






Y A Z A R  v e  E S E R L E R ‹  H A K K I N D A

Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar, siyasi, imani ve bilimsel konularda pek çok
eser vermifltir. Yazar›n evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini ve Darwi-
nizm'in kanl› ideolojilerle olan karanl›k ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok önemli eserleri mev-
cuttur. 

Müstear isim, inkarc› düflünceye karfl› mücadele eden iki Peygamberin hat›ralar›na hür-
meten isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerinden oluflturulmufltur. 

Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün kullan›lm›fl olmas›n›n
sembolik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-› Kerim'in Allah'›n son ki-
tab› ve son sözü, Peygamberimizin de hatem-ül enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da,
yay›nlad›¤› tüm çal›flmalar›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edinerek,
inkarc› düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek çürütmeyi ve dine karfl› itirazlar›-
n› tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve ke-
mal sahibi olan Resulullah'›n mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duas› olarak kullan›l-
m›flt›r. 

Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, insanlara Kuran'›n tebli¤ini ulaflt›rmak ve böy-
lelikle onlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel imani konular üzerinde düflünmeye
sevk etmek ve baz› önemli konular› hat›rlatmakt›r.

Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ‹ngiltere'den Endonezya'ya, Polon-
ya'dan Bosna'ya, ‹spanya'ya ve Brezilya'ya kadar dünyan›n pek çok ülkesinde be¤eniyle
okunmaktad›r. ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca,
Arapça, Arnavutça, Rusça, Boflnakça, Uygurca, Endonezyaca gibi hemen her dile çevrilen
eserler yurtd›fl›nda genifl bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip edilmektedir. 

Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insan›n iman
etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflmesine vesile olmaktad›r. Kitaplar› okuyan, in-
celeyen her kifli, bu derin farkl›l›¤›nve faydan›n, eserlerdeki hikmetli, ak›lc›, kolay anlafl›l›r ve
samimi üslubun fark›na varmaktad›r. Bu eserler süratli etki, kesin netice, itiraz edilemezlik,
çürütülemezlik özellikleri tafl›maktad›r. Eserlerin her birinde hiç kimsenin reddedemeyece¤i,
samimi, aç›k, ispatl› bir anlat›m vard›r. Kuflkusuz bu özellikler, Allah'›n nasip etti¤i bir hikmet
ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan kaynaklanmaktad›r. 

Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda insanlar›n görmediklerini görmelerini sa¤-
layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n›n teflviki de elbette önemli bir hizmet
olmaktad›r.

Ne var ki bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlara flüphe veren, karmafla yaratan, hiç-
bir faydas› olmayan eserlerin savunuculu¤unu yapanlar da vard›r. Bu kifliler müslümanlar›n
içinde bulunduklar› durumu, çektikleri eziyetleri düflünmelidirler. Dünyada süregelen zulüm
ve kargaflalardan kurtulman›n tek yolunun Kuran ahlak›n›n yaflanmas› ve anlat›lmas› oldu-
¤unu da unutmamal›d›rlar.  Bilmelidirler ki, yazar›n eserleri bu hizmette öncü rol üstlenmifl-
tir ve bu eserler, Allah'›n izniyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur
ve bar›fla, do¤ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya bir vesile olacakt›r.
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OKUYUCUYA

● Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ay-

r›lmas›n›n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini olufltur-

mas›d›r. Yarat›l›fl› ve dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 140 y›l-

d›r pek çok insan›n iman›n› kaybetmesine ya da kuflkuya düflmesine neden ol-

mufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu gözler önüne sermek

çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar›m›za ulaflt›r›la-

bilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucular›m›z belki tek bir kitab›m›z› okuma im-

kan› bulabilir. Bu nedenle her kitab›m›zda bu konuya özet de olsa bir bölüm ay-

r›lmas› uygun görülmüfltür.

● Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yazar›n tüm

kitaplar›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, insanlar

Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve yaflamaya davet edilmektedir. Allah'›n ayetleri

ile ilgili tüm konular, okuyan›n akl›nda hiçbir flüphe veya soru iflareti b›rakmaya-

cak flekilde aç›klanmaktad›r. 

● Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n yedi-

den yetmifle herkes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etkili ve

yal›n anlat›m sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam ola-

rak uymaktad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav›r sergileyen insanlar da-

hi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmekte ve anlat›lanlar›n do¤rulu-

¤unu inkar edememektedirler.

● Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabilece¤i gi-

bi, karfl›l›kl› bir sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade et-

mek isteyen bir grup okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›, konuyla ilgili

kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar› aç›s›ndan yararl› ola-

cakt›r.

● Bunun yan›nda, sadece Allah r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n tan›nmas›na

ve okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r. Çünkü yazar›n

tüm kitaplar›nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini an-

latmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitaplar›n di¤er insanlar taraf›ndan da

okunmas›n›n teflvik edilmesidir.

● Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin ise

önemli sebepleri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kifli, yukar›da söz etti¤imiz

özellikleri tafl›yan ve okumaktan hoflland›¤›n› umdu¤umuz bu kitapla ayn› vas›f-

lara sahip daha birçok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani ve siyasi konularda yarar-

lanabilece¤i zengin bir kaynak birikiminin bulundu¤una flahit olacakt›r.

● Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine, flüpheli

kaynaklara dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve sayg›ya dikkat

etmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›m-

lara rastlayamazs›n›z. 
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SLOBODAN MILOSEVIÇ'‹N DEVR‹LMES‹
SIRB‹STAN'IN POL‹T‹KASINDA

HERHANG‹ B‹R DE⁄‹fi‹KL‹K YAPMAYACAK!

Ekim 2000

B osna, 1990'l› y›llara dek ço¤u insan›n ad›n› bile duymad›¤› bir ül-
keydi. Ço¤umuz bu ülkeyi ancak okullarda okutulan Osmanl› Ta-

rihi derslerinden hat›rlayabilirdik. Oysa 1992 y›l›n›n bafl›ndan itibaren,
Balkan yar›madas›n›n ortas›ndaki bu ülke, hem dünya hem de Türkiye
gündeminin en üst s›ralar›na yerleflti. Çünkü Bosna'da bir savafl, daha
do¤rusu, iyi silahlanm›fl sald›rgan bir gücün, silahs›z ve masum bir
halk› yok edifli yaflan›yordu. Eski Yugoslavya'n›n da¤›lmas› sonucunda,
kendisini Yugoslav topraklar›n›n gerçek sahibi sayan S›rp milliyetçili¤i,
Bosna'daki Müslüman halka karfl› sistemli bir soyk›r›m, kendi deyimiyle
bir "etnik temizlik" bafllatm›flt›. S›rplar Müslümanlar› bir kaç haftada yok
edeceklerini ya da topraklar›ndan süreceklerini hesapl›yorlard›. Ama öy-
le olmad›. Bafllang›çta hiçbir askeri gücü olmayan Müslümanlar, k›sa sü-
rede toparland›lar, Bosna-Hersek Ordusunu oluflturdular ve hiç kimse-
nin ummad›¤› bir direnç gösterdiler. Savafl, 1995 sonbahar›na kadar sür-
dü. 

Bu savafl boyunca, tarihte efline az rastlan›r bir vahflet yafland›. S›rp-
lar taraf›ndan öldürülen Bosnal› Müslüman say›s› 200 bini aflt›. 2 mil-
yon Müslüman evlerinden sürüldü. 50 bine yak›n Müslüman kad›na
tecavüz edildi. S›rp toplama kamplar›na al›nan Müslümanlar inan›l-
mas› zor iflkenceler gördüler, on binlercesi sakat kald›. 



