor, Soğuk savaş döne
minin bazı bölgesel güçlerini tasfiye ediyor.

Orta Asya’ya Ortadoğu Modeli

Amerika, Avrupa ve Asya pazarlarının artan enerji 
ihtiyaçları, Güneydoğu Asya’da yeni enerji kaynak
larının bulunması ve Orta Asya kaynaklarının Rus 
denetiminden kurtulması A BD ’nin denetimindeki 
Ortadoğu petrollerine bağımlılığı azalttı. Yeni süreç
te Ortadoğu ülkelerinin alternatifsizliği ortadan 
kalktı ve Arap dünyasının dünya petrol piyasası üze
rindeki tekeli de kırıldı. Buna bağlı olarak bölge ül
kelerinin stratejik öncelikleri yara aldı. Israil-Filistin 
sorunundan Irak sorununa kadar bir çok bölgesel so
run yeniden tanımlanmaya baylandı. Rusya, ABD 
ile işbirliğine girerek Suudi Arabistan’ın dünya pet
rol piyasasındaki rolünü kapmayı amaçlarken, Arap 
ülkelerinde iktidarı elinde tutan yönetici elit, 
A BD ’nin İslam’a karşı başlattığı küresel savaşın öf
kesiyle hareketlenen kendi kitlelerinin hedefi haline 
gelmeye başladı. Bu durum, ABD’nin askeri gücü ile 
ayakta duran bölgesel otoriter/monarşik yönetimleri

tehdit ederken, bu yönetimler İslam’ı hedef tahtası
na oturtan yeni küresel savaşta iktidarlarının güven
liğini sağlamak için görüntüde ABD’ye muhalefet 
etmeye, perde gerisinden ise ABD ile işbirliği yapıp 
kendi halklarını fişlemeye başladı.

ABD elli yıldır Ortadoğu’da kurduğu statü şimdi 
Orta Asya’da kuruyor. Bölgedeki otoriter yönetimler 
ekonomik ve askeri olarak güçlendiriliyor. Benzeri 
bir formül de Güneydoğu Asya’ya uygulanıyor. 
Avustralya’nın yanı sıra, Filipinler, Singapur ve Tay
land ABD’nin stratejik müttefikleri olarak hazırla
nırken Malezya ve Endonezya kontrol altına alını
yor. Orta Asya ve Güneydoğu Asya yeni enerji böl
geleri olarak öne çıkmasıyla Endonezya, Malezya, Fi
lipinler ve Hindistan’dan Pakistan, Afganistan ve 
Orta Asya ülkelerine uzanan hat önem kazandı. 
Özellikle dünya ticaretinin hemen hemen yarısının 
yapıldığı ve Endonezya ile Malezya’nın kontrol etti
ği ünlü Malaka Boğazı ABD’nin en önemli hedefi 
durumunda. Zira bu bölge Doğu ile Batı arasındaki 
en önemli deniz geçiş yolu ve Doğu Asya ticareti bu
radan kontrol ediliyor. Yeni dünya sisteminin ağırlık 
merkezi böylece doğuya kaydı. Daha doğrusu Fas’tan 
Endonezya’ya kadar olan kara ve deniz bölgeleri, ya
ni Orta Kuşak, yani Müslüman coğrafya dünya siste
minin ağırlık merkezi haline geldi. Bu kuşağın mer
kezi konumundaki Ortadoğu ise bu önemini Orta 
Asya’dan Güneydoğu Asya’ya uzanan kuşak ile pay
laşmak durumunda kaldı. Ancak zengin enerji kay
nakları bu bölgelere refahtan önce kaos ve küresel
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rekabetin ağır şartlarını getirdi.

Avrupa-Rusya-Iran Ekseni ABD ’ye 
Meydan Okudu

Sovyetler’in dağılışı ve Körfez Savaşı’ndan hemen 
sonra başlayan enerji savaşlarında Bili Cilnton’ın li' 
derliğinde Demokratlar’ın 8 yıllık iktidarı dönemin
de Hazar eksenli rekabette ABD büyük zayiat verdi. 
Almanya, Fransa, Rusya, Çin ve İran arasında oluş- 
turulan ve Avrupa’nın ortasından Moskova’ya, Orta 
Asya’dan Basra Körfezi’ne inen ekonomi / güvenlik 
ekseni, Orta Asya’da, Hazar enerji kaynaklarında ve 
Kafkasya’da ABD çıkarlarını yerle bir etti. Hazar pet
rolleri üzerindeki ABD tezlerini bitiren ve bu kay
nakları Avrupa’ya, Ç in’e, Barsa Körfezi’ne aktarma 
yolunda önemli adımlar atan eksen, son olarak Tali
ban yönetimini devirip Afganistan’ı da kontrolü altı
na alarak enerji projelerine Hint Okyanusu’na da 
kattı. Rusya-Iran ve Amerika-Türkiye arasında zaten 
varolan etkinlik savaşına üçüncü bir güç olarak giren 
Avrupa, yarışı sadece Kafkaslar'la sınırlamayıp Ha
zar'dan Orta Asya'ya kadar genişletmeyi planladı. Bu 
stratejik hat ABD'nin küresel hegemonyasına karşı 
ciddi bir gerilim hattına dönüşecek içeriğe sahipti. 
ABD'nin Avrupa üzerindeki koruyucu kalkanından 
rahatsızlıklarını artık açıkça ortaya koyan Avrupa 
Birliği'nin iki motor gücü Almanya ve Fransa, Rusya 
ile hem ekonomik hem de siyasi alanda derin bir or
taklığın temellerini attı. Avrupa'nın enerji ihtiyaçla
rını karşılamak için Rusya'nın kaynaklarına uzun va
deli yatırımlar yapan bu iki ülke, George Bush yöne
timinin enerji projelerini Ortadoğu üzerinde yoğun
laştırmasından da güç alarak, Hazar enerji kaynakla
rı ve bu kaynakları dünya pazarlarına ulaştıracak gü

zergahlar konusunda da Rusya ve İran’la ile birlikte 
hareket etti.

Almanya Rusya'nın başta petrol şirketi Gazp- 
rom'a ortaklığı olmak üzere, dev Rus yatırımları üze
rinde söz sahibi olurken Fransa Rus askeri teknoloji
sine yakın ilgi gösterdi. Putin'in Avrupacı karakteri
nin de etkisiyle Almanya ve Fransa Avrasya projele
rinde Rusya ile her alanda yakınlaştı. Rusya'nın 
İran'la hem enerji alanında hem de askeri teknoloji
de ortak çalışmaları ve tarihi Rus-İran geleneksel it
tifakı AB-Rusya dayanışmasına eklendiğinde, A l
manya ve Fransa'nın kolları Moskova'dan Tahran'a 
oradan da Basra Körfezi'ne kadar uzandı. İrak'a uygu
lanan ABD ambargosuna şiddetle karşı çıkan ve am
bargoyu fiilen işlevsiz hale getiren Avrupa ve Rusya, 
Irak ve Suriye ile de güçlü bir yakınlaşmanın temel
lerini attı. İran da Körfez ve Arap ülkeleri ile arasın
daki düşmanca ilişkileri son bir kaç yıldır hemen he
men ortadan kaldırdı.

ABD'Türkiyc'îsrail ekseni tarafından bu güne 
kadar dışlanan ve Orta Asya’dan çıkarılmaya çalışı
lan İran ise, yeni yüzyıla avantajlı bir durumda girdi. 
Amerika’ya rağmen bölgedeki etkisini beklenmedik 
ölçüde yaygınlaştıran Tahran, bir taraftan Rusya ve 
Çin desteğiyle nükleer silah donanımı dahil, önemli 
ölçüde silahlanarak ciddi bir askeri güce dönüşürken, 
kendisine yönelik Amerikan ambargosunu da boşa 
çıkarmayı başardı ve Hazar enerji kaynaklarının dün
yaya açılmasında vazgeçilmez ülke haline geldi. Bu
gün bile İran, jeopolitik konumu gereği dünya enerji 
kaynakları ve bu kaynakların pazarlanmasında en ki
lit ülke konumunda. Amerikan şirketleri ambargo 
nedeniyle İran’a giremezken Avrupalı şirketlere 
önemli imtiyazlar sağlayan Tahran, ABD’li petrol 
şirketlerinin Beyaz Saray üzerinde dayanılmaz bir 
baskı oluşturmasına yol açtı.

11 Eylül Saldırıları ve 
ABD ’nin Karşı Harekatı

11 Eylül A BD ’ye yönelik saldırılar ve ardından 
A BD ’nin dünya çapında askeri ve ekonomik bir sa
vaş başlatması bu cepheyi neredeyse dağıttı. Ameri
ka’yı, İsrail’i ve Türkiye’yi Orta Asya’dan silen, 
A BD ’nin ambargo uyguladığı ülkeleri ayağa kaldır
maya çalışan, Ortadoğu’da ABD’ye karşı kıyasıya bir 
rekabet başlatan Almanya, Fransa, Rusya, Çin ve 
İran dengesi 11 Eylül’den sonra başlayan Amerikan 
karşı harekatı ile büyük darbe aldı. Orta Asya’yı
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kontrol altına alan Rusya ve Çin liderliğindeki Şang
hay Beşlisi sessizliğe büründü. Tek kutuplu dünya sis- 

Temine itiıazlaı yükselten, 
malığına karşı Avrupa Gücü’nü kuran, ABD’nin Yıl- 
diz Savaşları projesine öfke duyan ve “Süper Avru- 
pa”yı olaşturmak ABD ile rekabete- giren Avmpa 
Birliği’nin tezleri suya düştü, ABD’ye karşı çok ku' 
tuplu dünya sisteminin temellerini atmaya çalışan 
Çin ve Rusya, potansiyel müttefiklerini kaybetti. 
Avrupa buna karşı Ortadoğu ile daha yakın ilgilen- 
meye başlarken Rusya ile ABD arasında Rus enerji 
kaynakları ekseninde yeni bir yakınlaşma dönemi 
başladı. ABD’nin baskısıyla Moskova N A TO ’da bir 
çok konuda eşit ortaklık statüsüne getirildi. Doğu 
Türkistan’daki zengin petrol ve doğalgaz kaynakları
nı Hazar kaynaklarıyla birleştirmeye çalışan Çin ise, 
11 Eylül sonrası kaotik ortamın durulmasını bekleme 
yoluna gitti. Ancak ABD’nin küresel savaşına karşı 
ciddi itirazlar yükseltmeye başlayan Avrupa Birliği 
ve İran dengesi, şimdi de, ABD’nin dışladığı Arap 
dünyasını yanına almaya çalışıyor.

11 Eylül’den hemen sonra “İslamcı terörü” yok 
etme gerekçesiyle dünya çapmda sınırları ve kapsamı 
belirsiz bir savaş başlatan, Orta Afrika’dan Kızılde- 
niz’e, Akdeniz’den Hint Okyanusu’na, Pasifik’ten 
Malaka Boğazı’na, Afganistan’dan Orta Asya’daki 
Türk cumhuriyetlerine, Filipinler’den Gürcistan’a 
kadar yani Fas’taıı Endonezya’ya uzanan Müslüman 
Orta Kuşağın bütün stratejik noktalarına askeri güç 
gönderen, Müslüman ülkelerin iç güvenliğini dene
tim altına alan, Türk kara sularında izinsiz arama yet
kisi bile alan, Müslüman dünyanın siyasal-ekonomik 
ve kültürel olarak aydınlanmış genç kuşağını tasfiye 
etmeye girişen Amerika, bu hareketleriyle bir taraf
tan enerji kaynaklarını, boru hattı güzergahlarını, 
stratejik kara ve deniz geçişlerini kontrol altına alır
ken diğer taraftan da bölgesel ve küresel muhalefet 
dalgasına karşı istilasını “İslamcı terör” paranoyası ile 
kamufle ediyor.

Kızıldeniz, Basra Körfezi üçgeni, Somali ve Çubu- 
ti bölgesi, Hint Okyanusu, Endonezya ve Malez
ya’nın kontrol ettiği stratejik su yolları kuşatılmış du
rumda. Doğu Akdeniz’de İsrail’in nükleer denizaltıla- 
rının da desteğiyle korkunç bir deniz gücü oluşturul
du, Arabistan yarımadası kuşatma altına alındı. Orta 
Asya’daki bütün Türk cumhuriyetlerinde Amerikan 
askeri üsleri kuruldu. Endonezya zayıflatılırken 
Avustralya bölgesel güç olarak öne çıkarıldı ve aske
ri ve ekonomik yönden güçlendiriliyor. Filipinler,

Tayland ve Singapur’a dev Amerikan üsleri inşa edi
liyor. Yeryüzü ana karasını, yani Müslümanlara ait

topraklardaki dünyanın en zengin enerji kaynakları
nı ve bu kaynakları uluslararası pazarlara taşıyacak 
u la ş ım  k o r id o r la r ı n ı kontrol altına alıyor, diğer taraf-
tan da ABD’nin küresel hegemonyası tesis ediliyor. 
Zira yeryüzünün en stratejik kara noktaları ve deniz 
geçişlerini barındıran bu bölgeye hakim olan bir güç 
dünyaya hakim olmuş demektir.

Bush-Cheney Oligarşisi ve Yeni 
Dünya Haritası

Petrol şirketlerinin iktidara getirdiği ABD Başkanı 
George Bush ve ailesi. Başkan Yardımcısı Dick Che
ney ve dünya enerji devi şirketler yeni bir dünya ha
ritası çizdiler ve buna göre dünyayı yeniden şekillen
diriyorlar. Latin Amerika'dan Afrika'ya, Ortado
ğu'dan Orta Asya'ya, Sibirya'dan Güneydoğu As
ya'ya kadar dünyanın bir çok bölgesinde taşları ye
rinden oynatacak bir süreç başlatıldı. Afganistan bu 
büyük projenin ilk adımı oldu.

Bush ailesi ve Cheney’in kontrolündeki enerji lo- 
bisi geçen yıl 11 Temmuz’dan Ağustos’a kadar 
Amerikan’nın yeni enerji politikasını belirlemek 
için çalıştılar. Bu toplantılar devam ederken petrol 
şirketleri. Bush ve Cheney Beyaz Saray'da olayın ti
cari boyutlarını ele alan gizli toplantılar yapıyorlar
dı. Ağustos ayında yeni politika netleşti ve hazırla
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Enerji kaynakları dünyanın jeopolitik ha
ritasını yeniden biçimlendiriyor. Süreç, 
Türkiye gibi ülkelerin yeni stratejik ortak
lıklar kurmasına ve eski dostlarından uzak
laşmasına neden olacak.

nan proje bizzat Cheney'nin başında bulunduğu bir 
ekip tarafından kaleme alındı. Ancak bu politika 
ulusal güvenlik gerekçesiyle gizli tutuluyor. İlginçtir, 
bir ay sonra, yani 11 Eylül saldırıları oldu. Yeni pro- 
jeyle küresel kaynakları, bunları pazarlara taşıyacak 
boru hatları, petrol ve doğalgaz kaynaklarının pay
laşılması ve enerji kaynaklarının ABD şirketlerinin 
yatırımına açılması açısından dünya altı bölgeye ay
rıldı.

1. Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi 
Arabistan, Katar ve genel olarak Ortadoğu.

2. Hazar bölgesi, Hindistan ve Güney Asya.
3. Nijerya, Nijerya bağlantılı Nijer Deltası, Ba

tı Afrika Boru hattı.
4. Güneydoğu 

Asya. Açe. Borneo 
adası ve Burma,
Spratly adası. Doğu 
Timor.

5. Çad ve Ka
merun boru hattı.

6. B r e z i l y a ,
Venezüella ve Ko
lombiya

ABD ’nin küresel savaşı bu gizli dünya haritasına 
göne şekilleniyor. Buralarda ABD petrol devlerinden 
hangisinin ne kadar pay alacağı belirlendi. Nijerya, 
Somali, Çad, Kamerun, Sudan, Endonezya (özellikle 
Açe), Borneo ve Sulavasi adaları. Burma, Ortadoğu 
ve Güney Asya'da çok ciddi kriz bölgeleri ortaya çı
kacak, varolan krizlerin bir çoğu ne pahasına olursa 
olsun sona erdirilecek. Bu çalışmalarda öncelikli ola
rak küresel sömürüye karşı söylem ve tavır geliştirme 
potansiyeli taşıyan tek güç olan îslami hareketler, si
lahlı Müslüman gruplar ve Müslüman bağımsızlık 
hareketleri kesinlikle yok edilecek. Yeni projede, Er
meni işgali altındaki Karabağ çok önemli boru hattı 
güzergahı olarak belirlendi. Karabağ sorununun bu 
yıl sonuna kadar çözülmesi gerekiyor.

Enerji kaynakları özelde Avrasya’nın genelde bü
tün dünyanın jeopolitik haritasını yeniden biçimlen
diriyor. Petrol ve doğal gaz kaynaklarının işletilmesi 
ve boru batlarıyla pazarlanması Türkiye, Rusya, Orta 
Asya ülkeleri, Afganistan, Hindistan, İran, İrak, Kıb
rıs, gibi ülke ve bölgelerin kaderini belirleyecek, 
ABD, Avrupa Birliği, Rusya ve Çin arasındaki ilişki
lere yeni bir biçim verecek. Süreç, Türkiye gibi ülke
lerin yeni strateji ortaklıklar kurmasına ve eski dost
larından uzaklaşmasına neden olacak.

İlk girişim Afganistan’da başlatıldı. ABD’nin des
teğiyle iktidara gelen Taliban’a karşı kapsamlı bir as
keri harekat düzenlendi. Harekattan önce hatta sal
dırı sırasında bile ABD yönetimi ile Taliban arasın
da boru hattı pazarlıkları sürüyordu. Taliban devrildi 
ve ABD petrol şirketlerinde çalışan, C IA ’in kadrolu 
elemanları olan kişiler iktidara getirildi. Böylece 
Unocal’ın Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hin- 
distan doğal gaz boru hattı için bu ülkede “istikrarlı” 
bir yönetimin kurulması yolunda ilk adım atılmış ol
du. Afganistan Orta Asya’nın dünyaya açılan en 
önemli kapılarından biri ve tarih boyunca da bu je
opolitik önemini kaybetmedi. Afanistan’a yönelik 
ABD/İngiliz Anglosakson müdahalesi sadece Uno

cal’ın bu ülkeden geçecek 
boru hattını gerçekleştir
mek amacıyla yapılmadı. 
Afganistan operasyonu 
Güney Asya projesinin 
sadece bir parçası. Orta 
Asya ile Güney ve Gü
neydoğu Asya enerji kay
naklarını ve pazarlarını 
birleştirmek için öncelik

le Afganistan kontrol altına alınmalıydı ve bu yapıl
dı. İngiliz Hindistan’ı ile Orta Asya arasındaki ilişki
leri belirleme gücünü elinde tutan Afganistan üze
rindeki “Büyük Oyun”un ilk cephesi yine Afganistan 
harekatıyla başladı. Ardından Pakistan’ın denetim 
altına alınması süreci başlayacak. Hindistan ise böl
gesel güç olarak Amerika/İnglitere/İsrail’in öncü gü
cü olma yolunda hazırlanıyor.

6 Trilyon Dolarhk Proje

ABD Orta Asya’da iki aşamalı bir jeopolitik oyun oy
nuyor; Enerji kaynaklarını ve bunları dünyaya ulaştı
racak boru hatlarını kontrol altına almak. Bunun 
için Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan ve Afga
nistan üzerinde yoğunlaşıyor.

ABD, ham petrolünün yüzde 51’ini, yani günde 
19.5 milyon varil petrolü ithal etmekte. 2020 yılın
da bu oran yüzde 64’e, yani günde 25.8 milyon va
rile çıkacak. Hazar bölgesi petrol rezervlerinin. Ba
tı Sibirya ve Basra Körfezi’nin ardından, dünyanın 
üçüncü büyük rezervi olduğu söyleniyor. Önümüz
deki 15-20 yıl içinde bu bölge. Körfez petrolünü ge
ride bırakabilecek. Ayrıca önümüzdeki 15 yıl içinde 
Kuzey Petrolleri ve Alaska petrolleri tükenecek. Ha
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zar petrol ve doğal gazı, bölgedeki tek hidrokarbon 
deposu değil. Türkmenistan’ın Karakum Çölü, dün- 

=̂ ı̂ fn̂ Trbüyük-öçOTFeü==dağai==ga?f===FezeFvtîîe==(̂ =tfî =

ye’nin Boğazlar’daki güvenlik sorunu nedeniyle Ba- 
kü'Ceyhan boru hattında ısrar ediyor. Yunanistan,

yon metreküp) ve altı milyar varil petrol rezervine 
sahip. Bugünkü tahminlere göre Hazar havzası, de- 

-jyıasa-gaz kaynaklarının yant- sıra 6 tril.yon dnIar de-

Yunanistan’ın Alexandroupolis limanına uzanacak 
hattı öneriyor. Bu da Türkiye’yi bypass ediyor.

■3. Güney Rotası? En ekonomik yol. İran’ın öne-

Hazar petrol ve doğal gazını pazarlara ulaş
tırmak için çeşitli boru hattı güzergahları 
belirlenmiş durumda. A BD ’nin politik ve 
askeri müdahaleleri bu alternatiflerden 
hangilerinin öne çıkacağını belirleyecek.

ğerinde petrol içeriyor. ABD’nin enerji ihtiyacını, 
en az 30 yıl karşılamaya yeterli. Afganistan rotasının 
avantajlarından biri, kilit Asya pazarlarına Basra 
Körfezi veya Kuzey Çin’den daha yakın olması. Bo
ru hattı ABD petrol devleri için kritik önemde, 
çünkü petrollerini, genişleyen ve gelecek vaat eden 
Asya pazarında satmalarını sağlayacak. Buradaki 
kârların, Avrupa piyasasına kıyasla çok daha yüksek 
olduğu öngörülüyor.

Amerika’nın 6 
petrol devi Unocal,
Total, Chevron,
Pennzoil, Amaco ve 
Exxon’un Azerbay- 
can, Türkmenistan 
ve Kazakistan’da 
milyarlarca dolar ya- 
tırımları var ve böl
genin bütün enerji kaynaklarını işletmeyi, bu kay
nakları dünya pazarlarına ulaştırmayı ve pazarlamayı 
planlıyorlar. Petrol şirketlerinin bu ülkelerde yürüt
tüğü projeler bizzat ABD siyasetinin önde gelen isim
leri tarafından yönetiliyor. Conoco, Enron, Briton, 
Texaco, Unocal, Pennzoil ve El Paso petrol şirketle
ri, geçen Ocak ayında Huoston, Texas’ta biraraya ge
lerek Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan hattından ge
çecek Balkan Boru Hattı pazarlıkları bile yaptılar.

Hazar Petrolleri Nereden Geçecek?

Hazar petrolleri ve doğal gazını pazarlara ulaştırmak 
için çeşitli boru hatları güzergahları belirlenmiş du
rumda. ABD’nin politik öncelikleri ve askeri müda
haleleri bu alternatiflerden hangilerinin öne çıkaca
ğını belirleyecek.

1. Kuzey Rotası: Rusya’nın önerdiği bu hat Ka
zak ve Azeri petrollerini Novorosisk’e taşımayı öngö
rüyor. Önündeki en ciddi güvenlik endişesi Çeçen 
sorunu.

2. Batı rotası: ABD, Türkiye, Azerbaycan ve 
Gürcistan’ın ortak projesi. Azeri petrolünü ve Kazak 
petrolünü Şupsa’ya oradan gemilerle Karadeniz ve 
Boğazlar’dan Avrupa’ya taşımayı öngörüyor. Türki-

risi, Varolan boru hatları işi daha da kolaylaştırıyor. 
Ancak İran-ila ABD arasındaki sorunlar yüzünden 
ABD bu hatta karşı.

4 . Doğu Rotası; Çin önerisi. Kazakistan’dan 
Çin’e ulaşacak 2 bin kilometre boru hattı yapılması 
gerekiyor.

5. Güneydoğu Rotası: Amerikan petrol şirketi 
Unocal’ın Türkmenistan’dan Afganistan’a ve Pakis

tan’a, oradan da Hint 
Okyanusu’na ve Hindis
tan’a uzanacak boru hattı. 
Afganistan’a saldırı bu 
hat için yapıldı. Hazar 
çevresi için planlanan 
boru hattı projeleri ve il
gili şirkteler hakkında da 
bilgi verelim:

6 . T ü r k m e n i s t a n  
Azeraycan-Türkiye: Enron (iflas ettirildi)/ Wing 
Merili Botaş/ Gama Güriş.

7. Türkmenistan-Pakistan-Afganistan: Unocal/ 
Delta Oil/ Turkmenrosgaz.

8. Türkmenistan-lran-Türkiye: Royal Dutch 
Shell/ Gaz de France/ Snamprogetti/ Türkmenistan.

9. Türkmenistan' Kazakistan- Çin (Doğu T ü r
kistan’dan)" Japonya: Mitsubishi/ ExxonMobil/ 
Çin,/ Türkmenistan.

10. Kazakistan-Türkmenistan-İran" Basra Kör
fezi: Kazakistan/ Çin/ îran/ Türkmenistan...

Bunlar ve daha bir çok dev proje hayata geçmek 
için Kafkaslar, Orta Asya ve Güney Asya'daki siyasi 
durumun petrol şirketlerinin çıkarlarına uygun ola
rak yeniden belirlenmesini bekliyor. 11 Eylül saldırı
ları ve sonrası sürece göre bu hatların ve şirketlerin 
yeniden belirleneceği bir gerçek.

ABD/İngiliz/İsrail Hegemonyası İçin...

ABD-îngiliz ve İsrail siyasal karar mekanizmaları ve 
askeri gücü Afganistan ve Orta Asya’dan sonra dün
yanın başka bölgelerini de derin bir istikrarsızlığa sü
rüklemeye hazırlanıyor. Bunlar; Latin Amerika, Or-
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tadoğu, Orta Afrika ve Güneydoğu Asya. Küresel 
petrol ve doğal gaz kaynaklarına, batının ekonomik 
ve askeri hegemonyasının devamı için olmazsa ol- 
mazlardan olan dünya enerji kaynaklarının haritasi' 
na göre belirlenen bu bölgeler siyasi, ekonomik, sos
yal ve askeri olarak yeniden dizayn edilecek.

Washington’ın Latin Amerika, Orta Afrika, 
Ortadoğu, Orta Asya, Güney Asya ve Güneydoğu 
Asya’da yürüttüğü küresel savaşın kapsamını her gün 
genişletiyor. Süreç, bir taraftan yeni uluslararası dü
zen için dünyayı derin yapısal değişimlere zorlarken, 
diğer taraftan ABD'nin siyasi ve askeri hegemonyası
nı pekiştiriyor.

Latin Amerika’da Venezülla’daki darbe girişimi, 
Kolombiya’daki iç savaş ve bölgenin enerji kaynakla
rına yönelik projeler sessiz ve derinden ilerlerken, 
Somali, Cibuti, Sudan, Njierya, Nijer, Gana gibi ül
keleri önceleyen Orta Afrika^da fırtına öncesi ses- 
sizlik yaşanıyor. Zaferden pay almak için sıraya giren 
ABD şirketleri, enerji kaynaklarına dair planlarını 
netleştirmeye çalışıyorlar. Amerikan varlığına dire
necek Müslüman güçlere yönelik programlı kovuş
turma ise sürüyor.

Savaşın Ortadoğu^daki ilk cephesi Filistin’de 
neler yaşandığını, katliam, sava§ suçu, insan hakla
rı ihlalleri ve bir milletin "toptan imha"sına yönelik 
ABD'Israil ortak projesiyle uygulanan kıyım karşı
sında dünyanın nasıl şahit olduk. Ancak Ortadoğu 
cephesinin en şiddetli hesaplaşması Lübnan, Suriye, 
Irak ve İran hattında yaşanacak. Kriz, Suudi Arabis

tan’dan Yemen’e ve Körfez'e kadar bütün 
bölgeyi saracak.

Hazar'dan Doğu Tim or’a Uzanan 
Yeni Stratejik Hat

Ortöt Asya cephesinde ise, Afganistan’a 
yönelik çokuluslu saldırıdan sonra Türk 
cumhuriyetleriyle yıllardır Ortadoğu’da 
uygulanan ittifakın benzerini kuran ABD, 
bu yönetimleri askeri yönden güçlendirip 
iktidarlar ve kitleler arasındaki anlaşmaz
lığı körükleyerek bölgeyi belirsizliğe doğru 
sürüklüyor. Hazar Denizi üzerinde kıyıdaş 
ülkeler arasındaki anlaşmazlığı istismar 
eden ABD, "Hazar eksenli yepyeni bir 
kriz" çıkarmak üzere. Rusya, İran, Kaza
kistan, Türkmenistan ve Azerbaycan 
arasında Hazar’ın statüsü konusundaki an

laşmazlık, Kafkaslar ve Orta Asya’daki ABD askeri 
varlığı için en az Afganistan kadar önemli bir gerek
çe olarak gösteriliyor. Gürcistan’da kurulan ABD as
keri üssü, Kafkaslar, Orta Asya hatta Ortadoğu’ya yö
nelik müdahalelerde en önemli merkezlerden biri 
olacak.

İran Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi’nin 
Hazar uyarısı beklenen tehlikeye işaret ediyor. Kaf
kaslar ve Orta Asya, Hazar eksenli yeni bir savaşa 
sürükleniyor. Bugüne kadar Basra Körfezi’nden ge
len tehditlere göre konuşlandırılan İran ordusu, Ku- 
zey’den gelecek yeni tehdide karşı hazırlık yapıyor. 
Hazar’a yönelecek ve Qürcistan, Türkiye, Az.erbay" 
can tarafından desteklenecek ABD müdahalesi 
Rusya’yı bile derinden sarsabilir veya Rus-İran tarihi 
ittifakını parçalayabilir. "îslami tehdit" gerekçesiyle 
A BD ’nin Orta Asya’daki yayılmasına ses çıkarmayan 
Rusya ve Çin, Hindistan tehdidinin de eklenmesiyle 
bölgesel inisiyatiflere yönelmek zorunda kalabilir.

Küresel savaşın Çüneydoğu Asya cephesinde ise, 
çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Doğu Timor’un Endo- 
nezyya’dan koparılmasıyla bölgesel bir güç olarak rol 
alan Avustralya’dan sonra, Singapur, Tayland ve 
Filipinler etkin ABD müttefikleri olarak öne çıktı. 
Endonezya'ya yönelik ABD baskıları artarken, Ca
karta yönetimi parçalanma sürecine giren ülkeyi bir 
arada tutmak için bir taraftan ABD ile elverişli bir iş
birliği arıyor diğer taraftan da ülkede gittikçe güçle
nen İslami dalgayı nasıl kontrol altına alacağını dü
şünüyor. Zira Endonezya'da ABD varlığına karşı çok
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güçlü bir "İslami muhalefet dalgası" gelişiyor.
Bölgede en radikal dönüşü ise, Malezya Başbaka-

ABD'nin küresel hegemonyasına karşı açık savaş ve
ren Mahathir, Beyaz Saray'da Bush ile biraraya geldi 
ve ABD ile 8 maddelik "antiterör anlaşması" yapa-

Avrupa Birliği ve Amerika ile ilişkilerini, Ege ve 
Kıbrıs sorunlarının geleceğini, Türkiye-İran'Suriye-

=v&Xür£=
sorunun geleceğini belirleyecek. Avrupa Birliği’ne 
adaylık yolundaki Türkiye, ABD’nin stratejik mütte- 
fiki olarak tek yönlü ve alternatifsiz bir yöne doğru

rak savaşta fiili rol üslendi. Mahathir, bunun karşılı
ğında Enver İbrahim olayına müdahale etmeyeceği
ne dair ABD'den güvence aldı. Malezya, Endonezya 
ve Filipinler arasında teröre karşı üçlü ittifak anlaş
masına imza attı. Günaydoğu Asya'daki bu siyasal sü
reç olgunlaştığında ABD'nin Mindanao'daki Müslü- 
manlar'a karşı ’’sıcak savaş”ının başladığını görece
ğiz. Ardından bu cephe Borneo Adası ve Açe Su- 
matra'ya genişleyecek. Malaka Boğazı ve enerji kay
nakları üzerinde ciddi tartışmalar yaşanacak.

Türkiye Enerji Savaşlarının Neresinde?

11 Eylül’den bu yana ABD’ye en açık desteği veren 
ve Afganistan’daki manda yönetimini korumakla yü
kümlü ISA F’ın komutanlığını üslenen Türkiye, 
enerji savaşlarının tam merkezinde yer alıyor. Avru
pa, Rusya, İran ve Çin yakınlaşmasıyla bölgesel etki
sini büyük ölçüde kaybeden Ankara, ABD’nin çıkı
şıyla bu güce yeniden ulaşmayı planlıyor. Ankara bir 
taraftan da ABD ile Avrupa arasında gidip geliyor. 
11 Eylül’den sonra içeride Avrupa Birliği’ne üyelik 
karşıtı kesimlerin eli güçlenirken A B’nin Kıbrıs ko
nusundaki baskıları da artıyor. Kıbrıs enerji savaşları 
ve bölgesel etkinlik mücadelesinin en yoğun olduğu 
bölgelerden biri. Avmpa Birliği Kıbrıs Rum Kesi- 
mi’ne üyeliğe alarak Doğu Akdeniz’de etkinlik kur
mak istiyor. Zira bölge geleceğin petrol ve doğal gaz 
ulaşım noktalarından biri. Hem Orta 
Asya hem de Ortadoğu petrolleri üze
rinde söz sahibi.

Hazar’daki enerji mücadelesi Türki
ye ile Yunanistan arasında hem Kıb
rıs’ta hem de Ege’de yeni bir çatışma 
alanı daha doğurdu. Asya’dan gelecek 
petrol ve doğal gazın Avrupa’ya ulaştı
rılmasında Türkiye ile Yunanistan bir 
anda kendilerini rekabet eder halde 
buldular. Bu durum eğer işbirliği veya 
ortak projelerle çözülemezse Ege’de 
ciddi krizler ortaya çıkabilir. Tıpkı Kıb
rıs’ta olduğu gibi. Enerji savaşları ve 
A BD ’nin küresel savaşı Türkiye’nin

sürüklenebilir. O zaman Türkiye’nin ABD ve İsrail 
eksenini hapsolması kaçınılmaz olacaktır.

Oysa Ankara, hem Avrupa Birliği ile hem de 
İran, Irak ve Suriye ile geliştireceği bölgesel yalcınlık
la, enerji projelerinde İran’la ortak projeler geliştir
mekle, Doğu Akdeniz’in sadece Hazar petrolleri için 
değil Ortadoğu petrolleri için de yeni bir merkez ol
masını sağlamaya yönelik çalışmalara girişmesiyle, 
Yunanistan, Bulgaristan ve diğer Balkan ülkeleriyle 
daha da yakınlaşarak enerji kaynaklarını Avrupa pa
zarlarına ulaştırmak için ortaklıklar kurmasıyla hem 
bölgesel güç pozisyonunu güçlendirecek hem de Ege, 
Kıbrıs ve Kuzey Irak konusunda elini daha da güçlen
direcektir.

Petrol ekseninde yeniden çizilen dünya haritası 
Latin Amerika’dan Orta Afrika’ya, Ortadoğu’dan 
Orta Asya’ya, Güney Asya’dan Güneydoğu Asya’ya 
kadar bütün ülkeleri siyasal, sosyal, kültürel, askeri 
ve ekonomik alanda derinden sarsacak. 21. Yüzyılın 
dünya sistemini oluşturacak olan yeni süreçte Müs
lüman dünya küresel sömürge savaşının en sıcak cep
heleri olacak. Bugün İslam dünya çapında bur tasfiye 
harekatına maruz bırakılan İslam ve Müslümanlar, 
kaynaklarını korumayı önceleyerek, siyasal, sosyal ve 
kültürel güç olmaya ve hegemonyaya dayalı küresel 
sistemi sorgulamaya devam edecek. Savaşın daha 
başındayız. Öyle görünüyor ki önümüzdeki beş yıl 
içinde çok şey değişmiş olacak. ■
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ABD VE İNGİLTERE’NİN YENİ PETROL 
EMPERYALİZMİ

ANDREW MARTIN
Türkçesi: İsmail Hoşoğlu

Dünyayı yönetmenin yolu, dünyadaki petrol yataklarını kontrol etmekten geçer.
Michael Collon, (Monolopy / Tekel başlıklı kitabından)

A merikan ve İngiliz yönetim çevreleri bir kaç 
yüzyıldan beri askeri emperyalizm politikası 
ile meşgul olagelmişlerdir. Amerikan devri- 

mi, İngiliz yönetim çevrelerinin dışında, halka demok
rasi olarak satılan yeni bir rejimi getirmenin bir savaşı
dır. Yirminci yüzyılda, bu Amerikalı yönetici elitleri 
Rockefeller, Brown, Harriman, ve Morgan hanedanla
rından oluşuyordu. Prescott Bush’dan itibaren Bush ai
lesi, Rockefeller, Brown ve Harrimanlar’ın menfaatleri
nin küçük prensleri olarak hizmet edegelmişlerdir.

Bu İngiliz ve Amerikan hegemonları, dünyanın 
enerjideki seçiminin ve geleceğinin, kömür değil, pet
rol ve doğal gaz olacağını kararlaştırdılar. Benzer bir ter
cihin uyuşturucu alanında ise, alkol ve tütünden yapıl
dığını görüyoruz.

Kendi petrol varlıklarının ABD hükümetinden ayrı 
olarak zarar görmesini engellemek için 19H ’de Jolın 
Rockefeller yeni bir hile geliştirdi: O büyük servetiyle 
şu anda özel Merkez Bankası olarak bilinen 12 tane ser
maye bankası oluşturdu. Entrika, 1913 de Merkez Ban- 
kası’mn oluşturulmasıyla başarıyla sonuçlanan, bu ban
kaların ABD Kongresi’ne satılmasıydı.

Rockefeller’in niyeti dünyanın petrol, gaz ve nükle
er enerji rezervlerini / kaynaklarını kontrol altında tut
maktı. Birinci Dünya Savaşı, dünya petrol kartelinin, 
Fransa, Hollanda, İspanya ve Portekiz’in kolonilerini 
ele geçirme stratej isiydi. Şu an petrol bazlı ürünler üze
rinde yoğun araştırmalar yapılıyor. Dolayısıyla petrol 
sahibi, bir savaşı kimin kazanıp kimin kaybedeceğini, 
bundan dolayı da dünyaya kimin hükmedeceğini de ka
rarlaştırabilir. Petrol, altının yerine güç sembolü olmuş
tur.

1919’la birlikte Petrol İmparatorluğu, ülkeler ya da 
uluslar üzerine değil, dünyaya hükmeden özel şirketler 
üzerinde kuruldu.

İran Körfezi ve Güneydoğu Asya bölgelerindeki pet
rolü kontrol eden üç büyük petrol karteli, Sovyetler 
Birliği’nin güneyindeki büyük petrol rezervlerini de 
kontrol altına almak istediler. Rusya’yı istila edip kont
rol altına alır düşüncesi ile faşist Almanya, İtalya ve Ja
pon rejimlerini finanse ettiler. Petrol hükmedicileri Al
manya, İtalya ve Japonya rejimlerini yenmeyi ve Sov
yetler Birliği’ndeki petrol rezervlerini kontrol altına al
mayı planladılar. Rockefeller halkası, İngiliz-İran petrol 
kartelinden İran körfezi petrolünün kontrolünü almayı 
ve Royal Dutch Shell’den de Güneydoğu Asya petrolü
nün kontrolünü gasbetmeyi planladı. ABD, Başkan Ro
osevelt’in Japonya’ya yapılan bütün gemi seferlerine 
ambargo koymasıyla Temmuz 1941’de İkinci Dünya Sa- 
vaşı’na girdi. Bunun, yakın geçmişte Fransız Hindu- 
Çin’ine yapılan Japon istilasının bir misillemesi olduğu 
söylendi. Roosevelt’in ABD ambargosunun hedefi, Ja
ponya’nın bütün ekonomisini anında çökmesiyle so
nuçlanan petrol tedariğini kesmekti. 1941 Kasım son
larında Japonlar diplomatik kanallarla ambargonun so
na ermesi talebini ilettiler; aksi takdirde, Washington’a 
yazılı bir “savaş uyarısı” olarak göndererek misilleme 
olarak Amerika’nın Pasifik’teki üslerine saldıracakları 
ihtarında bulundular. Japonya’nın diplomatik uyarısı 
Amerikan yönetimi tarafından dikkate alınmadı ve 
ABD herhangi bir cevap yollamadı. Bunun üzerine Ja
ponlar iki hafta sonra Pearl Harbor’da bulunan Ameri
kan ambargo gemilerini bombaladılar.

1939 ve 1940’da Almanlar ve İtalyanlar Üç Büyü
ğün planladığı gibi Rusya’ya saldırmadılar. Buna karşın 
Alman General Rommel, Süveyş Kanalı’nı ele geçir
mek ve kanal üzerinden gerçekleştirilen bütün petrol 
taşımacışığını kontrol etmek için Kuzey Afrika’ya doğ
ru ilerledi. Rommel ardından İran’a doğru ilerlemeyi ve 
İngilizleri İngiliz-İran petrol alanlarından çıkarmayı
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planlamıştı. Bu arada, 1939’da Rusya’ya karşı gerçekleş-
-l--i.riJ<»r> Kn.sansi7 K ir ga.y.Lr.ırİQn_.gnnra Ja p n n la r  G ıinpyH n^

darbesine izin verdi. Şah İngilizler’i kovdu ve Rockefel- 
ler’in Standard Oil’i IngiliZ'Pers petrol arazilerinde

ğu Asya’ya yöneldiler ve Royal Dutch Shell’in bütün 
petrol varlıklarını ele geçirdiler. Ancak 1945’de Japoıv 
lar’ın yenilgiye uğratılmasından sonra Royal Dutch

kontrolü eline aldı.
1954 de Rockefeller’in valilerinden biri olan Batı 

Petrol Şirketi’nden Armand Hammer, Rus petrolünü
kontrolündeki petrol yataklarının çoğu Rockefeller’in 
Standard Oil’inin kontrolüne girdi.

Hitler, 1939’da Almanya’nuı kendi petrol ihtiyaci' 
nı karşılamak amacıyla Romanya’daki petrol yatakları
nı ele geçirmeyi planladı. Bu plan başarıya ulaştı. Daha 
sonra Rommel 1941’de İran’daki, 1942’de ise Rusya’da
ki petrol yataklarını ele geçirdi. Hitler’in Birleşik Dev- 
letler’le bir savaş durumuna karşın yeterli derecede ya
kıta sahip olmasından ve Pearl Harbor baskınından he
men sonra Japonlar, Hitler’i ABD’ye karşı savaş ilan et
meye ikiıa ettiler. Hitler, Japonların teklifini, sadece Ja- 
ponlar’ın Rusya’ya savaş açması koşuluyla kabul etmiş
ti, Çünkü Alman orduları Rusya’da sıjcışmıştı ve Hitler, 
eğer Ruslar kendilerini doğu cephesinde Japonya’ya 
karşı savunma durumunda kalırlarsa stratejik bir avan
taj sağlayabilirdi. Japonlar Rusya’ya karşı savaşta başarı
sız olunca Hitler Rusya’dan yakıt sağlayabileceği tüm 
petrol yataklarını kaybederek ayrılmak zorunda kaldı. 
Romanya’nın Ploesti’deki petrol yatakları, Alman
ya’nın iki cephede savaşı sürdürmesi için yeterli değildi 
ve Almanya’nın savaşma gücü azalmaya ve hata yokol- 
maya başlamıştı.

En son büyük Alman savaş kampanyası, Rommel’in 
tanklarıyla müttefik istilacılara karşı yapacağı Bulge Sa
vaşı ve yakıt cephanelerinin ele geçirilmesi kampanya- 
sıydı. Bu, Amerikan ve İngiliz güçlerini durdurabilir ve 
Almanya’ya savaşma azminin devam etmesi için gerek
li olan yakıtı sağlayabilirdi. Fakat General Eisenho
wer’ın müttefik yakıt cephanelerinin yakılmasını em
retmesiyle Almanya yenilmiş oldu.

İkinci Dünya Savaşı sonunda, İngiliz-Pers Petrol 
Şirketi İran’daki geniş petrol arazilerini konrol altına 
aldı. İranlılar, Adolf Hitler’in Nazi “Saf / Aryan Irk” ha
reketini desteklediklerini açıkladılar ve Alman General 
Rommel’den Afrika’yı bir an önce geçerek kendilerini 
İngilizler’den kurtarmalarını beklediler. Hatta Hitler’e 
olan bağlılıklarını göstermek için ülkelerinin ismini 
Persia’dan “Aryan” (veya Farsça’da “Iran”) olarak de
ğiştirdiler. Ama sonuçta Almanlar, İranlılar’ı koruya
madı.

Basra Körfezi petrolünün kontrolünü îngilizler’den 
almak için 1954’te Franklin’in kuzeni olan Kermit Ro
osevelt, İran’da kontrolü ele geçirmesi ve Amerikan 
destekli İran Şahı’na vermesi için bir Amerikan CIA

almak için bir anlaşma imzalamak amacıyla Rus dikta
törü Joseph Stalin ile masaya oturdu. Daha sonra Rus 
petrolü, Stalin’in kendisinin pazarlayarak elde edece
ğinden daha yüksek bir fiyatla dünya pazarında satıldı. 
Çünkü sadece birkaç ülke Stalin’den petrol almaya gö
nüllüydü.

Batı Petrol Şirketi ve Rusya, İran’daki eski İngiliz- 
Pers -  şimdiki Standard Oil - petrol rezervlerini bitir
mek için Rus petrol rezervlerinden aşağısında bulunan 
Hazar Denizi’nin iki yakası boyunca iki büyük boru hat
tı inşa ettiler. Gelecek 45 yıl için Rusya, petrolünü bu 
boru hatları sayesinde gizlice gönderdi ve Standard Oil, 
bu petrolü, dünya pazarlarında İran petrolü adı altında 
“Batı Teksas Ham Petrolü” fiyatına sattı. Nerdeyse elli 
yıl Amerikalıların çoğu, arabalarında Rus petrolü kul
landılar.

Ham petrolden gazolin üreten Standard Oil Rafine
leri, hiç bir Amerikan petrol arazisine yakın olmayacak 
şekilde San Francisco, Houston ya da Los Angeles gibi 
büyük deniz limanlarında kuruludur. Basra Körfezi’nden 
gelen petrolün çoğu, gemilerle bu büyük Amerikan ra
finelerine taşınmıştır.

1979’da, Standard Oil’in desteklediği İran Şahı, İn- 
gilizlerin İran’da el altından gerçekleştirdikleri devrim
den sonra İran’dan kovuldu ve İran’daki bu uzun süreli 
İngiliz varlığı, Ayetullah Humeyni iktidara gelmesine 
kadar sürdü. İran üzerinden Rus petrolü akışı birdenbi
re durdu. Diğer petrol boru hatları Irak ve Türkiye bo
yunca inşa edildi. Böylece 1979’da bizler Amerika ve 
Avrupa’da birdenbire benzin kıtlığı ve benzin fiyatla
rında çok büyük artışlar yaşadık. Aynı zamanda 1979’da 
Standard Oil-Rus petrolü yetkilileri Rusya’dan komşu 
Afganistan’a doğru alternatif kısa güvenli petrol bom 
hattı rotasını güvence altına almak istedi. Ancak bu 
yalnızca uzun süreli bir savaşın patlak vermesine neden 
oldu ve sonuçta proje terkedildi.

Böylece son 25 yıl içinde Rus petrolü, doğu Sibir
ya’da güney Rusya petrol yataklarından Kuzey Deni- 
zi’ne doğru uzun Trans-Sibirya boru hattı yoluyla taşın
dı. Rus. petrolü sonraları Alaska boru hattıyla taşındı ve 
Kuzey Meyilli Amerikan petrolü şeklinde pazarlandı. 
Tabii ki bütün bunlar Amerikan halkına Sovyetler Bir
liği ile bir soğuk savaşta olduklarının söylendiği bir or
tamda gerçekleşmişti. Kuzey Denizi sadece askeri gemi
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lerin alanıydı ve böylece sahtekarlığın, ABD-Sovyetler 
arasındaki gizli anlaşmanın gizlenmesi daha kolay oldu.

İran’da İngiliz kontrollü rejim iktidara gelince RoC' 
kefeller’in etkisiyle ABD hükümeti ülkelerinde bulu- 
nan $7,9 milyar tutarındaki İran anlaşmalarını zaptet
me tehdidinde bulundu. 4 Kasım 1979 da İranlı terö- 
ristler 65 Amerikalıyı rehin aldılar. Temelde, Standart 
Petrol rehine stratejisi ile tehdit edildi. Uzun müzakere
ler sonucu Rockefeller tayinli başkan Jimmy Carter, 20 
Ocak 1981’de ABD hesaplarından İran rejimine $7,9 
milyar elektronik transfer yapılmasını onayladı.

27 Ocak Çarşamba 1988 de, Wall Street Gazete- 
si’nde ilan edildiği gibi, Standard Oil İngiliz Petrol ile 
birleşti. Bu aslında Standard Oil’in İngiliz Petrol’ü yeni 
birleşmiş bir isim altında BP-Amerika olarak alması 
şeklinde tevarüs etmiştir. Wall Street Gazetesi, tüm 
dünyaya yanıltıcı ve yalanlarla dolu haberlerle örtbas 
ettiği Standard Oil rejiminin yağmacı pazarlama uygu
lamalarından asla sözetmedi.

Son 13 yıl boyunca BP-Amerika, 1911’de ABD hü
kümeti tarafından gerçekleştirilen ilk kırılmadan sonra 
ortaya çıkan “küçük şirketleri” ya kontol etti ya da bun
larla birleşti. Standard Oil rejimi, şu anda BP-AMOCO 
olarak bilinir ve dünyada sadece bir kaç kişi neler olup- 
bittiğinin farkındadır. Şimdi İngiliz Başbakanı Blair’ın 
neden terörizme karşı başlatılan yeni savaşların (aslın
da Hazar Denizi Petrolü için yapılan savaşların) sözcü
sü olduğu daha iyi anlaşılmaktadır.

İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda General Douglas 
MacArthur Japon Ordusu’nun yöneticisi oldu. MacArt- 
hur’un asistanı, John D. Rockefeller’ın dört torunundan 
biri olan Laurence Rockefeller idi. İkinci Dünya Savaşı 
yaklaştıkça ABD, Japon adalarına karşı ağır bir istilaya 
hazırlanıyordu.

Ordu, Okinawa adasına büyük silah cephanesi ve 
mühimmat stokladı. Bazı kaynaklar yönetici yardımcısı 
Laurence Rockefeller ile, bir ABD dolan ve Ho’nun 
“iyiniyeti” gibi çoğu teçhizat Vietnam lideri Ho Chi 
Minh’e satıldı. Bu pahalı ve kritik ordu stoklarının ne
den Kuzey Koreliler’e verildiği, üzerinde düşünmeye de
ğer, esrarengiz bir konudur.

Bu esrarengiz konunun esrar perdesini aralayabilme- 
miz için 1920’lerde ileride Birleşik Devletler’in başkanı 
olacak Herber Hoover tarafından hazırlanmış neredey
se hiç bilinmeyen bir çalışmaya gitmemiz gerekmekte
dir. Çalışma, dünyanın en büyük petrol yataklarından 
birinin şu anda Vietnam olarak bilinen Güney Çin De
nizi sahilleri boyunca uzanan Fransız Hindu-Çin’inin 
sağ cenahına düşen bölge olduğunu göstermektedir. Bu,

sondajın kıyıdan uzak yapılabilmesinin keşfinden ve 
George Herbert Walker Bush’un dünya çapındaki bir 
offshore sondaj şirketinin CEO’su (Yönetim Kurulu 
Başkanı) olmasından önceydi.

. 1945’te Vietnam hâlâ Fransa’nın bir kolonisi duru
mundaydı. Açıkça anlaşıldığı üzere Laurence Rockefel
ler Ho Chi Minh’e Vietnam’ın Fransizlar’i kovacağı ve 
böylece Standard Oil’in Vietnam’daki keşfedilmemiş 
offshore arazilerini ele geçirebileceği ümidiyle büyük si
lah stoğu vermiştir. Fakat 1954 de Vietnamlı general 
Giap nihayet Fransızlar’ı ABD tarafından sağlanmış 
olan silahlarla yendi ve Dien Bien Phu’dan sürdü. Ho 
Chi Minlı temaslarda kendisinin de durumu anlayabil
mesinden sonra sözünü geri aldı ve Hoover kaynak ra
porunun farkına varıp, Vietnam sahillerinde büyük pet
rol yataklarının bulunduğunu anladı.

1950’lerde suyun derinliklerinde küçük patlamalar 
yapmak suretiyle oluşan çok çeşitli kaya tabakalarından 
geçerek gelen yankı seslerinin kaydedilmesiyle bir deni
zaltı petrol keşfi metodu tamamlanmış oldu. Keşfedici, 
bundan sonra altlarında birikmiş petrolü tutan kemerli 
su kubbelerinin tam yerini kararlaştırabilirdi. Fakat eğer 
bu metod, Standard’ın sahip olmadığı mülkiyet olan 
Vietnam sahillerinde kullanılmış olsaydı, ya da bu hak
ka sahip olsaydı, Vietnamlı’lar, Çinli’ler, Japon’lar ve 
hatta Fransız’lar dahi hemen Birleşmiş Milletler’e koşar 
ve Amerika’nın petrol çaldığını ihbar ederlerdi ve bu da 
operasyonun başarısızlığa uğramasıyla son bulurdu.

1964’te, Vietnam’ın Kuzey ve Güney olarak ikiye 
bölünmesinden ve tasarlanmış Tonkin Körfezi hadise
sinden sonra bir kaç ABD uçak gemisi Vietnam sahille
rine yerleşti ve “savaş” başladı. Her gün jet uçakları ge
milerden havalanıyor, Vietnam’ın Kuzey ve Güney ta
raflarındaki bölgeleri bombalıyor ve normal ordu prose
dürüne uyarak geri dönüşlerinde uçak gemilerine dön
meden güvenli olmayan ya da kullanılmamış bombala
rı okyanusa boşaltıyordu. Güvenli savaş gereçleri boşal
tım alanları bu nedenle uçak gemilerinden uzak yerler
de tasarlanmışlardır.

“......gözlemciler dahi Güney Çin Denizi’nde gün
lük olarak meydana gelen bir çok küçük patlamanın far
kında olsalar bile bunun sadece savaşın bir parçası oldu
ğunu düşünmülerdi. ABD’nin donanma uçak gemileri 
Birinci Defans Oyuncusu Operasyonu’na başladılar ve 
Standard Oil, Vietnam’ın deniz yataklarında gerçekleş
tireceği on yıllık petrol keşfine böylece başlamış oldu. 
Tabii ki, Vietnamlı’lar, Çinli’ler ve Amerikalı’lar dahil 
çevredeki hiç kimsenin bundan haberi yoktu. Petrol 
keşfinin Standard Oil’e hemen hiç bir maliyeti olmadı.

30 Ümran• Temmuz • 2002

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


PETROL EMPHKYAI.İZMİ / MARTIN

çünkü bunun masrafını ABD’nin vatandaşları vergi 
nlarak ödedi.” ____________________

me sahip olmasıdır.
Balkanlarda BM desteğiyle gerçekleştirilen savag,

Sonuçta 20 yıllık bu esrarengiz savaştan sonra
57,000 Amerikalı ve yarım milyon Vietnamlı öldü. 
Standard Oil artık yeterli derecede bilgiye salıipti ve

tamamen petrol ve Hazar Denizi petrollerinin Batı Av
rupa pazarları için Kosova yoluyla Akdeniz’e geçişine 
imkan sağlayacak bonj hatlarının kolaylaştırılması ya-

Vietnam’daki savaş artık sona erdirilebilirdi. Nelson 
Rockefeller’in özel asistanı Henry Kissinger, ABD’yi 
Vietnam/Paris Barış görüşmelerinde temsil etti ve tüm 
bu olup bitenlerden sonra Nobel Barış Ödülü ile ödül- 
lendirildi.

Savaştan sonra karışıklık dindi. Vietnam, kıyıdan 
uzak sahil alanlarını bir çok petrol bölgesine böldü ve 
yabancı şirketleri, petrol bölgeleri için kendilerinin ya- 
pılacak işlerden belirli bir yüzde almaları koşuluyla mü
zayedeye davet etti. Norveç Statoil, Biritih Petrol, Ro
yal Dutch Shell, Rusya, Almanya ve Avustralya ülkele
rinin hepsi müzayedede kazandılar ve kendi bölgelerin
de sondaj çalışmalarına başladılar. İlginç olan bir şey 
vardı ki, hiçbirisi petrol bulamadı. Oysa Standard 
Oil’in müzayedeye katılıp almak istediği bölgeleri ka
zanması buralarda geniş petrol rezervlerinin olduğunu 
gösterdi. Geniş deniz altı sismik araştırmalarının mas
raflarını çıkrattığı gözlemlenebilir.

Maalesef, ayartıcı, azmanlaştırıcı, açgözlülük üretici 
gücü hiçbir zaman azalmadı. Amerikan ve İngiliz yöne
ticileri, sayesinde dünyanın bütün enerji stoklarına sa
hip olabileceklerini umdukları yeni emperyalist bir stra
tejiye sahipler. Öncelikle, bir rejime(örneğin,Panama, 
Irak, Yugoslavya/Kosova, Afgan/Pakistan/Taliban Mü
cahitleri, Suudi Arabistan) savaş donanımları satıyorlar 
ve sonra bu silah donanımı sattıkları rejimi şeytan ilan 
edip ona karşı savaş ilan ediyorlar. Savaştan sonra bu 
ülkede daimi askeri üsler kuruyorlar ve bu askeri üsleri 
çevredeki ülkelerin enerji kaynaklarını kontrol etmek 
için kullanıyorlar. Şu anki ABD dış politikası “küre sat
hında hakimiyet” doktrini ile yönetiliyor: Bıma göre, 
“ABD her yerdeki orduları, ekonomik ve politik geliş
meleri kontrol etmek zorundadır”.

Bu yeni strateji, Panama kuşatması ve sonra da Kör
fez Savaşı ile başladı, Balkanlarda BM’nin onayladığı 
savaş ile devam etti ve şimdi de terörizme karşı savaşla 
(Afganistan, Filipinler ve ötesinde) genişlemektedir. 20 
Ocak 2001’de ABD Savunma Bakanı Donald Rums
feld, ABD askeri güçlerini eğer terörizme karşı mücade
lede işe yarayacaksa diğer 15 ülkede de konuşlandırma
yı istediğini açıklamıştı. Afganistan’da “Terörizme kar
şı savaş” denilerek başlatılan savaşın nedeni, Hazar De
nizi petrol ve gaz havzasının kontrolünün Amerikan ve 
İngiliz yöneticilerinin planları için çok hayatî bir öne-

pılmıştı. Yugoslavya Uluslararası Para Fonu ile hareket 
etmeyi reddettiğinde ABD ve Almanya Afganistan’da
ki, kıdemlileri bile bu “savaş”ta kullanarak sistematik 
bir istikrarsızlık kampanyası başlattılar. Yugoslavya, uy
sal devletlere bölündü ve eski Sovyetler Birliği zaptedil- 
di. Sonuç, Amerika’nın Vietnam Savaşı’ndan sonra en 
geniş askeri üssünü inşa ettiği Kosova’yı fiili olarak işgal 
etmek oldu.

. Hazar Denizi havzasının 1 5 - 2 8  milyar varil petrol 
rezervi olduğu kanıtlandı. Dahası, tahmin edilen re
zervlerin miktarı 40-178 milyar varildir. Toplamda 206 
milyar varil, dünyanın potansiyel petrol rezervinin yüz
de 16’sına karşılık gelmektedir. (Karşılaştırma yapmak 
açısından Suudi Arabistan’ın 261 milyar varil, 
ABD’nin ise 22 milyar varillik bir potansiyelinin oldu
ğunu anımsatmak yararlı olabilir). Bugünün düşük fi
yatlarından bile bu potansiyel petrolde 3 trilyon dolara 
ulaşmaktadır. Suudi rejiminin sendelemesi -ölmek üze
re olan yaşlı bir kral ve devrimci çağrıları yaratan yay
gın iç yolsuzluklar nedeniyle- ve Kafkaslarda yeni bir 
petrol ye gaz kaynağı sebebi ile Standard Oil hüküm
darlığı, Suudi Arabistan’da yeni bir rejim yaratmaya ve 
Güneydoğu Asya’da yeni bir operasyon merkezi geliştir
meye çalışıyordu.

Hazar Denizi’nin muazzam petrol ve gaz rezervleri ya 
Batı’ya, Avrupa pazarlarına, ya da Doğu’ya Asya pazar
larına gidecektir. Petrolü taşımak için Batı yolu Çeçe- 
nistan’daı\ Karadeniz ve Boğazlar üzerinden Akdeniz’e 
olan yoldur. Fakat dar boğaz kanalı zaten Karadeniz’de
ki petrol havzalarından gelen tankerlerle tıkanmış du
rumdadır. Diğer yol, tankerleri Karadeniz’den, boğazla
rı pas geçerek Danube Irmağı’na yönlendirmek ve son
ra kısa bir boru hattı ile petrolü Kosova üzerinden Ar- 
navutluk’un Tiran şehri yoluyla Akdeniz’e ulaştırmak 
olabilirdi. Bununla birlikte bu süreç, 1949’dan beri 
müşteri bir ülke olarak Amavutluk’u destekleyen ve si
lahlandıran Çinliler tarafından durduruldu.

Batı yolu ile ilgili bir diğer zorluk da Batı Avru
pa’nın petrol ürünleri için, yüksek fiyatları, yaşlanan 
nüfusu ve doğalgazın artan rekabeti nedeniyle zor bir 
pazar olmasıdır. Dahası, bölge Orta Doğu’dan, Kuzey 
Denizi’nden, İskandinavya’dan ve Rusya’dan gelen pet
rol nedeniyle amansız, kıyasıya verilen büyük bir reka
bet alanına dönüşmüştür. Batı Avrupa çok çekici bir
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pazar değildir; çünkü bu petrolü Hazar Denizi’nden za
ten aşırı rekabet altındaki Avrupa pazarlarına götürmek 
önemli bir altyapı yatırımının yapılmasını gerektirecek' 
tir.

Hazar Denizi petrolünü ve gazım Asya pazarlarına 
götürecek diğer yollar ise yalnızca çok uzun bir yol 
olan Çin ya da ABD-Standard Oil hedefleri açısından 
politik ve ekonomik olarak düşman olan İran üzerin- 
dendir.

Sovyetler, engin Hazar Denizi petrol havzasını 
1970’lerin sonlarında bulmalarının ardından petrolleri
ni doğrudan Afganistan ve Pakistan üzerinden Hint 
Okyanusu limanına göndermelerini sağlayacak büyük 
bir kuzey-güney boru hattı inşa etmek için Afganis
tan’ın kontrolünü ele geçirmeye çalıştılar. Sonuç, ol
dukça uzun süren Sovyet-Afgan savaşı oldu. Standard 
Oil’in baskısı ve etkisi altındaki ABD hükümeti, bir 
Rus kuzey-güney boru hattının oldukça tehlikeli oldu
ğunu gördü ve o yüzden CIA, Sovyetleri 1980’lerin son
larında mağlup eden silahlı terörist grupları, Üsame bin 
Ladin de dahil olmak üzere, eğitti ve finanse etti.

Ruslar daha sonra petrol ve gaz akışını petrol boru 
hatları üzerindeki tekelinden faydalanarak kontrol et
meye çalıştı. Eski Sovyetler Birliği’nin Güney Asya 
Cumhuriyetleri-Türkmenistan, Kazakistan, Özbekis
tan, Tacikistan ve Kırgızistan- Rusya’nın bu tekelci ro
lünü gördüler ve Batılı şirketlerle görüşmeye başladılar.

ABD ordusu halihazırda Özbekistan’da kalıcı bir 
operasyon üssü kurmuş bulunuyor. Terörizm karşıtı ola
rak lanse edilen strateji açıkça Orta Doğu ve Güney As
ya petrolleri üzerinde kontrolü eşzamanlı olarak sağla
mak ve eski Sovyetler Birliği’ni tarafsızlaştırmak ve ku
şatmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu strateji ile birlikte, 
Afganistan tam olarak ihtiyaç duydukları yerdedir.

ABD’ye karşı zayıf durumunun farkında olan Rusya, 
ABD’nin Afganistan’daki operasyonunu tamamen des- 
tekliyormuş gibi yapmaktadır. Fakat öte yandan Rusya; 
Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan’ı 
da içeren Şanghay Ortaklık Teşkilatı’na (ŞOT) katıl
mıştır. Çin, ŞOT’u Rusya’yı ekonomik ve politik olarak 
kendisinin ve Kuzeydoğu Asya’nın tarafına çekmek için 
kullanmaktadır. Rusya’nın ŞOT’daki üyeliği, Orta As
ya’daki geleneksel hegemonyasını korumaya yönelik bir 
çabadır. ŞOT’un altında yatan mantık, üyelerinin mu
azzam petrol ve gaz rezervlerini bölge dışı güçlere kap
tırmamak, kontrol etmektir.

Rusya’nın, Çin’in, Hindistan’ın ve diğer ülkelerin 
kuşkularına rağmen Afganistan şimdi Güney Asya 
Cumhuriyetleri ve Orta Doğu üzerindeki istikrarsızlaş-

tırma, tecrit etme ve tam anlamıyla kontrolü tesis etme 
operasyonlarının üssü olacaktır. Bu alanın ele geçiril
mesinden sonra güçlü ve daimi ordu birlikleri buraya 
kuruldu ve Türkmenistan, Afganistan ve Pakistan bo
yunca uzanacak ve petrolü Asya pazarına dağıtacak bir 
boru hattını inşaya başladılar.

Standard Oil çıkarlarının öncüsü olan UNOCAL 
Afganistan ve Pakistan üzerinden Hint Okyanusu’na 
kuzey-güney boru hattının inşası için onyıllardan bu ya
na yoğun bir şekilde çalışmaktaydılar. 1998’de Orta As
ya Petrol’ün (CentGas) yüzde 46,5 hissesini elinde bu
lunduran, Afganistan üzerinden iddialı bir gaz boru hat
tı planlayan bir konsorsiyum olan California merkezli 
UNOCAL, birkaç sonuçsuz yılın ardından hayal kırık
lığına uğrayarak geri çekildi. Boru hattı Türkmenis
tan’ın Devletabad havzasından Pakistan’da Multan’a 
kadar uzanacak, 1271 km’lik uzunluğa sahipti ve 1,9 
milyar dolara malolacaktı. İlave olarak boru hattını 
enerji açığı olan Hindistan’a götürmek için 600 milyon 
dolar harcanacaktı.

2001’in baharında Dick Cheney’in şirketi olan Hal
liburton Azerbaycan’ın Devlet Petrol Şirketi ile Hazar 
Denizi’nde petrol üretimini desteklemek için 6000 
metre karelik bir deniz üssü inşa etme konusunda 
önemli bir anlaşma imzaladılar.

UNOCAL, Taliban ile erken anlaşmasını Tali- 
ban’ın tüm Afganistanı kontrol edemeyeceği ve bir ku
zey-güney boru hattı inşa projesi için istikrarlı bir ortam 
sağlayamayacağı anlaşıldığında 1998’de iptal etti. Stan
dard Oil kontrolündeki ABD hükümetinin yeni bir “te
rörizme karşı savaş” numarasını tasarladığı nazik an işte 
buydu. Afganistan’da “terörizme karşı savaş” bir boşlu
ğa gelmeli, savaş lordlarının yönetimi birkez daha elle
rine almalarıyla birlikte Bush yönetimi kendi adamı 
Karzai’yi Afganistan’ı kontrol etmek için Afganistan 
hükümetinin başına yerleştirmeliydi. Asıl hedef buydu.

Karzai, Taliban ile Türkmenistan’dan başlayıp Af
ganistan yoluyla devam eden ve Pakistan’a varan Orta 
Asya Gaz (CentGas) boru hattının inşası konusunda 
yapılan pazarlıklar sırasında UNOCAL’ın üst düzey bir 
danışmanıydı. Karzai aynı zamanda güneydeki Afgan 
Peştun Durrani aşiretinin reisi idi. 1980’lerde Sovyet
lerle yapılan savaş sırasında mücahitlerin bir üyesi ola
rak Karzai CIA için üst düzey bir bağlantı idi. CIA di
rektörü William Casey, genel başkanı George Bush ve 
onların Pakistan’daki ayağı olan Inter Service Intelli
gence (ISI) ile yakın ilişkiler kurmuştu. Sovyetler Birli
ği’nin Afganistan’dan çekilmesinden sonra CIA, Kar- 
zai’nin ve onun kardeşlerinin ABD’ye yerleşmeleri için
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yardımcı olmuştu.
Gören herkes için Bush yönetiminin Afganis-

lünü kendi petrolü gibi pazarlayan Suriye’ye petrol sat' 
maya devam ediyor. Washington merkezli bir gazete

tan’daki savaşının altında yatan gerçek nedenler açık- 
tır. ABD’nin Pakistan Büyükelçisi Wendy Chamberla
in Ocak 2002’de Pakistan petrol bakanı Osman Ami-

olan Middle East Economic Nemdin yayımcısı Nimrod 
Raphaeli Irak petrolünün içerdiği düşük sülfür oranı ne- 
deniyle ABD’nin Suriye’nin en büyük müşterilerinden

nuddın ile kuzey-güney boru hattı ıçın planlara devam bin olduğunu söylüyor. Irak BM kontrolleri dışında Su-
etmek ve boru hattı için son durak olan Pakistan’ın 
Arap Denizi petrol istasyonu inşasını hayata geçirmek 
için biraraya geldiler.

Başkan Bush Afganistan’daki askeri varlığımızın de
vam edeceğini söylüyor. Bu, Birleşmiş Milletler kuvvet
leri paramiliter bir polis kuvveti olarak hizmet verirken 
ABD askerlerinin kuzey-güney boru hattının inşasını 
koruyacağı anlamına geliyor.

Boru hattı projesinin hızlıca ilerlemesini temin ede
bilecek diğer bir gelişme de CentGas projesinin eski bir 
üyesi olan Afganistan kökenli Amerikalı Zalmay Kha- 
lilzad’ın, Başkan Bush’un Özel Ulusal Güvenlik danış
manı olmasıdır. Khalilzad, yakın geçmişte de başkanın 
Afganistan özel elçisi olarak isimlendirilmişti. Khalil
zad, bir Peştun ve Kral Muhammed Zahir Şah zamanın
daki eski bir hükümet yetkilisinin de oğludur. RAND 
Şirketine danışman olmasının yanısıra, UNOCAL ve 
Taliban hükümeti arasında özel bir irtibat da sağladı. 
Khalilzad aynı zamanda proje için değişik risk analizle
ri yapma konusunda da Ulusal Güvenlik Danışmanı ve 
Chevron’un yönetim kurulunun eski üyelerinden olan 
Condoleezza Rice’ın yönetimi altında çalışmıştı.

Amerikan' İngiliz Yeni Petrol Emperyalizmi 
Bölüm 2

“Terörizmle Savaşsın Afganistan ayağı -Özbekistan ve Af
ganistan’da daimi ABD askeri üslerinin tesisi ile- tamam
landıktan sonra Standart Petrol’ün etkisindeki Amerikan 
hükümeti acaba §imdi dünyanın petrol yataklarının kontro
lünü nereden banlayarak ele geçirmeye hazırlanıyor? Tesa
düfi bir biçimde bu yerlerin pek çoğu teröristlere yataklık et
mekle suçlanan Irak, Suriye, İran ve Güney Amerika gibi 
yerler.

Sayın Bush’un Körfez Savaşı’nm ardından Ku
veyt’in sınırları genişletilerek Irak’ın güneyindeki geniş 
Rumelya petrol sahası ele geçirildi. Bu durum Standart 
Petrol tarafından yönetilen Kuveyt’in üretimini iki ka
tına çıkarması anlamına geliyor.

Batı çöllerinde yeni petrol sahaları keşfeden Irak’ın 
Suudi Arabistan’dan daha zengin bir petrol rezervinin 
olduğu belirtiliyor. Irak bugün büyük kısmı BM’nin gö
zetiminde bir gıda ve insani yardım malzemeleri karşılı
ğı program yoluyla olmak üzere günlük 3 milyon varil 
petrol ihraç ediyor. Ancak Saddam Hüseyin Irak petro-

riye, Türkiye ve Ürdün üzerinden ve yine gemilerle 
Körfez’ den petrol kaçakçılığı ve satışından yılda 1,5 
milyar dolar kazanıyor.

11 Eylül’den bu yana Bush rejimi Irak’ı “terörizmle 
savaş” kapsamına almakla tehdit ediyor. Ancak Irak’a 
yapılacak olası bir müdahale, milyarlarca dolarlık mal 
ve hizmet satışı yapan Cheney’in Halliburton’ı ile G.E. 
gibi şirketleri zora sokacaktır. Ayrıca Saddam’ın yok 
edilmesi, zavallı Arap şeyhlerini Irak’ın bu Şeytani Ca
navarına karşı koruma adı altında Arap yarımadasının 
her köşesine kurulan Amerikan üslerinin varlığını da 
tehlikeye sokacaktır.

Irak umutsuzca kendisini Körfez Arap İşbirliği Kon- 
seyi’nin Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Ara
bistan ve BAE gibi üyelere ifade ederek BM nezninde 
yaptırımların kaldırılması yönünde destek sağlamaya 
çalışıyor. Irak petrolünü satın alan ve bunun karşdığın- 
da insani yardım malzemeleri sağlayan Rusya bu işten 
en çok yararlanan ülke olduğundan BM nezninde aske
ri ambargo dahil tüm yaptırımların kaldırılması için ça
lışıyor. Yine aynı istikamette, 24 Ocak’ta Rus Dışişleri 
Bakanı Igor Ivanov ABD’nin Irak’a yönelik herhangi 
bir askeri operasyonuna karşı olduklarını vurguladı.

Rusya’nın Lukoil Petrol Şirketi ve iki Rus hükümet 
temsilcisi Irak’ın Batı Kurna petrol sahasını işlemek 
üzere Irak’la 23 yıllık bir kontrat imzalamış dummda. 
Kontrat gereği petrol sahasındaki yaklaşık 20 milyar do
lar değerindeki yıllık 667 milyon ton ham petrol rezer
vinin yarısını Lukoil, dörtte birini Irak, geriye kalan son 
çeyreğini de Rus hükümet temsilcileri alıyor. Irak’ın ha
len Rusya’ya Soğuk Savaş günlerinden 8 milyar dolar
dan fazla silah borcu var.

Fakat Birleşmiş Milletler’in Irak’a uyguladığı yaptı
rımlar yüzünden işletme hakkını aldığı 1997’den bu ya
na Lukoil Batı Kurna’dan tek bir damla petrol dahi 
pompalayamadı. 2001’de Saddam BM programı çerçe
vesinde Rusya ile 3.1 milyar dolarlık yiyecek karşılığı 
petrol satış kontratı imzaladı. Eylül 2001’de ise Saddam 
BM yaptırımlarının kaldırılması halinde Rus şirketleri 
ile 40 milyar dolarlık kontrat imzalama planlarını dek
lare etti.

Şubat 2002’de Rus Dışişleri Bakanı Igor S.Ivanov, 
Rusya ve Irak’ın ekstremizm ve terörizm ile Irak’a yöne
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lik Amerikan destekli yaptırımlara aynı gözle baktığını 
ve bu durumun derhal ortadan kaldırılması gerektiğini 
söyledi. Ardından Rusya’nın “uluslar arası terör karşıtı 
operasyonların Irak dahil sıra ile belirli ülkelere sıçra- 
masına ve uygulanmasına” şiddetle karşı olduğunu be- 
lirtti.

Ayrıca Standart Petrol/ Bush petrol emperyalizmi 
genişletme planları yapılırken Oıtadoğu”daki milletle
rin Amerika”ya karşı verdikleri mücadeleye destek ve
ren Çin’i de hesaba katmak gerekir. Ürdün kralı II.Ab- 
dullah’ın Ocak 2002’deki Çin ziyareti sırasında Çin 
Başbakanı Jiang Zemin Israil-Filistin barışına katkıda 
bulunmak için ülkesinin Arap ülkeleriyle daha güçlü 
bağlar kurmak istediğini belirtti. Tabii ki barışı destek
lemek Çin’in bölgeye adım atması anlamına gelecekti. 
Bugüne kadar. Pakistan’a askeri mühimmat sağlayan 
Çin Standart Petrol/Bush emperyalistlerinin 1991’de 
Baba Bush’un yaptığı gibi Irak’a yönelik bir saldırıya gi
rişmeleri durumunda Çin müdahaleye hazır konumda 
bekleyecek.

Ancak büyük olasılıkla Standart Petrol/Bush em
peryalistleri muhtemelen Ortadoğu’da bir Çin tehlike
sini hesaba katmayacaklardır. Irak, Suriye ve İran pet
rollerinin tamamını ele geçirmeye çalışacaklardır. Ge
lelim terörizmle savaşın ikinci perdesine: Bush terörist
leri barındırmakla suçladığı ülkelerin aslında sahip ol
dukları enerji kaynaklarını ele geçirmeyi hedefliyor. Ve 
ABD- İngiliz a.k.a. Standart Petrol emperyalizmi Ame
rikalı sivillerin ölümünü de içinde barındırdığından bu 
yana terörizmle savaşın bir sonraki perdesini çok yakı
nınızda izleyebilirsiniz.

Amerikan askerleri Afganistan’da inşa edilen kuzey- 
güney boru hatlarını pek yakında kontrol etmeye başla
yacak.

Bush’un “terörizmle savaş”ındaki ikiyüzlülüğü Ko
lombiya’da açıkça görebilirsiniz. Bush Occidental Pet
roleum şirketinin Kolombiya’nın ikinci en büyük petrol 
sahasından Karayipler kıyılarına dek uzanan 480 mil 
uzunluğundaki boru hattını korumak üzere 98 milyon 
dolar harcamayı planlıyor. Bu 98 milyon dolar 
ABD’nin Kolombiya’ya görünürde “uyuşturucu ile mü
cadele” için verdiği 1.3 milyar doları takiben veriliyor. 
Çeşitli patlamalar sonucunda açılan delikler nedeniyle 
2001’de Cano Limon boru hattı 266 gün boyunca kapa
lı kaldı. Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri(FARC) 
geçtiğimiz on beş yılda bu boru hattını birçok kez hava
ya uçurarak 2.5 milyon varillik petrolün Kolombiya ne
hirlerine ve derelerine akmasına sebep oldu. Bu miktar 
1989’da Alaska’da akıp giden Exxon Valdez petrolünün

yaklaşık on katı kadar.
Bush geçtiğimiz on yılda 40,000 kişinin hayatına 

mal olan PARC, Küba kaynaklı Ulusal Özgürlük Ordu- 
su(ELN), ultra-sağ paramiliter gruplar ve ABD destekli 
faşist hükümet arasında sürüp giden 38 yıllık sonu gel
mez mücadeleye ABD’yi de sokmuş olacak. Afganis
tan’da Amerikan vergi mükelleflerinin parasını harca
manın nedeni olarak 11 Eylül saldırılarından sorumlu 
tutulan Bin Laden gösterilmişti. Şimdilerde PARC ve 
ELN “teröristleri” ile savaşmak üzere Kolombiya’ya ve
rilen paranın tek nedeni ise ABD petrol şirketleridir, 
Amerikalılar değil.

Kolombiya’nın işgali İngiliz- ABD petrol emperya
lizm gerçeğini ifade ediyor: Petrol neredeyse oraya git! 
Amerikan Enerji Bakanlığı’na göre Kolombiya’nın pet
rol üretimi yüzde 750 civarında bir artışla 1980’lerdeki 
seviyesi olan günlük 100,000 varilden 1999’daki değeri
844,000 varile yükseldi. Aynı zamanda, Kolombiya’nın 
ABD’ye olan petrol ihracatı keskin bir artış yaşadı öyle 
ki, Kolombiya bugün ABD’nin en büyük yedinci petrol 
sağlayıcısı durumunda. Kolombiya yaklaşık olarak 20 
milyar varillik geniş ham petrol ve doğalgaz rezervleri
ne sahip(Venezüella’nın bilinen rezervleri ise yaklaşık 
73 milyar varil); bu nedenle petrol zengini komşuları ile 
birlikte petrol emperyalizminin birçok yeni hedefinden 
biri oldu. Birleşik Devletler Kolombiya ve komşuları, 
Venezüella ve Ekvador’dan hütün bir Basra Körfezi’nden 
aldığından daha fazla petrol ithal ediyor.

Güney Amerikan “terörizmle savaş”uiın' açığa çıkan 
bir özelliği ise Bush yönetiminin Taliban’a ve El- 
Kaide’ye yönelik uygulamalarının Güney Amerikan 
uyuşturucu kaçakçısı teröristlerine karşı uygulanmayışı, 
yani bunların tümüyle yok edilmeyişidir. Peki neden? 
Çünkü Bush yönetimi ve onun zengin takımından des
tekçileri, ABD’nin nakit akışında uluslar arası uyuş
turucu ticaretinden elde ettiği yıllık 1.5 trilyon dolar 
gelirin tam merkezindeler.

Carlos Lehder, Pablo Escobar, Amado Fuentes, 
Matta Ballesteros ya da Hank Rohn gibi herhangi bir 
uyuşturucu kaçakçısının ortalama 10 milyar dolarlık ak
lanması gerekli yasadışı parası bulunuyor. Uyuşturucu 
lordu büyük bir kuruluş ya da sahtekar politikacılar 
aracılığıyla parasını yüzde beş faizle herhangi bir ban
kaya yatırdığında ise son derece mutlu olacaktır.

Wall Street ve Bush yönetimi yüzlerce milyon 
dolarlık şirket gelirleri ve seçim kampanyalarının 
finansmanı için Güney Amerika’nın uyuşturucu baron
larına bağımlı durumda. Enron gibi bir şirketin satışlar
dan elde ettiği her bir milyon dolarlık gelir için Wall
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Street’te yüzde birlik hisseye sahip bir kişinin hisse 
değeri yirmi ya da otuz kat artıyor.

çatışmalarımız nedeniyle insanlığın geleceğini tehdit 

etmeyen aynı zamanda sinsi bir iklim değişikliği ve
Haziran 199v’da, Kolombiya başkanı Andres Past- 

rana New York Borsası Başkanı Richard Grasso ile 
FARC’ IN finansman başkanı Raul Reyes arasında
Kolombiya’nın kokain üreticisi DMZ bölgesinde bir
görüşme ayarladı. Bu ikili medyada pek de teşhir olun- 
mamasına rağmen sarmaş dolaş bir biçimde görüntülendi.

Ancak, Grasso KolombiyalI uyuşturucu kaçak
çılarını koruyan tek Amerikan büyük-para temsilcisi 
değil. Grasso’nun ziyaretinden birkaç ay sonra 
Amerikan Dış İlişkiler Konseyi(CFR)’nin iki zengin 
üyesi Kolombiya ormanlarında PARC özerk bölgesine 
uçarken manşetlere konu oldu.

70 yaşındaki Manuel Marulanda America Online’ın 
kurucusu ve yönetim kurulu başkanı, eski komünist 
uyuşturucu kaçakçısı James Kimsey ve global bir gayrı 
menkul imparatorluğu olan J.E. Robert Company’nin 
başkanı Joseph Robert ile görüştükten sonra Kolombiya 
başkanı Pastrana’ya danışmak üzere Bogota’ya uçtu. 
Washington’a dönüş yolunda CFR temsilcileri, 
Marulanda ve PARC’ IN barış istekleri ve ekonomik 
reform taleplerini samimi bulduklarını söylediler.

Amerikan bankalarının ve şirketlerinin Güney 
Amerikalı teröristlerden gelen uyuşturucu paralarının 
aklanması işine dahil olduğuna inanması güç görünüy
or olabilir. Ancak vurdum duymaz medya dahi bu suç 
olaylarının bir kısmını yayınlamak zorunda kaldı. ABC 
News’in 1983’te uyuşturucu ve kara para aklama 
trafiğine “Yakın Bakış” programı Citibank, Marine 
Midland, Chase Manhattan ve Miami’deki 250’den faz
la banka ve şubeyi işaret ediyordu. Medellin Cartel’in 
önde gelen muhasebecisi ve kara para aklayıcısı Ramon 
Milian Rodriguez 1988’de Senato bünyesindeki bir alt 
komitede tanıklık etmeden önce ABD finans sektörün
de suça bulaşmışlarm tam bir “Kim Kimdir?” listesini verdi: 

Citiban, Citicorp, Bank of America, Pirst National 
Bank of Boston

“Her defasında’’ diyordu Rodriguez, “bankalar 
kiminle iş yaptıklarını çok iyi biliyorlardı...” Kod- 
riguez’in işaret ettiği kanıtlar doğru; bankalar genel
likle sağır ve dilsizleri oynarlar ancak ne yaptıklarım 
çok iyi bilider.

ABD Genel Hesap Bürosu(GAO)’nun 1998’de yap
tığı bir araştırma sonucunda Citibank’ın, varlıkların 
taşınması konusunda birçok yaratıcı yöntem kullanarak 
MeksikalI bir müşteri için 90-100 milyon dolar arasın
daki kara parayı gizlice transfer ettiği ortaya çıktı.

Petrol emperyalizmi, yalnızca uzun süreli ve kanlı

ekolojik çöküşe de neden olan petrole bağımlılığımıza 

dayanıyor.

Petrol endüstrisi Kolombiya’nın ormanları kadar

kültürünü ve Yerli Halkını da yok etti. Ülke toprak

larının büyük bir bölümü kolonizasyon dahil petrolle 

ilgili aktivitelerden etkilendi. Bazı Yerli Halkların, 

örneğin Yariguylann soyu tükendi. Motilonlar, 

Cofanlar ve Guahibolar gibi diğerleri ise büyük oran

da katledildi. Bugünlerde, U ’wa halkı atalarından 

miras topraklar üzerinde petrol işlenmesi nedeniyle 

ormanlarını, hayatlarını ve kültürlerini kaybetme 

tehlikesiyle karşı karşıyalar.

Petrol şirketlerinin geniş arazilere sahip olması 

petrol projelerine büyük destek veren Kolombiya 

yasalarının tanıdığı bir hak. Petrol şirketleri. Yer

lilerin ve çiftçi birliklerinin yerlerinden olmasına ve 

farklı biyolojilc türleri içinde barındıran ormanların 

yok olmasına neden olacak şekilde etrafı petrol 

duvarları ile çevrili beş kilometre karelik alanı işgal 

hakkına sahip.

Şu an itibariyle Kolombiya topraklarının 7 mil

yon hektarlık kısmı petrol faaliyetleri tarafından işgal 

edilmiş durumda. Son ydlarda yapılan anlaşmalarla 

bu topraklara 10 milyon hektarlık yeni alanlar ek

lenecek. Dolayısıyla, 17 milyon hektarlık orman 

arazisi uluslar arası petrol şirketlerinin eline bırakıl

mış durumda.

Petrol emperyalizmi, basının sevinç çığlıkları ve 

Kongre’nin petrolle beslenen Bush hanedanına yasadışı 

otorite vermesi nedeniyle gelişmeye devam ediyor. 

Acımasız teröristlere duyduğumuz öfkeye ve yaşadığımız 

acıya rağmen “terörizmle savaş” ın yalnızca bombalar ve 

füzelerle yümmeyeceğini anlamalıyız. Dünyanın her 

yerindeki vatandaşların bu yeni Amerikan- İngiliz em

peryalizminin farkına varması ve hükümetlerine sahip 

çıkması gerekiyor. Demokrasi yeniden tesis olunduğun

da evsizliğe, yoksulluğa ve ekonomik ve siyasi eşitsizlik

lere karşı savaşımızı başlatabilir ve gezegenimiz için 

ekolojik sürdürülebilirliği yakalayabiliriz. ■

NDL: gi'ıncelleme: 5/02; orijinal makale: 10/29/01
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İNSANLIĞIN TAX AMERICANA’ KABUSU

MESUT KARAŞAHAN

Atom Bombası Ne Kadar Öldürmeliydi?
B ir Başarısızlığın Hikayesi

11 Eylül 2001’de New York ve Washington’u vuran 
terör saldırıları üzerine Filistinlilerin sevinç gösterisi 
olduğu iddia edilen görüntüler yayınlanmıştı Ameri
kan medyasında. Başka bir zamana ait olsun veya ol' 
masın herhalde 20.yüzyılda başkalarının felaketi üze
rine Amerikalıların gerçekleştirdiği kutlamalar kadar 
utanç verici olamazdı: 6 Ağustos 1945’te New York 
sokak ve caddelerinde Manhattan’da ve ABD’nin 
pek çok köşesinde ve aynı zamanda Devlet Başkam 
Truman’ı Avrupa’dan Amerika’ya getiren gemide, 
atom bombasının Hiroşima’da başarıyla parlatılması 
şerefine büyük kutlamalar yapılıyordu. Çok geçme
den olayın dramatik boyutlarından yana haberdar 
olabilen duyarlı ABD vatandaşları sevinç gösterile
rinden elçektiler. Şehrin 350 bin kişilik nüfusundan 
200 bini imha edilmişti. 9 Ağustos’ta Nagasaki’ye da
ha güçlü bir atom bombası atılmış, arazinin engebeli 
oluşu dolayısıyla 270 bin kişiden sadece 140 bini öl
müştü.

Rakamlar Manhattan (atom bombası) Projesi Şe
fi Tuğgeneral Leslie Groves’u hayal kırıklığına uğra
tacak kadar düşüktü. Başlangıçta bir milyon nüfuslu 
Kyoto hedef seçilmişken ABD Savaş Bakanı Henry 
Stimson’un müdahalesiyle ve Manhattan (atom 
bombası) Projesi Şefi Tuğgeneral Leslie Groves’un 
sıkı muhalefetine rağmen bundan vazgeçilmiş, yerine 
Nagazaki tercih edilmişti. Kyoto nüfusundan en az 
800 bin sivilin kurtulmuş olmasına esef eden Tuğge
neral Groves bunu şöyle ifade edecekti: “Ben hedef 
olarak bilhassa Kyoto’yu istiyordum; zira, dediğim gi
bi, bir atom bombasının etkileri üzerine eksiksiz bil
giye sahip olmamız için yeterince büyük bir alandı. 
Bu bakımdan Hiroşima o kadar tatmin edici değildi.” ^

Atom bombasının Japon şehirlerine atılmasının 
bu ülkeyi teslim olmaya zorlamakla uzaktan yakın
dan ilgisi yoktu; yüzbinlerce insan “bir atom bomba
sının etkileri üzerine eksiksiz bilgiye sahip olmak” 
uğruna kurban edilmişti. Müttefikler cephesinde bir 
dizi komutan ve devlet adamının verdiği beyanatlar 
bu hususu vurgular. İşte bunlardan birkaçı: ABD Do
nanma Komutanı W.D.Leahy: “Bu barbarca silahın 
Hiroşima ve Nagasaki’de kullanılması, Japonya’ya 
karşı savaşımızda hiçbir maddi katkı yapmamıştır. Ja- 
ponlar halihazırda yenilmiş ve teslim olmaya hazırdı
lar, etkili deniz muhasarası ve konvansiyonel silah
larla gerçekleştirilen başarılı bombardımanlar dolayı
sıyla. Şahsi kanaatim odur ki, bu bombayı ilk kulla
nan kimseler olmakla, Karanlık çağların barbarlarıy
la müşterek bir etik standardı benimsemiş olduk” 
Dönemin İngiliz Başbakanı Winston Churchill II. 
Dünya Savaşı üzerine yazdığı eserinde aynı mülaha
zalara yer verir: “Japonya’nın kaderinin atom bomba
larıyla belirlendiğini farzetmek yanlış olur. Mağlubi
yeti, ilk bombanın atılmasından da önce kesinleşmiş
ti ve bu, ezici deniz gücüyle sağlanmıştı.” Güney Ba
tı Pasifik Bölgesi Müttefik Kuvvetler Başkomutanı 
General Douglas MacArthur -k i atom bombası atı
lan yerler kendi komuta alanına girdiği halde kendi
sine bu konuda danışılmamış olması ilginçtir- barış
sever birisi olarak tanınmamasına rağmen, henüz 
Haziran 1945’te “daha fazla askeri operasyonlara baş
vurmaksızın Japonya’nın barışçıl biçimde işgali için 
planlar yapılmasını emrettiğini” belirtir. II. Dünya 
Savaşı esnasında Avrupa’daki ABD güçlerinin Baş
komutanı General Dwight Eisenhower (1953-1960 
ABD Başkanı) da yaklaşık aynı görüşleri dile getir
miştir. ^

Atom  Bombası olayını dramatik kılan boyutlar 
bununla sınırlı değildir. Tam  da Tuğgeneral Gro-
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ves’un taşıdığı kaygılar dolayısıyla Amerikalılar atom 
bombası için seçtikleri beş muhtemel hedef şehri, SC' 
kiz ay boyunca konvansiyonel bombardıman dışında 
tutmuşlar, altmış civarındaki öteki Japon şehirlerini 
sözde konvansiyonel bombalarla yerle bir ederken 
Hiroşima ve Nagazaki‘nin de aralarında bulunduğu 
bu beş şehri atom bombası için el değmemiş halde 
tutmaya özen göstermişlerdi. En az bunun kadar va
him bir diğer husus ise, bu iki şehir halkının uyarıl-' 
mamasıydı. Halbuki konvansiyonel bombardımanlar 
öncesinde ve sivil kayıpların azaltılması amacıyla he
def şehirde yaşayan insanların havadan bildiriler atıl
mak suretiyle uyarılması teamül haline gelmişti ve 
ABD hava kuvvetleri de 17 Haziran-5 Ağustos 1945 
tarihleri arasında 58 Japon şehrini bombalarken bu 
kurala uymuşlardı. Hiroşima ve Nagazaki halkı hiç 
uyarılmadı; atom bombaları patladığında halk hiçbir 
şeyden habersiz normal hayatına devam ediyordu. 
Besbelli ki atom bombasının maksimum etkisini gö
rebilmek için sivillerin bir sığınağa dahi kaçma fırsa
tı bulamadan, sokak ve caddelerde, çarşıda pazarda 
ölüme yakalanmalarına göz yumulmuştu.^

Facianın boyutlarını dünya kamuoyundan gizle
yebilmek için olağanüstü çabalar sarfedildi, radyo ya
yınlarına, gazetelere, akademik dergilere, her türlü 
basılı malzemeye sansür uygulandı; bir Japon film şir
ketinin hazırladığı belgesel filme Amerikalılarca el 
konuldu. Ama yine de dünya çok geçmeden atom 
bombalarının gelecek nesillere ulaşan ölümcül etki
lerinden haberdar olacaktı; II. Dünya Savaşı’nı bitir
meye yaradığı yolundaki efsaneyle birlikte tabii.

Şimdi Bombala Sonra Ölsün

Hiroşima’dan 46 yıl sonra, Irak’ın Kuveyt’i işgalinin 
ardından yaşanan Körfez Savaşı, kanser vakalarının 
Hiroşima ve Nagazaki’den bu yana bir savaşla bağ
lantılı olarak anıldığı ikinci vaka olacaktı. Irak’ın bu 
işgale ABD tarafından nasıl teşvik edildiğini artık iyi 
biliyoruz; ki ABD başsavcılarından ve kendi ülkesi
nin Irak’ta işlediği savaş suçlarını yerinde incelemiş 
olan Ramsey Clark’a göre bu düpedüz “barışa karşı 
bir suç”tu. 4

Körfez Savaşı, seyreltilmiş uranyumun askeri 
amaçla kullanıldığı ilk vaka olarak bilinir. Gerçi o 
günlerde TV  ekranlarında, ABD bombardımana ara 
verince futbol maçlarmın devre aralarındaki reklam
lar misali Batı’nın insanlığa sunduğu yeni ölüm araç
larının tanıtımı yapılırken bu feci maddenin adı geç

memektedir. Fakat bir süre sonra hem Irak halkında 
hem de Amerikalı “Körfez Savaşı gazileri”nde gözle
nen hastalıklar -bu ikincilerinki “Körfez Savaşı 
Sendromu” diye ne idüğü belirsiz, hadisenin vehame- 
tini örtbas etmek maksadına matuf bir adlandırmay
la bilinir olmuştu- aynı özellikleri gösteriyor ve bugü
ne kadar bilinmeyen bir kaynağa işaret ediyordu: 
Hepsinde de kanser vakaları, böbrek sorunları ve so
lunum yetmezliği başta olmak üzere bir dizi ortak 
hastalık; ancak seyreltilmiş uranyuma, namı diğer 
uranyum-238’e maruz kalmaktan ileri gelebilecek ra
hatsızlıklar.

Amerikan ve İngiliz makamları kendi askerlerin
deki bu tür hastalıkların sıkı bir araştırma ve incele
meye tabi tutulmasını engellediler. BM organları ve 
özellikle Iraklı çocukların kanserden ölmesini savaş
la bağlantılı bir durum olarak ele almaktan kaçınan 
UNICEF gibi kuruluşlar, keza Batı merkezli çok çe
şitli yardım kuruluşları konu üzerine ciddiyetle eğil
mediler. Şikayetlerin artması ve pis kokuların gele- 
meye başlaması üzerine Amerika’daki Körfez gazileri
nin oluşturduğu demekler ABD Savunma Bakanlı- 
ğı’nı “yüzbinlerce askeri bilinçli bir şekilde radyoak
tiviteye bulaştırma sorumluluğundan bilerek kaçın
makla” suçlarken dahi, İngiliz Savunma Bakanlığı, 
yaptırdığı sözde incelemeler sonunda seyreltilmiş 
uranyumla söz konusu hastalıklar arasında bir bağ
lantı kurulamadığını iddia etme cüretini gösterdi. ^

Halbuki Şubat ayındaki kara savaşında ABD 
tankları en az 14 bin adet büyük kalibreli, uçakları 
ise 940 bin civarında küçük kalibreli seyreltilmiş 
uranyum mermileri kullanmış, yaklaşık 1400 İrak 
tankı alev alev yaıımıştı. {Zaten son derece zehirle
yici bir madde olan uranyum-238 yandığında çok da
ha tehlikeli hale gelmektedir.) Kullanılan uranyu
mun toplam miktarı 320 ila 350 ton civarında kor
kunç bir rakamı ifade ediyordu ve Körfez Savaşı sona 
erdiğinde Irak toprakları yüksek oranda radyolojik 
kimyasal ve elektromanyetik maddelere maruz kal
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maktan kaynaklanan bir çevre felaketiyle yüzyüze 
gelmişti. Irak -ve aslında Kuveyt de- savaştan sonra 
daha nice nesiller için sağlık sorunları doğuracak kir
li bir çevre halini almıştı.

h'ak’ın 1995’te BM ’ye sunduğu bir araştırmaya 
göre Basra bölgesinde lösemi ve diğer kanser çeşitle- 
rinin yanısıra teşhis konulamamış pekçok hastalık 
hızlı bir artış göstermişti savaş sonrası dönemde. Baş
ka araştırmalar tümörlü ceninler gibi daha önce rast
lanmamış vakaları ortaya koyuyor, bulup topladıkla
rı mermilerle oynayan ve ardından lösemiye yakala
nıp ölen çocuklardan bahsediyordu.  ̂İngiltere Atom 
Enerjisi Dairesi Yetkililerinden Paddy Bartholomew, 
Kraliyet Ordu Donatımı’na henüz 21 Nisan 1991’de 
gönderdiği bir mektupta Körfez Savaşı’nda kullanı
lan uranyumlu mermiler dolayısıyla, savaştan sonra
ki dönemlerde sadece solunum yoluyla beşyüzbin in
sanın ölebileceği tahmininde bulunmuştu. ^

ABD ve müttefiklerinin Körfez Savaşı’nda işle
dikleri savaş suçları uluslararası anlaşmalarla sıkı bir 
şekilde yasaklanmış olan nükleer ve kimyasal silahla
ra başvurmakla sınırlı kalmadı ne yazık ki. Sadece 
Amerikan uçakları Hiroşima’daki nükleer patlama
nın beş katına tekabül eden 88 bin ton patlayıcı atar
larken sözde akıllı bombaların yüzde 70’i hedeflerini 
şaşırmış, evlere, okullara, cami ve kiliselere düşmüş
tü. Hedeflerine isabet eden yüzde 30 ’luk kısmı da ül
kedeki elektrik santralleri, atık su arındırma tesisleri, 
kanallar, otoyollar, köprüler vb. yerleri vurarak doğ

rudan sivillerin hayatını tehlikeye 
atmıştı.

Sonraki dönemlerde Irak hal
kı, ABD iç politika hesapları veya 
Beyaz Saray skandalları yüzünden 
dönem dönem bombalanmaya de
vam edilirken bir yandan da eko
nomik yaptırımlar sayesinde çoğu 
gözlemcinin nitelemesiyle tam bir 
soykırıma uğratılıyordu® Yaptı
rımların UNICEF raporlarına göre 
her ay 5 yaşın altında yaklaşık beş- 
bin çocuğun ölümüne yolaçmaya 
devam ettiğini, Irak’a girişi yasak
lanan maddeler listesinin kalp ve 
akciğer makineleri gibi tıbbi ci
hazları, su pompaları dahil çeşitli 
tarım araç gereçlerini, el arabaları
nı, itfaiye malzemelerini, temizlik 
malzemelerini, su arıtma tesisi iş

letecek malzemeleri, hatta uçakların radardan gizlen
mesinde kullanılır gerekçesiyle (!) kurşun kalem tü
ründen eğitim araç-gereçlerini kapsadığını hatırlar
sak A BD ’nin dümen suyuna giden BM teşkilatının 
nasıl da insanlık dışı bir yapılanmaya dönüştüğü da
ha kolay anlaşılır. Yaptırımlar öncesinde binde 45 
olan bebek ölüm oranı, etkilerinin hissedilmeye baş
lamasıyla 1990’ların ortalarına doğru binde lOO’e 
çıkmıştı; ekonomi çökmüş, işsizlik artmış, salgın has
talıklar olabildiğince yaygınlaşmıştı. Bu ekonomik 
yaptırımlara temel teşkil eden BM kararları Irak’ın 
kitle imha silahlarından arındırılması amacıyla be
nimsenmişken Amerikalı yetkililer Saddam devrilin
ceye kadar devam edeceğinden bahseder olmuşlardır. 
Kaldı ki bütün bunlar Saddam’ı devirmek bir yana 
Batı’nın küstahlığı ve acımasızlığı karşısında halk 
desteğini pekiştirmesine yaramıştır.

Ren Nehri’nden Guantanamo-ya

Hadise 1980’lerin sonunda bir tesadüf sonucu günyü- 
züne çıkarılabilmişti. II. Dünya Savaşı’na ilişkin 
Fransız arşivlerinde bir Kızılhaç görevlisinin mektu
bu ve ardından ABD Ulusal Arşivleri’nde Savaş Esir
leri ve Silahsızlandırılmış Düşman Kuvvetleri’ne İliş
kin Haftalık Raporlar başlığını taşıyan belgeler tarih
teki Amerikan vahşetinin iyi saklanmış, unutturul
muş epizotlarından birine daha ulaşılmasını sağla
mıştı. Belgelerin izini süren Fransız araştırmacı James
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Bacque inanılmaz bir dramın per
desini aralamayı başarmıştı: II.

inya~Sa vaşı “sonunds 
teslim olur olmaz, Almanların 
elindeki Müttefik askerleri serbest 
kalır kalmaz A BD ’nin elindeki 
Alman esirlerin uğradığı korkunç 
akıbet. ^

Uluslararası Kızılhaç Komite- 
si’nin Amerikan ve Fransız kamp- 
larına yönelik araştırmayı engelle
meye çalışmasına, belgeleri ver
meyi reddetmesine ve Savaş esna
sında Fransa’ya gönderdiği delege
leri hiç tanımadığını bildirmesine 
rağmen ve hatta 1947’den itiba
ren ilgili dokümanların çoğunun 
Amerikalılarca imha edilmesine 
rağmen yaşanan bir insanlık dramı 
ortaya çıkarılabilmişti. Savaş so
nunda sağ olduğu bilinen 1 milyon 700 binden fazla 
Alman askeri evlerine dönmemişti. (Tabii, aynı Kı
zılhaç’ın Nazi kamplarıyla ilgili araştırmalara desteği
ni hiç esirgemediğini de gözlemlemişti araştırmacı
lar!)

O döneme ilişkin Amerikan kayıtlarında geçen 
Silahsızlandırılmış Düşman Kuvvetleri tabiri, aslında 
Alman savaş esirlerine Cenevre Sözleşmesi mucibin
ce muamele etmek yükümlülüğünden kurtulmak için 
Amerikan Genelkurmayı’nca ihdas edilmiş, daha 
önce eşi benzeri görülmemiş bir statüden başka bir 
şey değildi. Böylelikle milyonlarca Alman -esir de
yince aldanmamak gerekir, içlerinde hamile kadın
lar, 9 yaşında çocuklar, 80 yaşında ihtiyarlar vardır- 
Nazi toplama kamplarını aratmayacak şartlarda ölü
me terkedilmiştir.

Amerikan sivil ve askeri otoriteleri Üçüncü Ce
nevre Sözleşmesi’nin (1929) savaş esirlerine getirdi
ği şu temel hakları artık hiçe sayabilirdi: Savaş esirle
ri, esir alan ulusun kendi askerleri kadar iyi şartlarda 
barınma ve beslenme imkanı bulacak, yakınlarına 
mektup gönderebilecek ve Kızıl Haç delegelerince zi
yaret edilebilecektir.

Alman esirler açlıktan ölüme mahkum edildi. 
Gizlice Silahsızlandırılmış Düşman Kuvveti statüsü
ne geçirilen bu insanların iaşesi için Kızıl Haç’ın 
gönderdiği yiyecek yüklü trenler Amerikalılarca geri 
çevrildi. Sivil Almanların esirlere gıda yardımı yap
ması engellendi. Amerikalılar sadece ölüleri kamp

dışına taşımakla görevli esirlerin karınlarını doyur
malarına imkan tanıyorlardı. Ölen arkadaşlarının ce
setlerini ortadan kaldırmak ayrıcalıklı mevki kazan
dıran bir işe dönüşmüştü! Öte yandan Amerikan or
dusunda savaş sona erdiği için oluşan gıda stoku faz
lasının tekrar Okyanus aşırı yolculukla bu ülkeye ge
ri gönderilmesine çalışılıyordu.

Kamplarda herşey ölüme ayarlıydı adeta. Aşırı iz
diham içinde, açık havada, çadır ve barınaktan yok
sun halde bırakılmak, Ren nehri iki yüz metre ötede 
gürül gürül çağladığı halde içecek su bulamamak ve 
doğal olarak bulaşıcı hastalıkların pençesine düşmek, 
Alman esirleri tüketen şartları oluşturuyordu. Hem 
Müttefikler hem de Alman stoklarında yetip de arta
cak kadar çadır bulunduğu halde bunlar esirlere dağı
tılmamıştı. Bazı kamplarda yer darlığından çıplak 
toprak üstüne bile olsa uzanıp yatma imkanı buluna- 
muyordu. Bir vakada 6-8 bin kişi alabilecek bir 
kamptaki esir sayısı 32 900 rakamma ulaşmıştı.

Bu tür kamplarda öldürülen toplam Alman sayısı 
için kesin bir rakam vermek güçse de 800 ila 1 mil
yon arasındaki bir sayının makul olacağı öngörül
müştür. Bu şekilde, savaş bittikten sonra Amerikalı
ların öldürdüğü Alman sayısı. Batı cephesinde 1941-
1945 döneminde öldürülen Müttefik askerlerinin sa
yısından fazladır. Üstelik Almanlar savaşta, Ameri
kalılar barışta öldürmüştür. Ayrıca bu talimini ra
kamlar aynı 1941-45 döneminde bütün Batı cephe
sinde savaşarak ölen Alman sayısının en az on katını

Ümran • Temmuz • 2002 39

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


AMERİKAN SA V A ŞI

ifade etmektedir. Yine ne hazindir ki, savaşın kaybe
dildiğini anlayan Alman Genelkurmayı, askerlerine, 
Ruslara değil de batıya kaçarak Amerikan veya İngi
liz güçlerine teslim olmalarını, daha insanca muame
le görecekleri ümidiyle emretmiştir.

II. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan bu trajediyi 
gözönünde bulundurduğumuzda bugün 11 Eylül terör 
hadiseleriyle bağlantılı diye Guantanamo’da tutulan 
müslümanlara reva görülen muamele tarzını anlamak 
biraz daha kolaylaşır. Guantanamo esirlerine savaş 
esiri statüsü tanınmaması, yine Cenevre Sözleşmesi 
buyurduğu halde yetkili bir mahkeme kararıyla statü
lerinin de bir türlü belirlenmemesi, böylelikle asgari 
düzeyde insani muame
leden yoksun bırakıl
maları, mutlak tecrite 
maruz bırakılıp h iç
kimseyle görüştürülme- 
meleri, zorla traş etme 
vb. yollarla aşağılan
maları, kafeslerde zin
cirlerle bağlı olarak ya
tıp kalkmaları, avukat
hakkı ve tutuklamanın yasallığına karar verecek bir 
yargıca başvurma hakkından mahrum edilmeleri 
Amerikan gücünün hak-hukuk tanımaz tatbikatları
nın en son örneğini teşkil etti.

Guantanamo’ya El-Kaide üyesi diye 2001 yılı 
Ocak ayında götürülen Bosna-Hersek vatandaşları
nın durumu ise başlı başına bir hukuk skandali olarak 
tarihe geçti: Vaktiyle Bosna vatandaşlığına kabul 
edilmiş beşi Cezayirli ve biri Yemenli altı kişi, Bosna 
Yüksek Mahkemesi’nde terör suçlarından beraat et
melerine ve bir alt mahkeme de iade edilmelerini ya
saklayan bir karar almasına rağmen ABD’nin zorba
ca girişimi ve Bosna polisinin işbirliğiyle Guantana
mo üssüne götürüldü. Bosna hükümetinin operasyo
na kolaylık sağlamak için vatandaşlık statülerini geri 
aldığı bu kimseler aslında gönüllü yardım kuruluşla
rındaki aktif çalışmalarıyla tanınan kişilerdi. Basında 
“ABD Bosna’dan adam kaçırıyor” başlığıyla yeralan 
hadise, Bosna’da çok satan bir derginin kapağına şöy
le bir resimle yansımıştı: Sam Amca, Bosna Anaya
sası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi üzerine işi
yor. Aslında 20. yüzyıl boyunca Sam Amca aynı 
şeyi hep yapagelmişti; belki dünden bu güne değişen 
şey artık ayıplarını gizleme ihtiyacı duymaması, had
den aşırı bir pervasızlık ve şımarıklık içinde, kaba güç 
gösterileriyle meşruiyet sorununu aşmaya çalışan bir

20. yüzyılın ilk yarısı boyunca Orta ve Gü
ney Amerika ülkelerinden Ç in ’e kadar 
A BD , doğusuyla batısıyla dünyanın pek 
çok coğrafyasında bağımsızlık mücadelele
rinin baş düşmanı oldu.

yönetim anlayışına doğru kaymasıdır.
“Ölüm Bizim işimiz ve İşler İyi Gidiyor”

II.Dünya Savaşı’yla birlikte istila, sömürü ve emper
yalizm bayrağını Güneş Batmayan İmparatorluk’tan 
devralmadan önce de dünyanın pekçok bölgesinde 
insanlar Pax Americana’nın (Amerikan Barışı!) na
sıl bir şey olduğunu/olabileceğini tatmışlardı.

Kalemini sömürgeciliğin hizmetine adamış şair ve 
yazar Rudyard Kipling’in “Beyaz Adamın Yükü” adlı 
ünlü şiirinin yayınlandığı yılda, yani 1899’da, Ame
rikan emperyalizmi ilk gözağrılarından olan Filipin- 
ler’e yönelik saldırı, istila ve katliam hareketlerine

start verdi. Ameri- 
kan-İspanyol savaşını 
sona erdirirken Porto 
Riko, Filipinler ve Kü
ba’yı A BD ’ye “devre
den” Paris Antlaşması
2 Şubat 1899’da ABD 
Senatosu tarafından 
onaylandı ve iki gün 
sonra Amerikan istilası 

başladı; iki yıl süren savaş sonunda ABD ülkenin iş
galini tamamlarken yaklaşık 200 bin Filipinli katle
dilmişti. (A BD ’nin Filipinler’i aslında îspanyollar- 
dan 20 milyon dolar karşılığında satın aldığı söyle
nir.) Kipling’in sömürgecileri yüreklendiren öğütle
ri Filipinler’de savaşan Amerikan ordusu komutanla
rından General Shaffer tarafından iyi algılanmış gi
bidir. Beyaz Adamın Yükü’nü sırtlanmış olarak Batı 
uygarlığının ve bu uygarlıkla tanışması arzulanan 
tüm insanlığın hizmetinde olmanın coşkusunu taşı
dığı hissedilen General, Filipinler’deki zorlu görevi 
şöyle özetler:

“Nüfusun geri kalanının daha yüksek bir hayat se
viyesine yükselebilmesi için Filipinler halkının yarı
sını öldürmek gerekebilir.”