Bat›'n›n Bosna Politikas›

Tüm bunlar olurken Bat› dünyas›n›n gösterdi¤i tepkisizlik ise, belki
de üzerinde en çok durulan konuydu. Gerçi savafl, 1995 sohbahar›nda
Amerika'n›n el koymas› üzerine Dayton Anlaflmas› ile sonuçland›, ama
3,5 y›l boyunca bu müdahale çoktan yap›lm›fl olabilirdi. Amerika, ya da
genel olarak Bat› dünyas›, S›rplara karfl› ilk anda eyleme geçebilir ve
Müslümanlar›n karfl› karfl›ya kald›klar› vahfleti en bafl›nda durdurabilir-
lerdi. Ama böyle olmad›. Bat›l› ülkeler bu vahfleti engellemedi. Bu tepki-
sizlikle ilgili bugüne kadar pek çok tez öne sürüldü. Kimine göre Bat›'n›n
S›rplara olan tepkisizli¤i, hatta kimi "S›rp yanl›s›" politikalar›, Müslü-
manlara karfl› oluflan bir "Haçl› cephesi"nin sonucuydu. Bir baflka tez ise
"Bat›'n›n Bosna'da ç›kar› yok ki..." sözleriyle dile getirildi. Ancak bu ce-
vap da baz› fleyleri aç›klamak için yeterli de¤ildi. E¤er Bat›l› güçler Bos-
na konusunda tamamen pasif davranm›fl olsalard›, bu aç›klama kabul
edilebilirdi. Oysa, Bat› gerçekte pasif davranmam›fl, savafla belirli nokta-
larda müdahale etmifl ve en önemlisi, bu müdahalelerle S›rplara örtülü
destekler vermiflti. En çarp›c› örne¤i Müslümanlara uygulanan silah am-
bargosu olan bu S›rp yanl›s› uygulamalar, Bat›'n›n pasif olmad›¤›n›, ak-
sine ciddi bir Balkan stratejisi izledi¤ini göstermektedir. 

S›rplar: Müslümanlara Karfl› "Kap› Bekçileri"

fiu an ortaya ç›kan neden Bat›l› güçlerin ya da bu güçlerin d›fl politi-
kalar›n› belirleyen unsurlar›n içinde, ciddi bir S›rp-yanl›s› ve anti-Müslü-
man e¤ilim oldu¤udur. Savafl›n 3,5 y›l sürmesi, Müslümanlar›n ellerini-
kollar›n› silah ambargosu ile ba¤layan ve S›rplar›n o topraklar› kazanma-
s›n› sa¤layan da iflte bu e¤ilimdir. Asl›nda ‹ngiliz Baflbakan› Lloyd Geor-
ge'un 1917 y›l›nda yapt›¤› bir konuflma Bat›l› ülkelerin S›rp sald›rganl›¤›-
n› nas›l de¤erlendirdi¤ini aç›kça ortaya koyuyordu. George, konuflma-
s›nda S›rplar› "Kap›n›n Bekçileri" olarak tan›mlam›fl, "S›rplar her zaman
Avrupa medeniyetini do¤udan (‹slam dünyas›ndan) gelen sald›r›lara karfl› ko-
rumak için ellerinden geleni yapm›fllard›r" demiflti. Lloyd George'un bu söz-
lerine göre S›rplar, as›rlar boyu "Do¤u"dan gelen "‹slami tehdit"e karfl›
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"kap›n›n bekçileri"ydiler. Dolay›s›yla, bugün de S›rplar, Balkanlar'da bir
"‹slami tehdit" gören baz› Bat›l› çevreler ad›na "kap›n›n bekçileri"dirler.
Bu "bekçilerin" son on y›l boyunca lideri ise tarihe eli kanl› bir diktatör
olarak geçen Miloseviç oldu. 

Slobodan Miloseviç'in Kanl› Bilançosu
Miloseviç fanatik bir S›rp milliyetçisi, ac›mas›z bir "etnik temizlik"çi,

koyu bir Müslüman düflman› idi.
Miloseviç, 1989 y›l›nda Kosova'n›n baflkenti Prifl-

tina'da yapt›¤› bir konuflmayla kanl› günlerin yak›n
oldu¤unu halk›na müjdelemiflti. Osmanl›lar ile S›rp
Krall›¤› aras›ndaki Kosova Savafl›'n›n "anma töreni"
için duvarlara as›lan posterlerde bu savafl s›ras›nda
ölen S›rp Prensi Lazar'›n resmi, Hz. ‹sa'n›n ve S›rbis-
tan Devlet Baflkan› Slobodan Miloseviç'in resmi ile
yanyanayd›. Miloseviç, 500 y›l önce Osmanl›lar tara-
f›ndan öldürülmüfl olan Prens Lazar'dan bu yana,
"S›rpl›¤›n" en büyük lideri olarak boy gösteriyordu.
Miloseviç kalabal›¤a karfl› flöyle demiflti: "Alt› yüzy›l

sonra, yeniden savafllar›n ve mücadelelerin içine girmifl bulunuyoruz. Bunlar
bu kez silahl› birer savafl de¤iller, ama böyle kal›p kalmayacaklar›n› da kimse bi-
lemez". Bu ve benzeri tahrik edici sözler, kalabal›¤›n toplu bir histeri ile
coflmas›na neden olmufltu. Kosova Savafl›'n›n 500. y›ldönümünde, yeni-
den savafl baltalar› ortaya ç›kar›l›yordu. Bu kez ortada Osmanl› yoktu.
Ama Osmanl›'n›n "bakiyesi" S›rplar›n yan› bafl›nda duruyordu; Müslü-
manlar, Bosnal›, Sancakl› ya da Arnavut Müslümanlar…

Miloseviç S›rbistan Komünist Partisi'nin hiyerarflisi içinde h›zla yük-
selmifl ve komünizmi milliyetçilikle kar›flt›rarak ve sonradan da ikincisi-
ne daha çok a¤›rl›k vererek büyük bir karizma yaratm›flt›. Miloseviç'e bi-
çilen rol ise daha önceleri Bosna-Hersek Komünist Partisi taraf›ndan he-
def al›nan ve 1980'lerin ortas›nda "bast›r›lan" ‹slam tehlikesini tekrar
"bast›rmak"t›. Zaten o da en büyük misyonunun bu oldu¤unu her f›rsat-
ta ortaya koyuyordu. Karfl›s›ndaki kifli ise Bosna'daki ‹slami hareketin
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sembolü olan Aliya ‹zzetbegoviç idi. 
Aliya Izetbegoviç, 1983 y›l›ndaki Saraybosna

mahkemesinin ard›ndan Bosna-Hersek'teki ‹sla-
mi hareketin sembolü olarak iyice zihinlere yer-
leflti. Yugoslavya'n›n en kötü hapishanesinde "tafl
k›rarak" geçen 6 y›l›n ard›ndan 1988'de d›flar› ç›k-
t›¤›nda, Bosna toplumu içinde büyük bir karizma
sahibi olmufltu. May›s 1990'da Müslümanlar ta-
raf›ndan kurulan Demokratik Eylem Partisi'nin
(SDA) genel baflkanl›k koltu¤una adeta "do¤al lider" olarak oturdu. ‹z-
zetbegoviç, Bosna'da 40 y›ld›r bask› alt›na al›nm›fl ve unutturulmaya ça-
l›fl›lm›fl olan ‹slam'›n yeniden do¤uflunu simgeliyordu. Bat›'n›n tahak-
küm edici ve sald›rgan karakterine karfl›, ‹slam'›n hoflgörü ve bar›flç›l›¤›-
n› vurguluyor, ço¤ulcu bir Bosna-Hersek'in devam›n› savunuyor, H›rvat
ve S›rp toplumlar›yla bar›fl içinde birlikte yaflamay› hedefliyordu.  

Miloseviç'in ‹lk Savafl›
1990'›n ikinci yar›s›nda H›rvatistan ve Slovenya ile S›rbistan aras›nda-

ki gerginlik giderek t›rmand›. 1991'in hemen bafl›nda ise, Miloseviç Yugos-
lavya'n›n federal yap›s›n›, ba¤›ms›zl›k flöyle dursun, daha zay›f bir konfe-
deral yap›ya dönüfltürmek için yap›lacak herhangi bir giriflime karfl›, H›r-
vatistan ve Bosna'y› ilhak edece¤ini duyurdu. Fakat yap›lan referandum-
lar sonras› hem H›rvatistan hem de Slovenya ba¤›ms›zl›k ilan ettiler. Erte-
si gün Federal Ordu tanklar› Slovenya'ya girdi. Bu kez Miloseviç'in arka-
s›nda maddi ve manevi deste¤iyle AET ve ABD yönetimi vard›. 