(Komutan çıtayı yüksek tutmuş gibidir aslında; 
atom bombası ve uranyumlu günleri görmüş olsaydı, 
kuşkusuz kendisinin Tuğgeneral Graves kadar talihli 
olmadığını, “başarısızlığının” elde olmayan sebepler
den kaynaklandığını düşünerek teselli bulabilirdi!)

20. yüzyılın ilk yarısı boyunca Orta ve Güney 
Amerika ülkelerinden Çin’e kadar ABD, doğusuyla 
batısıyla dünyanın pek çok coğrafyasında bağımsızlık 
mücadelelerinin baş düşmanı, yağma ve talan hare
ketlerinin, kitlesel kıyımların ya doğrudan faili ya da 
destekleyicisi oldu. Honduras ve Nikaragua gibi ül
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keleri tekrar tekrar işgal etti, yerli halkları katletti. II. 
Dünya Savaşı’nın ardından sömürgeciliğin fonksiyo-

Savaşı’nda bu ülke Amerikan ordusu tarafından top- 
lam 4.5 milyon ton bombayla bombalanmış (bütün

TTdnjİTnaktarrçTkifiyta birlikte Üçüncü Dünya Ülke- II. Dünya Savaşında havadan atılan bomba miktarı
leri’nde CIA operasyonlarıyla diktatörleri işbaşına 
getirdi, School of Americas’ı kurarak kendi toprakla-

iki milyon tondur!), 11 milyon galon Ajan Orange 
adlı zehirli kimyasal maddeyle kirletilmiş ve dolayı-

nnda bu diktat-ör-İ€rin personel ihtiyacını karşılamak------- sıyla bugün bile -yüzbinlerce çocuğun sakat doğmaya

ABD, kendisini her türlü uluslararası hu  ̂
kuk ilkesinin üstünde, BM dahil her türlü 
uluslararası teşekkülün tepesinde addeden 
bir kaba kuvvet örgütlenmesi olarak dünya 
halkları için ürkütücü çağrışımlar yaptı.

üzere ölüm mangalarını, suikast timlerini ve işkence
cileri eğitti. Darbeler gerçekleştirdi, bunu yapamadı
ğında, halk kendi çıkarlarını gözeteceğini umduğu 
bir lidere sahip çıktığında ekonomik yaptırımlar, am
bargo ve kuşatma yoluyla bağımsızlığın bedelini 
ödetmeye çalıştı. Her nerede barış ve demokrasi ye
şerir gibi olduysa derhal müdahale ederek “işleri yo
luna koydu.”

Şili’de sosyalist Sal
vador Allende’nin 
1970’te demokratik 
yollarla iktidara gelme
si üzerine Kissinger’ın 
sarfettiği sözler Ameri
kan diplomasisinin 
dünya ahvaline bakışı
nı ve önceliklerini 
özetler:

“Meseleler, Şilili seçmenlerin kendi başlarına ve
recekleri karara bırakılamayacak kadar önemlidir.”

Kissinger’in meseleler diye nitelediği, A llen
de’nin ülke kaynaklarını Amerikan sömürüsüne ka
patma politikalarıydı ve kuşkusuz gereken tepki ge
cikmeden gösterildi: Önce ekonomik yaptırımlarla 
yoksulluk ve sefaletin şiddetlenmesine çalışıldı, halk 
yönetimle karşı karşıya getirilmek istendi, başarılı 
olunamayınca da 1973’te CIA destekli bir darbeyle 
Ailende öldürülerek tüm zamanların en cani dikta
törlerinden biri, General Augusto Pinochet iş başına 
getirildi. Aynı yıl Henry Kissinger, Demokratik V i
etnam Cumhuriyeti adına Le Due Tho ile birlikte 
Vietnam barış görüşmelerinde yeraldıkları için or
taklaşa Nobel Barış ödülüne layık görtildü. (Tho 
ödülü almayı reddetti.) Nobel ödüllü Kissinger’ın V i
etnam’daki Amerikan savaş suçlarında taşıdığı büyük 
pay dolayısıyla yargı önüne çıkarılabilmesi için du
yarlı kesimlerce bir süredir geniş bir kampanyanın 
yürütülmekte olduğunu unutmayalım. Bombalamayı 
bir tutku haline getirmiş olan tecrübeli diplomatın
11 Eylül 2001 saldırılarına yönelik ilk tepkisi de “hiç 
düşünmeyin, derhal bombalayın!” biçiminde olmuş
tu.

Onun da büyük emeklerine mazhar olan Vietnam

devam etmesine yolaçan kalıcı bir tahribat gerçek
leştirilmişti.

Pax Americana 20. yüzyılın ikinci yarısı boyunca 
ve kuşkusuz Sovyetler Birliği’nin dağılıp tek süpergüç 
olarak ortaya çıkmasının ardından dünya barışı için 
başlıca tehdit haline geldi. ABD, kendisini her türlü 
uluslararası hukuk ilkesinin üstünde, BM dahil her

türlü uluslararası teşek
külün tepesinde veya 
gerektiğinde dışında 
addeden bir kaba kuv
vet örgütlenmesi ola
rak dünya halkları için 
hep ürkütücü çağrışım
lar yaptı: Cruise füzele
ri, saldırı helikopterle
ri, kimyasal ve biyolo

jik silahlar, nükleer bombalar, F IS ’ler, F22’ler, IMF 
ve Dünya Bankası’nın “yapısal uyum programları”, 
ambargolar, yaptırımlar, gözaltında kayıplar, suikast- 
ler, katliamlar, işkenceler, kültürel yozlaşma... Farklı 
farklı yollardan insanların karşısına çıkıveren ölü
mün soğuk yüzü anlamına geldi. Tıpkı Vietnam’da 
bir Amerikan helikopter birimi karargahında duvara 
yazılan şu sloganda olduğu gibi: “Ölüm bizim işimiz 
ve işler iyi gidiyor.”

Pax Americana açısından işler gerçekten “iyi” 
gitti ve 1945’ten 2000’e kadar dünya üzerinde ABD 
tarafından öldürülen insan sayısı iyimser bir tahmin
le sekiz milyonu buldu. Kuşkusuz bu rakama yaralılar, 
hapse atılanlar, yerinden yurdundan edilenler, mül
teci durumuna düşenler dalıil değildi. Hele hele aç
lıktan ölenler (son Dünya Gıda Zirvesi’nde [10 Hazi
ran 2002] BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın telaf
fuz ettiği rakama göre günde yirmi dört bin insan aç
lıktan ölmektedir) hiç dahil değildir. Pax America- 
na’ya rağmen dünya nüfusunun artmaya devam etmiş 
olması ise, ABD adma bir başka “başarısızlık” vakasıdır!

Şeytan’m Maskesi Kabusun Sonu

Hukuk ve ahlak kaygısı olmayan, Makyavelizm ve 
pragmatizmi siyasetin göbeğine yerleştiren, güçlü ol
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manın yanısıra büyük olmak için de gerekli olan bil
gelikten yoksun bir yönetim anlayışının insanlığa da
ha farklı bir dünya sunması mümkün olamazdı elbet
te. ABD yönetiminin izhar ettiği en yüksek bilgelik, 
hem ekonomik ve askeri, hem de siyasi anlamda Ba
tı dünyasının sömürü patronluğunu ele geçirdiği II. 
Dünya Savaş ı’ndan bu yana yürüttüğü yağma ve ta
lan hareketlerini “öteki”nin şeytanlaştınlması yoluy
la gizlemeye çalışmak oldu. Anti-komünizm bu an
lamda başarılı sayılabilecek bir mizansenin başlıca 
unsuru olmuştu soğuk savaş döneminde. Sovyetler ve 
Varşova Paktı’nın dağılması ABD önderliğinde kapi
talist sistemin başarısı olarak yorumlanabileceği gibi, 
askeri ve siyasal kurumlar lyla bundan böyle bütün 
bir sistemi sorgulamaya açabilecek de bir durumdu. 
N ATO ne işe yarayacak, Amerikan vergi mükellef
lerinin paraları silah sanayiine nasıl aktarılabilecek, 
dünyanın -Sovyetlerin de çekilmesiyle şimdi çok da
ha geniş imkanlar sunan- türlü zenginliklerine/ener- 
ji havzalarına çöreklenmenin. Amerikan hegemon
yasını gittikçe güçlenen rakipleri karşısında pekiştir
menin gerekçesi nasıl sağlanabilecekti?

Saddam dahi kısa sürede yenilgiye uğratılan “yeni 
şeytan” olarak hızla cazibesini kaybedivermişti. Ve 
Körfez Savaşı’nın ardından, şimdilerin ABD Dışişle
ri Bakanı, dönemin Genel Kurmay Başkanı Colin 
Powell Saddam’dan kurtulmanın pek arzu edilir bir 
şey olmadığını söylerken, bütün meseleyi veciz bi
çimde ortaya koymuş oluyordu: “O konuda iyi düşü
nün. Şeytanlardan yoksun kalıyorum. Kötü adamlar
dan yoksun kalıyorum.”

Huntington’un 1993 sonbaharında gündeme ge
tirdiği Batı medeniyeti-İslam çatışması projesinin ta
hakkuku için 11 Eylül 2001 terör saldırılarını bekle
mek gerekecekti. Zaten Batılı kamuoyunun uzun yıl
lardır zihinsel hazırlığa tâbi tutulduğunu, kafalarda 
bir İslam/müslüman öcüsünün oluşmaya başladığını 
düşünecek olursak Amerikan emperyalizminin meş
ruiyet bunalımını çabuk aşacağı beklenebilirdi. Hat
ta bu seferki “düşman”ın daha bir işlevsel olabilece
ğine işaret eden Ignacio Ramonet, Le Monde Diplo- 
matique’de şöyle yazmıştı: “Anti-komünizmi sevmiş 
miydiniz? O halde anti-komünizme bayılacaksınız.” 
13

İslam’ı şeytanlaştırma çabasının stratejik olduğu 
kadar gerçekçi bir temeli olduğunu da unutmamalı. 
Emperyalist sistemin beyinleri, think-tank kuruluşla
rının üstadları kuşkusuz farkındadırlar ki, komünizm 
herşeye rağmen Batı’nın kendi bağrından çıkan bel

ki biraz asi ve uslanmaz bir çocuk mesabesinde kalır
ken, İslam, kapitalizmi ayakta tutan dürtüleri törpü
leyecek bir mesaja, sosyal ve siyasal hayata ilişkin ki
mi önlenemez taleplere sahiptir ve bu yönüyle gerek 
İslam dünyasında gerekse Batı’nın bizzat kalbinde 
belirebilecek ciddi meydan okumaların potansiyelini 
taşımaktadır.

İşte tam da bu sebeple bu defa şeytan kendi mas
kesini düşürebilecek bir fenomenle karşı karşıya ol
duğunu bilmelidir. 11 Eylül sonrasında Anglo-Ame- 
rikan dünyasında İslam’a ilginin arttığına, müslü- 
manlığı bir din ve hayat tarzı olarak seçenlerin çoğal
dığına ilişkin haberlere b a k ı l ı r s a ^ ^  Pentagon’un bod
rum katlarında bir yerlerde hazırlanan planları ters 
yüz ediverecek süreçlerin gündeme oturması hiç de 
ihtimal dışı şeyler değildir. Ne de olsa, geçmişte oldu
ğu gibi bugün de yeryüzündeki kötülük güçlerinin tu
zaklarını boşa çıkaracak, onlardan çok daha iyi tu
zaklar kuracak bir büyük Güç, bir Kadir-i Mutlak 
müminlerle beraberdir, ■
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ORTA ASYA PETROLÜNÜN
JEOPOLİTİĞİ

CONSTANT/NE ARVANÎTOPOULOS
Türkçesi: Tevfik Emin

Giriş

Sovyetler Birliği’nin çöküşünün ortaya çıkardığı en 
önemli jeopolitik sonuçlardan birisi de Kafkaslar ve 
Orta Asya’nın bağımsızlığını yeni kazanmış ve güçsüz 
durumdaki devletlerinde mevcut bulunan geniş 
enerji kaynaklarının kontrolü için şiddetli bir siyasi 
ve ticari rekabetin yükselmesi oldu. Bu enerji kay- 
nakları, Özellikle de petrol ve doğal gaz kaynakları, 
uzmanlara göre Orta Asya’da, Avrasya’nın kontrolü 
için oynanan “Büyük Oyun”da yeni bir dönemi baş
latacak anlaşmazlıkları beraberinde getiriyor.

Güç, etkinlik, güvenlik, zenginlik... Kumar ma- 
sasının oyuncuları aynı olmasına rağmen oyun bir di- 
zi problemler yüzünden daha bir karmaşıklaşmış du
rumda. Bölge içi ihtilaflar, siyasi istikrarsızlık, çok 
uluslu holdingler arasındaki vahşi rekabet, ticari uz
manlık ve yasal altyapdardaki yetersizlikler bu prob
lemlerden yalnızca birkaçı.

Ayrıca, bölgenin enerji kaynaklarının büyük 
miktarına sahip olan üç ülke; Kazakistan, Azerbay
can ve Türkmenistan çevreleri kara ile kuşatılmış ol
duğundan Batılı pazarlara ulaşmak için yakın komşu
larına bağımlı dürümdalar.

Orta Asya’daki “yeni jeopolitik oyun” iki bölüm
den oluşuyor: Birincisi, petrol ve gaz üretiminin 
kontrolü. İkincisi ise, petrolü Batı pazarlarına taşıya
cak olan boru hatlarının kontrolü.

Soruna jeopolitik açıdan baktığımızda, Orta As
ya’nın her zaman için önemli olduğunu görürüz. Böl
genin Rusya İmparatorluğu’nun bir parçası olduğu
19. yüzyılın ortalarından sonlarına kadar, dünya pet
rol üretiminin yarısı Bakü’nün petrol yatağı olan 
alanlarında gerçekleştiriliyordu. II.Dünya Savaşı sı
rasında Rusya’ya savaş açan Hitler de dünya hakimi
yeti stratejisinin bir parçası olarak Bakü ve Kafkas

petrol yataklarını ele geçirmeyi denemişti. Savaştan 
sonra Sovyetler bu bölgeleri rezerv olarak elinde tu
tarak, Rus toprakları üzerindeki Tataristan ve Sibir
ya’daki kaynakları kullandı.

Komünizmin çöküşünü müteakip Orta Asya’nın 
eski Sovyet cumhuriyetleri, özelikle de Azerbaycan 
ve Kazakistan, ekonomik ve siyasi bağımsızlıklarını 
korumanın başlıca yolu olarak petrolü gördükleri 
için kendi doğal kaynaklarını kullanmak istiyorlar. 
Jeologların tahminlerine göre Hazar denizindeki pet
rol, miktar olarak Basra Körfezi yatakları ile karşılaş
tırılamaz ise de kalite olarak mükemmel durumda ve
21.yy için önemli bir alternatif enerji kaynağı olabi
lir. Özellikle, Azerbaycan’dan başlayarak Kazakistan 
ve Türkmenistan kıyılarına dek uzanan Hazar Deni
zi havzası tamamen petrol ve doğal gaz kaynaklarıyla 
dolu. Bu kaynaklar, Alaska ve Kuzey Denizi’ndeki 
kaynakların 2015’te muhtemel tükenişleri göz önüne 
alındığında olağanüstü önem taşıyor.

Üretim Konusu

Azerbaycan
Azerbaycan dünyanın en zengin petrol yataklarının 
bulunduğu bir bölgede yer alıyor; petrol ve gaz üreti
minde de uzun bir geçmişe sahip. Uzun bir üretim 
geçmişi olmasına rağmen Azerbaycan, halen geniş 
ölçülerde işlenmemiş petrol yatakları olan bir ülke.
20.yüzyılın başlarında Azerbaycan’daki petrol en
düstrisi, yalnızca yeraltı kayaklarını kullanabilirken; 
kıyı ötesi petrol sahaları ancak yüzyılın ortalarında 
ve küçük derinliklerde başladı. Petrolün çıkartıldığı 
ilk büyük kıyı ötesi petrol sahası 1949’da Petrol Ka
yaları idi. Bu kaynak tüketildiğinde, yerine 1980’de 
keşfedilen ve 1991 itibarıyla Azerbaycan’ın petrol 
üretiminin yüzde 57’sini sağlayan Güneşli adında bir
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başka kıyı ötesi petrol sahası kullanılmaya başlandı. 
Buna ilaveten, 1980’lerde yürütülen kıyı ötesi petrol 
sahası taraması Chirag, Azeri, Kapaz adında büyük 
derinliklerde üç yeni petrol sahasının keşfi ile netice
lendi.

Sovyet petrol endüstrisi, kıyı ötesi petrol sahala
rının açılması sorunu ile başarıyla baş etmiş ve bu 
alanda ilk olmuş ise de bunu son derece ilkel yön
temlerle gerçekleştirmişti. Sovyet petrol endüstrisi 
hiçbir zaman büyük derinliklerde kıyı ötesi petrol sa
hası açacak teknolojik güce ulaşamadı. Bu nedenle, 
Azerbaycan’ın petrol sahaları büyük oranda işlenme
miş durumdadır. Azerbaycan hükümeti teknoloji, 
sermaye ve proje organizasyon sahibi büyük yabancı 
petrol şirketlerini ülkeye davet etti. En büyük üç 
Azeri petrol sahası, BP ve Amoco dahil 12 şirketten 
müteşekkil bir konsorsiyum olan Uluslararası Azer' 
bay can İşletme Şirketi tarafından işletiliyor.

Bu petrol sahalarının işletilmesi için yapılan gö
rüşmeler karmaşık yasal, teknik ve ticari konuları 
içeriyor. En önemli sorun ise Azerbaycan petrolünün 
işlenmesi ve tüketilmesi konusunda herhangi bir ya
sal çerçevenin bulunmayışıdır. Daha da ötesi, yerli 
petrol endüstrisinin yeniden yapılandırılması ve ya
bancı şirketlerle görüşmeler, hükümetteki devamlı 
değişikliklerden ötürü sıklıkla kesintiye uğruyor. 
Azerbaycan, yabancı yatırımcıları teşvik etmek ama
cıyla, petrol anlaşmalarına daha esnek yasal çerçeve
ler koyuyor. Bu bağlamda, Azerbaycan hükümeti 
Ağustos 1992’de modern uluslararası petrol şirketle

rinin normlarına uygun bir petrol şirketi kurdu. Or
tak hisse konumu korunarak, yabancı şirketlerle ya
pılan her görüşme bu şirket aracılığıyla gerçekleştiri
liyor.

Tüm bunlara ilave olarak, uluslararası uygulama
ları takip etmek ve görüşmeleri mümkün olduğunca 
çabuk bitirmek isteyen Azerbaycan hükümeti, ulus
lararası danışmanlardan yararlanmanın yollarını arı
yor.

Azerbaycan, işletmeye açılan mevcut petrol ya
taklarının dışında Hazar Denizi’nde yeni petrol ya
takları arama ve tarama çalışmalarını devam ettiri
yor. Hazar’ın Azerbaycan’a ait kısmında 24 bölge 
sondaj için uygun görülmüş durumda.

Şurası açık ki; enerji sektörünün gelişmesi genel 
anlamda Azerbaycan ekonomisinin gelişmesine 
olumlu etkilerde bulunacaktır. Azerbaycan enerji 
sektörüne ilişkin beklentiler deniz altı kaynaklarının 
işlenmesi neticesinde elde edilecek başarılara bağlı. 
Petrol bilançosu, özellikle Güneşli petrol sahası so
runsuz biçimde işletilmeye devam edilirse, mevcut 
yıla oranla iyi gelişmeler göstereceğe benziyor. 2000 
yılında ortalama yıllık 25,6 milyon ton olan petrol 
üretiminin, 2005’te diğer petrol kaynaklarının da iş
letilmeye başlanmasıyla birlikte 45,2 milyon tona 
ulaşması bekleniyor. Yurtiçi tüketimin belirgin bir 
biçimde artmadığı ülkede, 2000 yılında 20,8 milyon 
ton olan ihracat hacmi ise 2005’te 39,7 milyon ton 
olarak tahmin ediliyor.

Kazakistan
Eski Sovyetler Birliği’nin petrol üreticisi ülkeleri ara
sında -Azerbaycan’dan sonra- en geniş enerji kay
naklarına sahip ülke, Kazakistan. Ülkenin konumu, 
geçiş yolları ve petrol boru hatları doğrultusunda Ka
zakistan petrolün büyük bir kısmını Rusya Federasyo- 
nu’na ihraç eder durumda. Petrol Kazakistan’ın top
lam ihracatının yüzde 15’lik kısmını oluşturuyor. Re
form programları ve yabancı yatırımlarla 1998’de 
petrol gelirleri tüm Kazakistan ihracatının yüzde 
60’ını teşkil etti.

Kazakistan bu kaynakların işletilmesi için, geliş
miş teknolojiye ve yöntem bilgisine (know-how) sa
hip yabancı yatırımcıları ülkeye çekmenin yollarını 
arıyor. Halen çok sayıda yabancı yatırımcı Kazakis
tan’da faaliyet halinde. En önemlileri, batı Kazakis
tan’daki Tengiz petrol sahasının işletmesini alan 
Chevron ile Kazakistan’ın kuzeyinde yer alan Kara- 
çaganak petrol sahasını işleten British Gas, Agip ve
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Texaco gibi şirketlerin de içinde bulunduğu konsor
siyum. Chevron’un Tengiz’deki yatırımı 1993’te baş- 

lad ı ve bittiğinde ZU milyar doları bulacak. British 
GaS'Agip konsorsiyumunun yatırımı da hemen he
men aynı boyutlarda olacak. Bu yatırımların tamam-

• *•- '■ ‘ * i;:-' ■ •• . /' >•

"ki iması, Kazak is lan'ın peuul ilıracaıı ve 
gelişimi üzerinde önemli etkiler yaratacak.

Kazakistan hükümeti petrolü Batıya taşıyacak çe
şitli alternatif boru hattı projeleri üzerinde duruyor. 
En uygun proje ise mevcut şebekenin geliştirilmesi 
gibi görünüyor. Şebeke Hazar denizinin kuzeyinden 
geçerek Novorossisk limanına ulaşıyor; ancak Rus li
manının modernize edilmesi gerekiyor. Bu çözüm 
Rusya ile Azerbaycan arasında yakın bir işbirliğini 
gerektiriyor. İncelenen diğer projeler arasında petrol 
boru hatlarının Hazar Denizi, Azerbaycan ve Gürcis
tan’dan geçerek bir Türk limanına ulaşması da yer 
alıyor. Amerikan baskısıyla engellenen bir başka pro
je ise boru hatlarının İran’dan geçerek Basra Körfe- 
zi’ne ulaşmasını öngörüyordu.

Boru hatlarının finansmanı meselesinde ise Dün
ya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Avrupa 
Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası, görüşme
leri yürüten ve kredi taahhütlerinde bukman kurum
lar durumunda. Petrolü Batıya taşımak üzere yeni bo
ru hattı inşası ya da mevcutların geliştirilmesi konu
su ülkenin ekonomik kalkınması için hayati önem 
taşıyor.

Boru Hatları Konusu

Azerbaycan ve Kazakistan’da petrol üretimi konu
sunda mevcut anlaşmalarla birlikte yabancı yatırım
cıların karşılaştığı en önemli sorun, petrolün dış pa
zarlara nasıl taşınacağı konusu olmuştur. Azerbaycan 
ve Kazakistan, diğer büyük petrol üreticileri gibi de
nize açık konumlara salıip değiller. Bu nedenle, boru 
hattı seçimi konusu bölgenin geleceği için olağanüs
tü jeopolitik önem kazandı. Mevcut petrol boru hat
ları Rusya’dan geçerek Karadeniz’deki Novorossisk 
limanına ulaştığı için Moskova’ya boru hattı konu
sunda önemli bir avantaj kazandırıyor. Chevron ile 
Kazakistan arasındaki anlaşmayı müteakiben, Rusya 
önceleri borulardan ham petrol geçişini reddetti; ar
dından da taşınması gereken petrol miktarına kısıtla
malar getirdi ve yüksek tarifeler uyguladı. Bütün bu 
manevralar sonucunda Rusya Kazakistan’dan Novo- 
rossisk’e uzanan 2 milyar dolarlık boru hattını inşa 
edecek olan Hazar Boru hattı Konsorsiyumunun bir

ekunuıııik

üyesi oldu.
Uluslararası Azerbaycan İşletme Şirketi’nin çı

kardığı “ham petrol”, “büyük kısmı mevcut boru hat
larından oluşan biri Dağıstan ve Çeçenya’danNovo- 
rossisk’e uzanan kuzey; diğeri ise batıdan Gürcis
tan’ın Supsa limanına uzanan iki güzergahtan taşmı
yor. Petrol hali hazırda kuzey yolundan akıyor; tabii 
ki Çeçenlere sürekli olarak geçiş ücretleri ödenerek.”

Bu boru hattı anlaşmaları yalnızca “ham pet- 
rol”ün taşınmasını öngördüğünden; geçici çözümler 
olarak görülüyor. “Asıl petrol”ün taşınacağı boru 
hatlarının seçimi hala kesinleşmedi. Teoride yeni 
boru hatları hemen hemen her yönde inşa edilebilir. 
Kuzey güzergahı mevcut şebekenin kullanılmasını 
gerekli kılacağından Rusya’nın çıkarlarına uygun 
olacaktır. Batı güzergalıı Avrupa’ya, güney ve doğu 
güzergahı ise Asya pazarlarına hizmet edecektir.

Ana S eçenekler

Kuzey güzergahı Rusya tarafından tercih ediliyor. Bu 
seçeneğe göre Kazakistan mevcut boru hatlarını Rus 
şebekesine bağlamak için geliştirmeli; Azerbaycan 
ise Bakü’den Novorossisk’e bir boru hattı inşa etme
li. Bu seçeneğin yetersizlikleri, ezici Rus kontrolü ve 
boru hattının Çeçenistan’dan geçecek olması üzerine 
güvenlik konusu olacaktır.

Batı güzergahı ise Azerbaycan, Gürcistan, Türki
ye ve ABD tarafından tercih ediliyor. Bu boru hattı 
petrolü Gürcistan’ın Supsa limanına getirdikten son
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A BD , 199rd e  günlük 17 milyon varil ile 
petrol tüketiminde en önde yer alıyor. Bu 
miktarm yarısı ithal ediliyor ve A B D ’nin 
petrol ithalatına bağımlılığı önümüzdeki 
on yıllarda daha da artacağa benziyor.

ra Karadeniz’den Boğaziçi’ne, oradan da Avrupa’ya 
taşıyacak. Türkiye, boğazların böylesine büyük bir 
deniz trafiğini kaldıramayacağında ısrar ediyor ve ye
rine Bakü’den Türkiye’nin Akdeniz kıyısında bulu' 
nan Ceyhan’a bir petrol boru hattı döşenmesini teka
lif ediyor. Ancak, olağanüstü masraflı oluşu(yaklaşık 
2,9 milyar dolar) ve güvenlik nedenleriyle bu seçene- 
ğin uygulanması zor görünüyor. Yunanistan, Bulga
ristan ve Rusya, boğazları ve Türk topraklarını atla
yarak, Bulgaristan’ın Burgaz limanı ile Yunanistan’ın 
Alexandroupolis limanlarını birbirine bağlayacak bir 
petrol boru hattı yapılmasını teklif ediyorlar.

Güney güzergahı; İran’ın mevcut boru hattı şebe
kesi ve Körfez’in Asya 
pazarları için iyi bir çı
kış olması nedenleriyle 
bu seçenek en ekono
mik olanı. Ancak şu 
ana dek ABD bu seçe
neğe pratikte onay ver
memiş görünüyor.

Doğu güzergahı; bu 
güzergahtaki boru hattı petrolü Kazakistan’dan Ç in’e 
taşıyacak. Bu en masraflı boru hattı olacak (yalnızca 
Kazakistan’da 2,000 km döşenecek), ancak Çinliler 
bunu stratejik bir karar olarak görüyor ve uygulama
ya gidecekler.

Güneydoğu güzergahı; bir Amerikan petrol şirke
ti olan Unocal Türkmenistan’dan başlayarak A fga-' 
nistan ve Pakistan üzerinden Hindistan’a uzanacak 
bir petrol ve gaz boru hattı inşası teklif etti. Bu güzer
gah coğrafi anlamda makul ancak Afganistan’dan ge
çecek olması nedeniyle siyasi anlamda uygulanabilir 
değil.

Hazar petrolünü taşıyacak boru hattı ya da hatla
rı için son kararın alınması bekleniyor; ancak seçe
neklerin çokluğu ve çatışan çıkarlar hangisine karar 
verileceğini tahmin etmeyi imkansız hale getiriyor. 
Kuzey ve Batı güzergahlarına, sırasıyla, verilen Rus 
ve Amerikan desteği bu seçenekleri diğerlerine oran
la güçlendiriyor.

Büyük Güçlerin Orta Asya Politikaları 

ABD Dış P olitikası
Batı petrol endüstrisinin yapısı 1973’te radikal bir bi
çimde ve belki de kalıcı olarak değişime uğradı. Dün
ya petrol rezervlerinin kontrolü büyük çok uluslu şir
ketlerden birçoğu OPEC üyesi olan sınırlı sayıda pet

rol üreticisi ülkenin eline geçti. 1973-74 petrol krizi 
ve biri 1973’te diğeri ise 70’lerin sonunda yaşanan iki 
fiyat artışı Batılı ülkelerin alternatif enerji kaynakla
rı bulma yönünde enerji politikalarını yeniden dü
zenlemeleri gereğini ortaya çıkardı. Bu gerçeğe rağ
men, petrol fiyatlarının 1980’lerdeki düşüşü ve 70’le
rin yüksek fiyatlarının yaşanmayışı petrol talebini ve 
ithalatını artırdı. Bu nedenle, 1973’te günlük 57 mil
yon varil olan dünya petrol tüketimi 1994’te günlük 
68 milyon varil civarındaydı.-

ABD, 1991 yılında günlük 17 milyon varil ile 
petrol tüketiminde en önde yer alıyor. Bu miktarın 
yarısı ithal ediliyor ve ABD’nin petrol ithalatına ba

ğımlılığı önümüzdeki 
on yıllarda daha da ar
tacağa benziyor. Konu
yu inceleyen ABD hü
kümet yetkililerinin 
petrol ithalatına olan 
bu bağımlılığın Ameri
kan ulusal güvenliğini 
tehdit ettiği sonucuna 

varmasına rağmen, Amerikan petrol politikası itha
latla ilgili radikal bir değişikliğe uğramadı. Bu bulgu
lar petrol ithalatını kısacak bir süreci hedefleyen ye
ni bir petrol politikasının hayata geçirilmesine yol 
açmadı. Ancak Amerikan hükümeti, tek bir petrol 
ihracatçısına ya da bir gruba olan bağımlılığı önleye
cek şekilde petrol arzını farklılaştırmanın yollarını 
arıyor. Kazakistan, Azerbaycan gibi yeni petrol ihra
catçısı ülkelerin mevcut petrol üreticisi ve ihracatçı
sı ülkelere eklenmesiyle birlikte hem ABD gibi itha
latçı ülkelerin daha fazla seçme hakkı olacak ve hem 
de petrol fiyatlarının düşük tutulması sağlanacak.

Bu bağlamda Amerikan çıkarları Rus petrol en
düstrisinin yeniden yapılandırılması ve A BD ’nin 
Hazar denizi ile çevre ülkelerdeki petrol sahalarının 
işletilmesine katılımı yönünde olacaktır. OPEC dı
şındaki ülkelerden sağlanacak bu yeni petrol kaynak
ları ekonomik olduğu kadar siyasi boyutlarıyla da bü
yük önem taşıyor. Hazar denizi havzası aşağıdaki ne
denlerden ötürü ABD’nin ilgisini çekiyor:

1-Bu bölgedeki petrol yüksek kalitede nitelendiri
liyor.

2-Petrol üreticisi ülkelerin iç tüketimleri göreli 
düşük olduğu için üretilen petrolün büyük kısmı ih
raç edilecek.

3-Bölge ülkeleri, petrolün işlenmesi için gerekli 
sermaye ve teknolojiden yoksun oluşları nedeniyle
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Chevron gibi Amerikan şirketlerine çeşitli yatırım 
olanakları sunulacak.

Hükümet, ekonomik büyümenin bölgesel istikra
ra ve yerel anlaşmazlıkların çözümlenmesine katkıda

AbİJ'nin Urta Asya'daki jeopolitik ve ekonomik 
amaçlarını bu bağlamda değerlendirmemiz gerekiyor. 
Jeopolitik düzeyde Birleşik Devletler Orta Asya ülke-

'bulunacağına inanıyor.
Son olarak, ABD Türkiye’nin bölgedeki rolünü 

artırmayı bununla birlikte İran’la olan ilişkileri ihti-
lerinin petröHîfiluğal gaz eııdüsirilerini-getiştirmele' 
rine destek vermek istiyor. Amerikan hükümetinin 
tahminlerine göre, bu gelişim bölge ülkelerinin eko
nomik büyümesini ve Rusya’nın etki alanından çık
malarını beraberinde getirecek. Ekonomik düzeyde, 
bu ülkelerdeki petrol endüstrisinin gelişmesi Ameri
kan inşaat ve petrol şirketlerine yatırım imkanları 
anlamına gelecek. Siyasi olarak, Birleşik Devletler
bu yeni ve önemli ________________________
enerji kaynaklarını 
kontrol edecek bir po
zisyonda ve böylece 
petrol arzını çeşitlen
dirmiş olacak. Ameri
kan özel petrol şirket
leri Amerikan hükü
metince başta Kazakis
tan ve Azerbaycan olmak üzere en az iki Orta Asya 
ülkesinde destekleniyor. Diğer Amerikan siyasi he
defleri arasında İran’ı devre dışı bırakmak ve Türki
ye’nin bölgedeki rolünü güçlendirmek de var. ABD 
yalnızca İran’dan geçecek petrol boru hattı projesini 
engellemekle kalmadı aynı zamanda İran’ın Azerbay
can’da petrol üretimini üstlenen konsorsiyuma katıl
masına da izin vermedi.

Ancak, iki ülke arasındaki ilişkiler bir uzlaşmaya 
gidecek şekilde gelişirse tüm bunlar değişebilir.

Toparlamak gerekirse, ABD’nin Orta Asya’da iz
lediği dış politikanın köşe taşlai'i aşağıdaki gibi şekil
leniyor:

ABD eski Sovyet cumhuriyetleri Kazakistan ve 
Azerbaycan’a petrol ve doğal gaz endüstrilerini geliş
melerine yardımda bulunmak istiyor.

ABD, ekonomik büyümeyi sağlayacak olan petrol 
ve gaz endüstrisindeki gelişme yoluyla bu ülkeleri 
Rusya’nın etki alanından çıkarmayı hedefliyor.

ABD hükümeti Orta Asya’da petrolün işlenmesi
ne ve petrolü Batıya taşıyacak olan boru hatlarının 
yapımına iştirak eden Amerikan şirketlerini aktif bir 
şekilde destekliyor.

Amerika kendi ithalatını çeşitlendirmek ve pet
rol fiyatlarını düşük seviyelerde tutmak için bu ülke
lerdeki petrolün uluslararası pazarlara taşınmasına 
çalışacaktır.

yatlı bir biçimde -güçlendirmeyi hedefliyor; Bu ne- 
denle petrolün Bakü’den Ceyhan’a taşınmasını ön
gören boru hattı projesini aktif olarak destekliyor.

Rusya
Sovyetler Birliği’nin dağdmasını takip eden bölgesel 
karışıklıklar Hazar denizi havzası ve Orta Asya’nın 
durumunda belirgin değişikliklere yol açtı. Sovyetler

________________________  Birliği’nin çöküşünden
önce Hazar denizi 
İran’a sınırı olmasına 
rağmen bir Rus gölü 
konumundaydı. “Ba
ğımsız ve oldukça mil
liyetçi bir devlet olan 
Azerbaycan-ülkeye gi
ren Batılı petrol şirket

lerinin güçlü desteğiyle- ve yine benzer şekilde ba
ğımsız Kazakistan ve Türkmenistan devletlerinin or
taya çıkışıyla, Rusya Hazar denizi havzasının zengin
liklerinde iddia sahibi olan beş ülkeden yalnızca biri 
durumuna geldi. Dolayısıyla artık bu kaynakları tek 
başına rahatlıkla kullanmaz durumda. Bağımsız Orta 
Asya devletlerinin ortaya çıkışı Rusya’nın güney sı
nırının kuzey istikametinde bin milden fazla içeri çe
kilmesi anlamına geliyordu. Bu yeni devletler geniş 
mineral ve enerji kaynaklarını kontrol ediyor ve bu 
özellikleri nedeniyle yabancı yatırımcdarın ilgisini 
çekiyor.”

Bu enerji kaynakları üzerindeki kontrol meselesi 
Rusya ile ABD arasında içten içe iki boyutu olan bir 
düşmanlığı fitilledi. Birinci boyutu petrol üretimi ve 
Hazar denizinin hukuki durumu hakkındaki sorunlar 
teşkil ediyor. Rusya, Hazar’ın bir iç göl olduğunu ve 
denizler hukukuna konu olmadığını iddia ediyor. Ne
ticede, Hazar’ın kaynaklarının kullanımı bu beş ülke 
arasında bir anlaşmaya tabi olmalı Rusya’ya göre.

Azerbaycan ve Kazakistan Hazar’ın yalnızca bir 
deniz olduğunu ve ulusal bölgelere ayrılması gerekti
ğini söylüyorlar. ABD de aynı görüşte ve bu konuyla 
ilgilenmesi için bir kurumu görevlendirmiş durumda. 
ABD Dış İşleri Bakanlığında uluslararası enerji poli
tikası direktörü olan Glen Rase Mart 1995’te şunları 
söylüyordu: “bölgedeki her bir ülke kendi ekonomik

Ekonomik düzeyde, bu ülkelerdeki petrol 
endüstrisinin gelişmesi Amerikan inşaat ve 
petrol şirketlerine yatırım imkanları anla
mına gelecek. Siyasi olarak, BM bu yeni ve 
önemli enerji kaynaklarını kontrol edecek.
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kaynaklarını çıkarları doğrultusunda kullanma ve 
geliştirme hakkına sahiptir... ve bu konuda hiçbir 
yanlış anlama olmamalıdır. ABD güvenlik konusun
daki çekinceleri anlayışla karşılayacaktır ancak her
hangi bir etki alanı oluşturulmasına karşıdır. ABD 
bizim şirketlerimizi ve çıkarlarımızı savunacaktır.” 
Amerikan hükümeti bu bağlamda Hazar denizi çev
resindeki eski Sovyet cumhuriyetlerindeki petrol 
üretimini gerçekleştirecek olan özel şirketleri destek
lemeye devam ediyor. ABD Hazar enerji kaynakları
nın kontrolünü Rusya’ya bırakmak istemiyor ve bu
nun için mümkün olduğunca direnecek.

Diğer yandan Rusya, “bir yandan Hazar petrol sa
halarının geleneksel etki alanından çıkarılması giri
şimleriyle yakından ilgileniyor; bir yandan da bu sa
haların Batılı finansal bankacılığın ve ilgisinin Sibir
ya ve Uzakdoğu’daki kendi petrol sahalarından çeki
leceği ve pazarın bir kısmını ele geçireceği korkusu 
duyuyor. Hazar petrolleri konusundaki rekabette 
Rusya hem jeopolitik konumunun erozyona uğradı
ğını hem de kilit ekonomik kaynakları ve potansiyel 
getirilerini yavaş yavaş kaybettiğini görüyor.”

Moskova’nın ilk atağı ise Bağımsız Devletler Or
tak Kalkınması çalışmasını güçlendirmeye çalışması 
oldu ancak bu konuda başarı sağlanamadı. Rusya 
şimdilerde rakipleri ile mücadele etmenin yollarını 
arıyor. Bu bağlamda Rusya, Azerbaycan ile Kazakis
tan’ın Hazar’daki iddialarının önünü kesmek için 
İran ile işbirliği yaptı ve Türkiye’yi saf dışı bırakmak 
için Burgaz-Alexandroupolis boru hattının yapımına

iştirak etti.
Eski Sovyetler Birliği’nde petrol ve gaz ihracatı 

ulusal çıkarların korunması amacıyla pek az kullanı
lıyordu. “Bu ihracatlar yalnızca ülkenin sahip olduğu 
para biriminin değerini düşüren şeyler olarak görülü
yordu. Bu yaklaşım değişiyor gibi. Rusya enerjinin 
oynayabileceği jeopolitik rolün daha bir farkında gö
rünüyor. Ve sahip olduğu petrol ve gaz gücünü dış 
politika amaçları için bir dayanak olarak görüyor.”

Şurası açık ki; Rusya’nın masaya davet edilme
mesi halinde herhangi bir oyun oynanamaz. Rus
ya’ya masada bir sandalye vermekse; Rusya’ya “hem 
boru hattı yapımı ve işletimi hem de petrol işlenme
si konularında eşit katılımı” anlamına gelecek.

Sonuç Yerine:
Balkanlar ve Türk-Yunan İlişkileri

Orta Asya petrolünün jeopolitiği, Balkanlardan 
Ege’ye oradan Doğu Akdeniz’e kadar Türk-Yunan 
ilişkilerini çok geniş bir bağlamda etkileyecek. Tür
kiye, Kafkaslar ve Orta Asya’ya yakınlığı, mevcut 
boru hattı şebekesi, Ceyhan’da büyük bir rafineri ve 
limanın varlığı ve ABD’nin siyasi desteği gibi strate
jik avantajları üzerinde durarak Hazar denizi enerji 
kaynakları için yegane çıkış yolunun Bakü-Ceyhan 
boru hattı olduğu konusunda aktif bir şekilde baskı 
yapıyor.

Türkiye, A BD ’nin Soğuk Savaş stratejisinde Or
tadoğu, Balkanlar ve Orta Asya’da merkezi bir ülke
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olma konumunu bugünlerde yeniden tesis etmeye 
çabalıyor. 1995 tarihli bir Pentagon raporu ABD’nin

yapımı S-300 uçaksavar füze sistemi satın alması kar- 
şısında alarma geçti çünkü bu ikili Ceyhan’ın strate'

TTurkiye^e bakışını şöyl^özeflîyordu: “Tüîkîy^ 
N A TO , Balkanlar, Ege, Irak’a yaptırımlar, bağımsız 
Türki cumhuriyetlerle ilişkiler, Ortadoğu’da barış ve
Orta Asya petrolü için geçiş yolları gibi konuları da 
içinde barındıran Avrasya kıtasındaki hemen hemen 
her konuda ABD için son derece önemlidir.”

Brezinski Orta Asya’ya gönderme yaparak şunları 
söylüyor: “Türkiye Karadeniz havzasının istikrarını 
sağlıyor, Kafkaslarda Rusya’yı dengeliyor, her şeye 
rağmen İslami köktenciliğe yönelik bir karşı kutbu 
simgeliyor ve N ATO halkasının güney ucunu temsil 
ediyor. İstikrarsız bir Türkiye Balkanların güneyinde 
daha yoğun şiddetin yolunu açarken, Kafkasların 
yeni bağımsız devletleri üzerindeki Rus kontrolünün 
yeniden hakim olmasını beraberinde getirecektir.” 
İstikrarlı ve bağımsız bir güney Kafkasya ve Orta As
ya isteyen ABD yönetimi bir yandan Türkiye’yi güç
lendirmeye karar verirken diğer yandan Amerika- 
Iran ilişkilerini geliştirmenin yollarını arıyor. Bu 
nedenle ABD, Türkiye’nin A B ’ye yaptığı son aday
lık başvurusunun kabulünde ve bir Avrupa devleti 
kabul edilişinde aynı zamanda iç politikanın dra
matik bir biçimde(!) İslami yönelişinin engellen
mesinde ağırlığını koydu. ABD Türkiye’yi bir strate
jik ortaklık fikri için teşvik etmek amacıyla Hazar 
denizinin ve Orta Asya’nın geleceği ile ilgili Ankara 
ile sürekli temas halinde oldu. Amerika ayrıca, Tür
kiye’nin Hazar denizi havzası enerji kaynaklarına tek 
çıkış yolu olarak gördüğü ve şiddetle istediği Bakü- 
Ceyhan petrol boru hattı inşasını da güçlü bir biçim
de destekledi.

Türkiye bu isteklerini gerçekleştirebilmek için 
petrolü Rusya’nın Novorossisk ile Gürcistan’ın Sup
sa limanına taşıyacak ve gemi yoluyla Karadeniz, 
Boğazlar ve Ege’den Akdeniz’e oradan da Batıya 
götürecek olan kuzey ve batı güzergahlarının yerini 
almayı deniyor.

Türkiye boğazların kontrolünün verdiği kuvvet
le, bu seçeneklere boğazların artan tanker trafiğiyle 
baş edemeyeceği gerekçesiyle sorun çıkarmaya 
çalışıyor. Boğazlarda Türkiye tarafından öne sürülen 
problemler Rusya, Bulgaristan ve Yunanistan’ın bir
likte getirdiği Burgaz-Alexandroupolis boru hattı 
teklifi ile bertaraf edilmeye çalışılıyor. Ancak Tür
kiye bu girişimi engellemek amacıyla bölgeyi istik
rarsızlığa sokmayı göze alabilir.

Türkiye ve ABD, Kıbrıs Rum Kesimi’nin Rus

Tık olarak tam karşısındaki Kıbrıs’ta ya da çevresinde 
olası bir krizin petrol boru hattı hakkındaki mevcut 
endişeleri artıracağına ve fizibiletisini tehlikeye
atacağına inanıyor.

Orta Asya’da ve boru hatlarının seçimindeki 
gelişmeler diğer faktörlerle birlikte Türk-Yunan an
laşmazlığında ilişkilerin yeniden kazananı olmayan 
bir oyun halini almasında bir katalizör rolü oy
nayabilir. Eğer çoklu bir petrol boru hattı güzergahı 
formülü benimsenirse ABD, Türkiye ve Yunanistan 
bu durumda ortak çıkarları paylaşacaklar. Üçlünün 
amacı, Burgaz-Alexandroupolis boru hattı için 
Ege’de ve Kıbrıs’ta; Türkiye’nin Ceyhan projesi için 
yine Ege’de gerilimin azaltılmasını sağlamak olmalı. 
Düşmanlıkların yeniden alevlenmesi hem iki tarafın 
hayati çıkarlarına zarar verecektir hem de bütün bir 
Kafkasya’daki enerji kaynaklarına yapılması plan
lanan Amerikan ve Avrupalı yatırımları bal
talayacaktır.

Son Mütalaalar

Enerji kaynakları Avrasya’nın jeopolitik haritasını 
yeniden şekillendiriyor. Petrol kaynaklarının iş
letimi üzerindeki nihai kontrol ve nihai boru hattı 
güzergahları Rusya, Türkiye ve Orta Asya ül
kelerinin siyasi ve ekonomik geleceklerini; İran’ın 
bölgedeki konumunu ve Batı ile olan ilişkilerini; 
ABD,Rusya ve Çin stratejik üçgeninin durumunu 
belirleyecek ve Basra Körfezi petrolüne olan bağım
lılığı azaltması yönüyle de stratejik sonuçlara yol aça
cak.

Nihai boru hattı güzergahlarının önemi Rus 
gazetesi îzvestiya tarafından şu şekilde özetlenmiş: 
“Orta Asya bağımsız cumhuriyetlerinden dünya 
pazarlarına taşınacak petrolün izleyeceği güzergah 
karar aşamasına geldi. Bu mücadeleyi kazanacak 
olan taraf yalnızca yıllık geçiş ücreti olarak milyarlar
ca dolar kazanmayacak. Asıl kazanç ise önümüzdeki 
yüzyılda bütün bir Kafkaslar ve Orta Asya bölgesin
de en önemli jeopolitik etkinliği sağlayacak olan 
petrol boru hatları üzerindeki kontrol olacak.” ■

Not: I.I .R ’dan çevrilmiştir.
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ABD’NİN İSRAİL’E YARDIMI 
KONUSUNDAKİ GERÇEK YALANLAR

RICH ARD  H . CU R TISS  
Türkçesi: Deniz Öztürk

Y
ıllardır Amerikan medyası “İsrail 1.8 milyar 
dolar askeri yardım aldı” ya da “İsrail 1.2 mil
yar dolar ekonomik yardım aldı” şeklinde ha- 

berler yayınladı. Bu iki haber de doğruydu aslında. 
Fakat bu haberlerde belirtilen rakamlar A BD ’nin îs- 
rail’e yaptığı yardımların gerçek miktarını kesinlikle 
yansıtmıyor; dolayısıyla yalan haberler bunlar; doğru 
yalanlar.

Geçenlerde Amerikalılar “İsrail yıllık 3 milyar 
dolar Amerikan dış yardımı alıyor” haberini okuma- 
ya ve duymaya başladılar. Bu doğru, fakat aynı za
manda yalan. Problem şu: İsrail, sadece bir yıl içinde 
dış yardım bütçesinden aldığı 3 milyar doların yanın
da, diğer Amerikan federal bütçelerinden en azından 
525,8 milyon dolar ve 2 milyar dolar da federal kredi 
garantisi alıyor. Böylece Amerika’nın bir yıl içinde 
İsrail’e olan toplam hibe ve kredi garantileri
5,525,800,000 dolar olmuştur.

Kongre’nin dış yardım miktarını belirlemesine 
rağmen bu yardımın üçte birden fazlasının nüfus ve 
yüzölçümü olarak Hong Kong’dan daha küçük olan 
bir ülkeye gittiği gerçeği belki de hiçbir zaman Sena- 
to’da ya da Temsilciler Meclisi’nde zikredilmiş değil
dir. Bu bir nesilden daha fazla bir zamandır böyle sü
rüyor.

Belki de Kongre’nin İsrail’e her yıl verilen toplam 
tutar konusunda şüphe duyan yegane üyeleri bu tuta
rı kendileri onaylayan az sayıdaki ayrıcalıklı üyeler
dir. Ve ilgili komitelerin neredeyse bütün üyeleri Ya
hudi’dir. İsrail’in Washington lobisi ya da Amerikan- 
İsrail Halkları İşleri Komitesi (AlPAC) tarafından 
düzenlenen büyük kampanya bağışlarını alırlar. 
Kongre’nin bu komite üyelerine çalışmaları için para 
verilir, konuşmaları için değil. Onlar da çalışırlar ve 
konuşmazlar.

Aynı durum, Başkan’a, Dışişleri Bakanı’na ve dış 
yardım yöneticisine de uygulanır. Hepsi, Kongre’nin 
kabul ettiği İsral’e yardımı içeren bütçeyi onaylarlar 
ya da yardım miktarını artırırlar, asla azaltmazlar.

Problemleri temelde 1967 savaşında ele geçirdiği 
toprakları komşuları ile barış içinde yaşamak için ge
ri vermeye isteksizliğinden kaynaklanan İsrail, görül
düğü gibi ABD yardımı konusunda özel statüye tabi
dir. Oysa gerçekte İsrail’in ABD yardımına ihtiyacı 
yoktur. İsrail’in 1995’de kişi başı milli geliri 15,800 
dolardı. Bu miktar, kişi başına milli geliri 19,500 do
lar olan İngiltere’nin ve kişi başı milli geliri 18,700 
dolar olan İtalya’nın altında, kişi başı milli geliri 
15,400 dolar olan İrlanda’nın ve 14,300, dolar olan 
İspanya’nın üstündedir.

Bu dört Avrupa ülkesinin hepsinin ABD’de ol
dukça önemli miktarda göçmenleri var. Fakat hiçbi
ri ABD dış yardımı için lobi faaliyeti yapacak etnik 
bir grup oluşturmamıştır. Bunun yerine hepsi de dün
yanın daha talihsiz diğer bölgelerine ekonomik geliş
meyi sağlamak ve acil yardım işleri için para ve gö
nüllü gönderirler.

İsrail’in yapılan yardımın her ne suretle olursa ol
sun aksamaması ve ülke- içinde bu konudaki tartış
maları engellemek için İsrail ve destekçilerinin 
ABD’de kurdukları lobi, 15 milyon dolar bütçesi, 
150 çalışanı, her kongre üyesini kişisel olarak yılda 
bir ya da iki defa ziyaret eden 5 ya da 6 kayıtlı lobici
si ile A lPA C’ın ötesine uzanır.

A lPA C ’a dönmek gerekirse... Bu kuruluş, temel
de yaklaşık 52 ulusal yahudi örgütünün İsrail’in fay
dasına olan çabalarını koordine etmek için kurulmuş 
bir çatı kuruluş olan Büyük Amerikan Yahudileri Ör
gütleri Başkanları Konferansı’nın kaynaklarını kulla
nabilir.
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Bu örgütler arasında devamlı 
bir şekilde İsrail’e Amerikan ya-
hudılerinden akışınıziyaretçi 
organize eden Siyonist kadın ör
gütü Hadassah, geleneksel orta- 
ntn solu Yahudi Mainstream 
üyeleri arasında İsrail desteğini 
harekete geçiren Amerikan Ya
hudi Kongresi ve aynı rolü bü
yümekte olan “orta yol”cu ve 
ortanın sağı Yahudi topluluklar 
için oynayan Amerikan Yahudi 
Komitesi vardır.

Belki de bu grupların arasın
da en tartışmalı olanı B'nai 
B'rith's Anti-Defamation Le
ague (ADL)dir. Başlangıçtaki 
çok övgüye değer hedefi Ame
rikan Yahudilerinin vatandaşlık 
haklarını korumak olmasına 
karşın ADL, geçen nesilden beri 45 milyon dolarlık 
bütçesi ile çok iyi fonlanan ve komplocu bir nefret 
grubuna indirgenmiştir.

1980’lerde daha sonra Başkanlar Konferansı’nda- 
ki başkanlıkla görevine devam eden Seymour 
Rich’in başkanlığı zamanında ADL, Yahudi anne ba
baları Amerikan üniversite kampuslerinde artan 
Arap varlığının çocukları üzerinde olduğunu iddia 
ettiği negatif etkileri haber veren yıllık iki para top
lama belgesini yaygınlaştırmak için kuruldu.

Geçenlerde, FBl’ın ADL’nin Los Angeles ve San 
Francisco bürolarına yaptığı baskınlarla bir ADL aja
nının San Francisco polis departmanından çalınan 
dosyaları satın aldığı ortaya çıktı. Ayrıca ADL gizli 
dosyalarına Arap-Amerikalılar, Afro-Amerikalılar, 
ayrılıkçı olmayan gruplar, barış ve adalet grupları 
arasına sokulmuş bilgi veren kişilerce derlenen yasa
dışı olarak hazırlanmış ve elde edilmiş materyaller 
eklendiği anlaşıldı.

ADL’nin bu gruplara sızan mensupları bu gruplar
ca organize edilmiş programlardaki konuşmacıları ve 
dinleyici üyelerinin isimlerini ve sözlerini not almış
lardır. ADL ajanları bu programlara katılan kişilerin 
plaka numaralarını bile kaydetmişlerdir.

Tüm bu olup bitenler dolayısıyla önemli suçlular
dan birisi cezalandırılmaktan kurtulmak için 
ABD’den kaçmış ve bu kişiye kayda değer bir ceza ta
yin edilmemiştir. Ayrıca hiçbir zaman hapse giren ya 
da para cezası alan da olmamıştır.

Bir yazarın Ortadoğu Sorunları Washington rapo

runda yayınlanan bir makalesinde gösterdiği gibi, 
AIPAC’ın, “düşmanlar”ının dosyalarına sahip olma
sı sürpriz değildir. Bu dosyalar Steven Emerson ve di
ğer sözde “terörizm uzmanları” gibi İsrail taraftarı ga
zeteciler ve kara çalınacak, ihbar edilecek, kara liste
ye alınacak kimselerin akademik ya da gazetecilik 
alanlarındaki rakipleri tarafından kullanılmak için 
derlenmiştir. Asla gösterilmeyen, bu karalayıcı mal
zemenin kaynağının A IPA C’ın Princeton Üniversi- 
tesi’nin meşhur oryantalisti Bernard Lewis’in oğlu 
Michael Lewis yöneticiliğindeki “muhalefet araştır
ma” departmanı olduğu gerçeğidir.

Sonuç olarak çok az bir kısım dışında Temsilciler 
Meclisi ve Senato’nun 535 üyesi İsrail’e yardım ya da 
ABD’nin Ortadoğu politikasının diğer yönleri oyla
maya sunulduğunda A lPA C ’ın talimatları doğrultu
sunda oy verirler.

AIPAC’ın politik hareket komiteleri ağı konu
sunda çok özel bir şey daha vardır: Neredeyse hepsi
nin ismi aldatıcıdır. Philedelphia’daki Delaware Va
disi.İyi Yönetim Demeği’nin, Califomia’daki İyi Yö
netim için San Franciscolular’ın, Arizona’daki Kak
tüs Politik Hareket Komitesi’nin, Wisconsin’deki 
Beaver Politik Hareket Komitesi’nin ve hatta New 
York’taki Icepac’ın gerçekten kalın bir örtü altında
ki İsrail taraftarı gizli örgütler olduğunu kim bilebilir?