H›rvatistan'›n Yugoslavya'dan ayr›lmas› S›rp nüfusu, S›rbistan'dan
ay›r›p götürmesi anlam›na geliyordu. Bu nedenle H›rvat ba¤›ms›zl›¤›na
karfl› Belgrad'›n verdi¤i cevap çok daha sert oldu. Savafl çok kanl› geçti,
ancak H›rvatlar, S›rbo-H›rvat savafl›n›n ilerleyen aylar›nda büyük hezi-
meti geleneksel müttefikleri olan Almanya'n›n yard›m›yla aflt›lar. Sonun-
da ateflkes sa¤land›. S›rplar taraf›ndan iflgal edilen H›rvat bölgeleri BM
taraf›ndan denetlenecek "güvenlikli bölgeler" haline getirildi ve son de-
rece istikrars›z bir zemin üzerinde de olsa S›rbo-H›rvat savafl› sona erdi.
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Ancak Miloseviç'in bir sonraki hedefi için böyle bir avantaj söz konusu
de¤ildi. Çünkü bir sonraki hedef, hem Almanya gibi güçlü bir hamiden
yoksundu, hem de H›rvatistan'a göre çok daha önemliydi Belgrad için.
Bu "hedef", Müslüman Bosna'yd›.

Miloseviç'in Bosna Katliam›
S›rbo-H›rvat savafl›n›n sona erdi¤i nokta, çanlar›n Bosna için çalmaya

bafllad›¤› noktayd›. Bosnal›lar içinse, her ikisi de ayn› derecede kötü gö-
züken iki seçenek vard›; ya Yugoslavya'n›n içinde kalmaya devam ede-
rek "Büyük S›rbistan"›n egemenli¤i alt›nda yaflamay› kabul edeceklerdi,
ya da ba¤›ms›zl›k ilan ederek H›rvatistan'›n izledi¤i tehlikeli yolun daha
da tehlikesini izleyeceklerdi. 

Fakat Bosnal› S›rplar›n düflman-
ca tutumlar› durumu giderek kötü-
lefltiriyordu. Özellikle de Bosnal›
S›rplar›n lideri Radovan Karadziç'e
Miloseviç taraf›ndan yap›lan çok
büyük silah ve maddi destek ger-
ginli¤i art›r›yordu. Eylül ay›nda ise,
Bosnal› S›rplar Federal Ordu'nun
müdahalesini istediler. Buna gerek-
çe oluflturmak için de baz› bölgeler-
de küçük bir iki silahl› çat›flma ya-
ratt›lar. Federal Ordu, Miloseviç'in

emri ile, Bat› Hersek'e yaklafl›k 5.000 asker y›¤d›. 
1992'ye gelindi¤inde Bosna hükümeti iflte böylesine kritik bir pozis-

yonun içindeydi. Ba¤›ms›zl›k ilan›n›n çat›flma olmadan S›rplar taraf›n-
dan kabullenilmeyece¤i aç›kt›, ama S›rbistan'›n demir pençesi alt›nda ya-
flamay› kabul etmek de Bosnal›lar ad›na kabul edilebilir gözükmüyordu.
Çünkü e¤er So¤uk Savafl sonras› yaflanan kabuk de¤ifliminin bir sonucu
olan bu karmafla s›ras›nda ba¤›ms›zl›k elde edilemezse, bir daha onu el-
de etmek çok daha zor olurdu. Avrupa Ekonomik Toplulu¤u, ba¤›ms›z-
l›k ilan etme konusunda karars›z olan Izetbegoviç yönetimine, e¤er Bos-

12

Miloseviç ve "Bosna Kasab›" Karadziç



na ba¤›ms›zl›k ilan ederse hem AET hem de BM taraf›ndan tan›naca¤› ve
böylece "H›rvatistan formülü" ile, yani bir kaç "s›yr›k"la, Belgrad'›n gaza-
b›ndan kurtulaca¤› konusunda garanti vermifllerdi. Bosna hükümetine,
ba¤›ms›zl›k konusunda bir referanduma gitme tavsiyesinde bulunmufl-
lar, bu "demokratik" yolun Bosna'y› uluslararas› toplulu¤un himayesi al-
t›na sokaca¤› izlenimini vermifllerdi.

Oysa bu bir aldatmacayd›. Bat›l›lar bir yandan Miloseviç'in tüm sal-
d›rgan ve yay›lmac› politikalar›na yeflil ›fl›k yakarken, bir yandan da Bos-
na'ya "siz ba¤›ms›zl›k ilan edin, biz sizi tan›r›z, S›rplar da bir fley yapa-
maz" mesaj›n› veriyorlard›. Yap›lan referandumda ezici bir ço¤unlukla
ba¤›ms›zl›k talebi ortaya ç›kt›. Ancak bu referandum üç buçuk y›l süren
savafl›n da ilk ad›m› oldu. Bu y›llar›n Bosnal›lara ö¤retti¤i en önemli fley
ise Bat›l› ülkelerin gerçek kimlikleriydi. 

3.5 Y›l Süren Bir Soyk›r›m
Mart ay› içinde H›rvat lideri Tudjman ile Miloseviç bir araya geldiler

ve Yugoslavya'n›n bölünmesi hakk›nda önemli bir görüflme yapt›lar.
Gündemdeki en önemli madde ise "Bosna'n›n paylafl›lmas›" plan›yd›. Bu
konuda ciddi bir uzlaflmaya var›lmad›, ama yine de bu zirve, Bosnal›la-
r›n en büyük kabusunun, yani S›rp ve H›rvatlar›n birleflerek Bosna'y›
paylaflmalar› felaketinin ilk habercisiydi. Burada at›lan bu ilk ad›m, sava-
fl›n ortalar›na do¤ru bir süre için de olsa fiili bir duruma dönüflecek ve
Bosna için en zor stratejik pozisyon, yani hem S›rplar hem de H›rvatlar-
la savaflma durumu ortaya ç›kacakt›. 

6 Nisan 1992 günü Bosna-Hersek Avrupa Toplulu¤u taraf›ndan ege-
men bir devlet olarak tan›nd›. Ayn› gün, S›rp paramiliter birlikleri, Müs-
lüman kentlerinde korku ve terör estirmeye bafllam›fllard›. S›rplar›n atefl-
ledi¤i çat›flmalar üzerine, Federal Ordu yine S›rplar taraf›ndan "davet"
edildi. Bu küçük çat›flmalar k›sa bir süre sonra bir Müslüman katliam›na
dönüfltü. S›rplar girdikleri her flehirde terör estirdiler. ‹lk hedefleri büyük
bir h›nçla sald›rd›klar› camiydi. Sokaklarda gezen Müslümanlar› tartak-
lamaya, dipçiklemeye bafllad›lar ve baz›lar›n› da herkesin gözü önünde
vurdular. fiehirlerin elektri¤ini kestiler, önlerine ç›kanlar› rastgele öldür-

Miloseviç'in Devrilmesi S›rbistan'›n Politikas›nda Herhangi Bir De¤ifliklik Yapmayacak! 13







MAKALELER -3-

düler. ‹nsanlar› rastgele öldürüp, sindirmeye çal›flt›lar. Ve bunda da ba-
flar›l› oldular.

Savafl böyle kanl› bir sald›r› ile bafllad› ve üç buçuk y›l boyunca ayn›
flekilde devam etti. ‹lk önce genifl çapl› askeri operasyonlar için Federal
Ordu birlikleri devreye girdi. Federal Ordu'nun iflin "kabas›n›" bomba-
larla halletmesinin ard›ndan ise, "ince ifl" için yine Çetnikler devreye gi-
riyorlar ve flehri, karfl›lar›na ç›kan her Müslüman› kad›n-çocuk ayr›m›
yapmadan bo¤azlayarak etnik yönden "temiz" hale getiriyorlard›. Yafla-
nan vahfleti kelimelerle anlatmak mümkün de¤ildi. Savunmas›z çocuk-
lar, bebekler, yafll›lar en vahfli iflkence yöntemleri kullan›larak öldürülü-
yor, kad›nlara vahflice tecavüz ediliyordu. Bu vahflet tam üç buçuk y›l ga-
zetelere, televizyonlara yans›d›. Fakat hiçkimse olanlar› durdurmak için
etkili bir ad›m atmad›.