AIPAC^n İzlerini Gizlemek

Aslında kongre üyeleri seçim kampanyaları beyanla
rında aldıkları katkıları listelediklerinde bunu, Fede-
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rai Seçim Komisyonu için hazırlamaları gerektiğini 
biliyorlar. Fakat onların seçmenleri bu beyanları 
okuduklarında bunu bilmiyorlar. Böylece diğer çıkar 
gruplarından hiçbiri herhangi bir adayın seçim kam- 
panyasına İsrail lobisinin koyduğu kadar “ şiddetli 
para” koyamadığı için diğer hiçbir çıkar grubu izleri
ni gizlemek için böyle ayrıntılı işlere girişmezler.

Washington’un en korkulan özel çıkar lobisi olan 
AIPAC, Kongre üyelerine rüşvet vermek veya gözle
rini korkutmak için nasıl hem havuç hem de sopa 
kullandığını gizleyebiliyorsa da bütün sonuçları giz
leyemiyor.

Herhangi biri onların Kongre’deki temsilcilerine 
Kongre Kütüphanesinin yan kuruluşu olan Kongre 
Araştırma Servisi tarafından hazırlanan ve İsrail’in 
1949 mali yılından 1996 mali yılına kadar toplam 
62,5 milyar dolar dış yardım aldığını gösteren grafiği 
sorabilir. Yine isteyen kişiler, ABD Uluslararası G e
lişim Ajansı Kütüphanesini Virginia/Rossiyn’de zi
yaret edebilirler ve aynı bilgileri ABD’nin diğer ül
kelere verdiği dış yardım miktarlarını da gösteren 
grafiklerle birlikte görebilirler.

Ziyaretçiler, 1949-1996 yılları arasında ABD’nin 
tüm Sahra altı, Latin Amerika ve Karayip ülkelerine 
toplam yardımının küçücük İsrail’e olan yardımla 
neredeyse aynı miktar olan 62,497,800,000 dolar ol
duğunu kesinlikle öğreneceklerdir.

Washington’daki Nüfus Başvuru Bürosuna göre 
1995 ortalarında Sahra Altı ülkeleri, toplam 568 
milyon nüfusa sahipti. Aldıkları 24,425,700,000 do
larlık dış yardım, kişi başı 42.99 dolara karşılık gel

mektedir.
Benzer bir şekilde Karayipler ve Latin Ameri

ka’daki ülkelerin toplam nüfusu da 486 milyondur. 
Bu ülkelerin aldıkları toplam yardım miktarı
38,254,400,000 dolardır. Bu da kişi başı 79 dolara te
kabül eder.

Aynı periyotta Amerika’nın İsrail’in 5.8 milyon 
insanına yaptığı kişi başına dış yardım 10,775.48 do
lardır. Bu durumda ABD, bir Afrikalıya harcadığı bir 
dolara karşılık bir İsrailliye 250.65 dolar, ABD’nin 
dışındaki batı yarıküresinden herhangi birine harca
dığı bir dolara karşılık olarak ise bir İsrailliye 214 do
lar harcamaktadır.

Şok Eden Karşılaştırmalar

Sadece bu karşılaştırmalar bile insanı şok etmek için 
kafidir. Fakat bunlar gerçeğin bütününden yansıt
maktan çok uzaktır. Özel yazar Frank Collins, Was
hington Report için Kongre Araştırma Servisi’nden 
Clyde Mark ya da diğer kaynaklarca derlenen rapor
ları kullanarak Pentagon’un ya da diğer federal 
ajansların bütçelerinde İsrail için gizlenen fazladan 
kalemleri 1993 mali yılı için hesaplamıştır. Was
hington Report haber editörü Shawn Twing aynı şe
yi 1996 ve 1997 mali yılları için yapmıştır.

Bu araştırmacı-gazeteciler, 1993 mali yılı için 
1.271 milyar dolar,1996 için 355.3 milyon dolar ve 
1997 yılı için 525.8 milyon dolar fazladan miktarı 
açığa çıkardılar. Bu, aynı dönemlerde resmi olarak 
kaydedilen dış yardımın ortalama olarak % 12.2’sini
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ifade eder. Üstelik bu miktarlar tüm fazlalıkları içer- 
mivor olabilir. Bövlece benzer bir % 12.2’lik gizli bir

parayı ödemeye başlaması umulur. Fakat 1983’ten 
beri Kongre tarafmdar\ her dış yardım ödeneğine iliş-

artışın İsrail’in aldığı yardımın üstüne eklendiğini 
varsaymak makul bir davranış olacaktır.

İsrail, 1997 mali yılı için 3.05 milyar dolar, 1998

tirilen sözde Cranston Düzenlemesi, İsrail’e olan 
ekonomik yardımın İsrail’in vadesi dolmuş kredile- 
rinden aşağıda olmamasını sağlamıştır. Kısacası, İsra-

için 3.08 milyar dolar Amerikan dış yardımı almıştır. 
Bu miktarları 19494996 arası aldığı dış yardım tah- 
sisatları(hibe) ve kredilere eklersek 74,157,600,000 
dolara ulaşırız. Gerçek miktara ulaşmak için diğer 
bütçelerden bu miktarın % 12.2’sini eklersek
83.204.827.200 dolar gibi büyük rakamla karşılşırız.

Fakat bu maliyetin tamamı değildir. İsrail’in yıllık
dış yardım payını diğer alıcılar gibi dört eşit taksitte 
almak yerine mali yılın ilk ayında alması da Kong- 
re’nin İsrail için aldığı diğer bir özel imtiyaz kararıdır. 
Bu sayede İsrail bu parayı Amerikan Hazine Bonola- 
rı’na yatırabilmektedir. Bu, İsrail para üzerinden faiz 
alırken İsrail’e verdiği parayı borçlanarak alan 
ABD’nin İsrail’e baştan verdiği paraya faiz ödemesi 
anlamına gelmektedir. İsrail’e erken ödemeden kay- 
naklanan bu faiz toplamına 1.650 milyar dolar daha 
eklememize neden oluyor. Böylece toplam miktar
84.854.827.200 dolara ulaşıyor. İsrail’e toplam yar- 
dim olarak yazmamız gereken miktar bu miktardır. 
Bu, İsrail’deki her adam, kadın ve çocuk için 14,346 
dolar demektir.

Bu rakamın, bugüne kadar 9.8 milyar dolar tutan 
Amerikan hükümetinin İsrail’e verdiği kredi garanti' 
lerini içermediğini belirtmek önemlidir. Bu garanti
ler, İsrail hükümetinin ticari kredilere ödediği faizi 
önemli ölçüde düşürürken özellikle de İsrail hüküme
ti herhangi birini ödemediğinde Amerikan vergi mü
kelleflerine ek sorumluluklar getiriyor. Fakat ne İsra
il’deki tasarruflar ne de Amerikan vergi mükellefleri
ne binen maliyetlerin miktarı belirlenemediğinden 
bu sorumluluklar burada gözardı edilmiştir.

Ayrıca, İsrail taraftarları İsrail’in Amerikan hü
kümet kredilerinin geri ödemelerini hiç geçirmedik
lerini söylemekten yorulmuyorlar. İsrail’in Amerikan 
hükümet kredilerini ödemesi gerekmediğini söyle
mek de aynı ölçüde doğru olabilir. İşin aslı daha ka
rışıktır ve bunu Amerikan vergi mükelleflerinden 
gizlemek isteyenlerce bu şekilde dizayn edilmiştir.

İsrail’e verilen Amerikan kredilerinin birçoğu af- 
fedilmiştir (silinmiştir) ve çoğu da İsrail’in geri öde
mesi gelmeden önce affedileceği açıkça bilinerek ve
rilir. Aslında hibe olan kredilerin kılığını değiştir
mek suretiyle Kongre’nin işbirlikçi üyeleri İsrail’i hi
belere eşlik eden denetimin dışında tutarlar. Diğer 
kredilerde, İsrail’in faizi ödemesi ve nihai olarak ana

il’e verilen Amerikan yardımı ister hibe olsun, ister 
kredi olsun asla hâzineye geri dönmez.

İsrail diğer imtiyazların da tadını çıkarmaktadır. 
Amerikan askeri yardımı alan diğer ülkelerin bu fon
ları Amerikan silahları, mühimmatı ve eğitimi için 
kullanması beklenirken, İsrail bu fonların bir kısmı
nı İsrailli üreticilerce yapılmış silahlara harcayabil- 
mektedir. Ayrıca, İsrail, Amerikan askerî yardımını 
Amerikan ürünlerine harcarken sık sık Amerikan sa
tıcılarına parçaları ya da malzemeleri İsrail’li üretici
lerden satın alması şartını getirmektedir. Böylelikle 
İsrail’i! politikacıların kendi üreticileri ve ihracatçı
larının süreç içerisinde kendilerini Amerikan yardı
mına daha az bağlı kılacağını söylemelerine rağmen 
aslında İsrailli üretici ve ihracatçdar şiddetle Ameri
kan yardımı ile sübvanse edilmektedir.

ABD’den Sonra İsrail’e En Fazla 
Yardım Yapan Ullce; Almanya

Bu çalışmanın sınırlarmın dışında olmasına rağmen 
İsrail’in başka ülkelerden de dış yardım aldığını be-
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lirtmek önem taşıyor. ABD’den sonra İsrail’e en çok 
ekonomik ve askeri yardım yapan ülke Almanya’dır.

Almanya’nın yardımındaki en büyük bileşen 
uzun bir süredir Nazi katliamının kurbanlarına yapı
lan tazminatlar şeklindedir. Fakat aynı zamanda A l
manya’nın Körfez Savaşı sırasında ve sonrasında İsra
il’e geniş ölçüde askeri yardımı da başlamıştır. Ve çe
şitli Alman eğitim ve araştırma fonlarının önemli bir 
bölümü İsrail kurumlarına tahsis edilmektedir. Bu 
kategorilerde Almanya’nın İsrail hükümetine, fertle
rine ve özerk kuruluşlarına yardımları olan 31 milyar 
dolar ya da kişi başı 5.345 dolar ile birlikte Amerika 
ve Almanya’nın toplam kişi başına düşen yardımları
20,000 dolara ulaşmaktadır. İsrail vatandaşlarının 
% 20’sinden fazlasını oluşturan Müslüman ve Hıristi- 
yanlara çok az fon aktarıldığından bu yardımdan İs
rail’in yahudi vatandaşları tarafından alınan fayda 
önemli ölçüde fazla olacaktır.

İsrail’e Yapılan Yardımlarm Amerikan Vergi 
Mükelleflerine Gerçek Maliyeti

İsraillilerin Amerikan yardımından gerçekten al
dıkları miktar, bu yardımı sağlamak için Amerikan 
vergi mükelleflerinin katlandıkları maliyetten önem
li ölçüde düşüktür. En büyük fark şudur: ABD bütçesi 
uzunca bir süredir açık verdiği için ABD’nin İsrail’e 
verdiği yardımın her doları ABD hükümetinin borç
lanması ile elde edilmektedir.

1991 Aralık-1992 Ocak nüshalı Washington 
Report’daki bir makalede Frank Collins, 1949’dan 
beri her yıl için en yaygın olan faiz oranlarını kul
lanarak bu faizin maliyetini tahmin etmiştir. Ben bu 
rakamı geçmiş yıllar için çok az bir rakam olan %5 
faiz oranını kullanarak güncelledim ve miktarı yalnız 
hibe şeklindeki tahsisler için sınırladım, kredi ve

kredi garantilerini katmadım.
İsrail’in ABD’den 1949’dan beri hibe, kredi ve 

mal şeklinde aldığı 84,8 milyar dolar, ABD’ye faiz 
olarak 49,936,880,000 dolar daha maliyet getirmek
tedir.

İsrail’in ' Amerikan vergi mükelleflerine mesela 
Mısır’ın 1979’da İsrail’le barış yapmasından beri 
(1979’dan önceki 26 yılda ABD’nin Mısır’a 4.2 mil
yar dolar olan yardımı ile karşılaştırılırsa) Mısır’a 
verilen 45.6 milyar dolarlık Amerikan yardımının 
çoğu ya da hepsi gibi birçok diğer maliyeti de vardır. 
Amerika’nın Mısır’a yardımı İsrail’e olan Amerikan 
yardımının üçte ikisinde sabitlenerek yıllık ortalama 
2.2 milyar dolar olmaktadır.

Ayrıca A BD ’nin, İsrail Filistinlilerle ve bütün 
Arap komşuları ile yarım yüzyıldır kavga etmeye 
devam ederken tartışmasız bir şekilde İsrail’i destek
lemesinin kendisine çok büyük politik ve askeri 
maliyetleri de olmuştur. Ek olarak, İsrail kurulduğun
dan beri yaklaşık yarım yüzyıldır Amerikan 
Yahudileri tarafından İsrail’e yaklaşık 10 milyar 
dolarlık kredi garantisi ve belki de 20 milyar dolarlık 
vergi istisnası sağlanmıştır.

Bütün bu fazladan maliyetler göz ardı edilse bile 
Amerika’nın İsrail’e 1949’dan 1998’e kadar 84.8 mil
yar dolar yardımı ve bu parayı borçlanmak için 
ABD’nin ödediği faiz. Amerikan vergi mükellef
lerine, enflasyona göre düzenleme yapılmadan 134.8 
milyar dolara malolmuştur. Veya başka bir bakış 
açısından ele alırsak 5.8 milyon İsraillinin her 
birinin Amerikan hükümetinden 31 Ekim 1997 
itibarı ile aldığı yaklaşık 14,630 dolar yardım. 
Amerikan vergi mükelleflerine İsrailli başına 23,240 
dolara malolmuştur.

Amerikan vergi mükelleflerinden kaçının ken
dilerinin ve ailelerinin Amerikan hâzinesinden İsrail 
vatandaşı olmayı seçmiş birinin aldığı kadar para al
dığına inandığını bilmek ilginç olurdu. Fakat bu soru 
Amerikan halkının zihninde asla oluşmayacak bir 
soru çünkü Amerika’nın kartel medyası. Kongre ve 
Başkan sessizlik anlaşmasını devam ettirdiği sürece 
çok az sayıdaki Amerikalı, İsrail’in Amerikan vergi 
mükelleflerine gerçek maliyetini bilecektir.

Emekli bir ABD  dış ilişkiler servisi memuru olan R ich ard  

C urtiss, Washington Repon on the Middleeast Question der

gisinin yayın yönetmenidir. ■
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YAHUDİ NATURA KARTA HAREKETİ
VE SİYONİZM

YIZRAIL DAVID WAYS
ile Röportaj 

Türkçesi: Metin Çığrıkçı

El-Cezire televizyonu program yapımcılarından Ahmed Mansur’un 1 Mayıs 2002 
tarihinde Yahudi Natura Karta hareketi lideri Haham David Ways’la yaptığı röportaj, Siyonizme, 
Yahudiliğe ve İsrail devletine ilişkin oldukça ilginç ve çarpıcı görüşler içeriyor. Bu röportajda Natura 
Karta Hareketi’nin, İsrail’in Filistin’deki l<atliamlarına tepkisini, İsrail devletinin kuruluşuna liarşı 

çıkışını, İsrail işgaline direnen Filistinlileri desteklediğini ve hareketin İsrail’in geleceğine bakışını hayretle
öğrenecek ve okuyacaksınız.

Ahm ed M ansur: Allah’ın selamı ve bereke- 
ti üzerine olsun. Ingiltere’nin başkenti 
Londra’dan “Sınır Ötesi” programının 
yeni bir bölümünde daha sîzlerle bera 
beriz. Yahudi dini liderlerinin büyük 
bir kısmının İsrail ve Siyonizm’i des
teklemesine rağmen bazı gruplar S i
yonist özelliği dolayısıyla İsrail’in 
varlığına karşı çıkıyor ve bu devle
tin Yahudi kültürü ve ilkelerini 
temsil etmediğini vurguluyorlar. Bu 
grupların en büyüğü ve önde geleni 
olan Natura Karta (Şehrin Muhafız 
lan) hareketidir. İsrail’e ve Siyonizm’e 
karşı çıkmasıyla tanınan hareket 1935’de 
kuruldu. Harekete göre Siyonizm Yahudiliğe 
ters düşen şeytanca planların mimarı olup kurulmuş 
olan İsrail devleti de gayrı meşrudur.

Natura Karta hareketinin çeşitli-iktisadi ve sosyal 
örgütlenmeleri mevcuttur, hareketin merkezi 
ABD’nin NewYork şehrinde Broklin’dedir. Hareke
tin ayrıca Tel-Aviv, Kudüs, Avustralya ve çeşitli ül
kelerde temsilcilikleri vardır. Hareket 1948’de 
BM’ye İsrail’in kuruluşuna karşı çıktıklarına gösteren 
bir mektup göndermiş, İsrail devletinin ilan edildiği 
günü “Yas Günü” ilan etmiştir. Bu gün de çeşitli pro
testolar düzenleyerek İsrail ve Siyonizm’i reddeden 
bildiriler yayınlamaktadır.

Natura Karta hareketi son zamanlarda örgütlen
mesine yeniden hız vererek “İsrail’in ortadan kaldırı

lıp yerine Filistin topraklarında bir Filistin 
devleti kurulması, Kudüs’ün de dönüşüm

lü olarak idare edilmesi” yönünde çalış
malarını yoğunlaştırdı. Nitekim Filis

tin İntifadası başladığından bu yana 
Filistinlilere destek gösterileri dü
zenliyor; İsrail’in ırkçı ve kan dökü
cü politikasını protesto ediyor.

Hareketin resmi lideri Haham 
Yizrail David Ways ile Natura Kar
ta Hareketi’nin varlığı ve hedefleri 

hususunda konuşacağız. David Ways 
Amerikalı olup NewYork’ ta yerleşik

tir. Konuyla ilgilenenler geniş bilgi için 
0044207587361 no’lu faksa veya www.alja- 

zeera.net internet adresine müracaat edebilir
ler.

- Haham Ways, merhaba!..
Yizrail David Ways: Selamün aleyküm, teşekkür 

ederim.
M am ur: Aleyküm selam; programımıza katıldı

ğınız için teşekkür ederim. Öncelikle İsrail’in sori za
manlarda Cenin başta olmak üzere Filistin’de gerçek
leştirdiği saldırıları ve katliamları nasıl değerlendiri
yorsunuz?

Ways: Bu olay gerçekten çok üzücü ve çirkin bir 
olaydır.Yahudi halkı da bu gelişmelere çok üzülmek
tedir. Bu maşım insanlara yapılanlar Yahudileri kah
retmiş, onları utandırmıştır. Çünkü Yahudiler A l
lah’tan korkarlar; zira Yahudilik Allah’tan sakınma
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ya dayalı bir dindir. İnançlarımıza ters düşen ve İslam 
alemine karşı düşmanlık demek olan bu çirkin olay' 
lan engelleyemeyişimiz bizi son derece üzmektedir.

M am ur; Yani bu olayları insanlığa karşı işlenmiş 
suçlar, bir nevi savaş suçları olarak görüyorsunuz, öy- 
le mi?

Ways: Evet, kesinlikle! Bunları asla tasvip etmi
yorum. BM kararları bunları savaş suçları olarak ka
bul etmiyor mu? Anlayamıyorum. Filistinlilere yapı
lanlar son derece çirkin suçlardır; liderlerinin abluka 
altına alınması Filistinlileri küçük düşürmektir. İsra
il’in yaptıklarına ister savaş suçu isterse adi suç denil
sin her halükarda yapı
lanlar çok büyük suç
lardır, çirkinliklerdir.

M am ur; Tabi şu da 
bir gerçek: İsrail devle
ti, Filistin’de işlediği 
katliamları, Dünyanın 
Doğulu Yahudileri örgü
tünün lideri Haham ________________________
LJfadya Yusuf ve İsra
il’de bulunan dinci “Sis” hareketi liderinin 19 Nisan 
200rd e güya Tevrat’ın “kendiniz dışındakilere saldı
rın; öfkenizi kabartın” ilkesi (!) doğrultusunda yap
tıkları ortak çağrıya dayanarak gerçekleştirmektedir. 
Yine İsrail Devleti, Başhaham’ın “Araplardan inti
kam alınması, soylarının kurutulması, yok edilmele
ri” yolundaki çağrısına kulak vererek hareket etmiş
tir. Demek oluyor ki İsrail ordusu, hahamların kış
kırtmasıyla, özellikle Doğulu Yahudiler'in Ufadya Yu
suf un tahrikleriyle hareket etmektedir, öyle değil 
mi?

Ways: Müsaadenizle, önce sorunuzun birinci kıs
mına cevap vereceğim. Ufadya Yusuf un. Doğulu Ya- 
hudiler (Safardimler)’in lideri olduğunu belirttiniz, 
bu asla doğru değil. Gerçek şu: Ufadya Yusuf, Siyo
nist İsrail tarafından seçilmiş, İsrail’e hizmet için kul
lanılan, her istediklerini yerine getiren bir uşaktır.

Mansur: Yani, şimdi siz Ufadya Yusuf un Siyo
nizm uşağı olduğunu söylüyorsunuz?

Ways: Evet, o kültürlü, aydın birisi olmasına ve 
Tevrat’ı da çok iyi bilmesine rağmen Tevrat’a muha
lif davranmaktadır. Filistin halkına yönelik son dere
ce çirkin müdahalelerde bulunan Siyonist devletin 
varlığını biz çok tehlikeli buluyoruz. Ufadya Yusuf un 
dedikleri bizi hiç ilgilendirmiyor. İşin özü şudur: 
Ufayda Yusuf İsrail’in tanınmış en büyük hahamla
rından olup Allah’a zıt davranan İsrail’i meşru kabul

Tevrat inançları apaçık ortada; Yahudile" 
rin devlet kurması yasaktır. I. Dünya Sava
şı bir İsrail devleti kurulmasına mani olmak 
için çıkmıştır. II. Dünya Savaşı öncesi Ya- 
hudiler Siyonistlere muhalefet ediyordu.

etmesi asla Yahudiliğin görüşünü temsil edemez.
M am ur; İsrail Allah düşmanı bir devlet, öyle 

mi?
Ways: Kesinlikle öyle; bunun ne anlama geldiği

ni size açıklamam icap eder. Yahudilik binlerce yıldır 
var olan ve Allah’tan Yahudi topluluğuna gönderil
miş Tevrat isimli bir kitabı bulunan bir dindir. Yahu
di milleti de bu kitaba sürekli tabi olmuştur. Kitabı
mız Tevrat’a göre Yahudi ordularına toprak verilmiş, 
ancak zamanla işlenen günahlar yüzünden toprakla
rından sürgün edilmişlerdir. Peygamberlere verilen 
bütün kitaplar hatalarımız yüzünden topraklarımız

dan çıkarıldığımızı an-
-------------------------------------  latır ve biz Yahudiler

bunu çok iyi biliriz. 
Namazlarımızda/duala- 
rımızda bu olayı anla
tan Tevrat’ın ayetleri
ni okuruz. Böyle oldu
ğuna inanmamız itika-

________________________  di bir vecibedir. Bütün
Yahudiler bu sürgünün 

Allah’tan verilmiş bir ceza olduğunu kabul eder; do
layısıyla artık diğer milletlerin içinde onlarla barışık, 
yaşanılan ülkelerin kanunlarına saygılı yaşamamız 
gerektiğine inanırlar.

Siyonizm düşüncesi ortaya atılıncaya dek yüzyıl
lardır böylece inanmaya devam edilmekteydi. Siyo
nizm ve reform hareketiyle beraber Yahudiler, Tev
rat’ın dini hükümlerini terk etmeye başladılar. Oysa 
ki Siyonistler dindar insanlar değillerdir. Theodor 
Herzi ve yandaşları Tevrat’ın ilkelerini kabul etme
yen gayri mütedeyyin kişilerdi. Çünkü Allah’ın emri 
olmasına rağmen Sami ırkına düşmanlık etmek sure
tiyle Yahudileri korumaya çalışıyordu.

M am ur; Bu önemli noktaya tekrar döneceğim. 
Siz şimdi, Siyonist İsrail devleti kurucularının dindar 
olmayan laik kişiler olduklarını söylüyorsunuz. Yani 
onların Yahudiliği korumak yerine Siyonizm’i inşa 
ettiklerini ileri sürüyorsunuz. Madem Yahudiliği refe
rans almıyorlar, öyle ise neden bir başka dini değil de 
Yahudiliği emellerine alet ediyorlar?

Ways; Bu sorunun cevabı gayet basit. Onlar (S i
yonistler) Yahudi olarak doğmuşlardı, ancak diğer 
milletlerden tecrit olmalarını yasaklayan-birlikte ya
şamayı öngören Tevrat hükümlerini değiştirmeye ça
lıştılar. Halk ise bunların yapıp ettiklerini sadece sey
rediyordu ve diğer topluluklardan ayrılmayı da hiç is
temiyordu. İşte bu süreçte Siyonistler Yahudiliği kut
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sal ve ruhi bir din olmaktan çıkarıp laik milliyetçi bir 
ideolojiye çevirdiler. Yani Yahudiliğe göre bir devlet

vel Yahudiler çeşitli tepkiler gösteriyor, Filistin’e gi' 
derek Filistin halkının mağdur edilmesine ve devlet

kurulacak, Yahudi çıkarları öne çıkacak, hiç kimse 
Yahudilere yan gözle bakamayacak. İşte böylesi yeni 
bir Yahudilik anlayışı Allah’a karşı küfürdür.

kurulmasına şiddetle karşı çıkıyorlardı. O dönemler 
hahamlar bir devlet kurmak isteyenleri: “Siz Yahudi'
leri öldürüyorsunuz. Yahudiliği kutsal bir din olmak-

İsrail kurulduğundan beri sürekli protesto 
gösterileri düzenliyoruz ve bu gösteriler İs
rail tarafından şiddetle bastırdıyor; zira 
devleti içten yıkacak bir güç olarak görülü- 
yoruz. Biz savaş yanlısı Yahudiler değiliz.

M am ur: Yani İsrail devletinin kurulmuş olması 
Allah’a karşı küfür/isyan anlamına mı geliyor?

Ways: Evet tamamen öyle! Çünkü Allah bize 
devlet kurmamızı yasakladı: “Bir ceza olmak üzere si
zi devamlı bir çatışma ve ayrılık içine mahkum edi
yorum. Sizin artık bana tevbe etmeniz, bana yaklaş
manız gerekir. Eğer bu yasaklamamı hiçe sayarsanız 
benimle savaşmış olur
sunuz ve her hangi bir 
devlet kurarsanız ger
çekten siz Allah’ın ira
desinin zıddına hareket 
etmiş olursunuz.” dedi.

Mansur: Kurulmuş 
olan İsrail Devleti’nin,
hahamların fetvaları ________________________
ve desteğine rağmen
Allah’a muhalif olduğunu söylüyorsunuz. Ufayda 
Yusuf ve diğer hahamların Arapları alçak kabul et
tiklerini, onlara merhameti haram ilan ettiklerini, si
lahlarla bombalarla yok edilmeleri emrini verdikleri
ni ileri sürüyorsunuz. Dolayısıyla İsrail ordusunun, 
hahamların bu tahrik ve çağrılarını uyguladığını id
dia ediyorsunuz. Peki, şu anda koalisyon hükümetin
de bazı dinci partiler bulunmaktadır. Bunlar Tev
rat’ın hükümlerini bilmiyorlar mı ki hahamların 
böylesi tahriklerine, saptırmalarına karşı durmuyor
lar?

Ways: Bakın konuşmamın başında İsrail’in bir 
din devleti değil, Siyonist devlet olduğunu vurgula
mıştım. Bu devlet Tevrat’ı göstermelik olarak kabul 
ediyor, bazı sembolik icraatlarda bulunuyor; zaten ge
nel kanun düzeni de Tevrat’a aykırıdır. Buna rağmen 
Yahudilerin desteğini alabilmek için yaptıklarına 
Tevrat’ı referans gösteriyorlar ve hahamlara rüşvet 
vererek fetvalar alıyorlar.

Bir başka gerçek de şu! Tevrat inançları apaçık 
ortadadır, devlet kurulması yasaktır. Zaten Birinci 
Dünya Savaşı da bir İsrail devleti kurulmasına mani 
olmak için çıkmıştır. İkinci Dünya Savaşı öncesi de 
Yahudiler Siyonistlere muhalefet ediyorlardı. Safar- 
dim ve Eşkenazi gaiplarının hepsi Yahudi olup böyle 
bir devletin Allah’a karşı gelmek olduğunu çok iyi 
biliyorlardı. Bu yüzden İsrail devleti kurulmadan ev-

tan çıkarıp devlet dinine dönüştürüyorsunuz, halkı 
da lâikleştiriyorsunuz. Bu başınıza çok büyük musi
betler getirecektir.” diye uyarıyorlardı. Ancak Siyo
nizm’e tabi olan hahamlar ses çıkarmayınca Siyonist- 
lerin azgınlık ve tahrifatları hiç durmadı. İlginç olan 
bir nokta da Siyonizm’e tabi olan yüz binlerce insan 
aslında başlarına geleceklerden korunmak amacıyla

Siyonizm’i destekliyor.
-------------------------------------  M ansur: Böyle

davranan hahamlar 
hakkında, özellikle 
Ufadya Yusuf gibi 
Arapları vahşiler ola
rak gören ve onların 
yok edilmelerini iste
yen hahamlar hakkın
da neler düşünüyorsu

nuz? Ve yine Filistinlilere karşı sert muhalefetiyle ta
nınan Şâs Hareketi ile öûş Emûnim Grubu hakkın- 
daki görüşleriniz nelerdir?

Ways: Ben zaten bu saydıklarınızın hepsinin bü
yük kötülükler işlediklerini vurguladım. Kötülükleri
ni hem Filistin halkına ve hem de Yahudi toplumu- 
na yönelik olarak yapıyorlar. Sonuçta iki halk arasın
da kalıcı düşmanlıklara sebep oluyorlar. Bu düşman
lıkları dalıa İsrail devleti kurulmadan önceden baş
lattılar. Biz sürekli hahamları yaptıklarından vazge
çirmeye çalıştık, ama nafile... Hahamlar Yahudilerin 
dini ruhlarını yok ettiler; adeta onları Tevrat’ın hila
fına dinsizliğe, Allah korkusunu umursamamaya şev
kettiler. Bu durum adam öldürmekten daha tehlike
li; hatta Hitler’in Yahudilere yaptıklarından bile. Zi
ra Almanya’daki Yahudiler baskıya maruz kaldılar ve 
onlar da Filistin’e kaçtılar; ancak burada Yahudilik
lerini terkettiler, işte bir insanın dinsizleşmesi en bü
yük tehlike değil midir?

Mansur: İsrail’den niçin nefret ettiğinizi açıkla
mış oldunuz. Fakat bu dini gruplar, hahamlar nasıl 
oluyor da açıkladığınız üzere Allah’a zıt, Tevrat hü
kümlerine muhalif, gayrı meşru Siyonist bir devleti 
destekleyebiliyorlar ?

Ways: Bunun çok çeşitli sebepleri var. Zaten o 
hahamların tamamı Siyonist’tirler. Siyonistler tara
fından yalan propagandalarla beyinleri yıkanmış.
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Mesela bu topraklara sahip çıkmanın Allah’a giden 
bir yol olduğunu ilan etmeleri gibi. Yine İsrail dev- 
letinin sürekli korkutması, tehditler savurması halkı 
devlete bağlanmaya sevkediyor. İsrail’in tehditleri iki 
bölümden ibaret: Birincisi Sami ırkına sürekli düş
man olunması gerektiği, eğer düşman olmazlarsa Ya- 
hudiliğe karşı çıkmış olacakları tehdidi. İkincisi ise 
eğer ellerindeki toprakları Araplara geri verirlerse 
Arapların kendilerini öldüreceği, zira onların ilkel, 
vicdansız bir millet olduğu tehdidi.

İşte Siyonistlerin ortaya koyduğu en büyük çir- 
kinliklerdir bunlar .Tarihte görüldüğü üzere, gerek 
Yahudi idaresinde, gerek Arapların yönetiminde, ge
rekse Tunus, Irak, Yemen vb. İslam ülkelerinde ve 
dünyanın bir çok bölgelerinde Araplar ve Yahudiler 
birlikte uyumlu yaşamış olmalarına rağmen Araplar 
kötü gösterilerek kurulmuş olan bu devlete sahip çık
maya çağırmaktadırlar. Biz Yahudiler aslında dünya
nın çeşitli bölgelerindeki rahat yaşayışımızı inkar et
miyoruz. Ancak Siyonistler hiç çekinmeden Müslü
manlarla Yahudilerin barışla dopdolu tarihlerini sap
tırarak araya düşmanlıklar yerleştiriyorlar.

Sâs partisi ile Ersuzeks’lerin çoğu çocuklarını as
kere göndermezler, diğer taraftan da Filistin toprak
larını asla terk etmeyecekleririi, Siyonizm’in tek gü
vence kaynağı olduğunu söylüyorlar.

M ansur: öûş Emûnim Grubu ve Ersuzeks, sizin 
gibi gruplar; yine bir çok cemaat mevcut ki bunlar da 
sizin gibi giyiniyor, yaptıklarınızın aynısını yapıyor
lar. Tam bu noktada sormak gerekirse, bunlar nasıl 
oluyor da Siyonist İsrail’i destekleyen ve Filistinlile
re katı düşmanlık yapan gruplar olabiliyorlar? Farkla
rı ne? İsrail devletinin size bakışı ne? Siz neden mu
halif düşünüyorsunuz?

Waysi Biz nasıl İsrail devletine düşman gözle ba
kıyorsak, onlar da bizi çirkin bir düşman kabul edi
yorlar. İsrail kurulduğundan beri sürekli protesto gös
terileri düzenliyoruz ve bu gösteriler İsrail tarafından 
şiddetle bastırılıyor; zira devleti içten yıkacak bir güç 
olarak görülüyoruz. Zaten biz de savaş yanlısı Yahu
diler değiliz. Aslına bakılırsa bir Yahudi’nin yapma
ması gerekenleri yapan Siyonistler de Yahudi değil
dir, bilakis Yahudi düşmanıdır.

M ansur: Ama neticede Filistinliler Yahudiler ta
rafından öldürülüyorlar, sizden başka Filistinlilerle 
savaşan toplum yok ki!

Ways: Siyonizm’le Yahudiliğin apayrı şeyler ol
duğunu söylemiştim konuşmamın başında, unutma
yın. Siyonizm’in uşaklardır bunları yapanlar.

Mansur: Ama Yahudilerin çoğu da Siyonistlere 
tabi oluyorlar ve siz de maalesef hiçbir şeye müdaha
le imkanı olmayan çok azınlıkta bir grupsunuz.

Ways: Önce şunu belirtmeliyim ki, dünyadaki 
Yahudilerin çoğu dindar değildir. Oysa gerçek Yahu
diler dinlerine bağlıdırlar ve Kudüs’te Siyonizm kar
şıtı epeyce Yahudi mevcuttur. Filistin’de yaşamakta 
olan gerçek dindar Yahudiler Siyonizm düşmanıdır
lar. İşin aslına bakılırsa her ne kadar azınlık görülsek 
de fikirlerimizin genel halk tarafından duyularak be
nimsenmesinden ve gerçek Yahudilik inançlarına 
dönerek İsrail devletine desteklerini çekrnelerinden 
korkmaktadır Siyonistler.

M am ur: Siz diyorsunuz ki Yahudiler İsrail’e göç 
etmesinler, hatta buraları boşaltıp geldikleri ülkelere 
geri dönsünler.

Ways: Evet tamamen öyle. Hareketimizin önde 
gelen hahamları hep bu çağrıyı yineliyor ve “Siyo
nizm’in gölgesi altında yaşamamalısınız” diyorlar. Ni
tekim Siyonizm’in varlığını kabul etmeyen binlerce 
insan Londra’ya New York’a gitmek üzere Filistin’i 
terkediyorlar. Yine İsrail’i terketmeyip içten içe S i
yonizm’e karşı mücadele yürüten Yahudiliğe sadık bir 
kulübümüz var.

M ansur: Peki İsrail’e göç eden Yahudiler hakkın- 
daki görüşleriniz nelerdir? Tevrat’a dayandırdığınız 
inançlara göre onlar Allah’a düşman bir devletin 
idaresine girmekle Rabbi gazaplandırmış mı oluyor
lar?

Ways: Evet. Ben yalnızca Tevrat’ın(Allah’ın) 
hükümlerini anlatırım. Bu olanlar tamamen Tevrat’a 
aykırıdır. Yani Filistin’e göç ederek Siyonistlere des
tek vermenin, insanlar aleyhine çalışmanın Allah’ı 
gazaplandırdığını vurguluyoruz. Ayrıca bu Incil’in de 
hükmüdür.

M ansur: Size göre Filistin Filistinlilerindir. İsrail 
ise gayrı meşru bir devlettir. Geçen günlerde Was- 
hington’da katıldığınız bir toplantıda İsrail devleti 
yok edilmeden Ortadoğu’da kalıcı bir barışın müm
kün olmayacağını belirtmiştiniz, hala İsrail’in yok ol
masını istiyor musunuz?

Ways: Evet, biz İsrail’in tamamen ortadan kalk
ması için çağrılarda bulunuyoruz. Oslo ve diğer ant
laşmalarda öngörülen iki devletten biri olarak İsra
il’in varlığının kabulüne tamamen karşıyız. Biz siyasi 
bir hareket değiliz, Tevrat’ın hükümlerine uyuyoruz. 
Buna göre, bölgenin gerçek sahibi Filistin halkına 
rağmen bir devletimizin olmasını son derece mahzur
lu görüyoruz. Ve biz Filistinlilerin idaresinde yaşama-
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yi arzuluyoruz. Siyonist bir devlet bulunduğu sürece 
bölgede kalıcı bir barışın sağlanabileceğine de inan-

bakın Müslümanların bize yaptıklarına” diye feryadı 
koparıyorlar!

mıyoruz!
Mansur: Filistinlilerin İsrail işgaline karşı dire

nişlerini doğru buluyor musunuz? İsrail Filistinlileri

Mansur: Biraz önceki açıklamanızda Yahudile- 
rin Endülüs’te ve İslam devletlerinin himayesi altın- 
da rahat bir şekilde yaşadığını ifade ettiniz. Oysa ki

yok etmeye, evlerini yıkmaya, topraklarını tamamen 
işgale çalışıyor ve Filistinliler de buna direniyor.

Ways: Biz Yahudiler hangi devlet idaresinde 
olursak olalım kanunlarına saygılıyizdir. Yahudilerin 
yaptıklarını sorgulamayız: inanırız ki yöneticiler, 
krallar, Allah’ın elidirler, bunun için de onları sorgu
lamak haddimiz değildir. Ama şu var ki İsrail kurul
duğu andan beri korkularımız başladı, hahamlarımız 
devletle korkutmaya başladılar, itaate zorladılar; böy- 
lece Filistin ve Yahudi halkı için acılı dönem başla
dı. Yaşadıkları baskılara karşı haklarını arayan Filis
tinlilere hiçbir şey söylemiyorum. Çünkü toprakları 
çiğnenmektedir.

Mansur; Namazda yakarmanız ve dualar etmeniz 
Filistinlilerin haklarının iadesi için yeterli mi, Siyo- 
nistlerin işledikleri suçlan durdurabilecek mi?

Ways: Ben Allah’tan korkarım, Müslümanlar da 
aynı şekilde Allah’tan korkarlar. Biz duamızı ederiz, 
Allah ne dilerse o olur. Silahlanmaya devam eden 
İsrail’i Allah yüzüstü süründürecek. Çünkü Filistin
liler yüzde yüz haklılar. Siyonistlerin kendilerini zelil 
edişlerine, hakarette bulunmalarına karşı İntifada’yı 
sürdürmeleri, onurlu ve haklı bir tepkidir. Filistinli
lerin İsrail’i yok ederek tekrar efendi olmaları onların 
en tabi haklarıdır.

M ansur: Niçin çeşitli girişimlerle görüşlerinizi 
haykırmıyorsunuz, toplantılar düzenlemiyorsunuz, 
dolayısıyla etkiniz çok zayıf kalıyor?

Ways: Çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Örneğin 
New York’ta yirmi bin Yahudi’nin katıldığı Siyonizm 
aleyhtarı bir gösteri düzenledik. Gösterinin görüntü
lerini sadece İran televizyonu haber yaptı. Ameri
ka’da hiçbir medya yer vermedi. Amerikan haber ka
nallarının hepsi İsrail’in müdahalesiyle yer vermiyor. 
Aynı şekilde Batılı yayın organlarına da müdahale
de bulunuyor İsrail. Zaten Siyonizm aleyhine konu
şanlar Sami ırkına düşmanlıkla suçlanıyorlar.Oysa 
bizim davamız Siyonistlerle; biz Yahudiler karde
şiz. Yahudi kanı döküldükçe İsrail kuvvetleniyor, 
“haklılık” kazanıyor. Çünkü öldürülen her bir Yahu
di bahane edilerek hem katliamlarına mazeret teşkil 
ediyor ve hem de Batılı devletlerden, varlıklarını sür
dürebilmeleri için destekte bulunmalarını isteyebili
yorlar. Müslümanlar ne zaman bir şeyler yapsa:“İşte

bugün İsrail’de Araplar büyük bir düşmanlığa maruz 
kalıyorlar. Kaldı ki buradaki Yahudiler Arap köken
lidir, Bu duruma ne diyorsunuz?

Ways: İsrail’de bir çok Safardim ve diğer gruplar
dan insanlar var. Bunların hepsi büyük bir minnet
tarlık duygusuna sahipler ve bu duygularını ifade et
meyi arzuluyorlar, ancak sesleri işittirilmiyor. Bu 
memnuniyetleri tarihsel olaylarla anlatan bir sürü ki
tap mevcuttur; bir tanesi Irak kökenli Arap Haham 
Kaddurî Sarün’un kitabıdır. Kaddurî bu kitabını ve 
Siyonizm’in Yahudi halkını ne kötü durumlara dü
şürdüğünü anlatan bir mektubu BM’ye gönderdi. 
Kadduri Sarûn yaptığı açıklamalarında Ben Gurion 
ve diğer Siyonistlerin, “Arapların Yahudilerden nef
ret ettikleri, Yahudi mabetlerini bombaladıkları” vs. 
şeklinde yalan propagandalar yaptıklarını ifade etti. 
BM’ye gönderdiği mektubunda Kaddûri, tarihi ger
çeklerin hiç de böyle olmadığını, dedelerinin Müslü
man çocuklarla, Arapların dedelerinin de Yahudi ço
cuklarla yakından ilgilendiklerini anlattı. Ancak 
1920’lerde önde gelen bir hahamın öldürülüşünü Si- 
yonistler hemen propaganda malzemesi yaparak 
Müslümanların nasıl da Yahudi düşmanı olduklarını 
iddia ettiklerini anlattı mektubunda. El-Halil’de ya
şayan eski bir Yahudi memurun kendisinin burada 
eğitim-öğretimini tamamladığını, Araplar aleyhine 
kışkırtmalarda bulunmalarıyla sıkıntılar başladığını, 
bir süre sonra Arapların da Yahudi ve Siyonistleri ay
nı kefeye koyarak hareket ettiklerini, bu gerilimlerin 
ardından el-Halil’de Yahudi katliamının gerçekleşti
ğini anlattığını ve “bütün bu olaylara Siyonistler se
bep oldu; eğer onlar gelmeseydi hiç kan dökülmeye
cek ve biz hala barış ve huzur içinde yaşıyor olacak
tık” şeklindeki sözlerini aktarır mektubunda.

Mansur; Amerikalı yazar Chris Heylsel: “Haber
ler ve Siyaset” ve “Allah’a İftira” isimli kitaplarında 
Amerika’da yaşayan yetmiş milyon civarındaki Siyo
nist, mesihileri İsrail’i desteklemeye çağırıyor; bun
lara karşı tavrınız nedir?

Ways: Bunlar Siyonistlerin yandaşı olup dünya
nın çeşitli ülkelerinde Siyonistlerin propagandasını 
yaparak Yahudilerin soykırıma uğradıklarını ve bu 
sefer de Müslümanlar tarafından ikinci bir soykırıma 
maruz kalmalarına izin vermeyeceklerini belirtiyor-
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1ar. Yahudilere gösterdikleri sempati için kendilerine 
teşekkür ediyor ve şu ayırımı ekliyorum: “siz Siyo- 
nistlere yardım etmekle kan ve ölüme çanak tutuyor
sunuz. Dünyada Yahudi düşmanlığının gelişmesine 
katkıda bulunuyorsunuz. Bu yaklaşımınızın barışa 
hiçbir katkısı olmayacaktır.” Siyonistlerin iddia etti- 
ği gibi toprak parçasına ihtiyacımız yoktur, bu iddia 
batıldır, böyle bir şeyi kabul etmek zorunda değiliz.

M ansun  ABD’nin İsrail’i desteklemesini nasıl 
buluyorsunuz? Özellikle aşırı sağcı cepheyle ittifak 
edercesine uyguladığı politikalara ne diyorsunuz?

Ways: Bu destekleri sağlayanlar özellikle Ameri
kalı Yahudilerdir. Ben ülkemin (ABD’nin) kanunla
rına saygılıyım ve ülkem aleyhine de konuşmam. 
İran’da yaşayan bir Yahudi de bu yaklaşıma sahip ol
malıdır. Bir Filistin hükümeti kurulduğunda aynı şe
kilde oradaki Yahudi de bunlara saygılı olacaktır. 
Ben şimdi kalkıp ta başkanım aleyhine konuşamam, 
çünkü Amerikalıların en iyisi olduğu için başkanı
mızdır, aleyhine konuşmam Yahudiliğe aykırıdır.

Mansur: Konuşmanızdan anlıyoruz ki, Oslo ve 
diğer antlaşmalarda öngörülen eşit iki devlet formü
lüne karşısınız!

Ways: Evet, böyle bir formül Tevrat’a aykırıdır. 
Kalkıp da bütün bir bölge kendilerine ait olduğu hal
de sadece Filistin’in yarısını Filistinlilere vermek zu
lümdür. Tam tersi, buralardan sürülmüş olan Filistin
liler geri dönmeli ve yönetim onlara ait olmalıdır. 
Mescid-i Aksa da Filistinlilerin mülküdür, yıkılması
nı asla istemeyiz. Zaten böyle bir iddia Siyonizm’in 
kuruntusudur. Bu mukaddes toprakları elde tutmayı 
milliyetçi ve işgalci Siyonist zihniyeti istiyor.

M am ur: New-York’ta yaşayan bir Amerikalı ol
duğunuzu biliyoruz. İsrail aleyhine yürüttüğünüz ça
lışmalar yüzünden İsrail ve Siyonizm taraftarı Ameri
kan güvenlik birimleri tarafından sıkıştırılıyor musu
nuz?

Ways: Biz kanunlara tamamen saygılı vatandaşla
rız. Elhamdülillah, hareketimize her hangi bir baskı 
yok, ancak güvenlik güçleriyle karşı karşıya geliyo
ruz. Genel politika olarak gösterilerimize hükümet 
müsamaha gösteriyor. Hatta Siyonistlerin eylemleri
mizi sabote etmelerine izin vermiyorlar. Oysa ki bu 
eylemlerimiz İsrail’de vahşice bastırılıyor.

M am ur: Müsaadenizle İnternet adresinizi ver
mek istiyorum: www.Notureikarta.org , Rabbi we- 
iss@N otureikarta.org

Ways: Kudüs’teki Ersûzkesiyye Yahudilerine yö
nelik hahamlarımız bir bildiri yayınladılar. Kısaca

alıntı yaparsak bildiride şunlar yer alıyor:

“Çirkinlikler ve vahşiliklerle dolu Araplara karşı 

yürütülen saldırılar Yahudi halkının aleyhine son de

rece tehlikeli bir hava yaratıyor. Ersûzkesiyye Yahu

dilerinin icra ettiği bu çirkin tahripkar eylemler bü

yük raliatsızlıklara sebep oluyor. Siyonistler bunları 

desteklerken tahrikçiler bizim tavır koymamızı da 

engelliyorlar. Haham Fişer ve Hârîşter konuşmala

rıyla Siyonistleri övüyor, cesaretlendiriyorlar.”

M am ur: Siyonist Yahudilere karşı olduğunu

söylediğiniz Yahudilerin sayısı ne kadar?

Ways: İsrail Devleti kurulduğundan beri altmış 

bin mektup yazıldı. Filistin’de, A BD ’de, İngiltere’de, 

Avustralya’da, Brezilya’da bulunan Siyonizm karşıtı 

okulların çeşitli yayınları da mevcut olup bütün 

amaçları Siyonizm’le mücadele edip Müslümanlarla 

Yahudilerin aslında düşman olmadıklarını vurgula

mak, Arapları Siyonistlerden korumaktır.

M am ur: Mu’tasım İsa Barraz İnternet sitesinde 

diyor ki, aslında Siyonistlerle Yahudiler arasında hiç

bir fark yok; adeta insanlarla alay ediyorlar ve yalan 

söylüyorlar; bu iddiaya ne dersiniz?

Ways: Ben böyle bir yakıştırmayı üzüntüyle karşı

lıyorum. Eğer Tevrat’ın hükümlerini incelerseniz, 

Yahudilerin hiç de Siyonistlerle aynı düşünceye sa

hip olmadıklarını görürsünüz. Gerek İkinci Dünya 

Savaşı öncesinde Almanya’daki haham Hirş’in ve 

gerekse diğer büyük hahamların açıklamalarına bakı

lacak olursa, hepsi de Siyonizm karşıtıdırlar. Siyonist 

rejimde yaşıyoruz, ama kesinlikle bu rejimi değiştir

meye çabalıyor ve Filistinlilere üzülüyoruz.

M am ur: Son olarak şunu sorayım: İsrail’in gele

ceğini nasıl görüyorsunuz?

Ways: Bu soruyu sorduğunuza çok sevindim; şu

rası bir gerçek ki, Allah’a muhalif olan İsrail Devleti 

mutlaka yok olacaktır, çünkü Allah böyle bir devle

ti istemiyor. Biz Mesih İsa’nın dönüşünü bekliyoruz. 

Tevrat’a göre bütün ümmetler birlikte yaşayabilecek

ler, inançlarımızı herkes paylaşacak ve Allah’a hiz

met edeceklerdir.

M am ur: Sayın Haham Yizrail David Ways, prog

ramımıza katıldığınız için size ve şahsınızda bütün ar

kadaşlarınıza çok teşekkür ederim. ■
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b ir  CHOMSKY PORTRESİ

H E D JY E T U L L A H  d e n i z

M üzmin muhalif Amerikalı dilbi 
limci Noam Chomsky, 12 ve

13 Şubat tarihleri arasmda 
İstanbul’da iki konferans verdi.
Ağırlıklı olarak medya, savaş, terör 
ve Amerikan müdahaleciliği üze
rinde duran Noam’a duyduğumuz 
ilgi (bir entelektüele...) görülme- 
miş boyuttaydı.

İstanbul’a geldiği gün ayağı
nın tozuyla The Marmara 
O tel’inde verdiği konferansa ilgi o 
kadar büyüktü ki, konferansa gelip 
de salona giremeyenleri dağıtmak 
için emniyet güçleri devreye girmek 
zorunda kalmışlardı.

Akademik çalışmalarını temelde dilbilim 
üzerinde yoğunlaştıran ve dilbilimde Chomsky Dev
rimi olarak adlandırılan bir devrim yapan Chomsky, 
dünyada daha çok politik analizleriyle tanınıyor.

12 Şubat’ta The Maramara’da Chomsky için ge
lenlerin oluşturduğu görüntü doğrusu görülmeye de
ğerdi. Zengin-fakir, bilgin-cahil ikilemleri aklıma 
geldi ve gelişmiş diye tanımlanan ülkelerin açlık ve 
sefalette olan ülke insanlarına yaptıkları yardımların 
dağıtımında yaşanan görüntüleri aratmayacak bir gö
rüntü vardı. Açlıktan ölmekte olan Afrikalı çocuğa 
ya da kadına verilmek üzere getirilen yardımı alabil
mek için o insanların çektikleri sıkıntılarla (izdiham, 
itişip-kakışmalar, bağrışmalar ve saatlerce kuyrukta 
beklemeler vs...) o anda yaşananlar arasında ilginç 
bir benzerlik vardı. Bir lokma ekmek yardımı almak 
için çaba sarf eden bir Afrikalı çocuk ile bir bilim 
adamı (veya entelektüel) olarak Chomky’yi dinleye
bilmek için çırpınan insanlar arasında paralellik var
dı. Kenara çekilip olanları izlemeye başladım. İtişme
ler, zorla da olsa içeri girmeye çabalamalar, hakkımı

zı söke söke alırız edasıyla “davetiyelileri al
mak zorundasınız” diye bağıranlar, içeri 

girmeyi başarıp da izdihamdan sıkılıp 
çekip gidenlerin iç çekmeleri, gü- 

venlikçilerin ortalığı kontrol et
meye çalışmaları vs... Kontrol 
edilmekte zorlanılan bir karmaşa 
ortamı...

Bu kadar ilgi gören bu adam 
kimdi? Neyi temsil ediyordu? Bi
zim ona olan bu ilgimiz neydi, ne 
içindi, nereden kaynaklanıyordu? 

İlgi gösteren “biz”lerin bu ilgisi 
nasıl yorumlanmalıydı?

İnsanların Chomsky’ye gösterdik
leri bu yoğun ilgi, bir defa da olsa “bilge 

adamı” dinleme şansını yakalayabilmek mi, 
ünlü bir Amerikalı muhalifi dinleme tatmini mi yok
sa Amerikan sisteminde en etkin olan bir üniversite
de Amerika’yı şiddetle eleştiren bir “kahraman”ı gör
mek miydi? Doğrusu, bunu net olarak kestirebilmek 
pek mümkün değil.

Yetmişi aşkın kitap ve lOOO’e yakın makale yaza
rı, Marx’i ve Freud’u da içine alan bütün zamanların 
en çok alıntı yapılan kişileri listesinde de sekizinci sı
rada yer alan Chomsky’nin “doğru” ve “tam” bir pro
filini çizebilmek o kadar da kolay olmasa gerek.

Üniversitede, sadece yaptığı medya eleştirileri ile 
ismini duyduğumuz dilbilimci, filozof, ünlü muhalif, 
anarşist, felsefeci, psikolog vb. hemen hemen bilgi, 
bilim ve muhalif duruşlarla ilgili tüm sıfatların atfe
dildiği bu adam kimdi?

Chomsky’nin Entelektüel G/izlerini Çözmek...

Tüm bu soruların cevabını aramaya koyulurken il
ginç ayrıntılarla karşılaştığımı söylemeliyim. Doğrul-

Umran • Temmuz • 2002 6 1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


PORTRE

SU Chomsky ile ilgili merak ettiklerim, onun politik 
analizlerinden çok, bir bütün olarak Chomsky’nin 
çizdiği profilin ne olduğuydu.

Bu profilin peşine düşerken ilk karşmıa çıkan şey 
“Aydınlanma Düşüncesi” meselesi oldu. Onun zihin 
yapısını oluşturan ana etmenlerden olan ve hayatın
da hem dilbilim çalışmalarında hem de hayatı algıla
madaki anlayışı olan muhalifliğine kaynaklık eden 
Aydınlanma Düşüncesi, peşine düştüğümüz profilin 
köşe taşlarından birisidir: “Wilhem von Humboldt ve 
Adam Simith gibi insanların ve başkalarının ilkelerini alıp 
modern döneme uygulayacak olursanız sanırım bu, iri' 
sanoğlunun bu ilkelere varmak için ulaşabildiği en  
yüksek düzeydir ve yine sanırım bunlar doğru ilkelerdi” 
(Barsky, 2001: 137).

Chomsky’nin hem dilbilim çalışmaları, hem de 
politik duruşuyla ilgili 
felsefî temelleri Aydın
lanma Düşü'ncesi’nden 
beslenir. Hem dilbilim 
hem de politik duruşu 
noktasında kendisinden 
beslendiği ve sık sık is
mini telaffuz ettiği 
Humboldt için “zamanı
nın çok ilerisinde, belki
de endüstrileşmiş toplumun bir sonraki aşamasına 
yakışacak anarşist bir vizyon sergiler” ifadesini kulla
nır.

Aydınlanma düşüncesi Chomsky’nin hayatının 
merkezinde yer alır ve onu insanoğlunun ulaşabildi
ği en yüksek düzey olarak niteler.

A kıl'Bilim 4ierlem e Yolunda...