Avrupa'n›n Bosna'ya ‹haneti
Tüm bu vahfletin yan›s›ra Bat›l› ülkelerin kas›tl› tepkisizli¤i, BM güç-

lerinin S›rp yanl›s› tutumlar›, kendilerini savunmak isteyen Müslüman
halka karfl› uygulanan silah ambargosu, insani yard›m›n dahi yap›lma-
mas› savafl›n tam üç buçuk y›l sürmesine neden oldu. S›rplar ülkenin bü-
yük bölümünü ele geçirmifllerdi, çünkü herhangi bir orduya hatta ciddi
bir silahl› varl›¤a sahip olmayan Müslümanlar önemli bir direnifl göste-
rememifllerdi. Ancak ilk flok atlat›ld›ktan sonra, önce paramiliter Müslü-
man savunma birlikleri, sonra da düzenli Bosna-Hersek Ordusu (Armija
BiH) oluflturuldu. S›rplar bu sayede durduruldu ve ilk safhas›nda bir
ya¤ma ve katliamdan ibaret olan askeri durum, bir süre sonra iki ayr›
cephenin var oldu¤u bir "savafl"a dönüflebildi. Ancak Miloseviç'in bat›l›
dostlar› ›srarla Bosna'da bir katliam, bir etnik temizlik, bir soyk›r›m bafl-
lat›ld›¤›n› de¤il, bir "iç savafl" yafland›¤›n› savunuyorlard›. Bat›l› gazete-
ler Bosna'da yaflanan olay›n "tipik bir iç savafl" oldu¤unu savunan maka-
leler yay›nl›yor, televizyonlar ülkedeki her üç taraf› da "savaflan taraflar"
olarak tan›ml›yordu. Hatta baz› durumlar, bir "anarfli vakas›" gibi anlat›-
l›yor, "kanun ve düzenin ortadan kalkmas›" diye tan›mlan›yordu. Ayn›
kifliler o s›ralarda gündeme gelen S›rbistan'a ekonomik yapt›r›mlar uy-
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gulanmas› tekliflerine karfl› da ›srarla direniyordu. Herkes "Bosna'daki
fliddeti durdurabilmesi için Miloseviç'e biraz daha flans tan›nmas›" ge-
rekti¤ini savunuyordu. 

"Silah ambargosu" ile savunma imkanlar› ortadan kald›r›lan ve "gü-
venli bölge aldatmacas›" ad› alt›nda ellerindeki silahlar› da toplanan Bos-
nal›lar, S›rp tanklar›na karfl› kalaflnikoflarla savaflmak zorunda kald›lar.
Ancak inançla ve azimle zoru baflard›lar. Belki savafl sona erdi, ama
arkas›nda çok büyük bir insanl›k dram› b›rakt›. S›rplar görevlerini yeri-
ne getirmifller ve ‹slam'›n Bosna-Hersek'teki yükselifline karfl› dev bir
katliamla cevap vermeye çal›flm›fllard›. 

Miloseviç'in Devrilmesi S›rbistan'›n Sald›rgan
Politikas›n› De¤ifltirecek mi? 
Son günlerde tüm dünya, yap›lan seçimler sonucunda iktidardan

devrilen Slobodan Miloseviç'in "ac›kl›" sonunu konufluyor. Gazetelerde,
televizyonlarda, tart›flma programlar›nda S›rbistan'da "demokrasinin"
kazand›¤› zaferin, halk›n "demokratik" devrimin ve de yeni lider Vojislav
Kostunitsa'n›n "demokratik" kiflili¤inin alt› çiziliyor. Yaz›lanlara göre ar-
t›k Miloseviç'in neden oldu¤u kan ve gözyafl› dolu günler sona erdi, ba-
r›fl ve huzur dolu bir hayata ad›m at›ld›. Art›k eski Yugoslavya halk›n›
mutlu günler bekliyor... 

Ancak bu haberlerin sat›r aralar› dikkatle incelendi¤inde ve Bosna'da,
Kosova'da 90'l› y›llar boyunca yaflananlar tekrar gözden geçirildi¤inde
gerçeklerin hiç de yaz›lanlar gibi olmad›¤› kolayl›kla anlafl›l›yordu. Çün-
kü iktidar de¤iflikli¤inin S›rbistan'›n fliddet yanl›s› milliyetçi politikas›n-
da bir de¤ifliklik yapmayaca¤›, Miloseviç'in yerini b›rakt›¤› yeni liderin
kimli¤i biraz incelenince ortaya ç›k›yor. 

Kostunitsa en az Miloseviç kadar, hatta ondan daha koyu bir S›rp mil-
liyetçisi. Bir demokrasi savunucusu kimli¤iyle ön plana ç›kan di¤er bir
muhalefet lideri Zoran Cinciç ise S›rp milliyetçili¤inin aktif militanlar›n-
dan ve vahfli Çetnik ideolojisinin savunucular›ndan biri. Yani ihtilali ya-
p›p, iktidar› devralanlar, bas›nda bize tan›t›ld›¤› gibi demokratik, insan
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haklar›na sayg›l›, bar›fltan yana kifliler de¤il... 
Zaten y›llarca S›rp zulmüne maruz kalan Bosna-Hersek yönetiminin

yapt›¤› aç›klamalar da bu düflünceleri do¤ruluyor. D›fliflleri Bakan Yard›m-
c›s› Hüseyin Zivalc yapt›¤› aç›klamada "yeni lider Vojislav Kostunitsa'n›n da
fliddetli bir milliyetçi ve en az Miloseviç kadar komünist oldu¤unu" ifade edi-
yordu. Zivalc, dünya bas›n›na yans›yan ve bat›l› ülkelerin yöneticileri tara-
f›ndan alk›fllanan bu devrimi sadece bir koltuk de¤iflikli¤i olarak niteliyor,
S›rbistan'da demokratik bir yönetime geçilece¤i yönünde bir inanca kesin-
likle sahip olmad›klar›n› söylüyor. K›sacas› Boflnaklar yeni lideri en az Milo-
seviç kadar tehlikeli görüyorlar ve yeni geliflmelere çok temkinli yaklafl›yor-
lar.

Asl›nda yeni lider Kostunitsa hakk›nda flu an herkes çok az fley biliyor.
Ancak bilinen çok az fley onun gerçek yüzünü
gözler önüne sermeye yetiyor. 1990'l› y›llar›n
bafl›nda "S›rplar›, H›rvatlara ve Bosna Hersek yö-
netimine karfl› milliyetçi duygular›n› göstermeye"
ça¤›ran yeni lider, S›rp milliyetçilerinin politika-
lar›n› fliddetle destekliyor. Üstelik Miloseviç'in
aksine tam bir S›rp olmas› nedeniyle S›rp milli-
yetçilerinden çok büyük bir destek görüyor.
(Miloseviç baba taraf›ndan Karada¤l› idi) Kostunit-
sa on binlerce masum insan›n katili olarak tan›-
nan ve savafl suçlusu ilan edildikten sonra orta-

dan kaybolan "Bosna kasab›" Radovan Karadziç'i gönülden destekliyor. Hat-
ta savafl› bitiren Dayton anlaflmas›na da fliddetle karfl›. Karfl› ç›kmas›n›n ne-
deni ise baz› bölgelerde daha fazla toprak ve daha fazla yetki talep etmesi.
NATO'nun son operasyonunu ise radikal söylemlerle elefltiriyor. Sadece bu
bilgiler dahi S›rbistan'da köklü bir de¤iflimin olmayaca¤›n› kan›tl›yor.

Miloseviç'in rahat ve direniflsiz bir flekilde çekilmesi de Kostunitsa hak-
k›nda baz› soru iflaretleri oluflmas›na neden oldu. Özellikle de ilk günden iti-
baren savafl suçlusu ilan edilen Miloseviç'i Lahey Uluslararas› Savafl Suçlar›
Mahkemesi'ne vermeyece¤ini söylemesi, Miloseviç'e can güvenli¤i ve doku-
nulmazl›k garantisi vermek için çaba sarf etmesi bir "dan›fl›kl› dö¤üfl" oldu-
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¤u yönündeki flüpheleri daha da körükledi. Adeta aralar›nda bir anlafl-
ma varm›flcas›na, her türlü tepkiyi göze alarak yap›lan bu aç›klamalar,
Miloseviç'in politik hayat›n›n bitmedi¤inin ilk iflaretlerini verdi.

‹kiyüzlülük Politikas›
‹flte o gün Miloseviç'e bir flans tan›nmas›n› isteyenler, bugün yeni ih-

tilali sevinç içinde karfl›l›yorlar. O gün tepkisiz kalanlar bugün sanki geç-
miflte Miloseviç'e hiç destek olmam›fl gibi davran›yorlar. O gün Müslü-
man halk›n kendisini savunmas›na izin vermeyenler, bugün Miloseviç'i
savafl suçlusu ilan etmenin yeterli olaca¤›n› düflünüyorlar. O gün insani
yard›m yapmak için dahi parma¤›n› oynatmayanlar, flimdi Miloseviç'e
siyasette yer oldu¤unu ima ediyorlar. Ve o gün masum çocuklar›n vahfli-
çe katledilmesini izlemekle yetinenler, bugün yeni lideri alk›flla karfl›l›-
yorlar. 

‹flte bu iki yüzlülük Yugoslavya'da hiçbir de¤ifliklik olmad›¤› yönün-
deki kanaatleri güçlendiriyor. Belki sahnenin önündeki kifliler de¤iflecek,
ama S›rp politikas› ayn› flekilde devam edecektir. fiu an oluflturulmaya
çal›fl›lan sempati rüzgar› da insanlar› aldatma amac›yla yap›lan giriflim-
lerden baflka birfley de¤ildir. Miloseviç'in düflüflü, kendisini 80'li y›llar›n
bafl›ndan bu yana destekleyen Bat›l› güç merkezlerinin stratejik hesapla-
r›nda da ciddi bir karmafla oluflturmayacakt›r, zaten bu düflüflü planla-
yanlar da bizzat kendileridir. Kukla liderlerin düflmesi, yerlerine yenileri
bulundu¤u sürece, hiçbir zaman büyük bir sorun olmam›flt›r zaten. 

Dile¤imiz, sadece Müslüman olduklar› için bu vahfli soyk›r›mla karfl›
karfl›ya kalan Bosna halk›n›n ayn› sald›rganl›kla bir kez daha yüz yüze
geldiklerinde, tüm ‹slam dünyas›ndan, daha da büyük, bilinçli ve somut
bir destek bulmalar›d›r.
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ZULÜM GÖREN B‹R M‹LLET:
ENDONEZYALI MÜSLÜMANLAR

Aral›k 2000

B ugün dünyan›n dört bir yan›ndaki Müslüman ülkelerde çok fliddet-
li çat›flmalar, savafllar ve karmafla devam etmektedir. Bosna-Her-

sek'te, Arnavutluk'ta, Cezayir'de, Tunus'ta, Çad'da, Eritre'de, M›s›r'da, Af-
ganistan'da, Keflmir'de, Do¤u Türkistan'da, Çeçenya'da, Endonezya'da,
Tayland'da, Filipinler'de, Burma'da, ya da Sudan'da dünya Müslümanlar›-
n›n ezilmeye, bask› alt›na al›nmaya ve yok edilmeye çal›fl›ld›¤›n› rahatl›k-
la görebiliriz. Müslümanlar Bosna'da S›rplar, Keflmir'de Hindular, Kafkas-
lar'da Ruslar, Cezayir, M›s›r, Fas, Endonezya gibi ülkelerde de bask›c› re-
jimler taraf›ndan hedef al›nmaktad›r. Ama her nedense, birbirinden ba-
¤›ms›z gibi gözüken bu ‹slam-karfl›t› güçler, hep benzer yöntemleri kullan-
maktad›r ve adeta tek bir amaç için çaba yürütmektedirler. Sanki belli güç-
ler ‹slam'› kendilerine düflman olarak seçmifl ve iflbirli¤i içinde çaba yürü-
tüyorlarm›fl gibi... 

Bu uluslararas› çaban›n ard›ndan, baz› Bat›l› güç odaklar› yatmaktad›r.
‹slam'›n Bat› medeniyeti için ortak bir düflman olarak alg›land›¤›na ve ya-
k›n gelecekte dünyan›n bir "medeniyetler çat›flmas›"na sahne olaca¤›na
dikkat çeken kiflilerden biri Amerikal› stratejist Samuel Huntington ol-
mufltur. CFR'nin Foreign Affairs adl› etkili dergisinin 1993 yaz›ndaki say›-
s›nda Huntington, en büyük çat›flman›n da Bat› ve ‹slam medeniyetleri
aras›nda geçece¤ini yazm›flt›. Huntington'›n sözünü etti¤i bu büyük çat›fl-
ma çoktan bafllad› ve ‹slam topraklar›nda çok büyük bir h›zla devam edi-
yor. ‹slam'›n, dünya üzerinde adaletsiz bir düzen kuran ve Siyonizmle içi-
çe olan Bat›l› güç odaklar› için kültürel bir tehlike oluflturaca¤› bilindi¤i
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için, uzunca bir süredir ‹slam'› zay›flatma, yoketme yöntemleri denenmek-
te. Son on-on befl y›lda ise bu strateji iyice belirginlik kazand› ve yukar›da
isimlerini sayd›¤›m›z ülkeler üzerinde uygulanmakta. 

‹slam'a karfl› yürütülen bu savafl›n farkl› yöntemleri vard›r. ‹slam
aleyhtar› propaganda ile ‹slam'› dejenere etme, asl›ndan sapt›rma çabalar›
bu yöntemler aras›nda say›labilir. Ancak tüm bunlar›n yan›nda dünya
Müslümanlar›n›n kontrol alt›na al›nmalar›, zay›flat›lmalar› ve ezilmeleri
de kuflkusuz ‹slam'a karfl› giriflilen savafl›n önemli bir boyutudur. Hiçbir
‹slam ülkesinin güçlenmesine, istikrara kavuflmamas›na izin verilmemek-
te, bar›fl›n tesisi iç ya da d›fl müdahale ile engellenmektedir. Son y›llarda
yaflad›¤›m›z örnekler, Müslümanlar›n fiziksel olarak imha edilmelerinin
bile söz konusu oldu¤unu gösteriyor. Dünyan›n en büyük ‹slam topra¤›
say›lan Endonezya da, söz konusu uluslararas› plan do¤rultusunda hedef
seçilen ülkelerden sadece biri.

Neden Endonezya?
Eski Amerika Baflkan› Nixon Endonezya'y› "Do¤u Asya'n›n en zengin

do¤al kaynaklar›na sahip, en zengin ganimeti!" fleklinde tan›ml›yordu. 210
milyon nüfusu, neredeyse Avrupa kadar büyük bir alana yay›lan zengin
kaynaklar›, güçlü ordusu, jeopolitik konumu ve teknolojik üstünlü¤ü ile
‹slam dünyas›n›n en güçlü ülkelerinden biri olan Endonezya, Pasifik ile
Hint Okyanusu, Ortado¤u, Afrika ve Akdeniz aras›ndaki deniz ulafl›m›n›
kontrol edebilecek bir noktada 13 bin adadan oluflan dev bir ülke. Onlarca
dil, din ve etnik yap›dan olufluyor. Ülkenin yüzde doksan›na yak›n nüfu-
sunu ise Müslümanlar oluflturuyor. 1943 y›l›nda Hollanda sömürgesinden
kurtularak ba¤›ms›zl›¤›n› kazand›. Topraklar› tar›ma oldukça elveriflli,
petrol ve elmas yataklar›na sahip, dünyada en çok kalay ç›kar›lan 3. en bü-
yük ülkesi.