Özellikle, Aydınlanma “akılcılığı” ile “kartezyen fel
sefe” onun muhalifliğini belirleyen temel unsurlar
dır. Akılcılığa özellikle de xviii.yüzyıl akılcılığına 
çok önem verir, ki etiketlerden nefret etmesine rağ
men kendisinin onunla tanımlanmasından hoşnut
luk duyacağını söyler. Akılcılığın otoriteye karşı bir 
kalkan olarak kullanılacağını belirtir: “Doğal akılcı
lık mutlaka bizi otoriter politikaya karşı korumaya
caktır; ancak, akıl dişilik kapıyı her şeye, özellikle de 
otoriterciliğin en kötü biçimlerine açık bırakır.”

İkincisi ise felsefî tartışmaları da ihtiva etmesine 
karşın politik duruşunu belirleyen anarşistliğidir. Bu 
konuda "Anarşizmin temeli olduğunu düşündüğüm şey 
her zaman şu olmuştur: İktidarın gerekçe belirtme so
rumluluğuna olan inanç ve böyle bir sorumluluk yerine

Chomsky portresinin iyi resmedilmesinde şu 
ayrıntı da yararlı olabilir: Bir Musevi olarak 
küçüklüğünü geçirdiği mahallenin çoğunlu
ğunun Yahudi karşıtı ve Nazi yanlısı insanlar 
ile Katolik Irlandalılardan oluşması gerçeği.

getirilmediğinde yaşamdan sökülüp atılması. ...Anar
şizm geçerli bir bakış açısı ve bana İcalırsa, bize oldukça 
uzun bir süre yol gösterebilir” düşüncesindedir(Doyle, 
1995).

Chomsky’yi zihinsel olarak oluşturan felsefî te
mel Aydınlanma Düşüncesi’dir. Bu temeli o kadar 
yüceltir ki, yukarıda aktardığımız gibi, bunu insanlı
ğım ulaştığı en yüksek düzey olarak tanımlar. Bunu 
yaparken de akıl-bilim-ilerleme üçlüsünün yanında 
“bireysel özgürlüğü” temel alır ve hayatını da bunun 
üzerinden kurgular.

Akılcılığının kaynaklık ettiği “bilim-bilim dışı” 
ayırımını keskin hatlarla belirlemekle beraber bilimi 
ilginç bir benzetmeyle .açıklar: “Bilim, biraz da solia- 
ğın karşı tarafından kaybettiği anahtarı elektrik direğinin 
dibinde arayan sarhoş hakkmdaki fıkraya benzer. Sarhoş

oraya bakar, çünkü 
ışık oradadır. Başka bir 
seçeneği yoktur.” As
lında Chomsky’nin 
bilim hakkmdaki bu 
yaklaşımı kendisinin 
keskin hatlarla ayır
dığı “bilim-bilim dışı” 
kategorileştirmesiyle 
yaşadığı ciddi bir pa

radokstur.
İlerleme ile ilgili pek yabancı olmadığımız bir 

yaklaşım sergiler: "Bilimsel ilerleme adım adım gerçek
leşir ve belirli bir sonuç , bazıları için ahlakî açıdan eleş
tirilir olsa bile, o sonuca varma sürecinde gerçekleştirilen 
rastlantısal buluşlar pek çok kişinin muazzci'm yararına 
olabilir. Örneğin hükümet, ajanların ele geçirdikleri 
casuslardan bilgi alabilmeleri için bir **gerçek se- 
rumu** üzerinde çalışan bir araştırmacıya muaz' 
zam bir kaynak ayırmaya karar verse, o araştırma^ 
cı serumu hazırlarken belirli ilaçların düşünme sü> 
recini nasıl etkilediğini incelemek zorunda kalacak 
ve böylelikle topluma çeşitli biçimlerde çok önemli 
yarar sağlayacaktır/*

Müzmin Muhalifliğin Yeşermesi

Chomsky, dilbilim profesörüdür. Ayrıca felsefe, poli
tika, bilişsel bilimler ve psikolojinin de içinde bu
lunduğu çeşitli konularda yetmişi aşkın kitap ve bini 
aşkın makalesi yayımlanan ünlü bir akademisyendir 
(bkz. Barsky, 2001: 13).

Çalıştığı üniversitedeki ve Amerikan akademik 
hayatındaki ünü politik bağlamdaki hareket ve yazı-
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arıyla değil, üzerinde çalıştığı bilim dallarına yaptığı 
katkılarla takdir edilir. Zaten derslerine politika ka-

Chomsky’nin politik analizleriyle ön plana çıktı
ğı 1960’lı yıllarda Amerika’nın Vietnam saldırısı

nştırmaz. Gerçekten de her zaman "politikayı smıpn başladı. O günden ben tutarlı bir muhalıt rolü oyna-
dışında tutmak konusunda olağanüstü titiz olduğunu” 
belirtir (Barsky, 2001: 147) .

dığı söylenen Chomsky için aksi görüşte olanlar da 
yok değil. Burada tartışma konusu olan

Akademik çevrelerin dışında ise Chomsky’nin------- Chomsky’nin söyledikleri ile yaptıkları arasındaki
tanınması daha çok siyasî'eylemciliği ve politik ana- 
lizleriyledir. En azından Amerika dışında bunun böy- 
le olduğunu söyleyebiliriz. Halbuki dilbilim çalışma
larında devrim sayılabilecek teoriler geliştirmiş ve 
uzun uzadıya Amerikan akademik çevrelerinde tartı
şılmıştır. Bizim üniversite ortamında genelde onun 
politik analizleri ve medya eleştirileri ile tanındığını 
net olarak söyleyebiliriz.

Chomsky’nin politik duruşunu belirleyen sosyo
kültürel ve siyasî ortamın resmini çizmeye çalıştığı
mızda Barsky (2001:
136) imdadımıza yetişi
yor:

“1960’li yılların 
Amerika’sında bir çok 
kişinin politik dumşunu 
etkileyen bir çok konu 
vardı: ABD, 1964’te 
Brezilya’da askeri bir 
darbeyi destekledi; yine
aynı yıl Laos’ta bombardımana başladı. Ertesi yıl, 
Dominik Cumhuriyeti’nde askeri diktatörlüğe karşı 
anayasal bir darbe oldu ve bir kez daha ABD asker 
gönderdi. Birkaç ay sonra Endonezya’da Amerikan 
yanlısı bir general askeri bir darbe yapıp yarım mil
yon insanı katletti.” Tüm bu olayların dışında bir de 
Chomsky’nin ilk gençliğinde şahit olduğu Nazilerin 
Yahudi soykırımı (ki bunu “insanlık tarihinin en ola
ğanüstü toplu çılgınlık patlaması” olarak niteler). 
Pearl Horbor saldırısının ardından Amerika’daki 
tüm Japonların toplama kamplarına alınması, Hiro
şima ve Nagasaki’ye atılan atom bombaları gibi “bü
yük bunalımlar”ın Chomsky’nin muhalif kimliğinin 
oluşumuna katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz. 
Chomsky portresinin iyi resmedilmesinde şu ayrıntı 
da yararlı olabilir: Bir Musevi olarak kendisinin kü
çüklüğünü geçirdiği mahallenin çoğunluğunun Ya
hudi karşıtı ve Nazi yanlısı insanlar ile Katolik İrlan
dalIlardan oluşması gerçeği. Aslında bu gerçek, yani 
büyük bir ihtimalle hep dışlanan, hor görülen bir 
topluluğa ait olması, onda otoriteyi kabul etmeyen 
bir yapının oluşmasına ve “şanslı bir kaza” olarak ni
telendirdiği anarşizme ilgi duymasının sebeplerinden 
biri olarak zikredebilir.

Halbuki dilbilim çalışmalarında devrim sa
yılabilecek teoriler geliştirmiş ve uzun uza
dıya Amerikan akademik çevrelerinde tar
tışılmıştır, Biz, genelde onu politik analiz
leri ve medya eleştirileri ile tanırız.

çelişkidir. En çok tartışma konusu olan onun M IT’de 
çalışıyor olmasıdır. Kendisinin ifadesiyle “bir Penta
gon üniversitesi” olan MIT, askerî teknolojik üreti
min sağlanmasında küçümsenmeyecek bir rolü olan 
ve sosyal bilimler alanında da dünyayı kontrol edebi
lecek “bilimsel” çalışmaların yapılıp dış politikada si
yasî ve askerî bir dile dönüştürüldüğü bir kurumdur.

“M IT , Kusursuz Bir Yerdi’’

Chomsky, 1955’te 
Massachusetts Insti
tute of Techno- 
logy’de (M IT) araş
tırmacı olarak iş bul
du. Yardımcı doçent
liğe getirilip, genelde 
eleştirdiği türde bir 
makineyle çeviri pro
jesine görevlendiril

di. Proje, Amerikan ordusunun desteklediği (üç kuv
vet komutanlığı tarafmdan finanse ediliyor ve) M İT 
Elektronik Araştırma Laboratuvan’nda yürütülüyor
du (Chomsky, 1998: 194).

Chomsky M İT için şöyle diyor: “MİT, her zaman 
oldukça serbest ve açık bir yer olmuştur; katı kural
ları yoktur ve deneylere açıktır. Benim gibi özgün il
gi alanlarına ve çahşmalara düşkün birisi için ku- 
sursuz bir yerdi” (Barsky, 2001: 108). Chomsky’nin 
MIT için dile getirdiği bu düşünceler, onun söyledik
leri ile yaptıkları arasındaki ikileme dikkat çekenler 
tarafından sık sık dile getirilecek ve tartışma konusu 
yapılacaktır. Pek de haberdar olmadığımız bu taıtış- 
malara değinmemiz Chomsky’ye ilişkin “tam” bir 
profilin ortaya çıkmasında yararlı olacaktır.

“M İT’deki bu çalışmalarında, araştırmalar için 
gerekli finansman “(ABD Kara, Deniz, Hava kuv
vetlerinin) Ortak Elektronik Programları, ABD Ha
va Kuvvetleri’nin Elektronik Sistemler Bölümü, 
Ulusal Sağlık Enstitüleri ve N A SA ” tarafından sağ
landı.

Bu kurumlar ile üniversite arasındaki bağlantı, 
entelektüelin rolü ve bilimsel ile bilimsel olma
yan araştırmalar arasındaki ilişki, bütün bunlar,
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Chomsky’nin M ÎT’le kendi ilişkisi ve bir bütün ola
rak üniversite çevresiyle olan ilişkisi konusunda gün- 
deme getirilen sorulardır (Barsky, 2001: 108-I09).

Burada sık sık sorulan o yakıcı soru, “bilgi üretim 
merkezi olarak üniversitelerin iktidardan bağımsız ve 
özgürce yapılanmasını savunan bir siyasî-eylemci 
olarak Chomsky’riin tamamen siyasî ve askerî propa
ganda faaliyetlerinin bilimsellik bağlamında üretilip 
siyasî ve askerî dile aktarıldığı bir kurumda (“öldür
me ve yok etme işiyle bu kadar yakından ilgili bir 
kurumda”) çalışıyor olması nasıl izah edilebilir?” so
rusudur. Barsky de “Amerikan ordusu adına yapılan 
araştırmaların merkezi olan M IT ’yi seçmesi, 
Chomsky’nin en çok tartışılan yönü olmuştur” tespi
tini aktarmaktadır.

“Tüm Yaptığım, Askerî Uçaklarla 
Bedava Seyahat Etmekti”

“Chomsky, öldürme ve yok etme işiyle bu kadar ya
kından ilgili bir kurumdan maaş almakla eleştirildi
ğinde, bir kurumdan para almanın ancak o kurum 
totaliter yapıdaysa insanın sesini çıkarmasını en  ̂
gelleyebileceğine dikkat çekmektedir** (Barsky, 
2001:170). Bu noktada kendisinin çalıştığı kurumun 
totaliter olmadığının kanıtı olarak Chomsky kendisi
ni örnek vererek M IT’i aklamaktadır: “Politik muha
lifler için M IT çok daha uygun bir yerdir. Örneğin, 
Cambridge’de düzenlenen öğretim öğeleri kaynaklı 
barışçı eylemlerin tamamı M İT’den çıkar... Benim 
kendi deneyimim tipik bir örnektir” (Barsky, 2001: 
171). Buna karşın M İT’den kovulan akademisyenle
rin olması, Chomsky’nin bu yaklaşımının pek de ge
çerli olmadığını ortaya koymaktadır.^ Ayrıca 
Chomsky’ye göre "bilgiler o anda bir yandan öldü
rülüp yok etmek amacıyla kullanılıyor olsa bile, in
sanların öğretmesini ve araştırma yapmalarını en
gelleyecek hiçbir şey yapılmamalıydı” (Barsky, 
2001: 170).

Chomsky, M IT’de çalışmayla ve yapılan bilimsel 
çalışmaların sonuçları ile ilgili olarak şu savunmayı 
yapmaktadır: “İnsanlar yaptıklarının öngörülebilir 
sonuçlarından sorumluydular ve bu nedenle, yaptık
ları araştırmaları ve var olan koşullar altında sonuç
ları nereye varabileceğini düşünme sorumluluğunu 
taşıyorlardı” (Basky, 2001: 170). Tam da burada yu
karıda ifade ettiğimiz “gerçek serum” örneği ile 
M IT’ün yapısı hatırlanmalıdır. Eğer söz konusu olan 
Barsky’nin ifadesiyle “öldürme ve yok etme işiyle bu 
kadar yakından ilgili bir kurum” (MIT) ise 
Chomsky’nin bu gerekçesi, doğrusu sorgulanmaya değer.

“MIT, fiilen bir Pentagon üniversitesidir. İşlettiği 
iki askerî laboratuardan başka bütçesinin yüzde dok
sanı Pentagon’dan geliyordu” (Chomsky, 1998: 
193). “Sosyal bilim dallarını da (siyaset bilimi, ikti
sat...) CIA açıkça destekliyordu”̂  (Chomsky,1998:195).

Chomsky içinde bulunduğu akademik ortamın 
askerî bağlantısı için “tüm yaptığım, askerî uçaklarla 
bedava seyahat etme ve diğer kolaylıkları geri çevir
mekti” açıklamasını yapmaktadır (Chomsky,
1998:194).

“Felsefî Metinlere Yüz Vermem”

Chomky’nin profilini ortaya koyan bir başka özelliği 
de tüm yazılarındaki düzyazının berraklığı, anlaşılırlı- 
ğı ve polemikçiliğidir.

Bu konuda şu açıklamayı yapar: “Politili analizde 
felsefî metinlere yüz vermediğim doğrudur. Onların pek 
açıklayıcı olduğunu düşünmüyorum. Bazen birtakım 
imalarda bulunsalar da, genelde gereksiz sözleri ve kar
maşıklığı attığım zaman geriye kalan kısmın oldukça be
lirgin olduğunu görüyorum. Ben felsefenin hatırı sayılır 
miktarda yazdığım ve araştırma yaptığım alanları (zihin 
felsefesi, dil felsefesi) hakkında da aynı şeyi düşünüyo
rum” (Barsky, 2001: 149).

Anlaşılır ve sade diliyle beraber kendisine getiri
len eleştirilerden biri de “kirli çamaşırcılık” suçlama
sıdır. Barsky, (2001: 179) “1970’lerden itibaren bazı 
politik yazılarında belirli müdahaleler konusunda yo
rum yaparken, bir tür kirli çamaşırları sergileme yön
temi kullanır” tespitini yaparken Chomsky’nin, tüm 
etiketleri reddettiği gibi bu etiketi de reddettiğini 
söylemektedir (Kirli çamaşırcılık, pislikleri göz önü
ne sermek için onları ortalığa yaymak demektir.).

ABD’nin veya İsrail’in-̂  yaptıklarını anlatırken 
ortaya koyduğu veriler okuyucuyu boğmakta, konu
nun bütünlüğünden kopartmaktadır. O kadar çok 
veriyi sunar ki, verilerle nerede ne olduğunu öğrenir
ken okuyucuyu, bu verilerin bir bütün olarak ne an
lam ifade ettiği, uluslararası ilişkiler bağlamında ta
rihsel süreçle beraber nereye oturduğunu kavrayama
ma ve bütünden kopma tehlikesi beklemektedir.

İçinde bulunduğu ortam itibariyle verilere ulaşma 
kolaylığını metinlerinde rahatlıkla görebiliyoruz. 
Ancak bu. verileri verirken anlama ve anlamlandır
ma sürecini okuyucuya bırakıyormuş izlenimini verir.

“Chomsky Nerede Yetersiz Kaldığını Göremiyor”

Polemikçiliği ile ilgili ise bazı meslektaşlarının ken
disiyle ilgili görüşlerin aktarmakla yetinelim.
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CHOM SKY PORTRESİ/ DENİZ

M IT’te çalışan George Lakofftan: “Chomsky ile 
konuşmak imkansızdır. O bir dâhi ve tartışırken dü-

kadar aşırıydı ki, bu bir zaman kaybı olurdu. {Barsky, 
2001:230^ 250).

Tust değti. Kitabında tüm numaraları kullanıyor ve 
karşılaştığım en iyi tartışmacı.”

Arkadaşı Edward S. Herman “Chomsky ile dürüst

Tüm bu söylediklerinin yanında biyografisinin" 
yazarı Barsky, (2001: 249) konu ile ilgili olarak şunu 
söyler: “Chomsky, Michel Foucault dışmda postmo-

tartışma yoluyla başa çıkılamayacağından, görmez--------- demist eserlerin değeri olduğu iddiasını reddeder.
likten gelinmelidir” düşüncesindedir” (Barsky, 2001: 
176T 80).

Charles Townshend ise, “ateşli akıcılığını, kay
nakça ile ayrıntı bolluğunu ve her parçanın başlangı
cında, iddia doruk noktasına getirilmeden önce oku
run kafasına vurulma biçimi”ni eleştirir.

Vidal-Naquet, “Chomsky açtığı yaralara pek al
dırmaz, ancak kendisinin bir yeri sıyrıldığında son 
derece ilgilidir” ifadesini kullanır.

Meslektaşı John Rose: “Chomsky, kendini, kendi 
çizdiği çerçeveye öylesine kaptırmış ki, ‘nerede yeter
siz kaldığını görememektedir”’ (Barsk, 2001: 176- 
186).

Bunun yanında Chomsky ile ilgili dikkat çekile
bilecek başka bir husus da onun Fransız düşünürlere 
karşı takındığı tavır ve kullandığı dil olsa gerek. On
lara getirdiği eleştirileri, genelde postmodernizme 
karşı oluşuyla açıklıyor olsa bile, üslubu rahatsız ede
cek cinstendir.

‘Transızlar Taşrah ve Cahil Bir Kültüre Sahiptir’’

Çağdaş düşünürler sahnesinin yıldızlan olan ve 
1980’lerin başlarında popülaritesi artan Baudrillard, 
Bourdieu, Derrida, Deleuze, Foucault, Guattari, La
can ve Lyotard (öte yandan Barthes, Todorov ile 
Kristeva) Fransız’dırlar,

Fransız düşünürlerle ilgili Chomsky’nin tavrı çok 
net ve genelleyicidir: “Fransa’da Anglosakson türde 
bir sivil-özgürlükçü gelenek yoktur. Ayrıca, Fransız 
aydınlarının büyük bölümünde totaliter bir eğilim
vardır.....Özellikle Fransa’da sol denen olgunun koyu
otoriter bir kesimi vardır.” Bu arada Chomsky’nin, 
Amerikan insanının ve sisteminin kendi kendini 
eleştirebilme ve hatalarını kabul etme yeteneği oldu
ğuna vurgu yaparak “Anglosakson” geleneğini epey 
önemsediğini belirtmek gerekir.

“Derrida ile Lacan en azından okunmalıdır. An
cak, diğerlerinin sözünü etmiyorum. Çünkü onları 
(eserlerini bildiğim kadarıyla, ki, pek bilmiyorum) 
en küçük ölçüde bile ciddi kabul etmiyorum. Fransız- 
lar son derece “taşralı ve dikkat çekecek ölçüde cahil 
bir kültüre sahiptir.” Bu nedenle, “1960’lar ve 
!970’ler boyunca Fransa’da hemen hemen hiç politik 
konuşma yapmadım... dogmanın çarpıtıcı etkileri o

Hepsi de belirli çevrelerde çok saygı gören Althusser, 
Bachelard, de Beauvoir, Camus, Levinas, Levi-Stra- 
uss, Sartre ya da Serres’den özel olarak söz etmez.”

Chomsky’ye göre Fransızlar’ın, “doğruyu söyleme
yi, gerçeklere dikkat etmeyi, asgarî akılcılık standart
larına erişmeyi” öğrenmeleri gerekir. Fransa’da eşi 
benzeri görülmemiş bir taşralılık ve baskı düzeyi söz 
konusudur (Barsky, 2001: 234).

“Che Guavera’nın Yaptığı Akılsızca 
Romantizmdi”

Fransız düşünürler bazında Fransız’lara hakaret ede
rek, getirdiği bu eleştirilerin aslında Chomsky’nin 
kabul etmediği, hoşlanmadığı her düşünür ve düşün
ceyle ilgili olduğunu söyleyebiliriz.

Örnek vermek gerekirse... Eric Fromm’un tavırla
rını beğendiğini söyler, ama çalışmalarını oldukça 
yüzeysel bulur. “....Guevara benim için hiç ilginç de
ğildi; bana göre onun yaptığı akıllsızca romantizm
di.” “Eğer Owell, 1984 için, bu kolay ve nispeten 
önemsiz şeyi yapmak yerine, zor ve önemli bir şey 
yapsa, ( .....) ünlü ve saygın biri olmazdı; nefret uyan
dırır, kötülenir ve marjinalleştirilirdi. 1984, dünya
nın en totaliter toplumunun bir tür önemsiz karika
türü olarak bana göre en kötü kitabıdır” der (Barsky, 
2002: 162, 246).

Tam da burada Barsky (2001: 163), tüm bu tavır
larıyla ortaya çıkan Chomsky portresinin ikilemine 
ilişkin tespitini yapar: “B ir kez daha Chomsky’nin 
davranış konusunda bilimsellikten uzak gördüğü 
tarzlarda fikir yürüten kişilere uyguladığı aydınlat
ma ya da daha doğrusu entelektüellikten arındırma 
çabasına tanık oluyoruz. Bu özellik Chomsky’nin 
dilbilim ve politika çalışmalarını yakından bilenle
rin duraklamasına yol açmaktadır. Dilbilimci ve bi
lişsel bilimci Chomsky ile devrimler, kitlelerin sos
yal psikolojisi ve şiddet yüklü davranışların engel
lenmesi konularında bilimsel olmayan bakış açıla
rıyla fikir yürütenlerin çalışmalarını küçümseyen 
eylemci Chomsky arasındaki muazzam farkın kav
ranmasında güçlük çekilebilir.

Bilim ile bilim dışı ayırımında, ikinci kategoride 
gördüğü tüm kişi ve yaklaşımlara gösterdiği alaycı, 
hakaretvari tavırları, bu kategorileştirmeye duyduğu
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sarsılmaz inancın sonucudur.
“Doğal bilimlerin sosyal bilimlere karşı üstünlü

ğüne olan inancını” düşünürsek, edebiyatı, müziği, 
resim sanatını pek dikkate almayışı ve özellikle de 
“edebiyatın deneysel gerçekler”i örtbas ettiği düşün
cesi de anlaşılır bir durumdur.

Aydınlanma düşünürlerinin 20. yüzyıl versiyonu 
olarak görebileceğimiz Chomsky, son elli yıllık aka
demik ve entelektüel Amerikan hayatına, hatta tüm 
dünyaya, damgasını vuran bir bilim adamıdır. 1996 
yılı itibariyle çalıştığı kurum olan M İT’de danışman
lık ettiği ve yönettiği tezlerin sayısı sekseni aşkındır 
(Barsky, 2001: 229).

Hiç Kimseyi İkna Edemeyen "Yalnız Adam”

Son olarak onunla ilgili şunlar söylenebilir: Dünyası, 
tek başına çalışmak, yazmak ve araştırmaktan oluş
maktadır. “Hiçkimseyi ikna edemedim” ve “yaradılış 
olarak yalnız başıma olmayı seviyorum” derken aslın
da küçüklüğünden beri içinden bir türlü çıkamadığı 
yalnızlığını su yüzüne çıkartmaktadır. İstanbul Bilgi 
Üniversitesi’nde verdiği konferansta bir dinleyicinin 
çizdiğiniz bu kara tabloya karşı “haleti ruhiyeniz na
sıl?” sorusuna “seni ilgilendirmez, ben şeninkini me
rak ediyor muyum?” türü cevabı da, kimsenin haber
dar dahi olmasını istemediği bir yalnızlıkla boğuştu
ğu izlenimini vermektedir.

“Dönüp geriye bakınca, 1940’larda ne kadar çok 
masala inanmış olduğuma şaşıyorum” demesine rağ
men pişmanlık duyabileceği hiçbir şeyinin olmadığı
nı söyler. Çünkü o Descartes’in (Cuvillier, 1996: 57) 
“her zaman aklın bize emrettiği şeyi yaparsak, piş
manlık duyacak hiçbir konumuz olmayacak. Daha 
sonra olaylar, hataya düştüğümüzü gösterse bile du
rum değişmeyecektir. Çünkü bu hiçbir şekilde bizim 
hatamızdan kaynaklanmamıştır” akılcılığına inan
mış ve bunu hayatında uygulamış bir “kartezyen” 
müridi.

Kendi ifadesiyle Chomsky’nin felsefî düşüncesi ve 
kimliğinde, kartezyen akılcılıktan romantik döneme, 
Aydınlanma’dan kapitalist öncesi klasik liberalizme, 
sanayi kapitalizmine karşı kendiliğinden halk ayak
lanması geleneğinden Marksist geleneğin anti-bolşe- 
vik kısımları da dahil özgürlükçü sol hareketlere dek 
uzanan belirgin bir “iz” var (Barsky, 2001: 131).

Buraya kadar çizmeye çalıştığımız Avram Noam 
Chomsky portresinin son halkasını biyografisinin ya
zarı Barsky ile noktalayalım:

74 yaşında, enstitü profesörü, dilbilimci, filozof, 
büyükbaba, sıradan insan savunucusu biri...

“O, İsrail’de (“Yahudi halkının egemen olduğu 
devletten” ziyade) demokratik bir devleti savunan 
bir Yahudi; ağır ağır çift ulusluluğa yönelmeyi destek
leyen bir Siyonist'^; hükümetler ile entelektüel seç
kinler arasındaki işbirliğini gözler önüne seren bir ay
dın; saygın dilbilimci, filozof, psikolog ve tarihçi; 
meslektaşlarının değerli varsayımlarını hedef alan bir 
dilbilimci; siyasî analizler yapan ve siyaset bilimcile
rinin yaptığı çalışmaların çoğunun sahtekârlık oldu
ğunu ortaya çıkartan bir bilim adamı; ve dahası. 
Amerikan anayasasında yer alanlar da dahil, temel 
hakların iktidardaki seçkinlerin çıkarına uymadığı 
için onları korumak üzere seçilenler tarafından bi
linçli olarak bastırıldığına dikkat çekerek, köklü 
Amerikan değerlerini sorgulayan ayrıcalıklı bir 
Amerikalı”(Barsky, 2001: 205).

Burada yazının başında sorduğumuz, Chomsky 
kimdir? Neyi temsil ediyor? Bizim ona olan ilgimiz 
nedir? Bu ilgimiz nasıl yorumlanmak?” sorularının ilk 
ikisinin az çok yanıtlandığını sanıyorum: Yani, Ame
rikan imparatorluğunun işleyişinde onun, bir “emni
yet sübabı” işlevini gördüğünü düşünüyorum. Aslın
da o, eleştirileriyle “iktidarı” yeniden üreten, eleştir
diği siyasî, sosyal, ekonomik ve felsefî paradigmanın 
bir parçası olan ve eleştirileri de “paradigma-içi” tar
tışmalar ekseninde değerlendirilebilecek bir entelek
tüel. ■

Kaynakça:

'B arsky , R obert  F., N oam  Chomsky: Bir Muhalifin Yaşamı, 

Doğan Kitap, 2001, İstanbul.

-Katznelson, Ira &  Montgomery, David &  Wallerstam, İm- 

manuel & ...... , Soğuk Savaş ve Üniversite-savaş sonrası yıl

ların entellektüel tarihi-, Türkçesi: Musa Ceylan, Kızılelma 

Yayıncılık, İstanbul, 1998

'B oas, Fran z &  Sim pson, C hristopher &  N eed el, A llan  &

Q endzier, E llen  & ......., Üniversiteler ve Amerikan Im-

jjaratorluğu-soğuk savaş döneminde sosyal bilimlerde para ve 

siyaset-, Türkçesi: Musa Ceylan, Kızılelma Yayıncılık, İs

tanbul, 2000

-C uvillier, A rm end (D er .) ,  Felsefe Yazarlarından Seçilmiş 

Metinler, Çev. M.Mukadder Yakuboğlu, Bilim ve Sanat 

Yay., 1999, Ankara

'D oyle, K evin , "Noam ile röportaj" (Çevrim içi:..?), İrlanda’da 

yayımlanan Red And Black Revulation ile yapılan özel 

röportaj, Mayıs-1995

66 Ümran-Temmuz -2002

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


Ü Ş Ü N C E  T A R İ H İ  A T L A S

Tarih Boyunca Kültür ve Medeniyetlerde
MUTLULUK VE HAZ TASAVVURU

ikinci bölüm

ABRAHAM EDEL 
Türkçesi: Yusuf Kaplan

Umran’m geçen sayısında felsefe profesörü Abraham Edel’in makalesi aracılığıyla mutluluk ve haz 
Icavramlan ekseninde çıktığımız düşünce tarihindeki yolculuğumuzun ikinci bölümünü sunuyoruz.

Maicalenin üçüncü bölümünü ve zengin Icaynakçasmı Ağustos sayımızda yayımlayacağız- 
Haziran sayımızda antik Yunan’dan başlayarak Hıristiyanlığın hakim olduğu Avrupa ortaçağına 1<adarki 

tarihsel süreçte mutluluk ve haz l<avramlannın Batı kültüründe ve toplumlarında nasıl algılandığını ve ne tür 
anlam ve içerik değişiklikleri geçirdiğini özetleyen bir bölüm yayımlamıştık. Bu sayımızda, mutluluk ve haz 
kavramlarının modernliğin oluşum sürecindeki Avrupa’da nasıl algılandığını ve şekillendiğini özetleyen bir 
bölüm sunuyoruz. Profesör Edel’in malcalesinin mutluluk ve haz kavramlarının çağımızda nasıl tezahür 

ettiğini ve psikanalizden sosyolojiye, ekonomi politikten popüler kültüre Jcadar birbirinden farkb disiplinlerde 
nasıl inceleme konusu yapıldığını özetleyen ve tartışan son bölümünü gelecek sayımızda yayımlayacağız. 

Aynca bu yazının son bölümünde bu liavramlann İslâm düşüncesinde nasıl tezahür ettiğini de müstakil bir 
makalede inceleyeceğiz. Burada Haziran sayımızda yayımladığımız metnin son bölümünün biricaç para

graftan oluşan giriş kısmını okuyacağınız makalenin bütünlüğünü bozmaması düşüncesiyle yeniden
yayımladığımızı hatırlatmak isteriz.

I I : Mutluluğun Sekülerleştirilmesinden 
Sınırsız Sayıda Kişinin Sınırsız Mutluluğuna

17. ve 18. yüzyıllarda yaşanan hayat ve düşüncedeki 
devrimlerde, mutluluk ve hazzın keşif ve kullanımla' 
rmda gözle görülür büyük değişimler yaşandığını 
gözlemliyoruz. Elbette ki, burada, nihai dönüm nok' 
tası, bu kavramları, 19. yüzyılın başlarından itibaren 
etik teorilerinin en tepesine yerleştiren, mutluluğu 
hazla özdeşleştiren, acıya karşın sonsuz hazzı insanın 
hedefi haline getiren faydacı (utilitarian) felsefedir. 
Bu yüzyılları bu ışıkta görmek, mutluluğu faydaya, 
faydayı hazza dönüştüren ve hazzı diğer amaçlardan 
ve ilişkilerden kopararak teorik olarak en üst merte
beye yükselten bir entelektüel hareket arayışı içine 
girmektir -ki ancak bundan sonra bu arayışın kendi 
kimliği hakkında kuşkulanmaya başlaması mümkün

olacaktır. Bu yaklaşıma göre, bütün mesele muilulu- 
ğa ne olduğu meselesidir; hazzet ne olduğu meselesi 
içsel bir ayrıntıdan ibarettir.

Mutluluk kavramı, daha sonraki süreçte, sürgit 
artan bir şekilde gelişen liberalizmle, liberalizmin se- 
küler ve bu dünya-eksenli duyarlığıyla, yoğun bi
rey s elciliğiyle, bilimselci yönelimiyle ve liberteryen 
C*özgürlükçü**) sosyal yakla§ımıyla ilişkilendirilme- 
ye başlanmıştır. Seküler olan, spesifik olarak mutlu- 
luk kavramının içeriğiyle karakterize olmuş ve mut- 
luluk kavramı, hu dünya-eksenli haşan, refah, güç 
ve prestij arayışı ile ilişkilendirilmiş ve özdeşleştiril- 
miştir. Bilimselci yönelim, geleneklerin kırılmasın.' 
da eleştirel duyarlığı güçlendirmiş ve ilerleme um u
du için bir alan açmıştır. Liberteryen element, birey
sel enerjileri boşaltmıştır. Ancak siyaset ve etik te
orisindeki en güçlü etkiyi, ekonomik ve toplumsal
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ilişkilerdeki pür bireyci temel yapmıştı. Hükümetin 
temeli ve işlevinin anlaşılmasında başvurulan sosyal 
sözleşme teorisi, bir bireyin, doğrudan veya dolaylı 
olarak rızasının alınmasını öngören sürgit yaygınlaş
maya başlayan bir görüşün en aşırı örneğini oluştu
rur. Böylelikle kurumlar, bireysel karar tarafından 
gerçekleştirilen ve bireysel irade tarafından belirle
nen bireyin refahının enstrümanları olarak kabul 
edilmeye başlanmıştır.

Bununla birlikte, ortaya çıkan ulus devlete, va
tandaşlarının mutluluğunu sağlama görevi verilme
mişti. Aristo’nun siyasi örgütlenmeye yüklediği bu 
hedef çoktan kayıplara karışmıştı. Daha sonraki ara 
yüzyıllarda, [insanı, kendi işlemediği günahlardan / 
yapmadığı eylemlerden sorumlu tutan] ilk günah  te
orisine saplanıp kalan insan tasavvuru, dünyevî 
mutluluğu ulaşılamaz hale getirmiş ve daha iyimser 
bir ifadeyle, toplumun yasaları, toplumsal düzeni ko
ruyabilmek için insanın doğasını kontrol altına ala
bilmişti. Bu nedenledir ki, Makyavel’de olduğu gibi, 
yeni siyaset teorisinin yükselişi, geleneksel etik’teki 
iktidarı iyi amaçlarla kullanma kaygısını, devletin 
karakteristik hedefi olarak belirlemişti. Yöneticiler 
açısından yeni siyaset teorisinin gerçek etkisi buydu. 
Ama yönetilenler açısındansa, en iyi örneğini Hob-

bes’da gördüğümüz, yeni siyaset teorisinin 
amacı olarak, barış ve düzenin sağlanması 
için bireylerin önemine ve bireysel amaçla
rı gerçekleştirebilmek için gerekli koşulların 
hazırlanmasına vurgu yapılır. Hayatın ve 
mülkiyetin korunması, sözleşme performan
sının garanti altına alınması gibi şartlar, ak
lın, insanları kabul etmeye sevkettiği doğal 
yasalar olarak görülür. Ne var ki, devletler 
daha fazla istikrarı sağlamayı başardıkça, 
ekonomik ilerlemeler daha çok refah üret
tikçe ve bilimsel bilginin gelişmesi insanla
rın kendi çevrelerini ve hayatlarını daha faz
la kontrol etme ümidini artırdıkça, örgütlü 
toplumun amaçları, teoride, asgari ölçüde 
düzenin şartlarının tesisinden ilerlemenin 
ve mutluluk arayışının şartlarını garanti altı
na alacak şekilde gelişme kaydeder. 17. yüz
yılda Locke, mülkiyetin korunmasının or
tak iyfnin  gerçekleştirilmesi sürecinde, eşit 
önemde bir sorun olduğunu söylerken, J e f  
ferson, 18. yüzyılda, Locke’un yaklaşımının 

yerine, Bağımsızlık Bildirgesi’nde de vurgulandığı 
gibi tartışma götürmez bir hak olarak mutluluk 
arayışı yaklaşımını yerleştirmiştir. Her ne kadar bu 
hak, federal anayasada yer almamışsa da, hukukî ka
rarlarda etkisini sürdürmüş ve sözleşme özgürlüğü ile 
işgücü özgürlüğünü koruma altına almıştır.

Genel olarak söylemek gerekirse, ilerleme fikri, 
kısa bir süre sonra Batılı liberal yaklaşımdan çıkarıl
mış, daha genel mutluluğun üretilmesinde daha fazla 
aracılık işlevi üstlenmiş ve daha fazla İnsanî duyarlık 
üretilmesi kaygısını gütmüştür.

Yükselen beklentiler eğrisinin tarihi, Thomas 
More’un Utojpia’sından (1516) Francis Bacon’ın 
New Atlantis’ine (1624) ve Fourier, Robert Owen 
ve Saint-Simon’un erken 19. yüzyıl vizyonlarına ka
dar art arda geliştirilen imajinatif iyi toplum projek
siyonlarını ihata eden kapsamlı bir tarihe sahiptir. İs
ter erken dönem örneklerinde gözlediği gibi sabitleş
tirilmiş 17<af)aUJ bir model, isterse daha sonraki dö
nemlerde olduğu gibi kendi içinden değişebilme ka
biliyetine sahip modeller şeklinde olsun bütün ütop
yalar genelde mutlu bir hayat tasavvuru sunarlar. 
Ayrıca ütopyalar, geliştirildikleri zamanlarda varolan 
sefaletlere de dikkat çekiyor olabilirler; mülksüzleşti- 
rilen, sefil bir hayat yaşamaya mahkum edilen köylü
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1erİn dummlanna dikkat çeken Thomas 
More^un ütopyası bu tür bir ütopyaya iyi bir 

İDrneknrrftneliröpyalnfrüraTrbîrsüredtrrfe^ 
vam edegelen baskılara başkaldıran metinler 
de olabilir; cinsel özgürlük mücadelesini 

"tasvir eden
yalardandır. Burada incelediğimiz dönem 
açısından aynı ölçüde önem arzeden bir di
ğer fenomen de, cennet tasvirlerinden hızla 
tırmanma eğilimi gösteren yolsuzluklara ka- 
dar çöküş teması ekseninde geliştirilen dün- 
ya / ütopya tasavvurlarının yerini almaya 
başlayan ilerleme fikrinin genel bir yükseliş 
trendi göstermesidir. Sonuçta, sosyal değişi- 
min hız kazandığı ve gerçeklerin hayaller
den daha hızlı geliştiği gerçeği gözönünde 
bulundurulduğunda, mutluluk arayışının, se
faletin ortadan kaldırılması ya da eğitim ku- 
rumlarının geliştirilmesi vesaire yoluyla ya
pılan hükümet müdahaleleri gibi direkt si
yasi programlar şeklinde tezahür ettiği göz
lenmektedir.

Etik teorisinde, mutluluk kavramı, sürgit artan bir 
rol oynamıştır. Hobbes’da mutluluk kavramı, doğru
dan iyi ile özdeşleştirilen iştihanın tatmini olarak ta
nımlanmıştır. O yüzden hedonizm kavramının ilk 

, kez Hobbes’da sistematik olarak geliştirildiğini görü
yoruz. Daha da önemlisi, insanda tabii bir yan oldu
ğu fikrine sempati ile bakılmasını kanıtlama kaygısı
nın ürünü olan Hobbes*çu egoizm (bencillik) kavra
mını geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya çalışan teori
lerde mutluluk kavramının oynadığı artan roldür. 
Tıpkı Shaftesbury, Butler ya da Hutcheson'da oldu
ğu gibi bLirada da, ahlâkî alan, kendini-sevme ve 
merhamet şeklinde parçalanmaktadır. Butler’ın tas
vir ettiği gibi kendini-sevme, bireyin refahıyla, arzu 
ve iştihalarını tartışmasız tatmin etme kaygısı ile ilgi
li olan bir kavramdır. Merhamet ise, -ahlakçının 
kaygısı, birey eksenli bir meşrulaştırma kaygısına da
yansa da- aslında, diğer insanların mutluluğu ya da 
sefaletten kurtarılmaları ile ilgili bir kavramdır.

Mutluluğa ahlakçı kaygılarla karşı çıkış, diğer 
insanları hiç de mutlu etmemekte, sadece bireyin 
kendisini mutlu kılması gibi bir kaygı gütmesiyle so
nuçlanmaktadır. Burada fikirlerini ayrıntılı bir şekil
de açımlayıp tartışamayacağımız Kant, bizim görevi
mizin, kendi mutluluğumuzu ve diğerlerinin mükem-

melleşmelerini değil; kendimizi mükemmelleştirmeyi 
ve diğerlerinin mutluluğunu sağlamaya çaba göster
mek olduğunu ifade eder. Aynı şekilde, sempatinin, 
kendi erdem anlayışımıza karşı kendiliğinden göste
rilmesi gereken bir tepki olarak anlaşılabileceği anla
yışını, kendilerini tatmin edecek şekilde geliştiren 
ahlak filozofları, Nen/ton’ın modelindeki yerçekimi 
ilkesine / kanununa benzer şekilde, mutluluğu oluş
turan hareket yasalarını belirleyerek işe başlamış
lardır. Bu yüzyılda ortaya çıkan olayları, gelişmeleri 
açık seçik bir şekilde gözler önüne serdikten sonra bu 
sorunu tartışmaya başlayan Hume ve Adam Smith, 
sonuçta, meseleyi getirip fayda/cılık (utiliy) nosyo
nu üzerine sabitleyiverdiler: Her ne kadar insanlar, 
ahlâkî kararlarını verirken fayda meselesini hesaba 
katmamışlarsa da, burada geliştirilen mutluluk kavra
mının dayandığı temel ilke, sempati duyulan ya da 
onaylanan fiilin / eylemin genel olarak mutluluğa uy
gun olup olmadığı meselesiydi.

Faydacıların geliştirdikleri öneri ve düşünceler 
gerçekten de bir hayli fazladır. Sözgelişi, Cumber
land, üstün hukuk olarak ortak iyimden faydacı bir 
şekilde sözetmiştir. Hutcheson, eylemlerin iyiliği so
rununu irdelerken “sınırsız sayıda kişinin sınırsız 
mutluluğu” ifadesini kullanmıştır. Qay, T a n n ’nın
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İradesinin ölçütü olarak (ki, bu bizatihi erdemin öl- 
çütüdüdür) insanlığın mutluluğuna dikkat çekmiştir 
(Gay’in açtığı bu yoldan daha sonra Paley'in fayda
cılığının boy vereceğini göreceğiz). Ve Bentham'm  
faydacılık öğretisinin kaynağı olarak gördüğü Priest' 
ley, bireyin çıkarının ortak iyi’de [gizli] olduğunu 
vaz’eden iyi geliştirilmiş bir birey toplumsallaşması 
teorisi ortaya atmıştır; bu teori, iyileştirilmiş kurum' 
lar da dahil olmak üzere sürgit iyileştirilen bir çev- 
re’de hayata geçirilen tabii yaptırımlardan beslen
miştir.

Aynı şekilde Fransa’da da etik alanında hızla yük
seliş gösteren bir mut
luluk teorisi geliştiril
miştir. Locke'un hedo
nizm [hazcılık] anlayışı
nın Fransa’da doğrudan 
ve belirgin bir şekilde 
etkili olduğunu görüyo
ruz. Örneğin Helvetius, 
haz ve acı tecrübeleri
nin izini sürerek bir takım ahlak standartları belirle
miştir. Yine Holbach’m etik teorisi, bireyin kendi 
mutluluğunu arayışı sorunundan kalkarak tam bir 
faydacılık teorisine dönüşmüştür. İtalya’da ise Becca- 
ria’nın bir hayli etkili olan ceza üzerindeki araştırma
ları sonucunda vardığı bulgular tamamıyla faydacı 
öncüller üzerine kurulmuştur.

[İngiliz faydacılığının kurucu babalarından] Bent- 
hamdın faydacılık teorisinin geliştirilebilmesi, mut
luluğun haz’la özdeşleştirilmesinden yahut da bir şe
kilde haz verici tecrübeler üzerine inşa edilmesinden 
sonra mümkün olabilmiştir. Hazzın insanın mutlulu
ğunun yegane amacı olabilmesi için hazzın gelenek
sel olarak iştiha, arzu ve eylem’le kurulan ilişkilerin
den bağımsızlaştırılması gerekmiştir. Bunların ilki 
kolaylıkla gerçekleştirilebilmişti; çünkü toplum, bi
reyler toplamı olarak düşünülüyor ve ortak iyi veya 
genel refah konusunda söylenecek her şeyin prensip 
olarak bireylerin mutluluğu hakkında söylenecek 
şeylere tercüme edilebileceği varsayılıyordu. Dahası 
eğer mutluluk birey için hazdan ve acının yok edil
mesinden daha fazla bir anlam ifade ediyor idiyse, 
mutluluğun haz ve acı verici tecrübeler tarafından 
inşa edilen kompleks bir fenomen olarak algılanması 
gerekecekti/r. Ki bu psikolojik ilke, faydacı düşünür
lerden David Hartley’in ilişki formülasyonundan

Toplum, bireyler toplamı olarak düşünülü
yor ve ortak iyi veya genel refah konusunda 
söylenecek her şeyin prensip olarak bireyle
rin mutluluğu hakkmda söylenecek şeylere 
tercüme edilebileceği varsayılıyordu.

adapte edilmişti. Kendine özgü, izole bir hedefe hiz
met edebilecek şekilde hazzın bağımsız, ayrıştırılmış 
bir fenomen olarak algılanması şeklinde özetleyece
ğimiz ikinci yaklaşım ise, Descartes’la birlikte başla
yan uzun süreli bir bilimsel-felsefî gelişmenin sonra
sında ortaya çıkmıştı.,

Aristo, hazzı, bir aktiviteyi tamamlama ya da ke
male erdirme olarak tanımlamıştı. Sonraki düşünce 
geleneğinin karşı karşıya kaldığı sorun, bu kemale er
dirme fenomenin nelerden ibaret olduğu sorunuydu. 
Aristo her ne kadar hazza pekiştirici bir işlev yükle
mişse de, hazzı tümüyle estetik-dekoratif kavramlarla

tanımlama yoluna git
mişti. Oysa Aziz Am- 

gustine, yukarıda da 
dikkat çekildiği gibi, 
hazza, eylemin gelişim 
sürecine uyan aktif bir 
irade rolü vermişti. 
Hobbes ise, hazzı, bek- 
lenen son olmaktan 

çok iştiha’dan ayırırken, süregiden ve hayatî eyleme 
yardımcı olan bir iç hareket olarak; acıyı da, hayatî 
eylemi bozan ya da bastıran bir fenomen olarak gör
müştür; ama her ne olursa olsun, sonuçta, haz ile acı, 
iştiha ve tiksinti verici süreçle kopmaz bir ilişki için
dedir. Leibniz ve Wolf a göre haz ve acı, kusursuzlu
ğun veya kusurluluğun yani iyi-olma ya da kötü-olma 
halinin kesinkes farkında / bilincinde olma durumu
dur. Tüm bu yaklaşımlarda haz, ortaya konan perfor
mansla şu ya da bu şekilde ilişkilendirilen süreçle ha
len yakın bir ilişki içindedir ve haz yoluyla ortaya ko
nan bu performans, hazzın tanımlayıcı özelliklerin
den biridir.

Descartes, hazzı tüm diğer fenomenlerden ba
ğımsızlaştıracak / koparacak yolu açmıştır; çünkü 
Descarteshn dualizmi, tecrübeyi, [duruma göre] ya 
bedene ya da ruha (soul) hamletmiştir. Ruhtaki ba
zı tecrübeler, ruhtan neşet eder; ama tutkular gibi du- 
yumsanabilir tecrübeler, ruhtan değil dışardan tah
rikle oluşur. Ama Descartes yine de tabiatın gerektir
diği şeyleri murad ettiren ruhu harekete geçirmekte, 
tutkulara, teleolojik [belli bir amacı hedefleyen] bir 
rol yüklemiştir, ki bu dışsal [ruhun dışında cereyan 
eden] bir ilişkidir; böylelikle haz ve acı, ruhun haya
tında kendi-kendine yeter fenemonlere dönüşür. 
Locke, haz ve acı’yı basit fikirler (idea’lar) olarak gö
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rür. Hume, bedensel Kazları ve acıları, önceden varo
lan bir algıya / idrak’e dayanmayan, ruhta tezahür 
eden orijinal izlcııiıııleı ulaıak değei'lendirir."©)ndit^ 
lac’ta haz ve acı, eylem’in tek itici gücüdür. Ayrıca 
haz ve acı, Locke’un basit fikirler ya da Hume’un ori-

rini dolaylı yollarla uygulamaya koyuyordu. Dolayı- 
sıyla Bentham, arzulanabilir mülkiyet sistemi gibi

t<*ilişküi=
problemler olarak görüyordu: Zira ona göre, mülki' 
yet, toplumsal olarak desteklenen haz beklentileri- 

jinal izlemmler olarak karakter ize ettiği genel atom--------- m n-bir diğer odmdan başka bir şey değildi: E)olayp
laştırmada da paylaşılır. Bu yaklaşıma göre, her bir 
haz ve acı tecrübesi, kendi içinde, kendi başına, 
kendi hikâyesini anlatan irtibatsız münferit birer 
olaydır. Bu yaklaşım, şüphesiz ki sadece en güçlü ol
duğu alan olan fenomalizmde (olguculuk’ta) görül
mez; aynı zamanda hareketler / duygular (motions) 
konusundaki materya- 
üst yaklaşımlarda da 
görülür. Hartley, duyu
sal (sensory) tecrübele
rin izlerinin sonucunda 
ortaya çıkan donuk, 
hareketsiz tecrübeleri 
araştırır; Hartley’e göre 
zihinsel (mental) hazlar
ve acılar benzer şartların tekrarlanmasıyla ortaya çı
kan duyusal hazların ve acıların izleri’dir.

Dolayısıyla, Bentham’ın, teorisini kurarken, haz' 
zın hem amaçlı davranışın yegane amacı, hem de 
amaçlı davranıştaki yegane iyi olan bir psikolojik 
hedonizm anlayışıyla işe koyulması hiç de şaşırtıcı 
değildir. Aynı şekilde, Bentham’ın, belli bir hazzın ya 
da acının değerini; yoğunluğu, süresi, belirliliği ya da 
belirsizliği, yakınlığı ya da uzaklığı, verimliliği, saf ol
ması ve (birden çok sayıda insanı ilgilendiren du
rumlarda) insanları ne ölçüde etkilediği gibi haz ve 
acıyı oluşturan unsurları açısından ölçen / hesap 
eden saadet bahşeden bir hesaplama yoluna başvuran 
gerçekleştirilebilir bir proje olarak bu işe soyunması 
da şaşırtıcı değildir. O yüzden Bentham, en azından 
uzunca bir süre, temel birimlerin, bu hesaplamayı 
çok daha kesin bir şekilde yapabileceği şeklinde bir 
umuda sahipti. Bentham’ın bu hesaplama / ölçümle- 
me konusunda geliştirdiği yöntemleri, kimi zaman, 
örneğin, farklı hassasiyetlere ve hususiyetlere sahip 
suçluların cezalandırılmaları sırasında hissettikleri 
acıyı ölçümlerken doğrudan uyguluyordu; öte yandan 
yasakoyucunun insanın refahını artıran bir yasayı yü
rürlüğe koymasıyla insanların mutluluklarını artıra
cak bir iş yaptığı şeklindeki varsayımda olduğu gibi 
Bentham geliştirdiği duyuları ölçümleme yöntemle-

Buradaki temel kritik soru/n, haz-acı teori
sinin meselenin özünü gerçekten nereye ka
dar yeterince görebiliyor olduğu ya da daha 
etkin ama daha örtük çalışma öncülleri için 
ne ölçüde basit bir kılıf olduğu sorunudur.

sıyla arzulanabilir sistem türü, tecrübenin gösterdiği, 
sınırsız sayıda insanın mutluluğunu artıran sistemdir. 
Bentham, teorisinin temelini oluşturan bu konuda 
farklı zamanlarda farklı for mü lasy onlar kullanmıştır: 
“Sınırsız mutluluk”, “herkesin sınırsız mutluluğu” 
ya da “sınırsız sayıda kişinin sınırsız mutluluğu” gi

bi. Buradaki sonuncu 
formülasyon, Bent
ham’ın en yaygın olan 
formülasyonudur.

Bentham’ın haz-acı 
teorisi konusunda şa
şırtıcı olan nokta, 
Bentham*m teorisinin 
[İngiliz siyasetçileri 

tarafından] son derece yaygın bir şekilde kullanıl
mış olmasıdır: Bentham ve John Stuart M ill’in elle< 
rinde faydacılık, büyük toplumsal, hukukî ve siyasî 
kurumların inşasında, kişisel hayat ve insan ilişki
lerini ilgilendiren alanların çoğunda doğrudan etki
li olan bir teori-pratiğe dönüştürülmüştür. Bunun 
için sadece M ili’in ilgilendiği, üzerinde kafa yorduğu 
sorunların çokluğuna, çeşitliliğine ve genişliğine 
bakmak kâfidir: Özgürlük, temsilî hükümet biçimi, 
ekonomi, kadınların konumu vesaire gibi. Buradaki 
temel kritik soru/n, haz-acı teorisinin meselenin özü
nü gerçekten nereye kadar yeterince görebiliyor ol
duğu ya da daha etkin ama daha örtük çalışma öncül
leri için ne ölçüde basit bir kılıf olduğu sorunudur.

Bu konuda hedonistik faydacılığı eleştiren 19. ve 
20. yüzyıldaki teorisyenler arasında bir ittifak yoktur. 
Bu teorisyenlerden bazıları, bu konuya ilgilerini sa
adet bahşeden hesap/lama meselesiyle ilgilenmeye 
başlar başlamaz sona erdirmişler ve haz’ın geçici bir 
fenomen olduğunu, hazza bir şeylerin ilave edileme
yeceğini ve hazzın özetlenemeyeceğini söylemişler
dir. Sözgelişi, F. H. Bradley, 1876 yılında yayımlan 
Ethical Studies (Etik Araştırmalar) başlıklı kitabı
nın o ünlü bölümünde hedonist faydacılığı çürüte
rek  kendi geliştirdiği kendini-gerçekleştirme etiği 
teorisine giden yolları açmıştır. Diğer bazı teorisyen-
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1er ise, haz merkezli olmasına rağmen hedonist fayda- 
cılığın başardanyla daha fazla ilgilenerek, bu teoride
ki haz merkezciliği bir kenara itmişlerdir: Örneğin 
John Dewey, haz düVnin tarihî bir tesadüf, geçici bir 
dil olduğunu vurgulayarak, etkili etik araştırmasmm, 
üzerinde kafa yorulan problem-durumlarmı çözüme 
kavuşturabilmek için eylemlerin ve politikaların so- 
nuçlarmı araştırmada yattığını düşünmüştür. Öte 
yandan Dewey’in benimsediği yaklaşımın tam karşıtı 
olan bir yaklaşım geliştiren Marx, haz teorisinin 
Benthamizm'in en önemli teorik yanı olduğunu vur
gulamıştır. 1846 yılında yazdığı The Qerman Ide  ̂
ology (Alman İdeolojisi) başlıklı kitabında Marx, 
haz-düşkünü saray asilzadelerinden resmî bur
juvazinin ekonomik lüks anlayışlarına kadar haz fel
sefesinin gelişim tarihini özetlemiştir: Burjuvazi, 
hazzı genelleştirmiş / yaygınlaştırmış, spesifik bağ
lamlarından koparmış ve kişilerarası ilişkileri haz
zı geliştirici, artırıcı bir süreç olarak algılamış ve 
uygulamıştır. Marx, hazzın bu şekilde fayda*ya / 
faydacılığa indirgenmesini, tek amacı sermaye birik
tirmek olan ve tüm değerlerin ölçütü haline gelen 
burjuvazinin sömürü pratiğinin ideolojik bir yan
sıması olarak değerlendirmiştir. Böylelikle M arx, 
BenthamizmH, dünyanın kişisel olarak sömürül
mesi görüşü olarak görmüştür.

Faydacı okulun en önemli temsilcilerinden biri 
olan John Stuart M ill bile, faydacı okul içinden haz 
teorisini eleştiren bir düşünür olarak görülebilir. 
Mili, bazlardaki mahiyet farklılıklarına (böylelikle 
entelektüel ya da estetik hazzın pek çok fiziksel haz 
biçimiyle veya türüyle niceliksel olarak aynı şeyler 
olmadığına) vurgu yaparak hazzın ve mutluluğun öl- 
çümlenmesi anlayışını ıslah etmekle yetinmemiş, ay
nı zamanda mutluluk kavramının kapsama alanını 
genişletme çabası içinde olmuştur. Mill’in 1863 
yılında yayımlanan Utilitarianism (Faydacılık) baş
lıklı kitabından bu konudaki görüşlerini, uzunca da 
olsa alıntılamak yararlı olabilir:

“Eğer mutluluktan anlaşılan şey, haz verici coş
kunun sürekliliği ise, bu durumda, böylesi bir şeyin 
imkânsızlığı apaşikâr ortadadır. Çünkü coşkulu haz, 
yalnızca anlık bir şeydir; ya da kimi durumlarda, kimi 
özel haller nedeniyle, birkaç saat veya birkaç gün 
sürebilen bir şeydir. Dolayısıyla coşkulu haz, anlık, 
kısa süreli bir coşku veya heyecan patlaması veya 
kıvılcımıdır; kalıcı ve sürgit devam eden bir coşku

veya heyecan ateşi değildir. Bu konulara dair yazan 

ve mutluluğun hayatın tek amacı olduğunu öğüt

leyen ve öğreten filozoflar, kendilerine sataşanların 

tümüyle farkındaydılar. Onların anladığı mutluluk, 
bütünüyle hayattan kopma durumu değildi; ama 
birkaç kişinin yaşadığı aktif olmanın pasif olmaya 
belirgin bir şekilde tercih edildiği geçici acılar, farklı 
ve çeşitli hazlar, hayattan bahşedebileceğinden faz

lasını beklememek ve bütünün temeline sahip olmak 

anlamında varoluş anlarıydı. Böylelikle, bu tür bir 

hayatı yaşama şansına ve talihine sahip olanlar için 

hayat, mutlu bir hayat olarak adlandırılmayı hake- 
den bir hayattı. Böyle bir hayat, hayatlarının önemli 
bir bölümünde sahip oldukları bir varoluş biçimiydi. 

Bugünkü çökmüş eğitim sistemilmiz] ve alt üst olmuş 

toplumsal hayatı[mız], böyle bir hayata ulaşılabil- 
mesinin önündeki gerçek engellerdir.”

Tıpkı kendisinin, mutluluğun, erdemli eylemle 
birlikte elde edilebilecek ve bu süreçte yalnızca bir 

araç değil, aynı zamanda bu süreci oluşturan bir un
sur olduğunu söylemesinin onun eğitim odaklı yak

laşımını ortaya koyması gibi, Mill’in alıntıladığımız 
bu görüşleri, aynı zamanda, faydacıların reformcu 

amaçlarını da gün ışığına çıkarmış oluyor.

Spesifik haz teorisinin faydacıların ondan bek
ledikleri görevi yeterince yerine getiremeyeceği an

laşılıyor; ama hazzın tarihsel olarak belirginleşen bel
li başlı özellikleri -örneğin seküler ve dünyevî karak
teri, bireyci/lik vurgusu, eylemlerin araştırılmasın
da rasyonel yollara başvurma eğilimi, mutluluğun 

elde edilmesinde başvurulacak ya da geliştirilecek 
politikaların şekillenmesinde ortaya çıkan kritik yan 
gibi temel karakteristikleri- mutluluğun pratiğe ak

tarılmasındaki tüm girişimleri desteklemişlerdir. 
Bununla birlikte, durum böyle olsa bile, haz kavramı, 
tam da teorik olarak zirve noktasına ulaştığı bir 

sırada, o keskin kimliğini kaybetmekte ve belki de 
farklı yönlere kayan ve farklı çabalar geliştirilmesine 
yol açan bir belirtiler / göstergeler toplamından 
ibaret kalmaktadır. İşte bu noktadan itibaren haz 

kavramının 19. ve 20. yüzyıllarda en iyi şekilde çeşit
li bilimsel disiplinlerin imkânları ve teorik enst
rümanları aracılığıyla incelendiğini, yorumlandığını 
ve uygulamaya konulduğunu görüyoruz. ■
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— REKTÖRDÜN-----
KİTAP SOYKIRIMI

HULUSİ Ö Ğ Ü T

dahi aktarmak için ön görülen sü
re on yılı aşıyor. Bu süre zarfında 
kitapların kullanılmamasının se-

İ stanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi’ndeki seminer kü' 
tophanelerinin kapatılması 

birçok açıdan rahatsız edici. Tam 
220 bin kitap!... İçerisinde, Darul 
Fünûn’un kuruluşunda bir araya 
getirilen kitapların, Katip Çele- 
bi’nin tek nüsha “Cihannûma” ad
lı eserinin ve tarihi değere haiz 
yüzlerce yazmanın bulunduğu 220 
bin kitap farelerin cirit attığı, rutu
betli bodrum katına indirildi.

Hem de nasıl?
Üniversite hocaları tarafından 

muhafaza edilen seminer kitapları; 
bir gün ansızın ellerinde telsizlerle 
gelen kişilerin, “rektörün emri var, 
akşama kadar bitecek” bağırtı ça
ğırtıları ve olanca nezaketsiz tu
tumları arasında, kolilere dolduru
larak kaldırıldı.

Üniversitemde hocalar isyanda. 
Onları dinleyen yok. Daha doğru
su, onları, kimsenin dinlemeye ni
yeti yok.

Hemen söylemek gerekirse bu 
olay İstanbul Üniversitesi’nde kü
tüphaneye uzatılan elin niyetini, 
artniyetini apaçık göstermesi ba
kımından çok önemliydi ki kana 
bulanan elin sahipleri gözlerine 
ve kulaklarına da perde indirmişti; 
en yakınlarındaki sese kulak ver
memeye ta başından niyetlenmiş

lerdi. Çünkü kütüphane kapatma 
operasyonu rektörlük seçimlerin
den sonra yapılmış, sonraya bıra
kılmıştı. Türkiye’nin en büyük 
üniversitesinde olanları zaman 
açısından kimse tesadüfle açıkla- 
yamaz!

Peki, bu müdahalenin zaman
laması bir tesadüf mü? Kesinlikle 
hayır!

220 bin kitabı bodmma indir
meye yeltenenlerin, kitapları yok 
etme cesaretini bulanların çok 
haklı gerekçelere sahip olması ge
rekiyor. Gerçi Türkiye’de bu tür

nuçları elbette hesap edilmiştir. Şu 
anki durumda aksayan, uygulama
nın devam ettiği sürece de aksaya
cak araştırmaların, lisansüstü ders
lerinin hesabı ülkemiz eğitim siste
minin geleceği için bu projeyi uygula- 
yanlarca nasıl verilecektir acaba? 
Bilgisayarlı sisteme geçmek için 
kitapları bir başka yere taşımaya 
gerek olmadığı hatta kitaplar kul
lanımdan kaldırılrhadan bölüm 
bölüm aktarımının yapılabileceği 
(İstanbul Atatürk Kitaplığı’nda 
yapıldığı gibi) herkesçe bilinirken.

Basında bu olay 8-10 küçük 
haberle geçiştirildi. Anlaşılan per
de sadece tepkileri duymamak, 
gönnemek için değil duyurmamak, 
göstermemek için de indirilmiş. 
Olaya değinenlerden biri de İlber 
Ortaylı’ydı. Şöyle diyor:

“İstanbul Üniversitesi yani 
Dar’ül Fünun Edebiyat Fakültesi

G erçi Türkiye’de bu tür eylemlerin gerçek gerekçe
leri açıklanmaz, niyetler bir şekilde gizlenir, derinde 
tutulur. Ama zaten yalan da gerçeğin yerine geçebil
me gerekçelerini barmdırmaz mı?

eylemlerin gerçek gerekçeleri 
açıklanmaz, niyetler bir şekilde 
gizlenir, derinde tutulur. Ama za
ten yalan da gerçeğin yerine geçe
bilme gerekçelerini barındırmaz 
mı?

Bilgisayarlı sisteme geçmek gi
bi bir proje, kitapları kendi kaderi
ne terketmeye sebep olabilir mi? 
Bir kere, onca kitabın künyesini

ülkemizin en eski yüksek tahsil ku- 
rumudur. Bir eşi de 1935’te Anka
ra Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi 
olarak kurulmuştur. Parlak kadro
larla ışıltılı günler yaşamışlardır. 
Bilhassa Naziler Almanya’yı ele 
geçirdikten sonra hırpalanan ve 
kovalanan Alman alimlerine ev 
sahipliği etmişlerdir. Doğrusu bu
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dönem Edebiyat Fakültesi için bir 
yeniden doğuş olmuş; DTCF ise en 
parlak dönemini bu sayede yaşa
mıştır. Ebebiyat fakültesi kuruluşu 
ve bilhassa reform dönemi itiba
rıyla Fransız-Alman üniversite ge
leneğini yansıtır.

Bu geleneğin en önemli görü
nümü, her bilim şubesinin yani 
kürsünün kendi seminer kitaplığı
nın bulunmasıdır.”

■ Ortaylı’nın söyledikleri ışığın
da bir başka bahane olan seminer 
kitaplıklarını bir araya toplamak 
fikri üzerinde durulacak olursa; şu 
anda bu Fransız-Alman ilim gele
neği kolilenerek bodruma kapatıl
mıştır. Üniversite hocalarının 
odalarının hemen yanında başvu
ru niteliğinde her an kullanılabi
len kitaplara ulaşılması da engel
lenmiştir.

Basının ilgisizliğine rağmen 
yurt dışından ciddi tepkiler geldi. 
Bölüm kütüphanelerinin kurulu
şunda önemli katkısı olan hoca ve 
üniversiteler rahatsızlıklarını dile 
getiriyor. Tübingen Üniversitesi, 
İstanbul Üniversitesiyle bilimsel 
ilişkiyi kestiğini açıklayanlardan 
biri. Bu olayın uluslar arası bilim

sel, kültürel etkilerini yaşamaya 
devam edeceğiz.

Kitapların bulunduğu alanlar 
derslik olarak da kullanılıyordu. 
Yani yerden tasarruf diye de bir şey 
söylenemez. Benzeri gerekçeler 
var, ama bu kadarı, bu gerekçele
rin kütüphaneyi kaldırmaya yöne
lik bir bahane olduğu konusunda 
fikir sahibi olmamıza yetiyor.

Kitap/Kütüphane Üzerine 
Düşünceler

Kütüphane düşüncesi bir cennet 
tasavvurunun, bir ahiret -öte fikri
nin ürünüdür aslında. Her kitap 
alınmaz kütüphaneye ve ancak ba
zı seçkin kitaplar sonsuza kadar ka
labilir orada.

Bizim kitapla ilişkimiz bir eski 
aşk istiaresiyle anlatılabilir. Kitap
la kurduğumuz bağ aşıkla sevgili
nin ilişkisine benzer ve biliriz ki 
her büyük bağlanış gibi kitaba bağ
lılık da tehlikelidir. Bu bağlanış 
kütüphaneyi büthaneye çevirebilir.

Kitap değerlidir, çünkü her ki
tap bir ihtiyacı karşılamanın yanı 
sıra bir sırrı paylaşır okurla. Oku
run kitapla ilişkisi müridin şeyhle

rabıtasına benzer. Bir kitapla kuru
lan başka başka irtibatlar kita
bın/sözün çoğalmasına ve koro ha
linde söylenmesine yol açar ki ki
tap, üzerine düşen her nazarla taze
lenen “bive-i bakir” dir.

Tarihte kütüphane düşüncesi
nin patenti İslam toplumlarına, 
Müslümanlara aittir. Müslümanlar 
yerleştikleri yerin imarına cami ile 
başlar, kütüphane ile devam eder
di. Müslümanlar bilgiye mukayyet 
olmanın, bilgiyi kayıt altına alma
nın, yazmanın en büyük iktidar ol
duğunu bilenlerdir.

Bilginin iktidarla ilişkisi kütüp
hanede tecelli eder. Müslümanla
rın bilgiye/dünyaya hakimiyetinin 
izlerini silmek, yok etmek isteyen
ler de kütüphanelere saldırmışlar
dır. Nasıl ki Endülüs kütüphanele
ri tarumar edildi, Hülagü orduları 
binlerce kitabı Dicle’ye attı.

Bilginin iktidarla ilişkisi kütüp
hane ve üniversitede tecelli eder. 
Dolayısıyla üniversite ve kütüpha
neye uzanan her elin ideolojik bir 
kaygısı vardır. Yani uzanan el de
ğil, eli uzatma niyetinin önemsen
mesi gerekmektedir. ■
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rUNWERSITE 
ve SİSTEM

dizginleyici orijinal bir yaşantısal' 
lığa ev sahibi olacak meşru bir öz'

maktadır.
Slogan ve mecburi bedensel ri- 

tueller sistemin kültürel altyapısı-

SORUNU ü z e r in e

H. SERDAR TA BA N O Ğ LU

1' İstanbul Üniversitesi’nde olan 
veya altında İstanbul Üniversitesi 
adı geçen, en geniş olarak her tür- 
lü olay veya eylemin, dışarıdan 
berrakça görülemeyen “stratejik 
bir hamle” olarak düşünülüp geniş 
spektrumlu bir perspektifle “mut- 
lak şaibeli bir eylem” olarak şart
lanmayla dillendirilmesi, komplo
ya giren kısımları bile saklı olma
yan, son derece normal ve mantık
lı, bir o kadar da gerekli bir çeşit - 
karşı- duyarlılık halidir.

Siyasal ve kültürel bir yeniden 
yapılandırma sonucunda şekillen
miş yeni bir modelin örneklemi 
veya prototipi olan İstanbul Ü ni
versitesi yönetiminin yaptığı bu 
uygulamayı kendi çıkış noktaları 
olan “teknik” düzleme yığıp, basit 
bir idari karar olarak okuyup, ola
yı; kütüphanelerin kapatılma ge
rekçesinin haklı olup olmadığı, 
buna ihtiyaç olup olmadığı veya 
gerekli olup olmadığı bağlamında 
formüle edemeyiz. Yani esas so- 
ru(n), basitçe, kütüphaneler niye 
kapatıldı değildir.

Başlangıç olarak; bu uygulama 
son kertede ne kadar da garip, te
meli ve varlığı problemli bir üni- 
versite(ler) ile karşı karşıya oldu
ğumuzu hatırlatır. Zira bizim bura
da yapacağımız, sistemin “unuttur
ma” çabalarına karşılık biraz “ha
tırlama” faaliyetidir.

Biz burada yapılan uygulamayı 
eleştirecek olsak da, işbu olayı ek
sene alacak değiliz. Zira sorun, bir

sistem sorunu olarak Üniversite 
sorunu, ve bir Üniversite sorunu 
olarak kütüphane sorunudur.

2- Sadece epistemolojik değil, on- 
tolojik kopuşu da içine alan Türk 
batılılaşma tecrübesi ve dolayısıyla 
yeni üniversite geleneği, doğal ola
rak olumsuzladığı gelenekten ka
lan tüm dinamikleri ve “kay- 
nak”ları iptal edip, kendine yeni 
dinamikler yamama arayışına gir
mesine rağmen kültürel ve simge
sel bazda kitaplara dayanan yüksek 
soyutlamak bir “bilgi paradigması” 
inşa edememiştir.

Yani hedeflenen “meşru proto- 
tip”i modern zihniyet bir türlü
o luş turamam ıştır.

Türkiye’de şartların kaçınılmaz 
olarak bizi karşı karşıya getirdiği 
gibi; öz benlikle olayları idrak ça
bası içinde olunmadığı, sistemsiz, 
temelsiz bir olumsuzlayıcı ve nef
ret edici “akıl” oluşturulduğu için 
Türk üniversitelerinde geçmişin 
tecrübesiyle geleceğin kurgusu ara
sında yaşayan, “hasbi ve harbi” 
olarak geliştirdiği yöntemlerle; on
toloji, dolayısıyla epistemoloji ve 
fenomenoloji sorununu halletmiş, 
aidiyeti ve arkası olan bir “özne 
üretimi” yoktur.

Baskın olarak yazılı kültür üze
rine değil, sözlü propaganda kül
türü üzerine yükselen hakim siste
min, referans duyacağı ve dayanak 
yaptığı yazılı asli ve arızi kaynak
lar, hayatı bütünüyle kuşatıcı ve

nı oluştururken, sistem, dar an
lamda kitaplar, geniş anlamda ya
zılı kültür üzerine yükselmez.

Sistemin insanların “varlıksal, 
düşünsel ve eylemsel” tüm tasa
rımlarını kuşatamaması veya bun
ları anlamlandıracak aygıt ve söy
lemler geliştirememesi sonucu, sis
temde yeniden kodlanan “uzman
laşmış” bir bürokrasi, yan etki ola
rak memnuniyetsizlik, huzursuzluk 
ve kaygı üretir. Üniversitelerdeki, 
dar olarak kütüphane sisteminde
ki; çalışan, eleman veya görevli so
runları, sadece kapalı uçlu, teknik 
ve kendinden münlıasır bağımsız 
bir sorun değil, aynı zamsında “id
rak problemi”nin bürokrasiye yan
sımasının temsilidir de diyebiliriz.

Geniş bir iğretileme düzlemin
de şunu söyleyebiliriz ki: Türk kü
tüphane sisteminin temeli “can sı- 
kıntısı”dır, ve reel olarak kitap ve 
yazılı kültürün öldürülmesi çabala
rının olduğu bir dönemeçteyiz.

3- Bilgiyi oluşturmak, örgütlemek 
ve yaymak kesinlikle masum değil
dir. Kütüphaneler ve kitapların 
kullanımı ve bunların mahiyeti 
sistem içinde anlam kazanır. Her 
sistem, doğal olarak kütüphaneyi 
de kodlar. Kütüphanelerin işlevi 
ve niteliği evrenseldir ama yerel 
olan, kütüphanelerin değerler ka
tında sistem içi geri beslemeyi ve 
“asayiş”i sağlayacak bölgesel dizge
leri ve sembolleri üretmesidir.

Her misyon meşruiyet şartı ola
rak örgütleyici, kuşatıcı ve yön çi
zici kendi paradigmatik kaynakla
rıyla düzeni çerçeveler. Kültürel 
temsili ve yapış edişi, teoriği ve 
pratiği oluşturarak otantik bir im
gelem üretir. Kütüphane bu imge-
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lem üretimine katkı sağlayacak en 
asli kurum, fakat aynı zamanda, 
farklı bir tarzdaki karşı imgeleme 
kapı aralayacak potansiyel bir teh
likedir.

Kütüphaneler, insanları belirli 
bir algı ve görme biçimi içinde ku
rarak, yeni anlam ve modellerin 
geliştirilmesine yaradığı gibi, bi
limsel veya entelektüel bir gerek
lilikten öte, tamamen geleneksel 
ve mekanik asli yapısıyla, yazılı 
kültürün getirdiği tüm dinamizme 
sahip, sahih bir “ontolojik gerekli-

paradigmatik kitabî kaynaklarla 
hakim üniversite yapısının kurdu
ğu ilişkiyi gözler önüne serer. Ki
tapların bodruma kaldırılması bel
li bir tarihin bodruma kaldırılma
sından daha öte, kitapların misyo
nunun bodruma kaldırılmasını 
simgeler.

Bilgi paradigması ortaya koya
mayan, ticarethane haline gelmiş, 
sanılanın ve vaadlerin aksine 
medreseleri değil loncaları ikame 
eden bir üniversitede kütüphaneye 
ihtiyaç yoktur. Yani yukarda yazıl-

Bu aşamada kütüphane mevcut haliyle sadece sistem 
için ^^potansiyel tehlike” olmaktan beri duramaz ve 
bundan başka da bir şey değildir. Çünkü basitçe, k i
taplar ‘̂karşı” veya *^yana” olmayı seçenler için vardır.

lik”tir. Kütüphanelerin görüntüsü 
yani fiili varlığı, onu oluşturan ya- 
pıya/sisteme/medeniyete; mezar
lıkların, abidelerin, anıtların yap
tığına benzer bir etki verir. Önem
li olan, her şeyden önce kütüpha
nenin görüntüsüdür. İçindeki kay
nakların kullanılması ikincil plan
dadır. Konuşan ve kendini ifade 
eden, kütüphanenin içindeki ki
taplar değil, kütüphanenin kendi
sidir. Mesele, kütüphanenin, sahip 
olduğu farklı dili sayesinde atmos
fer oluşturabilmesi, okuyucu, kitap 
ve sistem arasındaki dolaşıma sıza- 
bilmesidir.

Kitap ise, toplumların nazarın
da ritüelleşmiş bir ibadet gibi zi
hinleri ve belleği oluşturup, etkisi
ni sadece okunan ana değil, okun
mayan saha ve zamanlara da akset
tiren, böylece zamanın ve meka
nın üsluplaştırılmasına yardımcı 
olan yapısıyla, tüm etkili ve işlev
sel paradigmaların sahici metafo- 
rudur.

Yapılan bu idari uygulama ise

dığı gibi; sistem kitaplardan medet 
ummamaktadır, çünkü dayanakla
rı yazılı değildir. Bu aşamada kü
tüphane mevcut haliyle sadece sis
tem için “potansiyel tehlike” ol
maktan beri duramaz ve bundan 
da başka bir şey değildir. Çünkü 
basitçe, kitaplar “karşı” veya “ya
na” olmayı seçenler için vardır.

4 ' Nasıl ki Türkiye’de bir kültür 
politikası yoksa, üniversitelerde de 
kütüphane politikası yoktur. Yu
karıda ortaya koyduğumuz gibi 
Türkiye’de kütüphanelerin onto
lojik referansı yoktur, ve yapısal 
(kültürel, siyasi) temsili gerçekleş
tiremez. Kütüphanelerin kullanıl
ması arızi sebeplerle; bazen şahsi 
dertlerden bir nebze uzaklaşmak 
için avuntu sağlayıcı, bazen zaman 
doldurucu, bazen para kazandırıcı, 
bazen mecburiyetten, ama genel
likle anlamı absürdleşmiş “akade
mi” kavramı bağlamında olmakta
dır.

Rektörün internet var, kitaba

ne minnet minvalindeki lafları ba
sitçe, “sanal” teknolojilerle “sa
hih” teknolojiler arası ontoloji far
kında temel referans olarak alınan 
sistemin düşünce ve zihninin yan
sımasıdır. İnterneti, yerine geçe
cek kitabın bir üst modeli veya de
vamı olarak düşünemeyeceğimiz 
gibi, tam tersine, internetin kitap 
kültürüne, okuma yazma dengesi
ne karşı olduğunu rahatça söyleye
biliriz.

Kitap/yazılı kültür; insanın en 
ulvi ve onurlu yönlerini geliştire
bilme, kendine gelebilme ve benli
ği oluşturabilme çabalarının ifa
desidir. “Misyon” ise tam tersine, 
insanın birebir ayartıcı ve gayri 
insani öz benliğini referans aldığı 
için kitapların ve kütüphanelerin 
oluşturacağı zihinsel uzamı yadsır. 
Benliği unutturan, tüm ontolojik 
problemlerin çözümünü tehir etti
ren aygıtların sürekli icat edildiği 
bur ortamda işbu idari uygulama, 
aslında ne kadar da sanal/oluştu
rulmuş bir kurguda yüzdüğümüzü 
bize bir kaz daha hatırlatır.

Belli bir dönemde, bir toprak 
parçasında kitapların iptal edilme
sinin anlamı, toplumsal hafızayı 
oluşturan aygıtların iptalidir. Ki
tap iptali belki toplumun değil, 
toplumun dilini oluşturan “setup”a 
müdahale edilip, gösteren ve gös
terilen arası yoldaki hassas denge
lerle oynayıp, farklı göstergeleri 
farklı gösterilenlere kurnazca ve 
üçkağıtçıca bağlamayı sağlar. Bu 
meyanda kitapların yerinden edil
mesi, sadece kitaplara zulüm değil, 
onlarda yazan herhangi bir cümle
yi olumlayan belli bir sabitedeki 
kültüre zulümdür. Yani bu uygula
ma, kollektif hafızayı tarihe karış
tırma girişimleri içinde anlam ka
zanır.

Modern düzen artık kendini 
geri besleyecek, kendine meşruiyet 
kazandıracak çeşitli kültürel baz
daki simgesel değiş tokuş ve akta-
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rış aygıtlarıyla olan ilişkisini kes
miş bulunmaktadır.

Bizim sahih dediğimiz, klasik 
ve geleneksel simge üretim ve icat 
merkezlerinin terk edilip, sistemin, 
bilinçaltı dilini sömüren sofistike 
görsel ve işitsel sağlıksız kültürel 
aktarım cihazlarını selamladığının, 
kendini muhafaza etmek için ihti
yaç duyduğu bir kütüphane ve ki
tap geleneği bulunmadığının kari
katürüdür bu idari uygulama.

Tekraren söylemek gerek ki; 
üniversitede meydana gelen bu uy
gulama kendi orijinimizdeki otan
tik simgelerimizin, asli toplumsal 
dinamiklerimizin yadsınması süre
ciyle yakından alakalıdır.

Sistem insanların aklında can 
alıcı sorular üretmez. Cevap ver
meyen ama sorusu olanlarla konu
şan kitapların ortadan kaldırılması 
ise bir ihtimal üretilen soruların 
yanıtsız bırakılma girişimiyle ala
kalıdır. Arzusunda, geldiği kaçınıl
maz nokta olarak “unutturmayı 
ve avutmayı” çıkar yol olarak seç
miş bulunan mevcut yapı, modem 
olarak kitabı elemine etmek yeri
ne, postmodernce ihtiyaç duyulan 
kitapların yerine farklı kaynaklar 
tesis ederek, yapısal olarak kitap ve 
kütüphane kültürünü asimile et
mek istemektedir. Mezkur bu uy
gulama ise modern yollarla yapıl
mış, fakat derinliklerinde postmo
dern öğeler barındıran bir strateji
dir. Ama bu uygulamanın tüm 
bunları düşünülerek yapıldığı, uy
gulayıcıların zeka düzeyi ihmal 
edilerek yapılmış bir tespit olur. 
Fakat şu kesin ki uygulama kesin 
olarak bize bunları hatırlatır ve ba
zı şeylerin netleşmesine zemin ha
zırlar. ■

h ik a y e  b i t t i .

H A SA N A U  YILDIRIM

Benim okurlarım için Quarter Latin’de bir çatıda çıJ<an 
yangın, Madrid’deki devrimden daha öıiemlidir. 

Le Figaro^nun kurucusu Villemesant

Bırakahm günlük gazeteleri, 
edebiyat dergilerinin bile 
hikâyeye para ödememele

ri değil hikâyenin bittiğinin gös
tergesi. Hikâyenin bittiğinin gös
tergesi, bu edebiyat türü daha ön
celeri insanlar üzerinde ne çeşit et
kilerde bulunuyorsa, ne gibi karşı
lıklar buluyorsa artık bu etkileri 
oluşturamaması. İster okurda bula
lım sorunu ister hikâyecide, değiş
miyor; durum bu.

Peki niye bitti hikâye? Hem bi
ze mi özgü bu tükeniş yoksa dünya
nın öbür yerlerinde de bize benze
yenler var mı? îlkin İkincisini kar
şılayalım: bütün dünyada bitti hi
kâye. Gerçi bizim, çoğun olduğu 
gibi burada da özel bir durumumuz 
var ama Batıcılar zil takıp oynaya
bilir, bu kez dünyadan geri kalma
dık.

Tıpkı bir zamanlar kendi tahtı
nı terkettiği romanın bitişi gibi acı 
bir son bu. Hikâyenin bitişinin ne
deni, ne insanın emeğinden çok 
zihni üzerinden geçinmesini sağla
yan iş tutuş biçimindeki değişiklik 
yalnızca, ne de onun dışındaki ki
mi etmenler: sinemanın doğuşu, 
televizyonun umulandan çok daha 
fazla yaygınlaşışı, basının dünya
nın bütün insanlarına mutlaka

söyleyecek bir şeyler buluşu... Kimi 
eleştirmenlerin savunduğu gibi, 
“Zaten bu gelişmeler olmadan da 
hikâye bitmişti çünkü teknik ve 
bilim alanındaki ilerlemeler insa- 
nm düşgücünü ve düşlere olan ilgi
sini zaten yeterince köreltmişti. 
İnsanlar düşlenmiş bir hikâye yeri
ne apaçık algılayabildiği bir olguyu 
tercih etmeye başladılar” diye dü
şünmek ne kadar mümkün acaba? 
Öteki gerekçelere göre sonuncusu 
daha bir gönül çeliyor değil mi?

Masahn Bıraktığı Boşluk

Günümüzde de dünyanın bütün 
çocuklarının masal dinleyerek bü
yüdüğünü mü umanlardansınız 
yoksa? Hangi çocuk ruhu, en çok 
gereksindiği evrede hayalini kış
kırtan ve onu insan-toplum-nesne 
ilişkilerine farkettirmeden hazırla
yan, zihnini dünyaya ayarlamasını 
kolaylaştıran masalların yokluğu
nun bıraktığı boşluğu bir benzeriy
le doldurabilir? Hangi şey, varol
mayan tiplemelerle dolu bir olay 
örgüsü üzerinden varolanlar dün
yasına özgü gerçekleri işaret eden 
masalın yerine geçebilir? Hangi 
yetişkin, çocukluğunda tatmadığı, 
düşlemediği bir dünyanın kendisi
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EDEBİYAT

ne,neler verebileceğini düşünebi' 
lir?

Zamanımızın insanlarını önce
kilerden ayıran niteliklerinden bi
ri de, hangi dünya görüşüne men
sup olurlarsa olsunlar, neye inanır
larsa inansınlar, birincil sorumlu
luklarının doğum ile ölüm arasın
daki bu dünya hayatının niteliğini, 
sizi rahatlatacaksa sorumluluğunu 
da diyebiliriz, öbür kabullerini zor
layacak kadar önemsediklerinin 
ayırdına varmalarının engellene
cek mekanizmalarla kuşatıldıkları. 
İster Budist olsun, ister Brahman, 
ister panteist olsun, ister ateist, za
manımızın insanı, dünyada olup 
bitenlerin öncesi ve sonrasıyla, es
kiden olduğu denli ilgili değil. 
Varsa yoksa ‘an’.

Ruhunuzu Kaşıyabilir Miyim?

İşte asıl bunun nedenleri kavran
dığında hikâyenin bitişini hazırla
yan etmenlere de yakınlaşılmış 
olunur. Soruna böyle yakınlaşıldı- 
ğında, televizyon dizilerinin, bi
limkurgu filmlerinin, alt düzeyli 
fantastik edebiyatın, aslında hikâ
yenin karşısında değil, belki onun 
hükmünde, ona tabi birer öğeler

olduğu görülebilir.
Zamane insanını öncekilerden 

ayıran ve demin andığımız niteliğe 
yapışık bir başka durum da, çağdaş 
insanın gittikçe birbirine benzetil
mesi, tekdüzeleştirilmesi: ortak 
bilgilenme süreci, ortak algı düze
yi, ortak beğeni eşiği, ortak yaşama 
mekânı, ortak çalışma ortamı, da
hası ortak düşünme ve hissetme 
formları... Bunca ortaklık sonra
sında hiç ortalıkta hikâyenin dola
şacağı alan kalır mı? Bunca ortak
lık, insanlar arasındaki farkları or
tadan kaldırdığı kadar, insanların 
birbirlerine gereksinimlerini azalt
maz mı?

İnsanın bıraktığı bu boşluğu ne 
doldurdu dersiniz? Makine! Her 
cinsten alet, edevat.

Öyle metal yığını kocaman 
aletleri akla getirmenin gereği yok. 
Sanırım ilk gördüğünüzde sizi de 
benim kadar şaşırtmıştır: oklava 
boyunca ama çomak kalınlığında 
bir çubuk; ucunda, parmaklarını 
hafifçe ayalarına doğru bükmüş bir 
el. Sırtı kaşımaya yarayan bu ale
tin üretildiği bir dünyada hangi zi
hin ve ruh ihtiyacına karşılık vere
bilir ki bir hikâye?

Kendine Yeterliliğin Zindanı

İnsanın kendi kendisine yetmesini 
ve handiyse cinselliğini bile bir 
türdeşine gereksinmeden ‘yaşaya
bilmesini’ mümkün kılan çağımız, 
aynı zamanda insanı kendi kendi
sine hapseden bir düzeye indirge
miş olmuyor mu? Kendi mahze
ninde tutuklu bir insanın, bir baş
kasının birikimlerine, gözlemleri
ne, duygularına, bilgilerine, görgü
lerine, kaygılarına, korkularına ge
reksinmesi nasıl beklenebilir ki! 
Çünkü çağımız insanın bilme açlı
ğını bilim ve teknoloji bilgilerinin 
kırıntıları, magazin haberlerinin 
ayrıntıları, en hafifinden tanıdık 
bildiklerin yaş tahtaya basmaları
nın dedikoduları yeterince gider
mekte.

Öbür yandan, insanın kendini 
ifade etme gereksinimi de çağımız
da en aza indirgenmiş durumda. 
İnsanın kendini modemitenin da
yattığı kuralları zorlayarak anlata
bilmesi, neredeyse psikolöğunun 
koltuğuna oturduğunda mümkün 
olabilmekte. Burada asıl, hikâyeci 
kendi derdine yansın. Çünkü han
diyse bir tek o kendisine muhatap 
bulamamakta.

Nekahet Zindeliği

Büyülerin ve büyücülerin cirit at
tığı, gecenin bir saatinden sonra 
her an bir canavarın pencereden 
bakan birine şöyle bir görünüvere- 
ceği; cinlerin, perilerin, gûlyabani- 
lerin insanlarla birlikte yaşayıp 
gittiği dünya artık yok. Bizim dün
yamız, açıklanabilirlikler ve for
müle edilebilirliklerin dünyası. 
Böyle bir dünyada olağanüstüye 
kim ihtiyaç duyar ki! “İyi ama asıl 
bilim ve teknikteki gelişmelerin 
katkısıyla modern hikâye türü, bı
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HİKÂYE BİTTİ/YILDIRIM

r a k ı n  ö l m e y i ,  b a ş k a  b i r  b ü n y e d e  

ç o k  d a h a  b ü y ü k  a t ı h m l a r  g e r c e k -

nağı tarih olalı beri, hikâye de ilk 
ciddi varavı almıştı bile.__________

Ü s t e l i k  b u  h a b e r l i  e d i l m e ,  b iz e  

h e r  o lu D  b i t e n i  o l a v  d i v e  s u n m a k -

leştirmedi mi?” diye karşı çıkan so- 
ruyu duyar gibiyim. Doğru. Hikâ
ye, 17. yüzyıl sonrasında, bir kısım

Edebi hikâye ile hikâyeperdâ- 
zın anlattığı arasında nitelik fark- 
lan sanıldığından da azdır. Çünkü

ta. Olay, yani kayıtsız kalınarak 
edilemeyen. Sanki bu süreci kolay- 
laştırmak için mi ne. dilimizde va-

insanlann gözünde daha öncekiyle 
karşılaştırılmayacak denli önem 
kazandı ve modern hikâye son üç 
yüzyılın en önde gelen zihni etkin
liklerinden biri haline geldi.

Ne ki insanlık tarihini aklımıza 
getirdiğimizde, bu son üç yüzyıllık 
gelişmenin, ancak ölmek üzere 
olan bir hastanın nekahet evresin
deki canlanmasından başka bir ni
telikte olmadığı görülür. Çünkü 
olağanüstüyü reddeden hikâyenin 
g'ideceği uç, olağandışı’dan başkası 
olamazdı. Olağandışı, yani aykırı 
tipler, sıradışı durumlar ve gerekti
ğinde çizgi dışı çözümlemeler... 
Böylelikle aykırı tiplerin geçici 
sarhoşluğuna kanan modern edebi 
hikâye, yerini ‘küçük insan’ın tah
kiyesine bırakana değin gününü 
gün etti.

Muhatap Sorunu

Sıradan insanı anlatan, küçük 
adam hikâyeciliği... Sıradışı tipler
den sonra mal bulmuş mağribi gibi 
sarılman bu olgu da hızla tükenir 
çünkü okur bu tip hikâyelerde, di
lediğinden çok kendisini bulur; 
dahası, kendisinden başka da pek 
bir şey bulamaz.

Tüm hikayecilerin birincil kay
nağı, ne kendisinden öncekilerin 
yazdıkları, ne de kendi yaşantısın
dan süzdükleri. Hikâyenin beslen
diği ana damar, kelimenin en ge
niş anlamıyla başkasının deneyim
leri... Hele artık hiç esamesi okun
mayan ve kimileyin elinde gele
neksel sazıyla o köy senin, bu kasa
ba benim gezen hikâyeperdâz, yani 
bütün edebi hikâyelerin ana kay-

her iki hikâyeci de muhataplarına 
göre, onların gereksinimleri doğ
rultusunda kurgularlar anlatacak
larını.

‘Estetik Merak’m Ölümü

Günümüzde, şu ya da bu yayın or
ganından, dünyanın en ücra köşe
sinde bile olup bitenlerden haberli 
oluyoruz ama artık önümüzde bizi 
çarpacak, hatta etkileyecek, ken
dimize pay devşirebileceğimiz hi
kâye yok. Dikkat edilirse, asıl bu 
haberliliğin, hikâyenin tahtına 
oturduğunu görürüz. Bir zamanlar 
hikâye ile kışkıran merak duygu
muz, şimdilerde bir mastürbasyon
dan farklı olmayan yığınla ayrıntı 
üzerinden tatmin olmakta.

Bize ulaşan tüm bu haberler 
arasında kişisel açıklamamıza pay 
bırakan ya da bir başkasının açık
lamasını zorunlu kılan yönler yok. 
Tümü bize açıklanmış, algılanma
ya ve algılandığı gibi kabullenil- 
meye hazır halde ulaşmakta. Çün
kü birilerinin, düşgücümüzün tah
rik olmasından çekinmesi için 
haklı gerekçeleri var.

Öbür yandan, haber yalnızca 
yeni olduğunda bir değere sahiptir, 
ya hikâye? Hikâye öyle mi?

Vak'a ile Vâkıa

Hikâye, yalnızca bir kişinin değil 
bir kültürün hatıra ve hafızasıdır. 
Dolayısıyla burada şunu sormamız 
gerekli: kaçımız hafızasına ‘güve- 
nebilmekte’? Kaçımızın bir başka
sına anlatabileceği ayrıcalıkta ha
tırası var?

rolan vak’a ile vakıa arasındaki ay
rım da ortadan kaldırılmış durum
da. ‘Olmuş bitmiş olan’ karşılığın
daki vak’a ile ‘olduğunda işin ren
gi değişir’ havasındaki vakıayı bir
birinden ayırmamak demek, sıra
dan bir olayı nadirattanmış gibi ya 
da kırk yılın başı olmuş bir olayı 
her gün yaşanıyormuş gibi sunma
nın önünü açmak demek. Haber 
merkezli çağımız dünyasının son 
derece işine gelen bu durum, hikâ
ye içinse tam bir ölüm fermanı... 
Çünkü ancak böylelikle olmuş 
olanlarda açıklanamaz bir yön bı
rakmamış izlenimini verebilirsiniz.

Hikâyeyi bir başına ayakta tu
tan öğe, açıklamanın el atmasına 
fırsat vermeden kurgulanabilmesi. 
Sonunda bir ‘kıssa’sı olsa bile iyi 
bir hikâye, okurun yorumunu ön
celer. Ancak okurun kendince 
açıklamalarıyla bir hikâye ‘gerçek
te’ bitmiş olur. Bunun için de hi
kâyenin kurgusu, okurunun düşgü- 
cünü tahrik ederek onu olağanın 
üstüne çıkarmayı hedefler.

Hayatın anlam arayışında, 
öbür zihni etkinliklerin ulaşamadı
ğı bir zindelikle bu: anlamı estetik 
bir haz üzerinden sezinletme; işte 
‘hikâye’.

Hikâyenin olağanüstü bir ham
leyle küllerinden yeniden dirile
bilmesi için, olağanüstü’yü olağan
laştıran öğelere ihtiyacı var. 
Demek ki ülkemizde hikâyenin 
küllerinden dirilmesini umacak 
kadar gözükara olanların 
sığınacakları biricik yer, bes
lenecekleri biricik kaynak, evliya 
menkıbeleri niçin olmasın? ■
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BECKETT VE VAROLUŞ
21. Yüzyıl Gerçekliğine Dair 

İki Perdelik Sunum

M EH M ET ÖZAY

“Memoria praeteritorum bonorum”

“Bir ẑ r̂nan dilimi evrenin saçma olduğu izlenimini yaratacaksa bu gerçek
ten de II. Dünya Savaşı öncesi için kullanılabilir. Olaylar kontrolün ötesinde 
gelişmektedir. İnsanlar kendilerini kuşatılmış ve kıstırılmış olarak hissetmekte
dirler. Tuzağa düşürülmüşlerdir ve adı olmayan (konmayan) güçler tarafın
dan avlanmaktadırlar. Bu güçler hiç kimsenin yüzyüze gelmeyi istemediği bir 

savaşı hiç sakınmadan önlerine koymuştur."

G odot’un ne olduğu kendi
sine sorulduğunda Bec' 
kett şu yanıtı verir: “Go- 

dot’un ne olduğunu bilseydim, 
oyunda söylerdim.” Bununla bera
ber, “Godot” kelimesinin etimolo
jisi her ne kadar ilk etapta Alman
ca ‘G ott’ veya İngilizce ‘God’ keli
meleriyle bir ilişkisi olduğu izleni
mi verse de, bu kelimenin kökeni
ne dair farklı yaklaşımlar söz konu
sudur. Beckett’in, bu kelimeyi 
Fransızca her ikisi de bot türü olan 
‘godillot’ ve “godasse’dan aldığı , 
bir başka ifadeye göre ise kelimeyi 
bir köşe başında oturan bir grup 
insanın bir süre sonra yanlarından 
geçecek olan “Fransız bisikletçi 
Godeau’yu bekliyoruz” demelerin
den ilham alarak kullandığı söyle
nir.

Bu kelimenin anlamı her ne 
olursa olsun şu bir gerçek ki, oyu
nun etrafında döndüğü bu kelime 
her iki baş karakteri, yani Vladi
mir ve Estragon’un varoluşlarını

anlamlandıran, şekillendiren bir 
niteliğe sahiptir. Bilinemeyene 
karşı duyulan bir istekle ve zaman 
zaman sergilenen ancak hiçbir za
man kopulamayan, terk edileme
yen bir varlıktır “Godot”.

Bu iki baş karakter yitik bir 
dünyanın bireyleri olarak nasıl bir 
varoluş şekillendireceklerini kendi 
kendilerine öğretirler. Bekleme 
ediminin kendileri için önem ka
zanması bir anlamda yoksunluklar 
içersinde bulundukları uzam ve za
manda sürekli bir bilinç yenilen
mesi olarak karşımıza çıkar. Birey 
olabilmenin bilinçle birleşmenin 
bir ürünü olabileceğini görürüz 
oyunda.

Her bir günün akşamında “ya
rın” olgusuyla diri tutulmaya çalı
şılan bilinç kendi gündelik akışını 
iki karakterin aralarında geçen an
cak büyük bir dilsel yetkesizliği an
dıran söyleşi ile bütünleşir. Bilinci 
doğuran tek etkinlik insanın ken
disiyle ilişkilerini yoğunlaştırması

dır. Eserde karşımıza iki bireyin bu 
ilişkiyi yoğunlaştırmaları kendi 
aralarında yaşanır.

Felsefe tarihinde Eflatun’a de
ğin geri götürülen ‘faziletli’ bir 
toplumun nasıl oluşturulacağına 
dair sorular karşısında insanoğlu
nun zaman zaman verdiği cevaplar 
çaresizliğini ortaya koymaktadır. 
Özellikle pek çok medeniyetin Ba- 
tılıların eliyle ortadan kaldırıldığı, 
pek çok savaşın “asker-asker” kar
şılaşmasıyla verildiği eski dönem
lere nazaran 20. ve 21. yüzyılın sa
vaşlarında “asker-sivil” karşılama
sının yoğun bir şekilde gündeme 
geldiği ve bu durum karşısında ya
şanan kaotik durumu anlama ve 
anlamlandırmada çaresizlik ve 
ümitsizlik unsuru olarak doğan 
Saçma felsefesi özelde bu akımın 
öncülerini genelde Batılı insanın 
varoluşunu kaotik ortamlarda ara
ma sürecine itmektedir. Bunun ti
pik, belirgin örneklerinden biri 
olarak Samuell Beckett’in bu eseri 
bir kez daha günümüzdeki anlaşıl
mazlığını ortaya koymak ve bura
dan yola çıkarak yeni anlamlar 
yüklemek amacıyla karşımızda 
durmaktadır.

Oyundaki iki temel karakteri 
besleyen ve kendi içersinde Mark
sist yorumsamaya tabi tutulabile
cek Pozzo ve Lucky arasındaki iliş
kiyi ezen-ezilen, derebey-serf ara
sındaki ilişkiye benzetebiliriz. Ay
rıca bu iki karakter arasında var 
olan diyalojik bir ilişkinin varlığı
nı da yadsımamak lazım. İnsan iliş
kilerinin çerçevesini oluşturan 
karşılıklı olma hali, karşı karşıya 
bulunan iki bireyin/topluluğun her 
ne kadar birbirlerinden sınıf
sal/kültürel anlamda ayrı olsalar 
bile, birbirlerini etkileyecekleri
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kaçınılmaz bir durumdur.
“Godot’yu Beklerken” absürd 

tiyatronun popüler olmuş en 
önemli yapıtıdır. Absürd tiyatro, 
çıkış kaynağı olarak dünyanın va- 
roluşcu bakış açısından ilham alır. 
Kelimeyi ilk kullanan Soren Kier  ̂
kegaard kelimenin anlamını Hi' 
ristiyanlığın anlaşılmazlığı ve 
haklı çıkarılamazlığına dönüştür
müştür. Absürd tiyatroyu özetle
yebilecek bir cümle aradığımızda 
söz konusu bu avantgard tiyatro
nun birkaç temsilcisinden biri 
olan Romanyalı Eugene lones- 
co’nun şu sözüne rastlıyoruz: “Yer
yüzünde bir kayıp olarak insanoğ
lunun eylemleri anlamsız, saçma 
ve faydasızdır”.

Dada Hareketinin, Kübizmin, 
Sürrealizmin birer alternatif ola
rak, belki de söz konusu dönemin 
korkusuyla baş etmenin bir çıkar- 
yolu olarak bir çırpıda gündeme 
gelip kaybolmasına karşın Absürd 
Tiyatronun halk nezdinde daha 
etkin ve ses getirici bir hareket ol
masında, yaşananların tiyatro ese
rine konu edilmesinin ve izleyici 
kitlelerine ulaşmasının da katkısı 
vardır.

Zamanın herhangi bir zaman, 
yarının herhangi bir yarın olduğu; 
beklenilen mekânın herhangi bir 
yol kenarındaki bir ağaç altı oldu
ğu ve böylesi bir zamansızlık/me- 
kânsızlık ilişkisine maruz kalan ve 
bu “acıya” katlanmaya ancak bir- 
birleriyle kurdukları iletişim(siz- 
lik)le karşılık verebilen iki karak
terdir karşımızdakiler.

Vladimir ve Estragon’un bekle
me eylemiyle varoluşlarını şekil
lendirmelerindeki görüntü, insa
nın toplumsal ilişkilerinin belirle
yicisi olarak gene insanın söz ko
nusu olmasına bir karşılıktır. Baş 
karakterler bekleme edimiyle 
Marx’in “tarihi yapan insandır”

sözünü kendi göreceli zaman ve 
mekânlarında yerine getiren birer 
aktördürler.

Beckett büyük savaşların yetiş
tirdiği bir yazardır. Savaşların, Av- 
rupa’lı insanın ‘dengesini’ şaşırt
mış olması karşısında Beckett’in 
verdiği bireysel mücadelenin top
luma mal olmuş bir görünütüsünü 
çizmektedir oyun. Her bir Avrupa- 
lı ulus kollektif bir savaş kimliğine 
bürünerek içine girdiği kaotik du
rumdan kimliksiz olarak çıkmak 
durumunda kalmıştır. Kazananın 
olmadığı, kaybedenin ise bütün bir 
Avrupa ulusu olduğu ve bu yitimin 
salt maddi değil, en önemlisi ma
nevi dinamiklerinden kopuşun ne
ticesidir işlenen oyunda.

Beckett’in Avrupa’da uzun yol
culuklara çıktığını biliyoruz. Kendi 
bireysel tecrübesi ile içinde yeşer
diği -Mestroviç’in medeniyetin in
sanı evcilleştiremeyeceğini dile 
getirmesini haklı kılacak şekilde 
Batı (Avrupa) toplumunun kendi 
kaderini kendisinin belirlemekden 
uzak kaldığı bir dönemde, kendi 
içlerinden bir takım egemenlerin 
yönetiminde bir buhran dönemi
dir yaşananlar.

Avrupa, uygarlığın zirvesine 
çıktığını düşündüğü “Nazizmden 
Komünizme ve sözde Demokrasiye 
kadar, siyasal spektrumun her iki 
ucuna mensup yaklaşımlarca des
teklenen yüce ‘rasyonel’ amaçlar 
uğruna hayatlarını veren kurban
ların kanlarıyla yoğrulmuş bir yüz
yılda (20. yüzyıl)” bir anda barbar
lığın bütün olanak ve olasılıklarını 
sergileyerek hem kendisini hem de 
dünyadaki bütün insan toplulukla
rını etkileyecek bir ‘tradeji’ ger
çekleştirmiştir.

Bütün bu olup bitenler “mo
dem toplumun sadece çağdaş bir 
barbarlık” sözünü doğrulayacak şe
kilde Beckett’in ruhund ayer et
miştir.

Sorokin komünizmin, faşizmin 
ve sosyalizmin savaş için radikal 
sağaltım olarak çığırtkanlığının 
yapıldığı; fakat hepsinin de soykı
rıma, savaşa ve barbarlığa neden 
olduğunu ileri sürüyordu. Bütün 
bu savlar Batı medeniyetinin gü
nümüzde can çekiştiği ya da sensa- 
te safhası olarak adlandırdığı duru
mu yaşadığı yolundaki teorisiyle 
örtüşmektedir.

İki büyük savaşın acılarını bü
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DENEME

tünüyle içinde yaşayan bizzat Paris 
kuşatmasında Alınanlara karşı 
oluşturulan yer altı hareketine ka
tılan Beckett kurguladığı bu oyun
da 20. yüzyıl insanının ürettiği 
“komünizmin, faşizmin ve sosyaliz
min hepsinin de soykırıma, savaşa 
ve barbarlığa” yol açan ve nihaye
tinde modem insanın iletişimsizli
ğiyle biten bir evrenin neticeleri
ne maruz kalmış karakterleriyle 
gözler önünde sermektedir.

İnsanlar arasında iletişim aracı 
ve sosyal eylemin vasıtası olan dil 
söz konusu bu eserde kullanılan dil 
olgusunun ardındaki felsefi yakla
şımın söz konusu karakterler aracı
lığı ile basit olmakla beraber bir 
iletişimsizlik ortamını yansıttığını 
ve dil üretiminin son derece kısır 
olduğuna şahit olmaktayız. Tek

rarlar ve. tekdü
zelik bütün bir 
eser boyunca 
kendisini his
settirmektedir. 
Gerçek bir ile
tişimin imkân
sızlığı sergilen
mektedir. Bu 
dilde alay var
dır, bu dilde di
ne atıflar var
dır, bu dilde 
yoksunluk var
dır, hem de bü
tün bir oyun 
boyunca karşı
mıza çıkar bu 
yoksunluk.

İki aylak 
dostun bekleyi
şinden -ancak 
neyi bekledik
lerini bilmeden 
bir bekleyişdir 
onlarınki- ve 
bu bekleyiş es
nasında ürettik

leri dilsel oyunlardır. Kitaba ismini 
veren “Godot” denilen varlık her 
ne denli biz okuyucuyu ve izleyici
yi meraklandırsa da ve geleceğini 
varsaysak da asla gelmeyecek olan, 
yazarın bize oynadığı oyun içinde 
oyundan başka bir şey değildir. As
lında Godot bir işarettir, neye işa
ret ettiği belli olmayan. Ancak işa
retin kendisinden ziyade bu işarete 
götürecek olan, bekleme eylemi
dir. Oyunda dil de bir diğer eylem
dir aktörler tarafından oynanan, 
ancak beklemek her ne denli sta
tik olsa da belki en önemli eylem
dir.

Eserin temel konuları Tanrı- 
insan ilişkisi, insanın kimliği, mo
dem yaşam ve hayatın anlamı ola
rak sıralanabilir. Böylesi bir dizge
nin oluşmasına sebep ise oyun ya

zarının yaşadığı dönemin kendine 
özgü koşulları olduğu söylememiz 
gerekmektedir. Birinci ve İkinci 
Dünya Savaşlarının, Avmpalı top
lumlar üzerinde bıraktığı maddi 
manevi yıkıcı tesir yazarı bir bilinç 
ve anlam arayışına itmektedir. 
Modern Avrupa’daki savaşların 
böylesine yıkıcı etkisine maruz ka
lan yazar, karakterleri vasıtasıyla 
böylesi bir etkilenimin haleti ruhi- 
yetine sahip durumun tasvirini 
vermektedir. Yalnızlaşmanın, top
lumsal buhranın nedenini Vladi- 
mir’in ağzından “korkunç olan dü
şünmüş olmaktır”da ve açmazlar
dan kurtuluşun cevabını bu sefer - 
D. Throuau’yu veya günümüz ‘pa
gan kültlerine’ ev sahipliği yapan 
“kutsal ekoloji” hareketlerini ha- 
tırlatırcasına- Estragon’un ifade
siyle “Kararlı bir şekilde doğaya 
dönmeliyiz”de buluruz.

Önde gelen varoluşçulardan 
olan J. P. Sartre’ın felsefesinde de 
içinde bulunulan “durum”da özne
nin tek çıkış yolu eylemleriyle 
kendini gerçekleştirmesidir. Her 
gün yenilenen ve yinelenen bir ri- 
tüeldir bekleme. Öyle ki, ‘bekleme 
eylemi’ iki kahramanın varoluşu
nu şekillendiren, anlamlandıran 
bir olgu olarak yinelenmektedir. 
Yaşanan an’ın, Heidegger’in dilin
de Dasein’ının, kahramanların 
kimlikleri ve varoluşlarının birebir 
örtüşmesidir. Beklemenin zıddı öy
lesine vurucu bir şekilde verilir ki, 
her seferinde sanki gitme istenci 
iki karakteri ve bizi bekleme eyle
mine daha da sıkı bağlar. Her iki 
perde sonunda ‘Hadi gidiyoruzu’ 
ifade eden “Evet gidelim” lafının 
ardından “tiyatral bir edimle” ol
dukları yerde kalırlar. Bekleme ey
lemi hedefini ve benliğini yitirmiş 
iki insanın en temel varoluş gaye
sini ortaya koymaktadır. Salt bir 
varoluş anıdır, bekleme. Kendisin
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den vaz geçil(e)meyen, vazgeçme' 
ye karar verildiğinde bunun bir ya-

meselesi olmanın ötesinde sosyal 
etkileşim için gerekli olan iki kişi-

lemlerde bulunmuş bir edebiyat 
adamının, kendisinin hiç de dik-

BEC K ETT VE V A RO LU Ş / OZAY

nılsama olduğu hatırlanan/hatırla
tılan ve tastamam büyük bir di' 
rençle yeniden başlanan bir ey-

nin/iki grubun varlığı bizde bu fik' 
ri uyandırmaktadır.

Aslında Beckett’in bu eserle

kate almadığı dünya çapında ün 
kazanmasını sağlayan eseri “Go- 
dot’yu Beklerken”de yaşanılan

ortaya koyduğu yaklaşımın tasta' 
mam kişiliğiyle örtüştüğünü dile 
getirebiliriz. Birinci Dünya Savaşı- 
nın kişiliği üzerindeki olumsuz/yi' 
kıcı etkisi göz ardı edilemez. İkinci 
Dünya Savaşını ise bu duygu ve 
düşüncelerle yetişkin bir birey ola' 
rak Fransa’da karşılıyor. Almanla' 
rın ele geçirdiği Paris’de' yer altı 
hareketine katılıyor. Çevirmen 
olarak hizmette bulunuyor. Daha 
sonra, Avrupa’da amaçsız bir şekil' 
de yolculuğa çıkıyor. Yolculuğu si' 
rasında pek çok tecrübe ediniyor, 
Pek çok insan ve durumla karşıla' 
şıp duygu ve düşünce evreninde 
derinlikli izlerine yenilerini eklC' 
meye çalışıyor. Tabii ki daha soıi' 
ra eserlerine konu olacak ilişkiler 
ve kişilerdir bunlar.