Sukarno, 1943 y›l›nda Endonezya Cumhuriyeti'ni ilan etti. Ancak Hol-
landa bu zengin sömürgesinden vazgeçme niyetinde de¤ildi. Hollanda ile
savafl üç y›l sürdü, üç y›l›n sonunda Hollanda hükümdarl›k haklar›n› En-
donezya Birleflik Devletlerine b›rakt›. Ancak Endonezya Birleflik Devletle-
ri, Hollanda-Endonezya birli¤inin bir parças› olacakt›. Sukarno Java kö-
kenliydi, Hollanda ülke yönetimini Sukarno baflkanl›¤›nda, ülkenin sade-
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ce yüzde 7'sini oluflturan, Java kökenlilere b›rakt›. Javalar ülkede az›nl›k,
fakat Hollanda bölgeye geldi¤i andan itibaren onlarla ticari iliflkilerde bu-
lunan ve destek veren bir gruptu. Javalar k›sa süre içinde Endonezya'y› ta-
mamen egemenlikleri alt›na almaya ve Müslümanlar›n oluflturdu¤u mu-
halefet hareketlerini sindirmeye girifltiler. Endonezya'n›n ekonomik ve si-
yasi olarak tam ba¤›ms›zl›¤›n› isteyen ve bunun için mücadele eden ülke-
nin en büyük adas› olan Sumatra adas›ndaki Müslüman Açe halk›na yö-
netimde hiçbir hak tan›maya yanaflmad›lar. Açe Sumatra adas›, Hollanda
bölgeye geldi¤inde ba¤›ms›z bir krall›kt›. 16. yüzy›lda Hollandal›lara kar-
fl› Osmanl› halifesinden yard›m istemifl ve Osmanl› tebas› haline gelmifl bir
Müslüman topra¤›yd›. Ancak sömürgeciler giderken buray› Endonezya'ya
b›rakt›lar ve Endonezya Açe Sumatra'y› kontrolu alt›nda tutmaya bafllad›. 

Javal›lar 1950 y›l›nda devlet yap›s›n›n üniter bir yap›ya dönüfltürüldü-
¤ünü ilan ettiler ve ada halk›n›n ç›karlar› yerine kendi yerel ç›karlar›n› ön
planda tutan bir politika izlemeye devam ettiler. Ülkede siyasal partiler-
den Endonezya Milliyetçi Partisi (PNI) Baflkan Sukarno'ya yak›nl›¤›yla bi-
linmekteydi ve oylar›n›n % 80'ini Java bölgesinden sa¤l›yordu. Bu partinin
karfl›s›nda ülkenin en önemli siyasal güçlerinden birisi Müslümanlar›n
kurdu¤u Masjumi Partisi'ydi (PM). O kapat›l›nca yerine Nahdatul Ulema
(NU) kuruldu. Javal›lar PNI sayesinde kendi yerel ç›karlar›n› Endonez-
ya'y› oluflturan adalar halk›n›n ortak ve genel ç›karlar›ym›fl gibi gösterdi-
ler. Bunu yapmak için de, ülkenin etnik yap›s› son derece heterojen olma-
s›na ra¤men "Endonezya milliyetçili¤i" fikrini ortaya att›lar. Oysa bu ger-
çekte "Java milliyetçili¤i"nden farkl› bir fley de¤ildi. 

Sumatra adas›nda ‹slam›n yüzy›llar boyunca bayraktarl›¤›n› yapm›fl
Müslüman Açe halk› Hollanda sömürgecili¤inin bir devam› olarak gör-
dükleri Endonezya sömürgecili¤ine karfl› ç›kmaya ve kendi ba¤›ms›z dev-
letlerini kurmak için mücadele etmeye bafllad›lar. Açe halk› bu amaçla Açe
Sumatra Milli Kurtulufl Cephesi ad›yla bir örgüt kurdu. Bu cephe 4 Kas›m
1976'da yay›nlad›¤› bir bildiri ile Açe Sumatra'n›n ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etti
ve cephenin lideri Dr. Tungku Hasan di Tiro'nun liderli¤inde ba¤›ms›z bir
hükümet kurdu¤unu aç›klad›. Ancak Endonezya hükümeti sahip oldu¤u
d›fl deste¤e güvenerek bu hükümeti tan›mad›. 1965-66 y›llar›nda ülkede ç›-
kan kar›fl›kl›klar neticesinde General Suharto CIA deste¤i ile yönetime el
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koydu. 1968'de ise devlet baflkanl›¤›na getirildi. Bu arada ço¤unlu¤u Müs-
lüman 1 milyon kifli terörist olduklar› gerekçesiyle katledildi. Dünya med-
yas› ve siyas› çevreleri ise, 20. yüzy›l›n en büyük katliamlar› aras›nda say›-
lan ve neredeyse Stalin'in katliamlar›na efl olan bu büyük vahfleti görmez-
likten geldi. 

Bat›l› Güçler Suharto'nun Katliamlar›n› Finanse Ettiler
Ülkemizde de çok say›da eseri yay›mlanan Massachussetts Institute of

Technology'de profesör olan Noam Chomsky, 35 y›ll›k
ortakl›k bafll›kl› bir makalesinde Amerika ile Endonez-
ya aras›ndaki iliflkiyi flu flekilde tan›mlar:

...20 May›s 1998 tarihinde Madeleine Albright, Suhar-
to'dan istifa etmesini ister ve bundan birkaç saat son-
ra da Suharto istifa edip, tüm yetkilerini yard›mc›s›na
devereder. ‹flte bu, Amerika ile Endonezya aras›nda
yar›m as›ra yak›n bir zamand›r devam eden iliflkinin
boyutlar›n› aç›kça ortaya koymaktad›r.(1)

Chomsky'nin pek çok aç›dan Mobutu, Morcos, So-
moza ve Duvalier rejimlerine benzetti¤i Suharto, iktida-
ra Amerikan deste¤i ile geldi ve iktidar›n›n son anlar›na kadar da bu des-
tek sayesinde ayakta durdu. Amerikan yönetiminin bu deste¤inin alt›nda
yatan en önemli nedenlerden biri So¤uk Savafl süresince Endonezya'n›n
SSCB karfl›s›nda Uzakdo¤u'da bir denge unsuru oluflturmas›yd›. Bu neden-
le her türlü katliama, vahflete göz yumuldu, hatta bunlar›n finansman› biz-
zat Bat›l› ülkeler taraf›ndan sa¤land›. Zaten katliam› yapan ordunun ve pa-
ral› askerlerin e¤itimi de ayn› güçler taraf›ndan sa¤lan›yordu. Bu ortakl›k
esnas›nda -1975 y›l›ndan günümüze kadar- Washington Endonezya'ya en
az 1 milyar dolarl›k silah satt›. Bunun yan›s›ra milyonlarca dolarl›k askeri
yard›mda bulundu.(2)

Bu yard›mlar her yönetim döneminde devam etti. Örne¤in 1978 y›l›n-
da gerçeklefltirilen büyük katliam öncesi, Carter hükümeti Suharto yöneti-
mine çok yüksek miktarda silah sevketti. Yeni techizatla desteklenen katli-
am›n bilançosu ise 200 bin ölü oldu. Sadece Amerika de¤il, ‹ngiltere ve
Fransa'da Suharto rejimine çok büyük bir askeri ve maddi destek veriyor-

Suharto
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du. Ülkeyi sürekli ziyaret ediyor, silah satma yollar› ar›yorlard›. Bu ziya-
retler sonunda yapt›klar› aç›klamalarda Endonezya hükümeti ile her yön-
de uyum içinde olduklar›n› ifade ediyorlard›.(3)

Askeri yard›mlar›n yan›s›ra, askeri e¤itim de bu ülkeler taraf›ndan sa¤-
land›. Pentagon ülkede yaflanan fliddeti gerçeklefltiren "Kopassus" isimli
özel timlerin e¤itimini bizzat üstlendi. Ancak bu karanl›k iliflki dünya ba-
s›n›nda çok az yer ald›. Ancak Frans›z politik araflt›rma kuruluflu CE-
RI'den araflt›rmac›-yazar Romain Bertrand Le Monde Diplomatique'in Ekim
1999 tarihli say›s›nda "Bat›n›n ikiyüzlülü¤ü/Endonezya ordusu, özel bir
firma" bafll›kl› yaz›s›nda Endonezya'daki özel timlere dikkat çekti. Bert-
rand, yar›m as›ra yak›n bir zamand›r devam eden bu katliamlar s›ras›nda
tüm fliddetin Endonezya ordusu ve bu özel timler taraf›ndan yönetildi¤i-
ni, organize ve koordine edildi¤ini söylüyor ve ordunun katliamlara bak›fl
aç›s›n› flu flekilde aç›kl›yordu:

...1965-1966 y›llar›nda yap›lan ve say›lar› 1 milyona varan katliamlar s›ra-
s›nda da ayn› fley olmufl, ordu yanl›lar› bu olay› bir ameliyat olarak nitelen-
dirmifllerdi. Sadece ordu ülkenin iyili¤ini düflünür ve bunun için kimleri
öldürmesi gerekti¤ini de yine en iyi ordu bilir mant›¤› yönetim üzerinde
hakimdi. Bu nedenle de Açe Sumatra'da ve Do¤u Timor'da yap›lan tüm
katliamlar enfeksiyonla bir maddenin at›lmas› anlam›na geliyordu. Onla-
r›n yokedilmesi bir parazitin öldürülmesinden farks›zd›. Ülkeye zararl› bir
ideolojinin ortadan kald›r›lmas› demekti. Hatta Suharto bu olay› bir flok te-
davi olarak nitelendiriyordu.(4)

Katliamlar› daha profesyonelce gerçeklefltirmek amac›yla 1965 y›l›nda
kurulan ve Bat›l› ülkeler taraf›ndan e¤itilen paral› özel ordular, daha son-
ra türlü düzenlemelerle daha etkin hale getirildiler. Genç gangsterlerden
oluflan bu gruplar zaman içinde kim daha çok para verirse onun hizmetin-
de çal›fl›r hale geldiler.(5) 1980 ve 1990 y›llar› aras›nda bu gruplar yeni bir
düzen ad›na her türlü pis ifle girifltiler ve her türlü ahlak› de¤eri gözard›
ettiler. Ordu ve polis ile ortak yapt›klar› operasyonlar çok büyük fliddet
olaylar›na sahne oldu. Bu dönemde her türlü profesyonel dezinformas-
yon, tutuklamalar, iflkenceler, faili meçhuller ve halkla mücadele ad›na
psikolojik savafl yerine getirildi.(6) Ve Kopassus'lar bu e¤itimin sonunda
Do¤u Timor'da, Ace Sumatra'da Müslümanlara karfl› çok büyük katliam-
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lar, insanl›k d›fl› vahfletler gerçeklefltirdirler. Her anti-‹slami harekette ol-
du¤u gibi bu stratejik iliflkide de ‹srail çok önemli bir yer tutuyordu. Ame-
rika, ‹ngiltere, Fransa'n›n d›fl›nda Endonezya hükümetinin arkas›ndaki
güçlerden biri de ‹srail'di.

‹srail'den Endonezya Rejimine Stratejik Destek
Sumatra Müslümanlar›n›n yönetimi ele almalar›n› ya da ba¤›ms›zl›k

ilan etmelerini engelleyen Java güdümlü Endonezya yönetimi, bu vasf›y-
la belirgin bir anti-‹slami özellik tafl›maktad›r. Uzakdo¤u'da domino teori-
sine uygun bir biçimde geliflebilecek muhtemel bir ‹slami uyan›fl›n engel-
lenmesi aç›s›ndan, mevcut Endonezya yönetiminin varl›¤›n› korumas› zo-
runludur. ‹flte bu yüzden Endonezya, ‹srail'in müttefik listesinde önemli
bir yer tutmaktad›r. 

Yitzhak Rabin, FKÖ ile "Gazze-Eriha" anlaflmas›n›n ard›ndan Çin'e res-
mi bir ziyaret yapm›fl ve Çin'le olan askeri ittifaklar›n› daha da güçlendir-
miflti. Ancak ‹srail Baflbakan›, Çin dönüflünde pek çok kiflinin fazla anlam
veremedi¤i bir resmi ziyaret daha yapt› ve Endonezya'ya gitti. Bu ziyaret,
‹srail'in Endonezya ile "iyi iliflkiler" kurmak istedi¤inin bir iflareti olarak
yorumland›. Oysa bu yanl›fl bir yorumdu; Yahudi Devleti Endonezya ile,
daha do¤rusu Endonezya'y› yöneten Java rejimiyle zaten çok uzun süredir
"iyi iliflkiler" içindeydi. Mossad, Müslümanlar› "terörist" ilan ederek orta-
dan kald›ran Endonezya ordusuna ve ordu içindeki Kopassuslara "anti-te-
rör" dersleri vermiflti. Washington Report on Middle East Affairs konu hak-
k›nda flunlar› yaz›yordu:

‹srail'le aras›ndaki ba¤lant›y› kullanarak Washington'dan destek sa¤lama-
y› düflünen Endonezya, son dönemlerde sürpriz bir kararla do¤rudan ‹sra-
il'e yak›nlaflmaya bafllad›. Endonezya hükümeti bu çaban›n bir parças› ola-
rak Baflkan Rabin'i, Çin gezisinden sonra Jakarta'da konuk etti. Bu pek çok
kifli için flafl›rt›c›yd›. Oysa gerçekte ‹srail'in oldukça uzun bir süredir Endo-
nezya'yla gizli ba¤lant›lar› vard›. Jakarta'da iflyeri görünümünde bir Mos-
sad istasyonu kurulmufl ve oldukça önemli ifller baflarm›flt›. Verilen bilgile-
re göre, bu Mossad istasyonu arac›l›¤›yla, Endonezya güvenlik güçleri, an-
ti-terörist (kontrgerilla) yöntemleri konusunda e¤itim gördüler. ‹ki ülkenin
istihbarat servisi aras›nda 1960'dan beri yo¤un bir bilgi al›flverifli yaflan-
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maktayd›... ‹ki ülke aras›nda askeri iliflkiler de var. Military Technology
dergisinde 6 ay önce yay›nlanan bir habere göre, Alhit ve BVR ad›ndaki ‹s-
railli flirketler, Sumatra Adas›'ndaki Endonezya Hava Kuvvetlerine bir te-
sis kurmak için yar›fl›yorlar. Baflka kaynaklar, 1980'lerde ‹srail'in, Endonez-
ya'ya 28 tane Amerikan yap›m› Skyhawk uça¤› satt›¤›n› bildiriyorlar.(7)

‹srail ile Endonezya aras›ndaki silah iliflkisi Amerikan silahlar›n›n En-
donezya'ya sat›fl› fleklinde gerçeklefliyor. Bunun için de ‹srail kendi ordu-
sunu kullan›yor. Beyaz Saray'›n ‹srail'e verdi¤i silahlarla, Endonezya gibi
baz› Üçüncü Dünya Ülkeleri'nin ordular› besleniyor. Bu da ‹srail'in Ame-
rika'dan neden bu kadar çok silah ald›¤›n› aç›kl›yor olsa gerek:

ABD hükümeti ‹srail ile anlaflmal› olarak bir ordu besliyor ve bu ordu-
dan Amerikan hükümetinin haberi yok, bu ordu Endonezya'ya ABD'den
elde etti¤i silahlar› sat›yor. Pentagon yetkilileri, ‹srail'in Endonezya'ya 16
tane A4 uça¤›n› gizlice gönderdi¤ini tespit etti. ‹srail ABD yap›m› savafl
uçaklar›n›n bu tip 3. Dünya Ülkeleri'ne sat›fl›ndan 25.8 milyon dolar ald›.(8)

35 Y›ld›r Kesintisiz Devam Eden fiiddet
Suharto rejiminin bafllatt›¤› katliamlar, 1976 y›l›ndan bu yana halk› re-

jime karfl› örgütledikleri bahanesiyle Müslüman din adamlar›na yöneldi.
Ülkenin birçok yerinde imamlar aileleri ile birlikte ac›mas›z flekilde öldü-
rüldü. Ülkedeki Java egemenli¤i ve Müslümanlara karfl› uygulanan bask›
ve terör, hala sürüyor. Y›llardan bu yana ülkede istikrar sa¤lamak ad› al-
t›nda tam bir hürriyet k›s›tlamas›na gidildi. Oysa amaç, bask›lardan kur-
tulup, ba¤›ms›zl›klar›n› ve haklar›n› almak isteyen Müslümanlara hareket
imkan› tan›mamakt›. 