I ve II. Dünya Savaşlarının 
maddi ve manevi yıkımlarına ma' 
ruz kalmış, modernitenin mevcut 
yoksunluklara cevap verememe' 
nin endişesiini bireysel olarak ya' 
şadığı gibi toplumsal olarak da göz'

bekleme, zamanı tüketme, ileti' 
şimsizlik, alay günümüzdeki bir di' 
zi oluşumda da kendisini hissettir' 
mektedir denilebilir. Meselâ bu 
yoğun dram 9/1 l ’in akabinde hem 
Batı dünyasında hem de Doğu 
dünyasında yaşanmıyor mu? Kim' 
senin kimseyi anlamak istememe' 
sine en iyi örnek olarak ABD Baş' 
kanı Bush’un Ç in’e yaptığı ziyaret' 
te Çin’in önde gelen üniversitek' 
rin birinde yaptığı konuşma sıra' 
sında Ç in’li bir öğrencinin “Bize 
Amerikan ideallerinden bahsedi' 
yorsunuz ve öğretmeye çalışıyorsu' 
nuz. Niçin Çin ideallerini öğren' 
meye çalışmıyorsunuz?” sorusunda 
yatmaktadır. Görünen o ki, Ame' 
rika Birleşik Devletleri, 19. yüzyıl' 
da hız kazanan Doğu’yu tanımla' 
ma, keşfetme, icad etme eylemine 
devam etmekte ısrarlı. Doğu’ya 
kim olduğunu sormadan, kendini 
sorgulamadan egemenliğini tesis 
etme sürecine bir şeyleri katalizör 
olarak kullanarak devam ediyor. ■

lemdir. Hiç bitmeyen ve başlangi' 
cı bilinmeyen bir bekleyiş. Beklc' 
me sırasında sorgulama ön plâna 
çıkar; sorgulanan ise herşeydir. 
Özellikle Pozzo ve Lucky’nin sah' 
neye girmesiyle erk sahibiyle ezi' 
len ilişkisinin yoğun bir şekilde iŞ' 
lendiğine tanık oluruz. Pozzo’nun 
egemenliğini sergilemesine oyu' 
nun birebir sahnede seyredilmesi' 
nin çok daha net bir şekilde ortaya 
koymasının yanısıra kullanılan 
dilsel öğeler de eser okuyucularına 
anlamlı ifadeler sunmaktadır bu 
konuda. Lucky’nin boynuna geçi' 
rilmiş bir tasma görsel dile örnek 
olarak verilirken, sözel ifade olarak 
da Pozzo’nun kullandığı emir cüni' 
leleri karşımıza çıkmaktadır.

Tasmayı tutanla tasma boy' 
nunda olanın reel hayatta kimin 
kime egemen olduğu sorunsalını 
akla getirmektedir. Aslında her 
ikisi de birbirinin etkisine az ya da 
çok maruz kalmaktadır. Kimin ki' 
mi yönettiği bir bakış ve algılayış
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YERALTINDAN ISTIRAPLAR

A H M E T D A Ğ

İ nsanoğlu tarihsel serüveni bo 
yunca karşılaşmış olduğu sü
rüklenmeler ve sarsıntılar kar

şısında sürekli kurtulma mücadele
si içinde bulunmuş ve denge arayı
şına girmiştir. Merkezi yetkeyi ge
riletme ve devlet oteritesini kırma 
çabası Descartes'in "cogitosu" {dü
şünüyorum, o halde varım) ile 
Kant'ın “Aydınlanma nedir?” ma
kalesi ile eylemsellik kazanmıştır. 
Aydınlanma felsefesi ile öne 
çıkarılan bireyselleşme rüzgarı ve 
rasyonelleşme çabaları insanı mo
dernliğin sıkıntıları içine sokmuş
tur. Aydınlanma’nın avangarde ve 
jakoben aydını merkezi otoriteyi 
geriletip bireyin üzerindeki devlet 
otoritesini kırdıktan sonra bireyi 
nufuz altına alıp manipüle etmeye 
çalışmıştır. Çağımızda manipülas- 
yon aygıtlarının artmasıyla sağdu-

yaş sıkıntılarını 1846 yılında ya 
yımladığı kitabında ele almıştır. 
Yeraltı, fare, duvar sembolleriyle 
yaşanılan bir toplumda düşünen 
bir bireyin sıkıntılarını ironik bir 
üslupla ortaya koymuştur. Allego- 
rik bir anlatımı esas edinen Dosto- 
yevski, farenin, bütün iğrençliğine 
rağmen kabullenici bir ahmak ya
ratığa göre daha asil olduğunu ifa
de eder. Ahmağın yani labaratuvar 
imbiğinden yaratılmış olanın ça
buk inanabilirliği ve öç alma duy
gusu içinde bulunmasına rağmen 
fare öç alma duygusunu inkar eder. 
Ve bu öç inkarcısı fareyle alay 
eden, hakim durumunda bulunan
lar tükürükleriyle cıvık bir çamur 
yığını ile onu sarmıştır. Bu kuşatıl
mışlık içinde çırpınan farenin 
tek yolu küçük deliğine kaçmaktır. 
İtilmişliğin ve kuşatılmışlığın ça

Tanzimat’tan beri yaklaşık 2 0 0  yıldır batılılaşma 
sloganları ile kitleleri manipüle etme kaygısı içinde 
bulunan toplum mühendisleri kendi toplumuyla 
duygusal bir ilişki kuramayıp toplumuna karşı duy
gu ötesi bir psikoloji içinde bulunmuştur.

yusunu yitiren aydın, bireyi bu ay
gıtların insafsız ellerine teslim 
etmiştir.

Çağının içinde avant-garde 
(“aykırı” / “muhalif’) aydına ilk 
tepki gösterenlerden biri de Dos- 
toyevski'dir. Dostoyevski 40

resizliğinde olan fare, kokuşmuş 
bodrumda nefrete gömülür. Bu 
duygu onda faizlenerek artar. Dos- 
teyevski'nin bu yer altındaki varlı
ğı yan ümitsizlik, yarı inanç, gem 
vurulmayan arzular içinde kıvra
nır. Deliğine kaçan, sonra da geri

çıkmak isteyen fare imkansızlık taş 
duvarına çarpar. Ona göre ise bu 
imkansızlık taş duvarını oluşturan 
şeyler, postulalardır.

Kendisini de yer altında olarak 
niteleyen Dostoyevski engel olan 
bu taş duvarı kırma taraftarıdır. Yi
ne ona göre somut alemde görü
nen somut bir düşman yoktur an
cak ortada gizil bir ıstırap hakim
dir. Bu ıstırap ona göre “dişi ağrı
yan” 19. yy. aydınıdır. Bu aydın il
kin görünmek istediği gibi masum 
bir kahraman değil sadece miskin 
ve şirret bir adamdır. Alıngan ve 
ihtiraslı aydın duyarlılığını yitirir 
ve kendini bitirir. Ayrıca aydının 
gözünün güzel olan ve yüksek olan 
yerlerde olması aydının düşünsel 
gücünü kırar.

Dostoyevski dişi ağrıyan ve bu 
ağrıyı etrafına yayan aydının kur 
muş olduğu “sistem”den rahatsız
dır. Kurulmuş olan bu sistemler 
aşılması zor olan imkansızlık du
varlarıdır. Aydının arzuyu deter
mine etmeye çalışması da ayrı bir 
sorundur. Zihin inşasına soyunan 
aydın, tabiatı, gerçekte olduğu gibi 
ele almalıdır. İnsanın arzularının 
determine edilmeye çalışılması da 
insanı bir makinanın civatası hali
ne getirmeye çalışma isteğidir. 
Postmodern felsefi söylemin teme
li olarak öznenin nesne konumuna 
indirip edilginleştirilmesidir. İn
san satranç oyuncuları gibi gayeyi 
değil, gayeye giden yolu sever.

Tanzimat’tan beri yaklaşık 200 
yıldır asrişleşme ve batılılaşma slo
ganları ile kitleleri manipüle etme 
kaygısı içinde bulunan toplum 
mühendisleri kendi toplumuyla 
duygusal bir ilişki kuramayıp top
lumuna karşı duygu ötesi bir psiko
loji içinde bulunmuştur. Toplumla 
sadece organik bir ilişki kuran ha
yat anlayışı, giyimi ve yaşadığı me
kanın farklılığı içinde kendine has
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YER,\LT1NDAN ISTIRAPLAR / DAG

gettolar oluşturmuştur. Toplumu' 
nun sıkıntılarını göremeyen ayduı,

gölgesini yitir- 
mesiyle aynı

bunun karşılığı olarak toplum nez- 
dinde de saygınlığını kaybetmiştir. 
Aydın kültürünün ve fikriyatının

şeydir. Baudril- 
liard gölgesini 
yitiren bu ada- 

hayattan çekilmesi sonucu 5ü mın kendini
alanda tuhaf varlıkkır varlık bııla- 
rak bu boşluğu doldurmuşlardır.

Ne gelenekliğini, ne de mo
dernliğini yaşayabilen toplumu- 
muz, bu iki çizgi arasında sürgitler 
ve sirkülasyonlar yaşıyor. Baııdril' 
lard'm modernliğin sonrasını orji 
(=^*orgazm**) sonrası patlama 
olarak nitelediği vakıalar yaşanır 
olmuştur. Baudrillard, türlerin ka
rışması durumunu trans-politik/sı- 
fırlama durum diye niteler. Türk 
aydınının ontolojik duruşu ve 
tavrı, trans-politikliğe bir örnektir. 
Türk aydını moda, futbol, siyaset, 
ekonomi, sanat alnında söylem 
üretebilen bir kimliği vardır. Öyle 
ki tartışma programalarmda med- 
yatik, popülist ve biraz da saldır
ganca üsluba ve şahsiyete sahip 
olanlar dikkate alınır oldu. Bu tu
tum o kadar traji-komik bir hal al
dı ki programlara alkış efektleri 
eklendi.

Bauclrillard'ın türlerin karış
ması olarak nitelediği bu durum, 
düşüncesini yitiren bir adamın

kaybettiği bir 
çılgınlığın içine 
düştüğünü ifade 
eder. Türk aydı
nın bu çılgınlı
ğın içine düşme
siyle toplum öz
neleri de bu çıl
gınlığın içine 
düşmüştür. Ne 
yazık ki orman
da bırakılan ço
cuğun kurt tarafından büyütülmesi 
gibi Türk toplumu da bu aydınlar 
tarafından büyütülüyor. Böylece 
ortaya patolojik (hastalıklı) bir 
durum çıkıyor. Bu durum yok ola
rak ölmüyor aksine metastaz ha
linde çoğalıp ürüyor. Bu patolojik 
psikolojiyi taşımayan kişiler itibar 
edilmez kişiler oluyor. Bu kuşatıl
mışlık ve alakasızlıkla karşı karşıya 
kalan toplumla birlikteliği olan 
aydınlar kendi yeraltısına kaçıyor.

Herkesin kaçacağı bir yeraltısı 
vardır. Asıl tehlike aydının o deli
ğine kaçmasıdır. Bu çılgınlığın 

içinde aydın duva
rı kırarak deliğin
den çıkmalı, top
lumun yanlışlarını 
ifade edebilmeli ve 
onların kulakları
na göre ağız olma
malıdır. Eğer 18- 
19. yy aydınlarına 
bakarsak bu aydın
lar yaşamış olduğu 
toplumların yan
lışlarını kıyasıya 
eleştirmiştir. G e
rek Rousseau, ge
rek Sartre, gerekse

Nietzsche bu nu yapmıştır.

Toplumumuzun hem magazin 

aleminde hem de futbol dünyasın
da yaşadığı çılgınlık, aydınımız ta
rafından bazı korkular yüzünden 
eleştiri konusu bile yapılamıyor. 
Çünkü aydınımız popülizm içinde 

boğulup kalmıştır. Deliğin içinden 

dışına kulak veren gerçek aydınla
rımız bu anlamsızlıkları kültürel 

kökenleriyle ortaya koymak için 
deliğinden çıkmak zorundadu'. “Bu 
toplum adam olmaz, hiçbir şey 

yapmaya gerek yok” demek “yaşa- 
sm yeraltılar” demek manasına ge 

lir.. Zaten duvarı koyanların amacı 

da gerçek aydını yeraltında tutmak 
gayesidir. Toplumu içinde bulun 
duğu bu çılgınlıktan kurtaracak 
olan kişi, beyin kıvrımlarını toplu 
mun çilesi ile doldurmuş olan ay

dındır. Şimdi bütün bu söyledik

lerime bağlı olarak Babiali’ye ko
nuşlanmış adınları ve Babiali’yi ne 

yapmalıyız? Toplumun üzerine bir 
bir kene gibi yapışmış bu fikir 
emicilerini yer altından çıkıp kov 

malı mıyız? Ne dersiniz? a
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Y A N S I M A L A R

YAMYAM MEDENİYETİ

‘KÖLE MAL HÜKMÜNDEDİR’

ER TU Ğ R U L BAYRAM OĞLU

Bütün insanların eşit yara
tıldığını ilan eden Am e
rikan Bağımsızlık Bildiri- 

si’nden beş yıl sonra, 1781 yılın
da bir İngiliz gemisi Amerika kı
tasına kölelerden oluşan yükünü 
taşımaktadır.

A tlantik’in ortasında gemi
nin kaptanı yiyecek ve suyun 
Amerika’ya ulaşıncaya kadar yol 
boyunca herkese yetecek miktar
da olmadığına karar verir ve 133 
kölenin gemiden denize atılma
sını emreder.

Daha sonraları kaptan hakkında 
İngiltere’ de suç duyurusunda bu
lunulur. Mahkeme “denizde bo
ğulanlar köle olduğundan, onla
rın kişiden ziyade mal hükmün
de oldukları” kararını verir.
Bu hadise, en kötü ihtimalle ci
nayet değil ama malın ve mül
kün imhası demektir.

(Mesut Karaşahan, Yeryüzü  
Cennetinin Sonbaharı, Pınar 
Yayınları, s.75)

Çağdaş Avrupa şatafatlı adlar 
takmıştı bencilliğine: aile, sınıf, 
millet. İpek eldivenler geçirmiş
ti pençelerine. Kutsal meflıum- 
larm gölgesinde her cinayeti iş
lemişti. İkiye bölmüştü ahlakı: 
bir yamyamlar medeniyetiydi 
Batı medeniyeti. Kıtaları yiye
rek semiren bir medeniyet. 
Ama altın buzağıya tapan sö
mürücü Avrupa’nın yanında bir 
başka Avrupa daha vardı: barış
çı Avrupa, düşünen Avrupa. 
Canavarlar yaratan Avrupa (Ca

navarları tepeleyen savaşçıla
rın da vatanıydı. Maddenin ka
ranlık zindanlarmda mahpustu 
insan ruhu, onu Batının tekni
ği kurtaracaktı.

Cemil Meriç

İLİM  - AMEL

Kim öğrenir, öğrendiği ile amel 

eder ve başkalarına öğretirse 

manevi alemde saygı ile anılır. 

Bunlar güneş gibidir, hem ken

disi nurludur hem de başkaları

nı aydınlatır. Misk gibidir; ken

disi de güzel kokar, başkalarına 

da güzel koku saçar.

Bildiği ile amel etmeyenler sa- 

hifeleri ilim ile dolu defter gibi

dir. Başkalarma kârı vardır, fa

kat kendisi bir şey anlamaz. Bi

leği taşı gibidir; bıçağı biler ama 

kendisi kesmez. İğne gibidir, 

başkasını giydirir fakat kendisi 

daima çıplak durur.

İmam Qazali
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KÖLE MAL HÜKMÜNDEDİR / BAYRAMOĞLU

OSMANLI AMERİKA’YA 
n iy e  G ITM hbif

Kanuni Sultan Süleyman’ın fermanını alan Bar- 
baros 1533 yılında IstanbuFa gelil. Ilayıeiltır Pa^ 
§a pâyitahta ilk kez gelmektedir. Kanuni ertesi 
gün Barbaros’u huzura kabul eder ve çeşitli mese
leleri görüşürler. Vezir-i Azam İbrahim Paşa İran 
Seferi için Halep’tedir. Barbaros Vezir-i Azamla 
görüşmek üzere Halep’e gider. Barbaros bu görüş
mede “Türklerin Yeni Dünya dedilcleri Ameri
ka’ya bir filo gönderip burada sömürge edin
mek gerektiğini” anlatır. Ancak Paşa ‘‘Akde- 
niz’de çok işleri olduğunu, Ispanya'yı mutlaka 
Mağribiden vazgeçirmeleri gerektiğini, yoksa İs ' 
panya’nın Endülüs’te ve Yeni Dünya’da halka 
ne yaptıysa Mağrib’de de aynı şeyi yapacağını, 
Atlantik’ten Mısır’a kadar bütün kuzey Afri
ka’yı Katolik yapacağını, Engizisyonu buraya da 
getireceğini” söyler. Barbaros tekrar İstanbul’a 
döner.

DÜNYANIN YÖNETİMİ

Dünyanın yönetimi, sahip olduklarından gayrisi
ni istemeyen, tatmin olmuş milletlerin eline
emanet edilmelidir. Dünyanın yönetiminin aç 
ulusların elinde olması durumunda daima tehli
keler mevcut olacaktır... Bizim gücümüz, bizi di
ğerlerinin tepesinde yer almaya zorlamaktadır.

Winston Churchill

Nisa Suresi /75

“Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve: “Rabbimiz, 
bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar, bize katından 
bir veli (koruyucu sahib) gönder, bize katından bir 
yardım eden yolla” diyen erkekler, kadınlar ve ço
cuklardan zayıf bırakılmışlar adına savaşmıyor
sunuz;?»

C E Z A Y IR ’D E ia  FRA N SIZ KA TLİA M IN D A N  B İR  SAHNE

Cezayir toprağı santim santim 
adımlanmalı ve Cezayir ailesinin 
nasıl parçalandığı sorulmalıdır. 
Fransız askerleri tarafından götü
rülen ve sekiz gün sonra geri gelen 
kadının yüzlerce defa iğfal edildi
ğini anlamak için onu soru yağmu
runa tutmak gerekmez. Koca ise 
evinden götürülür ve şuurunu kay
betmiş olarak yara-bere içinde ge
ri döner. Çocuklar perişan edilir, 
yetimler korkunç bir görünüm 
içinde orada, burada sürünür.

İki hafta boyunca bir Fransız 
kampında kalan karısını karşıla
yan koca “hoş geldin, aç mısın?” 
diye sorarken yüzüne bakmamaya 
çalışır ve başını önüne eğer. Ceza
yir ailesine dokunulmadığını san
mak, Fransız sömürgecilik kininin 
ölçüsüzce büyümediğini sanmak 
ne mümkün...

Şimdi yedi yaşlannda bir erkek 
çocuğu ile beraberim. Vücudu ya- 
ra-bere içinde. Anasını, babasını, 
kız kardeşini önce tartaklayıp, 
sonrada öldüren Fransız askerleri

onu da tellerle sıkı sıkıya bağla
mışlardı. Bir fransız teğmen de gör
sün ve gördüğünü uzun süre hatır
lasın diye çocuğun gözlerini elle
riyle açık tutmaya çalışmıştı.

Frantz Fanon, Cezayir Bağımsız hk Sa
vağının Anatomisi, Pınar Yaymları)

Ummn • Temmuz • 2002 87

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


ISRAİLİN FİLİSTİN’DEKİ 
ETNİK TEMİZLİK OPERASYONLARI

EDWARD S. HERMANN  

Tünkçesi: Yusuf Alpaydm

İsrail’in Filistinlilere yönelik uygulamaları bütün'ki- 
taplardaki hukuki ve ahlaki standartları ihlal ettiği için 
Batı’ya hep ahlaki bir problem olageldi. 750,000 Filis
tinli 1948'1949’da yurtlarından sürüldü; o zamandan 
bugüne binlercesi zorla kovuldu, evleri talan edildi ve
ya İsrailliler tarafından ele geçirildi. Eylül 1993’te imza
lanan Oslo Antlaşmasıyla başladığı farz edilen “barış 
süreci” altında 13 Kasım 2000 tarihli BM Özel Raporu 
şöyle diyor: “Geçtiğimiz yedi yılda İsrail’in Filistin top
raklarındaki işgali ve Yahudi yerleşimciler için yeni 
yerleşim yerleri açması Güvenlik Konseyi Önergesi- 
242 ve Oslo Antlaşması’nın her iki taraf için “Batı Ya
kası ve Gazze şeridinin toprak bütünlüğü ve birliğine” 
saygı duyulacağına dair hükümlerini savsaklayarak cid
di biçimde hızlandı. 1993’ten bu yana Batı Yakası ve 
Gazze’deki yerleşimci nüfusu 200.000’e katlandı ve Do
ğu İsrail’de 170.000’e çıktı. Rapor ayrıca Filistinli evle
rinin yıkımını, suyun İsrail kentlerine ve yerleşim yer
lerine sevk edilmesini, Filistinlilerin toplumsal ve ikti
sadi hayatlarına zarar veren kapatma politikalarını, İs
rail’de ve işgal edilen yerlerde yaygın olan toplumsal, 
iktisadi ve kültürel hakların ihlalini açıklıyor ve kını
yor. Bunun yanı sıra bir çoğu silahsız olan Filistinlilere 
ve İntifada göstericilerine karşı aşın güç kullanma ve 
öldünneleri de kınıyor.

Yerleşim yerleri teknik olarak İsrail tarafından işgal 
edilen İsrail topraklarının dışında yapılıyor ve savaş ha
linde olan işgalci bir gücün alıkoyma ve yerleşmesini 
açıkça yasaklayan uluslararası hukuk kuralına tabi olu
yor (1949 Dördüncü Geneva Konvansiyonu’na göre

Filistinliler **korunmu§ insanlar**; mülksüzleştirme ve 
yerleşime ilişkin bu Konvansiyon’un ihlali savaş suçu
dur). Bu uluslararası hukukun sistematik ihlali onlarca 
yıldır sürüyor; sadece 1993’ten beri süren Oslo-31(7)’in 
küstahça ihlaline yeni gerekçelerin oluşturulması değil, 
aynı zamanda ABD’nin buna itiraz etmemesi ve aslın
da bu hukuk ve antlaşma ihlallerini kitle ekonomik ve 
askeri yardımlarıyla desteklemesi, BM’nin İsrail karşıtı 
eylemlerini veto etmesi (tahmini 60 defa veto hakkını 
İsrail’in etnik temizleme ve ihlallerine serbestlik sağla
yacak şekilde kullandı) ve uluslararası hukukun uygula
ma dışı olması yüzünden.

Kosova ile zıtlık durumu açıklayıcı ve aydınlatıcı. 
Bu durumda uluslararası hukuk yine işlevsizdi, fakat 
sözde müdahale sadece BM Beyannamesi gibi yasal ay
rıntılara bağlılıkları yüzünden aşırı derecede sınırlandı
rılmış olan Kosova Arnavutlarını korumak içindi. 
Uluslararası gözlemciler çoktan NATO kuvvetleri ta
rafından tam bir askeri müdahalenin gerekli olduğu 
üzerinde anlaşmışlardı. İsrail ve Filistinliler vakasında 
ise, buna rağmen, İsrail doğal olarak uluslararası göz
lemcileri istemediği ve sözde Filistinlileri koruyacak 
olan BM askeri müdahalesine müsaade etmediği için, 
ABD İsrail konusunu (Endonezya’ya Doğu Timor’da 
yaptığı gibi) erteliyor ve etnik temizlik yapanların rıza
sını almadan bir gözlemciye dahi itiraz ediyor. Şunu da 
vurgulamalıyız ki NATO’nun Kosova’yı işgali Yugos
lavya topraklarında gerçekleşti; bunun aksine BM’nin 
ezici çoğunluğunun kınadığı, yerli halkı uzun süredir 
kötü muameleye maruz bırakan gayri meşru işgalin ba-
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şansına bakarak İsrail’i sonraya bırakıyor.
Yeni Dünya Düzeni’ne ve onun *̂ahlaki dış politi' 

kasına** hoş geldiniz.

İrkçı Devlet, Acımasız İşgal 
ve Geniş Ölçekli Etnik Temizlik

Yahudiler yararına Filistinlileri yurtlarından süren ırkçı 
ayrımcılık Nazilerin zalim yüzkarası davranışlarını ha
tırlatıyor (genellikle A.B.D medyası değil İsrail medya
sında yapdan bir karşılaştırma). İşgal edilen topraklar
daki ahaliyi mülksüzleştirme bir Nazi politikasıdır (le- 
bensraum for ubermenschen) ve Uluslararası Af Örgü  ̂
tü de İsrail’in yıkımlarını tartışırken “Filistinlilerin sa
dece Filistinli oldukları için hedef olduklarını” ifade de- 
iyor. Bir ailenin evinde sahip olduğu birkaç eşyayı bul
dozer evini yıkmadan çıkarmak için ancak 15 dakikası 
vardır {Al, Israel: Home Demolitions, Dec. 8, 1999). 
Rusya’da yayınlanan bir İsrail yayınının Aralık 2000 sa
yısında İsrail Shamir adlı İsrailli bir yazar “İsraillilerin 
kendilerinin seçilmiş oldukları (uber Alles) şeklinde 
eğitildiğini” söylüyor. “İsraillilere Yahudi olmayanların 
tam insan olmadıkları ve isteğe göre öldürülüp malları
nın istimlak edilebilecekleri aşılanır.” Ve ABD’den 
Eduardo Cohen “İsrail gezimde Araplara yönelik derin ve 
yaygın bir ırkçı aşağılama ile liarşılaştım” diyor. Bunun se
bebi de Arapların "medeni insanhn sahip olduğu dü
şünce ve muhakeme tarzını paylaşmadığı**na yönelik 
inançtı (OR, Ekim 18, 2000).

2. Dünya Savaşı esnasında Hitler tarafından Nihai 
Çözüm(Final SolutionYe karar verilmeden önce - 
1940’da Himmler, Bolşeviklerin fiziksel olarak ortadan 
kaldırma metodu’ndan hâlâ “Almanlara uygun olma
yan ve imkansız olan bir şey” olarak söz ediyordu- Nazi 
memurları arasında işgal edilen topraklarda yabancı in
sanların nasıl en iyi şekilde Alman çıkarlarına hizmet 
edecek hale getirilebileceğine dair hararetli bir tartışma 
mevcuttu. Kısmen bu bir alan ihtiyacı meselesiydi - 
1940’da Hitler’in iddiası “Yahudi meselesi bir alan so
runudur” şeklinde idi- ve Yahudiler ile diğerleri Viya- 
na’da Almanlara yer sağlamak için yurtlarından edildi. 
1940’da ırkça değerli kimselerin zorla göç ettirilip tek
rar yerleştirilerek asimile edilmesinin, fakat arta kalan 
nüfusla birlikte de Almanya için göçmen iş gücü kayna
ğı olarak kullanmanın işe yarayıp yaramayacağı tartışı
lıyordu (bu tartışmayla hakkında Christopher Brow- 
ning’in özetinden alınmıştır).

Benzer tartışmalar İsrail’de bir yanda katı olan ve 
Arapların kitlesel sınır dışı edilmelerini savunan bir 
grup (Netenyahu), diğer yanda da daha ılımlı gelenek

sel , yavaş fakat düzenli bir yöntemle mülksüzleştirip, 
fakirleştirerek gönüllü olarak çıkmalarının teşvik edil
mesini savunan iki farklı grup mevcuttu. Ilımlılar ayrı
ca fakirleştirilmiş yabancı nüfusun İsrail için göçmen iş
gücü olarak kullanılabileceğinin de farkına varmıştı.

İsrail Shamir ayrıca İsrail’in Filistinlilere 2. İntifa- 
da’daki muamelesini buna benzemeyen, zayiatın daha 
küçük olduğu ve pogrom sonrasında bütün aydın kesi
min suçluları kınadığı Çarlık Rusya’sındaki Yahudi 
pogromları ile karşılaştırıyor. Yahudi devletinde İbrani 
Yazarlar Birliği, Yahudi olmayanlara yönelik pogrom’u 
desteklerken aynı zamanda bir kaç düzine insan açıkla
ma yapmak üzere Tel-aviv’de bir araya geldi. Shamir 
sözlerini İsrail ırkçılığının Nazilerinkine nazaran daha 
az “yaygın ve zehirleyici” olmadığını söyleyip, birçok 
Yahudi'Rus’un katliam hakkmdaki düşüncelerini alın
tılayarak sürdürüyor ve şunu ifade ediyor: **İsrail devle
ti dünyada meşru öldürücü mangalara sahip ortaçağ 
boyutlarında cinayetler işleyen ve işkence yapan tek 
devlet. Fakat üzülmeyin İsrailli okuyucular biz sade
ce Yahudi olmayanlara işkence ediyor ve onları öldü
rüyoruz,**

İsrailli yayınlarda sürekli vurgulanan bir nokta, or
dunun Yahudileri öldürmediği, sadece Yahudi olma
yanları öldürdüğüdür. Phyllis Bennis’in 1982’de kay
dettiğine göre Lübnan’daki savaşı protesto eden bir Ya
hudi İsrail güçleri tarafından öldürülünce -adı Emil 
Grunzvveig- hala hatırlanan çok büyük bir halk protes
tosu olmuştu. Fakat bir Filistinli İsrailliler tarafmdan 
öldürülünce bunun haber değeri bile olmaz, sadece ce
set sayısı verilir: “onların isimlerini duymayız; ebeveyn
leri ve çocukları kimdir, yaşamak adına neler yapmış
lardır?” (Max Elbaum, Bermis ile görüşme, “yalnız Ya
hudiler için: İsrail’de Irkçılık,” Color Lines, 15 Aralık
2000). Ayrıca Af Örgütü tarafından vurgulanan bir 
nokta da “İsrail güvenlik güçlerinin kendilerinin ya da 
başkalarının hayati bir tehlikesi olmamasına rağmen 
defalarca kanunsuz öldürmelere yol açan aşın silahlı 
güç kullanma yoluna gittiğidir.” Fakat Al Temmuz- 
Ağustos, 1999 ayaklanmalarına dayanarak İsraillilerin 
silah kullanmadan kalabalık denetlemde uzman olduk
larını ifade ediyor. Fakat burada şunu da vurguluyorlar: 
yerleşimci şiddeti vakasında görüldüğü üzere ultra-orto- 
doks Yahudiler ayaklanınca silahlı güç devre dışı bıra
kılıyor, silahlar yalnızca Yahudi olmayanlar üzerinde 
kullanılıyor.

İsrailli muhalif Uri Avnery, bir kaç ay önce Yahudi 
bir yerleşim yerine sınırı olan bir meyve bahçesinde, İs
rail ordusunun Filistinlilerin zeytinlerini toplamalarına 
izin vermeyip, babasıyla bahçede yalnız olan 14 yaşında
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Filistinli bir çocuğun nasıl ve ne zaman ateş edilip öl- 
dürüldüğünü köylülerin Avnery ve grubuna orada bulu-

yorlar( yıllık 870 milyon metreküp kendilerine, 130 
milyon metreküp Filistinlilere). Halper ayrıca Oslo ba-

narak ateşi önlemeleri için acil bir yardım çağrısında 
bulunduğunu açıklıyor(“Zeytinler, Taşlar ve Kurşun
lar”, Ha'aretz, 18 Kasım 2000). Eski zeytin ağaçlan ve

rış süreci altında İsrail’in Filistinlilere ait 80.000 zeytin 
ve çeşitli meyve ağaçlarını ve bir çok tarım alanını gü- 
venlik ve yapılaşma sebebiyle kökünden söktüğünü, sa-

taraçalar “İsrail ordusuna bir engel olmadan ateş edebil- 
melerini sağlamak üzere” çoktan yok edilmişti. Fakat 
Avnery grubu işini yaptı; onların Yahudi olarak bulun
maları, bir miktar zeytinin, ateş edilme tehlikesi olma
dan toplanabilmesini mümkün kıldı. Avnery yerleşim
cilerin tabii ki ağır silahlı koruma altında hareket ve se
yahat serbestisi olduğunu ifade etti.

Meşhur İsrailli gazeteci Amira Hass son günlerde 
“her işgalci rejimde görülen ve giderek büyüyen ırkçı 
zulmün Oslo yılları boyunca “barış süreci” konusunda 
hoş sohbet ve realite arasındaki mesafeden dolayı yo
ğunlaştığını” ayrıntılı biçimde açıkladı (“Ayna Yalan 
Söylemez”, Ha'aretz, 1 Kasım 2000). Yeni İntifada İsra
illilerin yüzüne son bir gayretle bir ayna tutup onlara 
“kendinize iyice bakın ve ne biçim ırkçılar haline gel
diğinizi görün” diyen yaygın bir başkaldırı. Hass İsra
il’in Hebronu işgaline odaklanarak: “40.000 kişinin bir 
aydan fazla bir süredir hebronun eski şehrinde 500 Ya- 
hudinin yaşamı ve sıhhati uğruna sokağa çıkma yasağı
na tabi tutulması ne kadar da doğal... İsrailli komşula
rının çocukları mutad olduğu gibi sokaklarda yanıbaşla- 
nnda duran askerlerle birlikte gülüp oynarken binlerce 
Filistinli çocuğun devam ettiği 34 okulun bir aydan faz
la süredir kapatılması ne kadar da doğal... Süresi uzatı
lan sokağa çıkma yasağı ve bu yasağın İsrailliler gözün
de sıradan bir olay gibi kabul edilmesi, özetle, hem ge
nel olarak İsrail’in Filistin topraklarını işgali hem de 
açık askeri üstünlüğünün gölgesinde gelişmiş olan dü
şünme biçiminin temelidir.”- Diyor. Hass ayrıca yerle
şimcilerin serbestçe hareket etmesine mukabil Filistin
liler üzerindeki ciddi kısıtlamaları tartışıyor; Filistinli 
köylülerden alınıp istimlak edilen araziler üzerinde yer
leşimcilerin kullanımı için kurulan gelişmiş otoyolları; 
Yahudi yerleşimcilere tedavi ve hükümet yardımı hızla
nırken, Filistinlilerin kendi içlerinde gelişmelerine en
gel olarak işgalci otorite tarafından dayatılan sınırlama
lar ve yerleşimci komşularının su konusunda hiç bir sı
kıntısı yokken Filistinlilerin musluklarına günler ve 
haftalarca su gelmemesi şeklinde tezahür eden su dağı
tımındaki aynmcdık.

Ben Gurion Üniversitesi antropoloji profesörü ve 
İsrailli Ev Yıkımı’na Hayır Komitesi başkanı Jeff Hal- 
per’in ifade ettiğine göre, Batı Yakası ve Gazze su arzı
nı kontrol altında tutarak İsrail ve yerleşimciler kendi
lerine Filistinlilere verilenin 6.7 katı daha fazla su veri

dece son ayaklanma başlangıcında 10.000 ağacın orta- 
dan kaldırıldığını bildiriyor. İsrail yerleşimcilere hizmet 
ve Batı Yakası’nı küçücük adacıklara ayırıp Filistinlile
rin ve çeşitli malların serbest dolaşımını engellemek 
maksadıyla 300 mil uzunlukta otoyol ve yan yollar inşa 
ediyor. İsrail askeri kontrolü ve üstün gücü ile Filistin
lilerin hareketi üzerine çok yaygın fakirlik ve açlığa ne
den olan uzun süreli ve yıkıcı “kapatmalar” uygulu- 
yor(ayrıntılı bilgi için, Halper, “the Peace process As- 
Seen From the Ground,” 12 Şubat 2001). İşgal edilen 
topraklarda yaşayan Filistinlilerin kişi başına milli geli
ri Oslo “barış süreci” boyunca ciddi biçimde, kesin ola
rak %25’in üzerinde düşüşe uğradı.

“Lebensraum” İçin Yıkım

1967’den bu yana 1.200’ü 1993 Oslo Antlaşmasından 
sonra olmak üzere 8.500 Filistinli evi yıkıldı(2000’i ço
cuk 5000 kişi evsiz kaldı). Seçilmiş insanlara planlı bir 
şekilde yaşam alanı oluşturmak için İsrail en ufak bir 
tahrikle -“güvenlik”, küçük bir çocuğun bir İsrail aske
rine taş atması gibi- evleri yıkıyor. Aralık 1994’te bir 
önceki İsrail silahlı kuvvetler başkanı ve baş haham 
olan Haham Shlomo Gören, Musevi kanunlarından 
bahsedip “İsrail’in yerleşmesine dair emrin her şeyin üs
tünde olduğunu” iddia etti ve yerleşimcilerin Batı Ya- 
kası’ndan çıkarılmasına ilişkin emre itaat edilmemesini 
öne sürdü. (Los Angeles Times, 3 Ocak 1994). Bu, si- 
yonist ideolojinin Filistin topraklarını kurtarma ve be
deli ödenmemiş olan ve sadece Yahudiler tarafmdan sa- 
hiplenilmesi gereken topraklar düşüncesine uyan bir 
davranış biçimi. İsrailli insan hakları savunucusu ve 
araştırmacı olan İsrael Shakak İsrail toprakları üzerinde 
Yahudi olmayanların sayısını en aza indirmeyi amaçla
yan bu dışlayıcı ideolojinin İsrail’de, okullarda çocukla
ra aşılandığını iddia ediyor(Yahudi Tarihi, Yahudi Dini 
[Pluto, 1994], pp.7-8). ‘^Ulusun saflığı ilkesi ve bir ır
kın değerinin ve saygınlığının o türe ait olan bir Ya
hudi bulunmasıyla var olabileceği ilkesi üzerine kuru
lu bir devlet.** Siyonist haham Dr. Joachim Prinz 1934 
yılında liberalizmin yenilgisi ve Adolf Hitler’in zaferini 
kutlayan kitabında böyle diyordu. Daha sonra prinz Dün
ya Siyonist Örgütünde merkezi kimselerden biri oldu ve 
Shakak’ın araştırması gösteriyor ki Prinz’in ortaya koydu
ğu ideoloji İsrail’de ciddi bir güç olarak devam ediyor.
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Filistinlilerin taş atması yıkımı andırabilir. Öbür 
yandan Baruch Goldstein 29 Filistinliyi boğazlasa da 
evi yıkılmaz. Aslında, bu kitle katliamcısının evinin ya
nına bir anıt dikildi -her ne kadar sonradan mahkeme 
kararı ile yıkılsa da- ve İsrail’in önemli adamlarından 
biri haline getirildi. 1994’te haham Yaacov Perin bir 
milyon Arabhn bir Yahudi tırnağı etmediğini ifade et
mişti. İşte İsrail’de yaşayan Yahudilerin birçoğunun be
nimsediği ve giderek artan bir ırkçılığa dönüşen bu zih
niyet askeri üstünlüğün, istismarın ve rahat edememe 
korkusunun bulunduğu işgal şartları altında gelişti. Da
vid Hoffman 1996’da İsraillilerin yoğun baskılara karşı 
tutumlarından bahsederken “bazı Yahudilerin eski me- 
todlan kullanmaktan vazgeçilmesini önerdiklerini ve 
aslında birçoğunun İsrail’in tepkisinin ürkekliğinden 
şikayet ettiğini” aktarıyor(WP, 15 Mart 1996). Phyllis 
Bennis’in ifadesine göre “Yahudilerin birçoğu Filistinli
lerin katledilmesini ve topluca cezalandırimasını haklı 
bir devlet politikası olarak kabullenmeye istekli”.

İsrail’de toprakların %90’ını elinde bulunduran Ya
hudi devleti ve Yahudi Ulusal Fonu onlarca yıldır bu 
toprakları Yahudiler için ayırıp muhafaza etti. Şu sıra
lar Yahudiler için ayrılan Katzir Galilee’de bir ev satın 
almak isteyen İsrailli Arap bir çiftin lehine karar veren 
bir yüksek mahkeme bu geleneği sorgulamaya götürdü, 
fakat bu kararın etkisinin genişliği görüldüğü kadardır. 
Her halükarda, kayda değer (yüzde 18) Arap azınlık İs
rail’de ikinci sınıf olarak görülüyor, sadece toprak kul
lanma değil, kamusal ve özel alanda iş ve kredi bulma 
imkanından ve yalnızca Yahudilere tahsis edilmiş bir
çok imtiyazları içeren “ulusallık hakları”ndan mahrum
lar.

Uzak ülkelerde yaşayan Yahudiler İsrail’e gelebilir 
ve araplara verilmeyen hakları alabilirler, tabii ki geri 
dönme ve tazminat hakkı olmayan Filistinlileri yerle
rinden ederek. Yerli Bedevi halkın sürülerini otlatması
na izin verilmeyen Negev’de devlet İsrailli çiftçilerin 
^Hoprağın YahudileşmesV* ilkesi gereğince rahatlıkla 
toprağa yerleşmesine, ev yapmasına müsade edi- 
yor(Orit Shohat, Ha'aretz, 27 Mart 1998). Bu yapılan
dırılmış ırkçılık ve bir takım politikalar İtalya veya 
Fransa’da Yahudilere karşı uygulandığında haklı olarak 
öfkeli bir halk protestosuna sebeb olur.

İşkence, Saldırganhk ve Intifadalar

İsrail onlarca yıldır sistematik biçimde Filistinlilere iş
kence uyguluyor. New York Times İsrail’in işkence kur
banlarının sayısının 1993’te 400-500’e vardığını bildi
riyordu, fakat İsrail, Arapları “sorgulama” uygulaması

nın işe yararlığını “gözden geçiriyor” (Joel Greenberg, 
“İsrail Arapların Sorgulanmasını Yeniden Düşünüyor”,
14 Ağustos 1993). Yine bu uygulama herhangi bir ülke
de Yahudilere karşı yapılsaydı çığlıklar yükselirdi, fakat 
bu noktada her anlamda barbarca olduğu kabul edilen 
bu uygulamalara ABD ve uluslararası toplumun tepkisi 
çok az ve İsrail’e yönelik yaptırıma dönüşmüyor. Bu da 
İsrail’in güçlenmesine, büyük çaplı uluslarası yardımı 

-haketmesine, **dünyada hasta davranışları ve işkence' 
yi başarılı biçimde meşrulaştıran tek devlet *̂ olduğu
nu gösteren geçmişine rağmen bir demokarsi modeli 
olarak düzenli şekilde övgüler almasına imkan sağlıyor 
(Al, “İsrail Hükümeti Yüksek Mahkeme’nin işkenceyi 
yasaklayan kararını yürürlüğe koymalı”, 6 Eylül 1999).

Benzer surette, İsrail herhangi bir ceza almaksızın, 
diğer ülkeleri serbestçe istila edebilir, istediği gibi bom
balayabilir. İsrail’in Lübnan’ı işgali her defasında birçok 
sivilin ölümüne ve mülteci sorununa yol açıyor; fakat 
ABD, müttefikleri ve büyük medya kuruluşları bu sal
dırganlıkları İsrail’in özel konumu ve sözde **güvenlik** 
ihtiyaçları olarak aktarıyor. Hatta kitlesel sivil katliam
ları bile, Ariel Sharon’un Christian Phalange’ı 1982’de 
2000 ya da daha fazla kadın, çocuk ve yaşlının soğuk
kanlılıkla kesildiği Sabra- Shatila kampına kabulü ör
neğinde gördüğümüz gibi, İsrail için müsaade edilebilir 
şeyler. 1999’da 40 Kospvalı Arnavut’un Racak’ta Sırp- 
1ar tarafından katliamında devletlerin ve medyanın öf
kesini hatırlayabiliriz. -Daha önce görülmemiş katliam, 
Uluslarası Adli Bilim’de insan vücutlarındaki gecikmiş 
olarak açıklanan adli bulgularda görüldüğü üzere 1116: 
171-185, 2001]- Yaygın olarak Nato’nun Yugoslavya’yı 
bombalaması sırasında Kosova’nın her tarafındaki top
lam ölümleri gösteren 2,000 sayısını hatırlayabiliriz. Fa
kat İsrail’in tamamen sivil 2000 kurbanı vakasında, 
uluslarası toplumun tepkisi çok zayıf kaldı ve İsrail’in 
cinayetlerine yönelik bir sınırlama veya cezalandırma 
ile sonuçlanmadı. İsrail ayrıca güney Lübnan’ı işgalin
den beri sınır-aşırı “demir yumruk” politikaları için ye
dek bir ordu bulundurmakta serbest. Böyle bir düzenle
me Libya tarafından yapılsa uluslararası terörizm olarak 
kınanırdı, fakat yine, terörist ordunun desteği ve “de
mir yumruk” un getirdiği bir çok ölümler A.B.D. ve 
müttefikleri tarafından kınanmadı ve bu da gösteriyor- 
ki uluslarası terörizm teröristin saygınlığına bağlı olarak 
devam edebilir.

İsrail’in işgali iki İntifada doğurdu ve ikisinin de kö
künde İsrail’in işgal ettiği topraklarda Filistinlilere kö
tü muamelesi var. Beş yıl kadar süren birincisinde, İsra
il binin üzerinde Filistinliyi öldürdü ve binlercesi yara
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landı. Batı bu sürece İsrail’in kötü muamelesine, Birleş
miş Milletler kararlarını ve uluslarası hukuku ihlal et-

Yakınlaşan “Kan Gölü”

İSRAİL'İN ETNİK TEMİZLİCI/HERMANN

mesin^ağmen karışmadı.
Amerika’nın etnik temizlikçiye ekonomik ve aske

ri yardımları azalmadı ve bu yüzden İsrail açık bir sınır

“Etnîk^temMîkçi o l^ k  IsfiTl sataşııîakta serbest, kıs- 
men haklı; çünkü Yahudilere, Holocaust kurbanları 
olarak, kötü muamele yapıldı ve daimi mazlumlar ola-

oIfnaksKin öldürmekte ve baskı yapmakta serbestti. Eŷ --------rak özel güvenlik haklan tolep ediyorlar. Fakat daha
lül 2000’deki 2. İntifada için de aynı durum geçeli idi. 
İsrail yaklaşık 400 Filistinliyi öldürdü, binlercesini ya
raladı ve ordusunun işgal edilen topraklardaki gerçek
ten sivillere yönelik olan acımasızlığını, insanları çalış
maktan men ederek ekinlerini hasat ettirmeyerek ve 
sıhhi yardım almalarını engelleyerek artırmış oldu. Fa
kat yine ABD sınırsız destek verdi ve uluslararası top
lum kurbanlar için kayda değer hiç bir şey yapmadı.

Yaser Arafat ağır İsfail saldırısı altındaki Filistinlile
ri koruması için BM’nin müdahalesini talep etti ve 
Uluslararası Af Örgütü uluslararası gözlemcileri çağırdı. 
Fakat İsrail buna karşı; ABD İsrail’i destekliyor ve do
layısıyla koruma gelmeyecek. Daha önce kaydedildiği 
üzre, Kosova ile zıtlık ve ABD’nin (ve İngiltere) Endo
nezya’nın 1999 ve öncesinde Doğu Timor’da etnik te
mizlik yapmasına göz yummasındaki kararlılığı durumu 
aydınlatıcı. Ayrıca İsrail ve Endonezya’nın şiddet ve et
nik temizliğinin işgal ettikleri topraklarda Yugoslav
ya’nın ise uluslarası gözlemcileri zaten kabul etmiş ol
dukları kendi topraklarında olduğu da ifade edilmişti.

Fakat bütün bunlar İsrail ve Endonezya’nın 
ABD’nin gözde müşteri devleti olması, Yugoslavya’nın 
ise olmamasından ötürüdür.

Önceki (İsrail ve Endonezya) durumlarda bu yüzden 
“ahlaki dış politika” ve uluslararası toplumun kendine 
biçtiği yeni görevi “savunmasız insanları etnik temizli
ğe karşı koruma” askıya alınıyor. Daniel Jonah Goldha- 
gen Almanya ve Sırbistan’ın kültürel özelliklerinin 
kendilerine etnik temizlik ve soykırım eğilimi verdiğini 
iddia ediyor.

Fakat Eduardo Cohen, Israeli Shamir, Israel Sha- 
hak, Netanyahu’nun sözleri. Haham Shlomo Goren ve 
Yaacov Perrin bu konunun uzmanının Goldhagen ol
duğunu belirtmesine ragmen Goldhagen’in İsrail kültü
rünün yapısının Filistinlilere böyle zalimce davranmaya 
sebep olması hakkında söyleyecek hiç sözü yoktu. Su
san Sontag, David Rieff, Geoffrey Robertson, Bernard 
Kouchner, Vaclav Havel, Michael IgnatiefPden ve di
ğerlerinden bu gerçek ve sürdürülen etnik temizlik hak
kında bir tepki duyulmadı.

Bu resmen onaylı etnik temizlik, Filistinliler *Hnsan 
topluluğu değiV* (John Pilger’s word) veya **değersiz 
kurbanlar** ve İsrail’in uzun soluklu ve vahşi uygula
maları yanına kar kalacak.

önce de söylendiği gibi Almanlar gibi Yahudiler de, ya 
da önemli bir kısmı, kendilerinin vaad edilmiş toprak' 
larda üstün haklara sahip olan seçilmiş insanlar ol
duklarını iddia ediyor. Buna ilaveten ABD’nin bu hak
ları zorla yürütmelerinde sağladığı koruma ile aslında 
oyuna kendisi üzerinden beslenen istismarcı davranış
lara sebep olan tehlikeli bir cıva bileşiği dahil olmuş 
oluyor. Ariel Sharon bir terörist, savaş suçlusu ve sürek
li “aktarma ve güç politikası”nın savunucusu, şimdi İs
rail devletinin başkanı. Göreve gelmesi sıcak karşılan
dı ve ABD’nin bu teröriste “sert kaya” desteği Başkan 
Bush tarafından da garanti edildi. İlımlı Barak’ın sade
ce acımasız etnik temizliği ve “ılımlı” kan gölünden 
“katı savaşçı” Sharon’un yönetimindeki daha kitlesel 
kan gölü ve savaşa kaymak için bütün şartlar hazır.

İSR A İL’İN ONAYLANMIŞ ETN İK 
TEMİZLİK OPERASYONLARI

îkinci Bölüm 
ABD’nin Resmi Koruması;

Miloseviç Kosova Arnavutlarına acımasızca davrandı
ğında ABD onun kendisini haklı göstermek için suçlu
lara karşı davranışlarını kabul edilemez bulmuş ve bu 
sürece son vermek için Kosova’yı işgal etmişti. NA- 
TO ’nun kendi politikalarının bir sonucu olarak yurtla
rından çıkarılan Arnavutların geri dönüşü birinci ön
celikte idi.

Birinci bölümde de anlatıldığı gibi açık bir tezat 
olarak, İsrail’in bir Musevi devleti (ırkçı bir devlet) 
kurma ve bölgeyi sistematik olarak yoğun Filistinli yer
li nüfustan arındırma (yani geniş ölçekli etnik temiz
lik) operasyonunu ABD yalnızca kabul edilebilir bul
mamış aynı zamanda saldırgan bir desteğe de layık gör
müştü. Uluslararası bir konsensüsün yıllardır İsrail işga
lini kınamasına ve BM’nin İsrail’i geri çekilmeye çağır- 
masına( 144-2, Aralık 1990, 242 no’lu önerge) rağmen 
ABD ve İsrail “nyet” dediler ve “nyet” oldu.

Yasal Koruma: Orwellist Süreç İşliyor

İsrail, işgal ettiği topraklardan çekilmek yerine Filistin
lileri çıkarmaya, ağaçları sökmeye, sularını çalmaya ve 
onları bitmek bilmeyen sınırlamalarla kuşatarak sürün-
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dürmeye devam ediyor. Arkasından da ABD onayı ve 
desteği olduğu için tüm bu yaptıkları cezasız kalıyor. 
Müttefikler ayrıca Filistinlilerin çıkarıldıkları toprakla
ra geri dönme hakkını da reddediyor. Ve böylece 
BM’deki 140 ya da daha fazla oyun ve her ikisi de ABD 
tarafından veto edilen iki Güvenlik Konseyi tasarısının 
hiçbir bağlayıcılığı kalmıyor.

Diğer kayda değer Orwellist süreç ise: Hakları gas- 
pedilen ve sürülen Filistinliler, durumları bozulup daha 
çok toprakları işgal edildikçe, evleri yıkıldıkça ve bü
yük bir insafsızlık ve ayrımcılığa muhatap oldukça peri
yodik olarak isyan ediyorlar. İçlerinden binlercesi daha 
önceden sürülmüş; ya da bir çoğunun bir İsrailli tarafın
dan öldürülen, sakatlanan akrabası var. İsrail kuvvetle
ri tarafından öldürülenlerin sayısı ise “terörist”( !) Filis
tinlilerin öldürdüklerinin 15 katından fazla (Hermann 
ve O ’Sullivan, Terör Endüstrisi, sayfa 29-33). Filistin’i 
sık sık ziyaret eden Judith Stone "İsrail Shoah’ında henüz 
bir aile üyesini kaybetmeyen ya da İsrail hapishanelerinde 
ağır, insanlık dışı koşullarda bir arkadaşı veya akrabası ol
mayan bir Filistinli ile Icarşılaşmadım” diyor(“Banja Çağ
rı”, http://www.facts4peace.com/article/stone.htm). 
onlar bu uzun sürülme ve öldürülme sürecine rağmen 
hala ani saldırılara maruz kalıyorlar. Bu şartlar altında 
baskılara isyan edenler özgürlük savaşçısı, ulusal öz
gürlük hareketi olmuyor da terörizme dönüşen şiddet 
oluyor .İsrailli ve ABD’li yetkililer ise (medyanın bü
yük bir kısmı ile beraber) işin birinci kuralının teröriz
mi durdurmak olduğu konusunda hemfikirler.

ilk İntifada zamanında ABD büyük elçisi Robert 
Pelletreav işgal edilen topraklardaki isyanları tsraiVe 
karşı terörist saldırı olarak gördüklerini açıklamıştı. 
Buna mutabık olarak ABD politikası İsrail’e bir açık 
kart (carte blance) vererek “sonuna kadar, hepsi bitin
ceye kadar”(Yitzak Rabin) İsrail’e “sert askeri ve eko
nomik baskı” uygulama ve İsrail baskısını engelleme 
olarak oluşmuştu. 2. İntifada’da ise şöyle: yine ABD İs
rail’e politikasını değiştirmek için herhangi bir baskı 
uygulamıyor. İsrail’e silah yardımı ve eğitim programla
rı kademelendirildi: 2000’de 35 Black Hawk askeri he
likopteri verildi, 2001’de dokuz Apache saldırı helikop
teri Boeing’den satın alındı; şehir ortamında Amerikan 
eğitimi -Filistin şehir merkezlerinde kontrolü ele alma
ya yardım edecek ayaklanma durumu eğitimi 2000 ey
lül ortasında sağlandı; ve şubat 2000’de Almanya’dan 
İsrail’e Patriot füzesi akışıyla beraber ortak Amerikan- 
İsrail askeri tatbikatlar yapıldı- ve geçmişte olduğu gibi 
BM’nin kınama önergeleri ve işgal edilen topraklarda 
uluslararası varlık ABD’nin etnik temizlik müşterisinin 
lehine görmezlikten gelindi veya veto edildi.

Bu süreç, elbette kendini tamin edici kılıyor. Sürek
li bir baskı ve uzun süreli “toprağından mahrum kalan” 
bir halka mağduriyeti ölçüsünde İsrail ve antlaşması ta
rafından barışçıl bir yardım verilmedi - Oslo Filistinli
lerin tüm kayıplarını doğrulayıp karşılığında geri dön
me veya tazminat hakkı tanımayan, mülksüzleştirme ve 
kovulmayı bitirmeyen ve gelecekteki uzlaşmalara bağlı 
olan kurbanlara da faydası olmayan bir anlaşma idi. Fa
kat bu gelecek asla gelmedi. 1993ten beri Filistinliler 
hep yerlerinden edildiler. Ve İsrail haksız gasplarına ve 
gaddarca uygulamalarına düzenli bi şekilde devam etti. 
Ve daha da artırarak devam etmekte(dalıa yeni gerçek
leşen Barak-Clinton Bantustan teklifi 3. Kısımda “özür 
dileyici ifadeler” bölümünde incelenmiştir). Bu uygula
malar ise Filistinlilerin ya toplu ayaklanmalar şeklinde 
ya da içlerinde umutsuzluğa ve çaresizliğe düşenlerin 
intihar saldırıları şeklinde tepki göstermeleri sonucunu 
doğurmuştur ki iki İntifada hareketi böyle gerçekleş
miştir.

Fakat baskıcı İsrail’in tanımlama sistematiğinde ve 
onun antlaşmasında(Oslo) bu tepkiler korkutucu ve 
hoşgörülemez Terörizm’dir. Ancak bu insanları böyle
şine bir çaresizliğe düşüren, İsrail’in yaptıklarıdır, terör 
değil. Devlet Halkla İlişkiler Başkanı (??) PR James Ru
hin, İsrail’in bir başka yerleşim alanındaki binaları yer
le bir etmesinin ardından bu olayı ancak hassas barış 
sürecinde “yanlış bir işaret” olarak değerlendirmiş- 
tir(NYT, 23 Haziran 1998). Açıklamayı yapan ve savu
nanlar için kötü olmayan ve Dördüncü Cenova Antlaş- 
ması’na uymadıkları anlardan sadece biri, sadece bir 
yanlış işaret. Madeleine Albright, İsraillilere bir çağrı 
yaparak onlardan Filistinlilerin provokatif ve kışkırtıcı 
bulunan Yahudi yerleşmelerinin genişlemesi, Filistinli
lerin topraklarına ve kimliklerine el konulması ve evle
rinin yıkılması gibi hareketlerden sakınmalarını rica et- 
ti(NYT, 15 Ekim 1997). Yalnız “Filistinliler” bu hare
ketleri “provokatif ve kışkırtıcı” buluyorlar; Albright 
ise bunları hukuka aykırı ve itiraz edilmesi gerken şey
ler olarak görmüyor. Aslında Clinton başkanlığındaki 
ABD en sonunda bölgenin *Hşgal edilmiş Filistin top' 
raklan” olmadığını yalnızca "problemli topraklar*  ̂ol
duğunu açıklayarak uluslararası hukuk’u ve işgal edil
miş topraklar hakkındaki neredeyse bütün insanlığa 
malolmuş ortak kanaati bir kenara itti. (Albright). 
ABD’nin tepeden tırnağa silahlandırdığı ve acımasızca 
vahşet uygulayan ve bunu yaparken de kurbanlarının 
ve kurbanlarının terörizminin (!) bitişine kadar çözüle
meyecek bir “sorun” ve bu esnada da “bölgedeki gerçek
lere” sebep olan etnik temizlikçiler güç kullanarak, 
Amerikan iradesi ile Filistin topraklarını Yahudi yerle-
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İSRAİL TERÖRÜ/HERM AN

yonu, 1993 Oslo Anlaşması da dahil) ihlal etmiyorsa 
“Bizden yaşayan organizmalarımız olan göç büyümesi- 

TTi "d n ^ ta rm m rft^ rt5 i5 e y e m e 2 st^ ^  {Netanyahu-)--
( Ruhsal yakınlık dahi diğer büyük temizlik maddesiy
le; “Bir yere sadece bir kişi sahip olabilir; bu bölgenin 

abluka altına alınmalarını savunan-İsrail başbakanı Si--------- son oturanı kendi insanlarına ait olsa dahi” IHeinrir.h

şimine açı hale getirdiler.
Ve Albright “intihar saldırları ve buldozerler arasın-

ladı. (Newsweek, 18 Ağustos 1997). Clinton ise Filis
tinlilerin acı ve perişanlıklarını daha da artıracak olan

mon Peres’in yanında durarak, suçu “amacı Filistin hal
kının acı ve perişanlığını artırabildiği kadar artırmak” 
olduğunu iddia ettiği Hamas’ın üzerine attı(Phila, In
quirer, 15 Mart 1996). Fakat bu açıklamalarda İsrail’in 
1993’ten sonra 300 tahrip edici “kapatma” ile İsrail’in 
Filistinlilerin sefaletini artırdığına dair en ufak bir işa
ret yoktu.

Öyle ise tamamen yanlış olan ve çatışmanın çözü
me kavuşması için değişmesi gereken, Filistin halkı üze
rine yapılan sürekli ve gayrimeşru saldırılar, bu insanla
rın zorla yerlerinden edilmesi İsrail’in politikası değil. 
Kosova’daki baskı ve zorlamaların “özgürlük savaşçıla
rı” sonucunu doğurduğunu az çok anlamakta gecikme
yen Albright ve buldozerlerin yıllarca Filistin yerleşim 
yerlerini ezip geçmesinin intihar saldırılarını doğurdu
ğunu anlayamadı. Aynı zamanda sistematik politika ve 
Filistinli kurbanların zaptedilemeyen tepkilerinin bir 
politika oluşturmadığını ayırt edemedi. ABD devlet gö
revlilerinin ve İsrail’in büyük çapta ayrımcı ve zalimce 
uygulamaları ile topraklarından kovduğu Filistin halkı
nı, yerle bir edip harabeye çevirdiği yerleşim yerlerini, 
insanları tartaklamaları ve açık istismarlarının, ciddi 
bir şekilde yanlış ve hukuk dışı olduğunu; ayrıca tüm 
bunların Filistin halkının tepkilerine sebep teşkil etti
ğini görmedeki yetersizliği, etnik temizlikçilerle özdeş
liği ve onlara karşı özür beyan edermiş gibisinden tutu
mu açıkça ortaya koymaktadır. Beş yıl önce kıdemli bir 
Clinton Beyaz Sarayı görevlisi “İsrail’i second guess yap
mayacağız” demişti(PI, 15 Mart 1996), ve 19 mart 
2001’de Colin Powell İsrail lobi grubu AIPAC’a “İsrail 
ve İsrail halkı ile mevcut özel ilişkilerini koruyacakları
na ve uluslararası düzlemde sınırları tanınmış , güvenli 
İsrail’in Ameriken siyasetinin köşe taşlarından biri ola
cağına” dair güvence verdi. Kısaca, geçmişte olduğu gi
bi şimdi de, çok nadir istisnalar dışında, 1956’da Mısır’a 
yetkisiz İsrail saldırısı vakasında olduğu gibi, İsrail ne 
yaparsa yapsın Amerika’nın güçlü desteğini alacak ve 
değersiz kurbanlarının etnik temizliği gerektiği gibi 
devam edecek.

Oslo’nun zaferlerinden birisi de O’nu Amerika ve 
İsrail fonlarıyla ikinci sınıf müvekkil yapmak ve işe ya
ramaz bir anlaşma haline getirmekti (Chomsky, World 
Orders Old and New 11994], chap. 3.). İsrail liderleri 
eğer BM’nin kararlarını (Dördüncü Cenevre Konvansi-

Himmler]).
ABD yetkilileri **İsraiVin yaptığı yanlıştır** gibi bir 

sözü asla söyleyemezler. Onlar İsrail tarafının “önce te
rörizm (Filistinliler, İsrail değil) durdurulmalı, sonra 
barış sürecine dönülmeli” çizgisini yakından takip eder
ler. Albright için güvenlik önceliğe sahiptir ve İsrail’e 
karşı Filistinlilerin inanılır bir yalkaşım geliştirebilmesi 
için, Arafat’a “bir taahhütnameye ve güvenlik husu
sunda bir girişime ihtiyaç duyduğunu” söylemiştir. Alb
right için -ya da Colin Powel için- güvenlik, İsailli yet
kililer için olduğu gibi daima Filistin’in değil İsrail’in 
güvenliği demektir. Burada başka yerlerde de olduğu gi
bi bu yüksek ABD yetkilileri İsrail politikasını içselleş- 
tirirler. Mart 1999 Kudüs gezisinde Clinton *^korkunun 
korkunç devamı** şeklinde beyanda bulundu -fakat sa
dece İsrailliler’i kastederek, Filistinliler’i değil- (PI, 
March 15, 1996). Bu, yıllardır ABD yetkililerini, med
yayı ve uzmanları karakterize eden ve içselleştirmiş ol
dukları ırkçı bir önyargıdır.

Desteğin Nedenleri ve Biçimleri...

ABD İsrail’in etnik kıyımını neden destekliyor? Bunun 
sebeplerini iki ana faktörde inceleyebiliriz. Birincisi İs
rail’in Orta Doğu’daki ABD’nin vekil rolü, diğeri de 
Orta Doğu’da Arap dünyasını bir çizgide tutmakla kal
mayıp aynı zamanda çevreleyerek ABD güvenlik siste
mine entegrasyonunun sağlanmasıdır. Ve ayrıca Nika
ragua’daki Somoza rejimine, Şili’deki Pinoşet yöneti
mine, İdi Amin’e, apartheid uygulayan Güney Afri
ka’ya, ve Guetamala ve Arjantin terör devletlerine or
du takviyesi gibi hizmetleri götürmek de ABD’nin poli
tikaları arasında yer alıyor. Bu yüzden ABD siyasi elit
lerine ve başlıca medyaya göre İsrail kurbanları sadece 
değersiz değil aynı zamanda islami tehlikenin bir parça
sı olarak teröristlerdir de.

Diğer faktör ise yıllarca politikacıları zorlayan, satın 
alan İsrail lobisinin olağanüstü gücüdür. Ve bunlar kut
sal devlet uğrunda diz çökmek için birbirleri ile yarışır
lar. Zorlama, özellikle Kanada ve A.B.D.’de çok güçlü- 
dür fakat büyük bir oranda yayılır. Ünlü İngiliz muha
bir Robert Fisk, kendisinin maruz kaldığı Orta Do- 
ğu’daki ihlali “medyayı IsraiVin kurallarına uymaya 
zorlama girişimi artık uluslararasıdır ** cümlesiyle ifa
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de etmiştir. (Filistinliler hakkında doğrulan söylediğim için 
karalanıyorum, The Independent, Dec. 13, 2000).( Ni
çin’in tam bir analizi için; The Independent, Dec. 13, 
2000 ve özellikle Chomsky’nin Fateful Triangle, Upda
ted Edition, 1999, Preface and chapter 2. bakınız.)

Bu faktörler entelektüel kültürü ve medya kültürü
nü, büyük önyargıyı kurumsallaştıran kompleks yollar
dan besliyor. Üstten gelen baskı ile İsrail taraftan ve Fi
listin karşıtı perspektifler içselleştirildi ve/veya zorunlu 
yapıldı. Bu cidden çok önemlidir; ABD kamuoyuna 
eğer bu çirkin şeylerin makul bir bilançosu verilmiş ol
saydı işlenen büyük ve acımasız etnik kıyım programı
nı desteklediklerine inanmak için herhangi bir sebep 
yoktu; eğer etnik temizlikçilerden ziyade gerçek maz
lumlar insancıllaştırılsaydılar ve eğer medyanın refe
rans fameyleri İsrail’in istimlak ve vahşetine özür dile
mek için dizayn edilmemiş olsaydı. Bununla birlikte sü
regelen medya ve entelektüel önyargılar etnik temizle
yici devlet için ulusal destek politikasını etkin bir şekil
de tamamlıyorlar. Aynı Endonezya’nın Doğu Timor’u' 
işgalini saklama ulusal politikasına destek vermesi gibi.

İSR A İL’İN ONAYLANMIŞ 
ETN İK  TEM İZLİĞİ

şekline dönüştürdü ve acıları tahayyül edilemeyen ve 
kurban ediciler gibi korunmaya ihtiyaç duymayan in
san üstü gerçek kurbanlarmış gibi gösterildiler. Ve et
raflı önyargılı kelime sistemi kullanımı, dalavereli ifa
deler, göz nefreti ve tarihin yeniden yazımı, bu hizmet
le yine “Serbest Basın”ın devlet bazlı propaganda siste
mine destek olarak faydalı bir ders verebileceğini kanıt
ladılar.

İsrail-Filistin sorunu üzerindeki önyargı bazen dra
matik bir şekilde şu olaylarda olduğu gibi gösterildi: 
New York Times’ın uzun süreli baş editörü A. M. Ro- 
senthal’ın Yahudi ve İsrail hadiseleri hakkındaki ateşli 
görüşlerine karşılık “Kudüs savunucusu” ödülüne 
1991’de layık görülmesi, ya da Rabbi Meier hakkında 
hoş olmayan bir olaya anti-semitizime yol açacağı sebe
biyle izin vermemesi, ya da CBS haber spikeri Dan Rat- 
her’in (CBS kurallarına aykırı olarak) İsrail yanlısı 
Martin Peretz ve Morton Zuckerman’ın düzenlediği 
Kudüs Vakfı fund-raiser’a hevesli katılımı. Fakat önyar
gı asıl medyanın performansında devam eden bir olay
dır.

Yakın örnekleri kısaca incelediğimizde İsrail’in ya
rım yüzyıl önceki modelitelerinden bazılarında büyük 
etnik temizliğin hoşça yapıldığını görürüz.

Bölüm 3 
ABD Medyasının Desteği

ABD’nin başlıca medyası hükümetlerinin ajandasını 
yakından takip ettiler. Filistinli özneleriyle ilişki kurdu
lar; İsrail içinde de işgal edilmiş topraklarda da. Bu bü
yük bir entelektüel ve ahlaki soruna sahipti, ciddi ırk 
ayrımcılığının belirlenmiş olayları, İsrail’in uluslararası 
ezici konsensüsün kararına karşın uzun müddetli işgal 
edilmiş topraklardan çıkma reddi, İsrail’in Dördüncü 
Cenevre Konvansiyonu’nda alınan kararlar doğrultu
sunda işgal topraklarındaki insanlara davranışındaki 
günlük ihlalleri -ağır etnik kıyım açıkça “seçilmiş in
sanlar” yararına dizayn edilmiştir- ve onların açık ni
yetleri olan işgal topraklarında Filistin bağımlı ve zaval
lı bantustantlar sistemi yaratmak, etnik temizleyici 
devletin avantajı için katı bir şekilde organize edilmiş
tir.

Bu acımasız, ırkçı, illegal etnik temizleme programı, 
ABD ve onun müttefiklerinin, Kosova’da görüldüğü gi
bi “korumasız insanların büyük güçlerce korunacağı” 
yeni bir ahlaki düzeni deklare ettikleri zamanda oldu. 
İsrail’in etnik kıyımına ideolojik çerçevede kılıf bul
makta zorluk çekildi, fakat bu ABD medyası tarafından 
büyük bir başarıyla yerine getirildi. İsraillileri tam anla
mıyla tanımlamada, medya onları öncelikli kurbanlar

1. Dil, Etnik Temizlik, Şiddet, Terörizm, Çatışmalar

**Etnik temizlik** ifadesinin kullanımı Sırplar’ın Kosos- 
va’da yaptıklarına nazaran İsrail için kullanımı çok da
ha uzaktır. Sırplar’ın Kosova Arnavutlarına acımasız 
hareketleri, devam eden bir sivil savaşın özelliğiydi ve 
NATO bombalaması süresince yaşanan vurgunlar ve 
büyük ölçekli göçler savaşla alakalı hareketlerdi; bu ha
reketler toprağı Sırp olmayanlardan geri almak gibi 
uzun süreli bir projenin neticesi değillerdi. Belgrad’taki 
Amavutlar Araplar’ın İsrail’de ve işgal topraklarında 
olduğunun aksine mülk sahibi olmada bir kısıtlamaya 
maruz kalmadılar ve Kosova Amavutları’nın evleri 
Sırplar’a yer sağlamak amacıyla yıkılmadı. Bu gerçeğe 
rağmen, 1998’den 2000’e kadar olan 3 yıllk periyotta, 
The New York Times, Washington Post, Los Angeles 
Times, Time ve Newsweek “etnik temizlik” ifadesini 
Kosova için 1200 defa kullandılar, bu kullanımların 
dörtte beşi Sırplar’ın politikasını nitelemek için kulla
nıldı. Oysa ki; 1990’dan başlayarak 10 yıl boyunca İsra
il ile ilgili konularda “etnik temizlik” ifadesini İsrail po
litikasına atfen yalnızca 14 defa kullanmışlardır. Bu iç
selleştirilmiş büyük önyargıyı yansıtır.

İntifada’ya dair medya raporlarında “şiddet” taş at
mak ve ateş etmek manasına gelir, fakat asla istimlak

8 Ümran-Temmuz‘2002
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edilen topraklar “yapısal şiddeti” nitelemez; insanları 
evinden tahliye edip evleri yıkmak, su kaynaklarmı se-

araştırmasında İsrail “misillemesine” ilişkin birkaç düzi
ne referans bulabilmesine karşın Filistinliler’in atakla-

çilmiş insanlara tahsis etmek ıçın gaspetmek, eslci kom- 
şular olan toplulukların ve iş yerlerinin ulaşımını engel
lemek için yollar inşaa etmek, yolları direkt olarak or- 
du emirleriyle ve-barikatlarla kapatmak, göçmen saldı

rını misilleme sayan yalnızcsTl örnek bulabilmiştir.
Önyargının aynı kuralı olarak; silahsız sivilleri öl

dürmeden sorumlu sabıkası Carlos the Jackal’ın yaptı-

rılarını hoş görmek ve korumak, yıkım, Yahudi olma
yanların mallarına el koyma. Yahudi olmayanlar üzeri
ne ordu ve göçmenler tarafından önemli ölçüde düzen
lenen saldırılar ve hasarlar olmasına rağmen, bu etkin 
adi-güç vahşeti Clinton, Bush II ve yönetici seleflerine 
tamamiyle kabul edilebilir gelmiştir. Bu şekliyle bu, 
başlıca medya için vahşet olarak tanınmaz ve ciddi bir 
öneme sahip değildir (aşağıda tartışıldığı gibi).

Fakat onların sınırlı vahşet anlayışlarında da olsa, 
medyanın 2. İntifada sürecindeki önyargısı; taş atıcılar 
ve intihar bombacılarına İsrail ordusunun dalıa zalim 
ve öldürücü vahşetine karşın büyük önem vererek ve 
kendilerine has bir kızgınlık gösterek sergilendi: İsrail
lilere nazaran altıya bir oranında ölü ve daha fazla Filis
tinli yaralı (daha fazla insancıl olan) İsrailli kurbanlara 
daha büyük önem verilerek önemsiz hale getirilmiştir. 
Önyargının basit ve yaklaşık bir şekilde ölçümünde 
New York Times’da 28 Eylül’den 9 Mart’a kadar yayın
lanan haberleri örnek verebiliriz: 8 İntifada kurbanının 
6 tanesi İsrailli, 2 tanesi de Filistinli. Bu büyük saklı tU' 
tutmalar sonradan ayrıntılanmıştır, isyanda taş atan ve 
intihar bombacısı olan nüfus “vahşet” tanımının güçlü 
tutulmasına yardımcı olur.

Benzer bir şekilde medya Filistinliler’i teröristy İsra- 
illiler’i kurban gösterme -kuşatma altında dahi olsa- 
şeklindeki kadim geleneğine devam etti ve sadece mi
sillime olarak gösterdi. İstisnasız bütün medya, etkili Fi
listin ataklarını, konuşmalara iliştirilmiş “2 İsrailli aske
rin ölümü tiksindirici linç-ölümüdür” gibi kızgın bir dil
le terörizm olarak gösterdi. Bir Filistinlinin göçmen 
otobüsüne gerçekleştirmiş olduğu saldırı New York T i
mes’da **sözle anlatılamaz** ve bir “terörist nefreti** 
olarak tanımlandı. Fakat 400 Filistinli’nin hiçbirinin 
ölümü bu sıfatları hak etmemişti. Ayrıca, önceden göç
men otobüsüne yapılan saldırıya karşılık olarak Gaz- 
ze’deki sivil bir alana düzenlenen ağır bir İsrail bombar
dımanı hakkında tahmin edildiği gibi.,. İsraiVin ağır 
karşılığı” ifadesi kullanıldı. Sadece İsraillliler saldırıya 
cevap verebilir ve misilleme yapabilir ve bunu yapmak 
“tahmin edilebilir” (makul ve cevaben manasında) ol
maktadır. “Dünkü Filistin terörü ve İsrail misilleme
si...** (ed., NYT, Kasım 21, 2000) ifadesi derin önyar
gının formüllü bir kullanımıdır. Norman Solomon, 
2001’in ilk 100 günü için ABD medyasındaki bir Nexis

ğının 2d-kaimdau daha fazla olan Ariel Shafon başlı- 
ca medyaya göre hiç bir zaman kesinlikle “terörist” ya 
da “savaş suçlusu” değildir. (Phila. Inquirer, Ocak 7,
2001) Ya da New York Times’ın 7 Şubat 2001’de ön 
sayfalarında tarif ettiği şekliyle “sert” ve “saı;a§çı”dır, 
ya da bir sonraki gün “eski asker”dir(önce, ve Sabra- 
Shatilla katliamından kısa bir süre sonra “güçlü general 
İsrail’in güvenliği amacındadır” NYT, Şubat 11, 1983).

Robert Fisk bir ateş çemberinde ya da çatışmada 
ölüm haberini okuduğunda bunu İsrail’in yaptığını an
ladığını söylüyor. Fisk, CNN’in Kahire bürosu şefi dahi 
olsa. Ben Wedeman, Gazze’de bir silahlı çatışmada ne
redeyse kesin bir şekilde İsrail askerleri tarafından vu
ruldu. CNN bu sefer kimin suçlu olduğunu öne süren 
bir ifade kullanamaz. Ve AP “Wedeman bir ateş çem
berine düştü” ifadesini kullandı.(Fisk, “Medya: İnsan
ların öldürülmesini kabul edilebilir yapan önyargılı 
haber veriyor**, The Independent, Kasım, 14, 2000). 
Fisk, medyanın İsrailliler vurulduğunda nasıl kolayca 
“şüpheli Filistinli adam” ya da “galiba Filistinlilerce” 
dediğini hatırlatır. Oysaki Filistinliler sürekli “çatışma
larda” ölüyorlar; “onlar bir hata sonucu mu kurşun yi
yorlar yoksa İsrailli hain saldırganlara mı hedef oluyor
lar.”

Ön sayfasında “Filistinliler Batı Şeria’da bir erkek 
çocuğu öldürüyorlar” başlığını attı ve Ariel Sharon ve 
İsrailli yetkililerin “kasıtlı, soğuk kanlı şiddet kışkırt
ması” sözlerini yansıttılar. Bunula birlikte 11 Mart’ta 
gazete ön sayfasında 9 yaşında Filistinli ölü bir çocuğun 
resmini göstererek “hatalı bir İsrail kurşunu” şeklinde 
tanımladı. Oysa İsrailli hain saldırganlar bir çok çocu
ğu genelde gözlerine ve hassas noktalarına ateş ederek 
öldürmüşlerdir; ama medya gözleri deşilmiş Filistinli 
çocukları hiçbir zaman göstermez.

Medyaya göre, İsrailliler sadece aşırı-hevesli asker
ler için endişeli değiller, “hatalar” yaptıklarını kabul 
ediyorlar ve medya da bazen terörizme karşı misilleme
lerin “aşırı”, “dengesiz” olduğunu kabul ediyor ve asla 
kasten yapılan ve “sö l̂e anlatılamayacak** olan devlet 
terörizminden, çocuklar da dahil sivillerin öldürülme
sinden söz etmiyor. Onların öldürmeleri sıklıkla belir
tildiği şekliyle Kosova’daki Sırp’ların öldürmeleri gibi 
asla katliam değildir, Filistinlilerin “vahşeti” İsrail’in 
yapısal vahşetine ve direkt devlet terörüne karşı asla 
‘‘tahmin edilemez** bir cevaptır
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2. Kritik İfadeler: Etnik Temizlikçi 
Devletin Özellikleri

İfade edilen önyargı dildeki önyargıyla yakından ilişki' 
lidir ve biraz önce göstermiş olduğum gibi, ABD’nin 
başlıca medyası terörizm ve şiddet kelimelerini Filistin- 
lilerin misilleme hareketlerini tanımlamada kullanıyor
lar, İsrailliler tarafından yapılan toplu katliamlar ve 
zorla kabul ettirilen yapısal değişiklikler için değil. Ay
rıca tam ifade etmesine rağmen İsrail politikasını ta
nımlamak için “etnik temizlik” terimini kullanmayı da 
reddediyorlar. Fakat etnik temizleyici devlet ve onun 
sponsorlarının uyguladığı şiddeti kınama maksadıyla bu 
ifadelerin yerine konulabilecek güçlü ifadeler var. Bu 
kritik ifadelerin anlaşılması Amira Hass ve Danny Ru- 
benstein gibi İsrailli gazeteciler tarafından kolaylaştırı
lıyor, fakat onlar alternatif ABD medyasında boy gös
termelerine rağmen başlıca basında tavukların dişleri 
kadar paniktirler.

2A. Adaletsiz İfade
Öncelikli alternatif ifade: biz adaletsiz model farz ede
biliriz. Bölüm l ’de gösterdiğim gibi, Ha’aretz’de yazan 
Amira Hass Oslo’nun Filistinliler için bir şey yapabilme 
konusunda tam anlamıyla başarısızlığına ve onların re
fah ve morallerindeki düşüşe karşılık kaçınılmaz bir ce
vap olan 2. İntifada’yı açıklamak için açık bir kritik ifa
de kullanır. Robert Fisk de aynı şeyi söyler: İntifada 
“patlama noktasında baskı ile yoğurulmuş olan bir top
luma ait olan şeydir”( The Independent, Ekim 13, 
2000). Hass, Fisk, Danny Rubenstein ve diğer muhabir
ler ve analizciler göçmenler ve ordu tarafından devam 
eden istimlaki betimlemek için aynı yorumda bulun
muşlardır. Aşırı ırkçı ve rezil davranışlar Filistinliler’e 
uygulandı. Yakın İsrail-ABD planları illegal post-Oslo 
“temel olgular”ını onaylamakla kalmıyorlar; mülteci 
krizlerine. Doğu Kudüs’te inanılır bir egemenlik soru
nuna ve de uygulanabilir ve bağımsız bir Filistin devle
ti sorununa hiç bir anlamlı çözüm sağlamıyorlar.

Bu kritik ifadede, Filistin başkaldırısı; aşırı ihlal ve 
adaletsizlikte, düş kırıklığına uğramış hayallerde, İsrail 
zorlayıcıları gibi davranan kötü ve zavallı Arafat’ın li
derliği ve Oslo düşüncesinden kurtulmuş olmada ve 
Sharon ve Barak’ın El-Aksa’daki son provakasyonu ile 
yok edildi. Patlama geniş bir alanda umuldu, bu “tah
min edilebilir” ve anlaşılabilir olan ve aşın ihlal ve ba
rışçıl çözümlerin yokluğu ortamı duygularında oluşan 
makul bir cavaptı.

2B, İsraiVin Provokasyon Modeli

10 Ümran‘ Temmuz‘2002

Önceki haksızlık modeline ilave edilebilir olan ikincil 
bir alternatif de, Ariel Sharon’un 28 Eylül 2000’de el- 
Aksa camiine ziyareti ile başalayan 2. İntifada olgusu 
ile başlar. Thomas Friedman ve başlıca medyanın bunu 
bir “provakasyon” olarak tanımlamasına rağmen, onlar 
Filistinliler’in karşı hareketini bir çok hile ile provakas- 
yondan daha önemli yapmışlardır.

Barak’ı resmeden ve onu provakasyondan uzaklaştı
ran “makul bir yerleşim planı öneren bir barış adamı” 
hilesi vardır. Buna ilaveten, Thomas Friedman “kısaca, 
Filistinliler Barak ile iletişim kuramazlar; dolayısıyla 
Sharon’u ona tercih etmelidirler” der. Ve onlar (“Ara
fat’ın Savaşı,” NYT, Ekim 13, 2000) bunu yaptılar. Fa
kat Friedman benzer olguları gizlemektedir. Öncelikle, 
Arafat, onun baş sözcüsü Saab Erakat ve Filistinli yet
kili Faisal Husseini, hep birlikte Barak’dan Sharon’un 
ziyaretini dengeleri bozabilme potansiyeline sahip ol
ması nedeniyle engellemesini istediler. Ve Barak onla
rı reddetmekle kalmadı, Sharon’un provakasyonunu 
1000 sınır polisi ile destekledi. İkinci olarak, Sharon’un 
ziyaretinden bir gün sonra. Barak’ın polisleri El-Aksa’yı 
güçlü bir şekilde bastılar ve kargaşada adam öldürmek 
için ateş ettiler. Bu olayın sonucu: 7 ölü ve bir kaç yüz 
yaralıydı. Üçüncü olarak, bu provakasyonu takiben Ba
rak tansiyonu azaltmak için hiç bir şey yapmadı ve as
lında daha fazla güç gösterisi yapma önerisinde bulun
du. Fakat Friedman ve başlıca medya için bu provakas
yon serileri, Barak’ın başarısızlığı ve barış için hiç bir 
şey yapmaması onu sorumlu yapmadı. Kalkma sakin 
cima çağrısı yapması gereken Arafat’tı.

Derin önyargının bir kuralı olarak, medya Arafat’ın 
Filistinlileri etkileyen tahrikleri hakkında serberstçe 
spekülasyon yaparken -Time’ın tabiriyle onun “şanslı 
kağıt oyunu”- İsrail liderlerinin sahip olduğu siyasi 
amaçların Filistinlileri harekete geçirmesi ya da cevap
larını bu şekilde vermeleri ihtimalini hiç gündeme ge
tirmez. Barak’ın desteğiyle birlikte Şaron’un provokas
yonlarının İsrailli siyasi dinamikleri ile açıklanabilece
ği ve niyetinin şiddete neden olduğu tamamen bu ko
nuda çekingen ifadelerin dışında. Eduardo Cohen Sha- 
ron-Barak provakasyonlarinm onların siyasi hesapla
rından kaynaklandığını iddia ediyor: O bir mahkemede 
27 Eylül 2000’de, Sharon’un El-Aksa’ya katı bir tutu
mun ve yenilenmiş bir savaşın kendisinin politik çıkar
larına hizmet edeceğini bilerek gidişinden bir gün ön
ce, yolsuzluk suçundan temize çıktı. Barak, Sharon’un 
önünü kesmeyi umuyor ve krizi hızlandırıyor ve eğer 
Netenyahu’yu geri dönmeye davet etse dahi şansının 
onunkinden daha fazla olduğunu bildiği erken seçim 
çalışmalarını hızlandırıyor. (Cohen, “Amerika'lı gazete-
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çiler biraz daha derin bakmalıdırlar." tarihsiz). Bu tartış- 
ma sürecinin ileriki boyutları ne olursa olsun, ABD

veren bir İsrail versiyonudur. Toprağın kalitesi konu
sunda da bir sorun var; Batı Şeria’nın altındaki alüvyon

"medyasrprovakasyonların mumkun politik seferlerini 
tartışsa bile ve birbirini takip eden şiddet olaylarını 
provake etme niyetinde olsalar da kuvvetli önyargıyı 
etkileyeceklerdir-----------------------------------------------------

ovasında İsrail’in kesin Hakimiyeti var. Toprak dâgî^ 
tımları, Yahudi yerleşimleri, “sadece Yahudiler için” 
yol ağı ve İsrail hariç hiçbir yere açılmayan Filistin sı-
nırlart;-bu yaşanabilir ve-Hbağımstz'bif devlete izin ver- 
meyen bir getto çözümüdür. Ve tabii ki, Filistinlilerin 
İsrail’in seçilmiş insanlarının “güvenliği” için 1993’den 
beri çalınan hiç bir malı geri dönmüyor.

Friedman İsrail’in Filistin’in “acısını” tanımasını ve 
“tarihi Filistin”e (Batı Şeria’yı da kapsayan göçmenle
rin toplu halde tutulduğu yerlere; onların hakiki evleri
ne değil) dönmelerine izin vereceklerine söz vermesini 
de içeren göçmen probleminin “kısmi çözüm”den 
memnun kaldı. Kadim şehirdeki müslüman ve hristiyan 
bölgelerdeki hakimiyet Harem-i Şerifi kapsamamakta
dır. Ve bu müslüman ve hristiyan bölgeler yalnızca Ya
hudiler için istimlak ve büyük İsrail inşaası nedeniyle 
son iyi uzlaşmadan beri parçalara bölünmüştür.

Böylece “Arafat’ın Savaşı” yenilgiyi kabullenmek 
için Filistinliler’in başarısızlığı üzerine kuruludur. Post- 
1993 istimlakları da dahil geçmişteki bütün haksızlıkla
rı kabul etmelerindeki isteksizlik, bir bantustant sistemi 
zorla kabul ettirilen Güney Afrika rejiminden daha kö
tüdür. (Clinton ve Barak İsrail’in güvenliği için olmaz
sa olmaz olan, askersizleştirilmiş bir Filistin Devleti ve 
İsrail’in Batı Şeria’da devam eden işgal hakları talebin
de bulundular.) Eğer Arafat bunu kabul etmeyip diğer 
bir kesin olmayan ve çoğunlukla yine İsrail ve onun 
sponsorlarının iyi niyetine bağlı olan anlaşmayı imzala
mış olsaydı, bütün şiddetin sorumlusu olurdu.

Bu bir, kaba, özür dileyen bir etnik temizlemenin 
“haksız modelidir”.

3B . Arafat ve Terörizme dönüş 
Seneler boyunca Arafat ve FKÖ, İsrail ve ABD yetkili
lerince ve dolayısıyla merkez medya tarafından terörist 
ilan edildiler. Gerçek ne olursa olsun İsrail, politik ön 
yargının rol oynaması ile birlikte, yalnızca misilleme ve 
karşı terör ile meşgul oluyordu, onlara göre. Sonra 
199rde, Arafat teslim olduğu ve halkına hiçbir şey ka
zandırmayan bir “barış süreci” nin kendisini tüketmesi
ne izin verdiğinde, teröristlikten kurtularak bir **devlet 
adamı** oldu. İkinci İntafada ile ve Arafat’ın sınır dışı 
edilen insanlarmı kontrol altında tutmaktaki fonksiyo
nel başarısızlığı sonucu bir takım medyada tekrar terö
rist sınıfına düştü. Bu münasebetle biz Arafat’ın şiddet 
konusunda sorumlu olduğuna, onun aslında İsrail’e kar
şı sahip olduğu pazarlığa dayalı pozisyonu yükseltmek 
için harekete geçirdiği spekülasyonlarına ve halkını

3. Özür İfadeleri; Etnik Temizleme Kurbanlarma 
Karşı Yapılan Bütün Şiddetleri Suçlar

Neredeyse istisnasız bütün ABD başlıca medyası; İsrail- 
Filistin anlaşmazlığında, olayları sunuş biçimleri ile su
çu Filistinlilere yüklerler.

3A. Haksız Model - Baraksın Cömert Teklifi, Ara- 
fathn Savaşı, Rasyonel Olmayan Filistinli Kıyamı
Bu temel varsayımın ana içeriği Barak’ın ‘ılımlı’ biri ol
duğu ve onun önerdiği ‘barış süreci’nin mantıklı oldu
ğu ve dolayısıyla bu konuyla ilişkili herhangi bir göste
rinin sorumsuz, mantıksız ve meşrulaştırılamaz olduğu
dur. Philadelphia Inquirer’dan dış politika editörü 
Trudy Rubin, ‘mantıksızlık bölgede vahşeti artırır’ (18 
Ekim 2000) demekte yalnız değildir. Bu bakış açısının 
propagandasını yapmak kesinlikle adaletsizliği ve bu
nun ayrıntılarını konuşmamaktır. Friedman ya da Ru
bin İsraillilerin Filistinlileri işgal edilmiş topraklarda 
mülksüzleştirmesini, yıkımları, su kullanımında İsrailli 
ayrımını, 1993’ten beri iki misline çıkan yerleşimci sa
yısını, Filistin Devletini ulaşımsız kılan yol inşaatını, ya 
da Yahudilerin öldürme ve yaralama politikasını ko- 
nuşmazlar(ama Yahudi olmayanlarınkini konuşurlar). 
Friedman ve Ruhin Kosovalı Arnavutların evlerine dö
nüşünü hararetle savunurken sürgündeki Filistinlilerin 
dönüşü hakkında asla tartışmaya girmezler. Bu gazete
lerdeki haber kolonları ve etkin medya daha genelde, 
tamamen resmi (ABD ve İsrail) söylemi kullanırlar ve 
bu meselelere çok az yer ayırırlar.

Friedman “Oslo anlaşmasının belirsiz terimlerinin 
bütün ABD desteği ile İsrail’in yerleşim ve toprak kaza- 
nımına izin vererek Filistinliler’in refahına zarar verdi- 
ği”nden asla bahsetmedi. Ayrıca “vahşilik hakkında es
ki şikayetler” önceki makul anlaşmaya rağmen devam 
etti. Şimdi yeni makul anlaşma Filistinliler’e iyi bir se
çenek veriyor: “Filistin devleti için Batı Şeria’nın yüz
de 90’ından daha fazlası, göçmen sorununa kısmi bir 
çözüm ve Eski Şehir Kudüs’deki müslüman ve hristi- 
yanlar üzerinde hakimiyet hakkı.” Bili Clinton bu plan
dan hoşlansa adalet hakkında daha ne söylenebilir ki? 
Yüzde 90  figürü, “topraklar üzerindeki gerçekler”e, Ku
düs’ün büyük kısmının İsrail’in toprağı sayılmasına izin
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kontrol altına alması için verilen öğütlere rastlamakta
yız. Diğer bir çok durum arasında, zaman onu bir “char- 
cy gamble” olmaya zorladı. Inquirer’dan Trudy Rubin 
“O, dini ve milli tutkuları yatıştıramadı aksine körükle
di” (Ekim 18, 2000) dedi. Ve “Arafat şiddeti durdurabi
lir mi?” (Kasım 1, 2000) diye sordu. Arafat’ın faaliyet
lerine dair bazı iddialar İsrail ordusundan ve aydın kay
naklardan geliyordu ve bunlar medya tarafından haber 
değeri yüksek iddialar olarak görülüyordu. (Trucy Wil
kinson “Şiddet Arafat’ın kontrolü dahilinde mi?” Los An
geles Times Ekim 4, 2000). Jane Perles “Arafat bunu 
bitirebilir mi?” diye sordu ve alt başlıkta “ABD yetkili
leri onun kontrol derecesini tartışıyor.” (NYT Ekim 17, 
2000) dedi. ‘‘Şiddet Baraksın (ya da Şaron^un) kont' 
rolü dahilinde mi?” başlıklı her hangi bir makale yazıl
madı ve medya henüz Barak’ın sorumluluğunu tayin 
edecek birini bulamadı. Ve görülmeye değer bir taraf
girlikle onlar nadiren, Barak’ın 29 Eylül 2000’den bu 
güne taşıdığı şiddeti durdurabileceğinden ya da durdur
ması gerektiğinden bahsettiler; sadece “Arafat’ın seçme 
hakkı vardı” (Rubin), misilleme yapan ve karşı terör ile 
uğraşan Barak’ın ve Şaron’un değil.

3C. Çocukları Şehitler Olarak One Atma
Benzer ve iğrenç bir örnekte daha merkez medya Filis- 
tinliler’in çocuklarını umutsuzca ölüme itiyorlar iddi
asına gitti. Ve aileler, Arafat ve şehitliğe olan eğilim sa
yısız çocuğun ölümünden sorumlu tutuluyordu. (Chris 
Hedge, NYT Ekim 29, 2000), Şehitliğe olan bu eğilim 
aynı zamanda barışın son bulmasından da sorumlu tu
tuldu (John Burns, **Barışı Katleden Cennet Sözü** 
NYT Nisani, 2001).

Filadelfiya Inquirer şehitlik hattını bir çeşni ile 
kurdu. Rubin’in **Çocuklann haçlı seferi** adlı Filistin
lileri çocuk ölümlerinden dolayı suçlayan bir köşede 
yazdığı **Kederli Araplar şehitlik kavramında rahat 
buldular** adlı yeni bir makalesini yayınladı ve yanına 
da Tony Auth’un Arafat’ın çocuklarla tartıştığı bir ka
rikatür ekledi. Auth Arafat’ı iki kere daha karikatürle
rinde ellerinde kan olduğu halde çizmişti, fakat İsralli 
liderlere bunu yapmadı.

Uri Avnery, Arap ailelerini ölümlerden sorumlu 
tutan bu hazır atfedici tutumun “tiksindirici bir ırkçı
lık” olduğunu belirtiyor (İsrail/Filistin: Yirmi Gelenek
sel Hat” Ekim 21, 2000). Avnery aynı zamanda Filistin
li ailelerin çocuklarını tutmasının, haksız bir işgal altın
da yaşarlarken ve en az 16 yaşındaki kardeşleri onlara 
kahramanlık ve kendini feda etme konusunda örneklik 
teşkil ederken, çok zor olduğunu gözlemledi.

“Doğru soru, ‘bizim askerlerimiz niçin bu çocukları

öldürüyor?’ ve ‘bazı durumlarda niçin soğuk müdahale 
ile?’ şeklinde olmalı” der, ABD merkez medyasının bir 
kolu olmayan Le Monde Diplomatik’ten Eyad Serraj ( 
Kasım 2000). Nadiren eğer medya İsrail’in çocukları 
ciddi şekilde yaralamak ve öldürmek amacı ile vurduğu
nu söylerse de kalabalıkları kontrol etmede öldürücü 
olmayan yöntemlerin yalnızca İsrailli Yahudilerin pro
testolarına karşı kullanılabileceği belirtilir.

Çok sayıda mevcut olan bu tür hikayeler, İsrailli Ya
hudi protestocularla Hıristiyan grupların, Filistinlileri 
mevcut ordu ve yerleşimcilerin şiddetli ırkçı saldırıla
rından korumak için mücadele ettikleri noktada dra
matik ve çok üzücüdür. Bu hikayeler genellikle protes
tocular tarafından yeniden inşa edilen evlerin yıkılma
sı ve de ordu tarafından bu evlerin üzerinden ikinci 
hatta üçüncü kez buldozerlerle geçilmesini anlatır. Da
ha önce belirtildiği gibi, A l bu vahşi politika üzerine 
ırkçılığa, Filistinlilerin yaygın biçimde yaşadıkları evsiz 
kalma korkusuna ve bu politikanın öldürücü/cani ka
rakterine vurgu yapmaktadır. Bir olayda, 100 sınır poli
si uyarı olmaksızın gelip bir evi yıkmaya başlar, bunun 
üzerine Filistinliler taş atmaya başlar ve polis 28 yaşın
da bir baba olan Zeki Ubeyd’i vurur. Bu Al raporu öz
gür basın** tarafından göz ardı edilmiştir.

Genel bir bakış açısından. General Wesley Clark, 
Time’da Filistinli intihar eylemcileri için şöyle yazdı: 
“Her zayiat, Filistinli de olsa İsrail için bir kayıptır. Fi
listinliler için her çatışma stratejik ve saldırıya yönelik
tir; İsrail üzerindeki baskıyı artırır, Arap dünyasındaki 
desteği artırır ve İsrail’in verdiği her cevapla da İsrail’in 
dünyadan izole edilmesi şansını artırır...” (“Eşit Olma
yan Savaşta Nasıl Savaşılır?” Ekim 23, 2000). Başlığı İs
rail’e tavsiyeyi içerici bir şekilde tasarlanan bu makale
nin hiç bir kanıta dayanmayan özür dileyiciliği, iddia 
edildiği gibi İsrail için “kayıplara” yol açtığı halde İsra
il’in neden hala saldırgan ve silahlı metotlarla karşılık 
verdiğini açıklamaktan aciz kalmaktadır. Aynı zaman
da İsrail’in 1. İntifada’da izlediği direnişi terörle kırma 
stratejisini tekrarlamasını da açıklamamaktadır. Diğer 
taraftan Filistinlilerin yaptıklarını Şaron ve Barak’ın 
provakeleri neticesinde kontrol edilemez ve bir seri 
adaletsizlik sonucu ortaya çıkmış davranışlar olarak de
ğil de bir stratejinin parçası olarak sunmaktadır ve bu
nunla da İsrail’in kanlı cevaplarını haklı göstermekte
dir.

3D . Dürüst Simsar: Birleşik Amerika
İsrailliler yaptıkları etnik temizlikle herhangi bir şekil
de ilgilenilmesini istemiyorlar. 13 kasım 2000’de New- 
york Times’ın editörlüğünde ifade edildiği gibi İsrailli-
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1er “uluslararsı düzenin herhangi bir şekilde değişmesi
ne hakh olarak direneceklerdir”; zira İsrailliler uluslara-

50’ye çıktıysa ve eğer halk Şaron’a oy verdiyse ve şim
di de İntifada’ya karşı çok daha kanlı bir karşılığı des-

rası varlıklarını muhteşem bir koruyucu olarak Ameri
ka’nın elli küsür yıllık sponsorluğuna ve desteğine sahip 
olmaktan çok mutlular. Bu düzenin uzlaşılmışlığı dola-

tekliyorsa bu durumda canice davranışlar ve aşırılık or
tadan kaldırılamaz. Diğer taraftan bu dünyanın düzen
lemesi gereken bir durum. 1999’a dönelim, Stacy Sulli-

yısıyla Amerika’nın resmi tutumu, medyasının güveni 
olur ve İsrail’in etnik temizliğinin maktulü olanlar için 
talep edilen uluslararası koruma batılıları savunmasız 
insanları savunmaya yöneltecek ahlaki bir mesele ola
rak değil de “Filistinlilerin favorisi” olarak algılanacak- 
tır(Keith Richburg, “İsrail Uluslararası Varlığı Reddetti” 
Phila. Inquirer, 11 kasım, 2000). Richard Holbrook 
şöyle demekte: “İsraillilerin rızası olmaksızın hiç bir güç 
desteklenmeyecektir”(Nicole Winfield, "Arafat BM 
Korumasını Onayladı Ama İsrail ve ABD Karşı” Phila. 
Inquirer, 11 kasım, 2000).

Dolayısıyla etkin medya söylemi belirlemektedir. 
Kosova ile karşılaştırma yapılamaz, Clinton’un takımı
nın Doğu Timor’un ayrılması ile neticelenen durumda 
müvekkil olarak davranmasındaki performasıyla karşı
laştırmaktan söz bile edilemez.

ABD hükümetinin koca bir nesli etnik temizliğe ta
bi tutan İsrail’i çokça ve uzunca desteklemesi medyada 
hiç tartışıldı mı? Daha önce de belirtildiği gibi Thomas 
Friedman, Clinton’un Barak’ın barış taslağını bir parti
zanın değil de dürüst bir arabulucunun tavrı olarak de
ğerlendirmesini örnek olarak gösterir. Sert bir etnik te
mizlik tarafgiri olan William Safire, Clinton’u ve takı
mını gerçekten “dürüst arabulucular” olarak ilan et
mekte ve bunu da “İsrail bir arabulucuya değil, mütte- 
fiğe ihtiyaç duyuyor” diye açığa vurmaktadır (NYT, 12 
kasım,2000).

Filistinliler güçlü bir süper güç birliği ve onların 
müvekkilleri tarafından askeri olarak yenildikleri ve et
nik olarak temizlendikleri halde etkin medya süper güç
ler tarafsızmış ve etnik temizliğe destek vermiyorlarmış 
gibi davranıyor ve bu düzensiz askeri mücadelenin mey
velerini topluyorlar. Bazen tersi olsa da, örneğin NYT 
Filistinlilerin dürüst arabulucuya güvenmediklerini dile 
getirse de (William Orme, "Yeni Barış Görüşmeleri De
vam Ederken, Filistinliler Clintonu Eleştiriyorlar”, NYT, 
23 ocak 2001), medya bunu yapmak için tamamen iş
birliği yaptı.

3E . “Sabırsın" İsrailliler' ^̂ İstekli KatiV* Sırplar Kar' 
şıla^tırması
Etkin medya bize defaatle İsraillilerin “barış süreci” ve 
Filistin “vahşetine” izin veren liderleri yüzünden **sa- 
hırlarını yitirdiklerini^* anlatıyor. Eğer Barak’ın oy ora
nı onun ve Şaron’un el-Aksa şovu sonrası yüzde 20’den

van sordu; "eğer bir insan etnik temizliği pasit ya da ak- 
tif destekliyorsa bu durumda bizim o insanla kavgamız 
var; bu ulusun mantığıdır.” Ama o avamca desteklenen 
onaylanmış etnik temizlik üzerine değil de, “Milose- 
viç’in istekli katilleri” (New Republic, 10 Mayıs, 1999) 
olan Sırplar hakkında konuşuyordu.

Medya ve resmi kaynaklar Sırplara atıfta bulunur
ken Sırp silahlı kuvvetlerinin Kosova’da Amavutlara 
yaptıklarını çirkin ve durdurulması gereken şeyler ola
rak görüyorlardı; dolayısıyla Sırpların Kosovalı Arna
vutların direnişine karşı “sabırsız” olmaları ve bu dire
nişi “terörizm” olarak adlandırmaları garip karşılanıyor
du. Soru şuydu: Sıradan Sırplar bir “diktatörlük” altın
da acı çekerken, hükümetlerinin davranışları için nasıl 
suçlu olabilirlerdi? Anthony Lewis, Blaine Harden ve 
Thomas Friedman Times’da ve Stacy Sullivan ve Dani
el Jonah Goldhagen New Republic’te ve diğer birçok
ları Sırpları ya hükümetlerinin suçuna kayıtsız kalmak
tan ya da bazılarının da hükümeti destekleyerek “gö
nüllü katiller” olmasından dolayı suçlu buldular.

İsrail örneğinde ise İsraillilerin Sırplardakinden da
ha çoğunun şiddet taraftarı olması ve bir çok İsrailli be
yanatı ("Tüm Arapları öldürebilirim**, ^*Araplar yok 
edilmelidir**, ‘‘Filistinliler yok edilmesi gereken ‘çe- 
kirgeler* ya da * engerekler* dir** - Rabbi Ovadia Yosef, 
İsrail Shas Partisi manevi lideri, 9 nisan 2001 konuşma
sı- gibi daha birçok sözler...) ortadayken, medya bıra
kın İsrail’in vahşetini onaylanmış bir etnik temizlik ve 
İsraillileri suçlu olarak sunmayı, İsrailliler kendileri te
rörist iken onları terör kurbanı imiş gibi lanse etmekte
dir. İsrailliler “teröristlerden” yüzde 20 ya da daha faz
la oranda katliam yaparken, bu “teröristlerin” ve ailele
rinin hayatlarının değerinin sıfır olduğu denklemi hiç 
etkilememektedir.

4. Rahatsız Edici Gerçeklerin Baskısı

Göz rahatsızlığı kurumsallaşmış adaletsizlik ve etnik te
mizliğin onaylanmış sistemini korumada son derece 
önemlidir. Dolayısıyla ABD’nin etkin medyası en basit 
anlamda işgalci güçlere karşı uygulanması gereken ka
nunları ve onların Dördüncü Cenova Konvensiyo- 
nu’na göre sorumluluğunu ve İsrail’in kamulaştırmada, 
suyun ayrımcı bir şekilde kullanılmasında, daha az sık
lıkla dile getirilen diğer meselelerde yapmış olduğu şid
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deti tartışmayacaktır. İsrail’in tutuklamada, işkencede, 
saldırıda, öldürmede, şiddet uygulayanlara yardım ve 
korumada yapmış olduğu şiddet Filistinlilerin İsrail’e 
karşı uyguladığı şiddetten kat kat daha fazla olmasına 
rağmen, bu gizlenmekte ve ilgili konuda bilgiye ulaş
mak ancak kitlesel baskıya bağlı olarak gerçekleşmekte
dir.

Size geniş bir baskı örnekleri havuzu içerisinden se
çilmiş birtakım örnekleri sunacağım. Baskıyı kuranlar 
genellikle BM raporları, insan hakları grupları, Filistin 
ve Arap kaynakları ve diğer kişiler ve raportörlerdir. İs
rail’i köşeye sıkıştırırlar ve ABD’nin yardımlarının ‘dü
rüst arabulucu’ olmak için yeterli olmadığından bahse
derler. Barak, Şaron, İsrail askeri kaynakları ve ABD 
resmi yatkililerinin hileli ve defalarca aynı yalanı tek
rarlayan ifadeleri, haber kaynaklarının sürekli niçin 
Arafat’ın şiddeti kontrol edebileceğini fakat diğerleri
nin bunu gerçekleştiremeyeceği hakkındaki sorularına 
açıklama getirmeye çalışır.

BM  Dökümanlan:
1. BM’in 13 Kasım 2000 tarihli Ekonomik, Sosyal ve 
Kültürel Haklar Komitesi’ne verilen İsrail hakkındaki 
özel Raporu ile İsrail’i Cenova Konvensiyonu’nu, Oslo 
Antlaşması’nı ve insan haklarını ihlal ettiği için kına
ması; ABD basınında yer almadı.

2. BM’in İsrail’in Batı Şeria ve Gazze’yi kapatması
nı “1967’deki işgalin başlamasından beri işgal edilmiş 
Filistin topraklarında uygulanan en ağır ve uzunu” ola
rak tanımlayan 26 Şubat 2001 tarihli raporu ABD et
kin medyası tarafından tamamen gözardı edildi.

ULUSLARARASI AF Ö RG Ü TÜ VE İNSAN 
HAKLARI İZLEME KOM İTESİ RAPORLARI

1. İnsan Hakları İzleme Komitesi’nin 27 Şubat’ta 
yayınlanan ve **İsrail askerlerinin Batı Şeria^da yüZ' 
lerce Filistinli sürücüye küfrünü, dövmesini ve ara- 
balarının tekerlerini patlattığını*  ̂ anlatan raporu, 
Amerika’nın etkin medyasında hiç bir şekilde konu 
edilmedi.

2. İnsan Haklan İzleme Komitesi’nin 11 Nisan ta
rihli “Fırtınanın Merkezi” isimli **Hehron*da İsrail as
keri kuvvetlerinin ve yerleşimcilerinin Filistinli sivil- 
leri öldürmeleri ve yaralamaları hakkındaki çok sert 
raporu**, iki kere Ha'aretz, bir kez İndependent’da 
(Londra) yer buldu ama Washington Post (16 Nisan) 
şöylesine bir bahsetti ve diğer ABD etkin medyasında 
tamamen kara listeye alındı.

3. Uluslararası AF Örgütü’nün 8 Aralık 1999 tarih

li ve *tsrailin ev yıkma siyaseti* konulu raporu, hiçbir 
şekilde ABD etkin medyasında yer bulamadı.

4. Uluslararası AF Örgütü’nün 26 Ekim 2000 tarih
li ve **İsraiVin ölümleri arttırmadaki başarısızlığı ha
yatı ucuzlatmakta** konulu raporu The Washington 
Post (2 Kasım) ve Boston Globe (2 Kasım)’da kısaca 
geçti ama etkin medyada hiçbir yerde anılmadı.

5. Uluslararası AF Örgütü’nün 3 Kasım 2000’deki 
İsrail’in sivillere saldırılarını kınayan raporu Los Ange
les Times’da (5 Kasım) bahsedildi, fakat başka bir yer
de anılmadı.

6. Uluslararası AF Örgütü’nün 9 Kasım 2000 tarih
li **Kudüs*te ve Kuzey İsrailde polisin kitle halinde 
tutuklamaları** konulu raporu Chicago Tribune (15 
Kasım), Chicago Sun-Times (14 Kasım), and The Örfe- 
gonian (16 Kasım)’da yer aldı ama detaylandırılmadı..

7. Uluslararası AF Örgütü’nün 24 Kasım 2000 ta
rihli insan hakları gözlemcilerinin yerleştirilmesi çağrı
sı sadece NYT’de arka sayfada(28 Kasım 2000) ve The 
Deseret News’te ( 25 Kasım 2000) kısaca bahsedildi.

8. Uluslararası AF Örgütü’nün 24 Ocak 2001 tarih
li "B ir Filistinli öldürüldüğünde ceza alınmayacağın
dan emin olunduğunu** (11 yaşında bir Filistinliyi öl
düren katile verilen göstermelik cezayı) eleştiren rapo
ru etkin medyada yer bulamadı.

ABD’NİN ÖLÜMCÜL SİLAH TEM İNİ VE İS
RA İL’E DESTEĞİ HAKKINDA KANITLAR

1. Ibranice Haftalık Kol Ha’ir 26 Ocak’ta "ABD 
Denizcileri Tsallarla (IDF) Filistin Topraklarının 
Yeniden Fethi İçin Antreman Yaptı** başlıklı haberi 
Agence France Presse tarafından 27 Ocak 2001’de alın
tılandı fakat ABD medyasında yer almadı.

2. Savunma dergileri ve Boing, İsraile Şubat 
2001’de 9 adet Apache Longbow Helikopteri satışı ko
nusunu açıkladı, ama etkin medya bu raporu (ve diğer 
silah satışı ve aktarımı haberlerini de eşit derecede ka
yıtsızlıkla) yayınlamakta başarısız oldu.

3. İsrail ve “dürüst arabulucu”(ABD), Almanya 
‘daki ABD Üslerinden İsrail’e transfer edilen Patriot 
hava savunma füzeleri ile Şubat 2001’de ortak bir tatbi
kat yaptı, iki ülke arasındaki yakın askeri ilişkiyi kanıt
layan bu kanıt Washington Post’da (20 Şubat 2001) 
geçti fakat başka bir yerde anılmadı.

İSRAİL ZULMÜNÜN KANITLARI

1. The Palestine Monitor 19 Mart 2001 tarihinde
ki raporunda şunlara yer verdi: “İsrail askerleri Al-
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