Suharto döneminde baflta Çinliler olmak üzere, ülkedeki az›nl›k gayri
müslimler ticareti ellerinde tutmaktayd›lar. Bu dönem bask› ile de olsa En-
donezya yönetiminin tüm az›nl›klar› bir arada bulundurdu¤u bir cumhu-
riyet olarak varl›¤›n› sürdürdü¤ü bir dönem oldu. Endonezya bu dönem
komünizme karfl› önemli bir müttefik olarak görülmekte ve bütünlü¤ü yö-
nünde çaba harcanmakta iken, So¤uk Savafl sonras› oluflan stratejik yöne-
limler ve yeniden tan›mlanan düflman alg›lamas› Suharto'nun gözden ç›-
kar›lmas›na neden oldu. Ülkede komünizm tehlikesi kalmam›fl, ancak ‹s-
lami uyan›fl güçlenmeye bafllam›flt›. ‹flte "bu uyan›fl› baflka yönlere kanali-



ze etmek ve olmazsa bast›rmak" flekline özetlenebilecek yeni strateji ABD
taraf›ndan destek görmeye bafllad›. Bu politika gayri müslüm etnik grup-
lar aras›nda milliyetçilik fikirlerini yayg›nlaflt›rarak ülkeyi parçalamaya
yönelik çal›flmalar fleklinde bafllat›ld›. Bu süreçten ilk yararlanan Do¤u Ti-
mor oldu. 

Açe Sumatra Müslümanlar›n›n ülkedeki en büyük az›nl›k olmalar›na
ra¤men, ba¤›ms›zl›k isteklerine y›llarca kulaklar›n› t›kayan bat›l› ülkeler
Do¤u Timor'un ba¤›ms›zl›k çabalar›na büyük bir destek verdiler. Çünkü
Do¤u Timor halk› Müslüman de¤il, katolikti ve Endonezya'n›n kontrol al-
t›nda tutulmas› aç›s›ndan büyük önem tafl›yordu. 

Suharto sonras› yap›lan seçimler neticesinde Ekim 1999'da Abdurrah-
man Vahid devlet baflkanl›¤›na getirilirken, seçimlerde en yüksek oyu alan
-Sokarno'nun k›z›- Meyavati Sukarnoputri de baflkan yard›nc›s› oldu. Ab-
durrahman Vahid tüm az›nl›klar›n üzerinde birleflti¤i bir lider olarak se-
çimlerde ikinci parti olmas›na ra¤men devlet baflkanl›¤›na getirilirken, se-
çimlere girerken partisinin seçim listelerinin % 90'›n› H›ristiyanlardan se-
çen Meyavati Sukarnopotri bat›l› ülke politikalar›n› dengeleyecek bir isim

Endonezya rejimi y›llard›r 
Müslüman halka karfl› fliddet 
ve bask› politikas› uyguluyor.
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olarak devlet baflkanl›¤› yard›mc›l›¤›na getirildi.
Do¤u Timor'un ba¤›ms›zl›k iste¤i 30 A¤ustos 1999 tarihinde yap›lan bir

referandum neticesinde, halk›n % 78.5'inin iste¤i ile kabul edildi. Referan-
dum sonuçlar› aç›kland›ktan k›sa bir süre sonra ise Do¤u Timor birdenbi-
re kar›flt›. Amerika'da özel e¤itim gören Endonezya askerleri ve özel tim-
ler Do¤u Timor'a girdi. Birkaç ay boyunca Endonezya askerleri ve Do¤u
Timor milisleri aras›nda çok yo¤un çat›flmalar yafland›. Ülke insanl›k d›fl›
katliamlara sahne oldu ve birkaç hafta içinde –Endonezya hükümeti bu sa-
y›y› kabul etmek istemese de- yaklafl›k on bin kifli öldürüldü.(9)

Oysa devlet baflkan› Habibi referandumdan yana oldu¤unu aç›klam›fl
ve Do¤u Timor'a ba¤›ms›zl›k vermeye haz›r oldu¤unu söylemiflti. Ancak
ABD'de özel e¤itim alan –emirlerini de ABD yanl›s› generallerden alan-
Endonezya askerleri, Habibi'nin bu karar›na karfl› ç›karak Do¤u Timor'a
girmifllerdi. Çünkü Habibi'nin amac› güçlü bir federasyon çat›s› alt›nda,
ba¤›ms›zl›k talebinde olan tüm ülkeleri toplamakt›. Bu flekilde Endonez-
ya'n›n da¤›lmas› da engellenmifl olacakt›. Ancak Amerika Endonezya'y›
birlik içinde tutacak olan federasyon planlar›n› bozmak istiyordu. Böylece
di¤er etnik az›nl›klar da rahatça k›flk›rt›larak ülkenin parçalanmas› sa¤la-
nacakt›. 

Endonezya Huzura Kavuflabilecek mi?
Bugün Do¤u Timor'u Endonezya'dan koparan güçler, sadece bu yap-

t›klar›yla kalm›yorlar. Merkezi otoriteyi daha da zay›flatarak ordunun yö-
netimdeki müdahalesini art›r›p, toplumsal kaos oluflturma, ülkenin sorun-
lu bölgelerini teker teker Endonezya'dan koparma yönünde ciddi ad›mlar
at›yorlar. 

Etnik ve dinî çat›flmalar›n özellikle zengin kaynaklar›n bulundu¤u böl-
gelerde yaflanmas› ise bir raslant› de¤il. Do¤u Timor gibi, Bat› Timor, Do-
¤u-Bat› ve Güney Kalimantan, Orta ve Güney Sulevasi, Güney ve Kuzey
Sumatra, Do¤u Cava, ‹riyan Jaya (Papua) ve Baharat Adalar› hem zengin
kaynaklar› hem de stratejik önemleri bak›m›ndan çok de¤erli bölgeler. Ba-
z›lar› zengin petrol yataklar›na sahip, baz›lar› dünyan›n en önemli kauçuk
merkezi, baz›lar› ya¤mur ormanlar›yla kapl›, baz›lar› ise Pasifik'le Hint
Okyanusu'nu birbirine ba¤layan su yollar›n› kontrol ediyor. Bu bölgelerin
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hemen hepsinde etnik ve dini çat›flmalar yaflan›yor ve bunlar do¤rudan
d›flar›dan yönlendiriliyor. Öyle görünüyor ki, yeni yüzy›l›n ilk dönemle-
rinde Müslüman dünyan›n bu en kalabal›k ülkesinin yavafl yavafl parça-
lanmas›na flahit olaca¤›z. Yine öyle görünüyor ki, Müslüman dünyadaki
parçalanma süreci Endonezya ile sona ermeyecek.

Kafkaslar ve Endonezya'daki kar›fl›kl›klar aras›nda birebir iliflkiler kur-
mak elbette ki mümkün de¤il. Ama Balkanlarla birlikte Kafkaslar›n ve
Uzak Asya'n›n So¤uk Savafl'›n sona ermesinden sonra sürekli kar›fl›yor,
belki de daha do¤rusu kar›flt›r›l›yor olmas›n›n, hem uluslararas›, hem de
bölgesel güç dengeleri aç›s›ndan bak›ld›¤›nda tesadüfi olmad›¤›n› görebil-
mek hiç de zor olmasa gerek. Dünyan›n en zengin, en verimli topraklar›-
na sahip Müslüman ülkeler üzerinde yaz›n›n bafl›nda bahsetti¤imiz bir
"çat›flma senaryosu" daha uzun y›llar devam edece¤e benziyor.

Temennimiz, hem Endonezyal› Müslümanlara hem de ülkedeki di¤er
dini gruplara bar›fl getirebilecek bir çözümün k›sa sürede bulunmas› ve
baflta uluslaras› Siyonizm olmak üzere anti-‹slami güç odaklar›n›n ülke
üzerindeki planlar›n›n bofla ç›kmas›d›r.
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‹SLAM DÜNYASI'NIN 
KANAYAN YARASI: KEfiM‹R

Kas›m 2000

A sya k›tas› 20. yüzy›l boyunca çok fliddetli savafllara, iç çat›flmalara
ve pek çok terör olay›na sahne oldu. Rusya'da, Türki Cumhuri-

yetler'de, Ortado¤u'da, Çin'de, Vietnam'da, Hindistan'da, Pakistan'da ve
Keflmir'de yaflanan savafllarda milyonlarca insan yaflam›n› yitirdi ve mil-
yonlarcas› yaraland›, sakat kald›. Keflmir de 20. yüzy›l›n ikinci yar›s›n› ça-
t›flmalarla geçirdi. Dünyan›n say›s›z do¤a güzelliklerine sahip olan Kefl-
mir halk›, yaklafl›k 50 y›ld›r bar›fl›, huzuru ve istikrar› yaflayamad›. Bunun
nedeni sadece Hindistan yönetiminin bask›lar› de¤ildi. Keflmir alt›n,
zümrüt ve yakut madenleri bak›m›ndan dünyan›n en önemli bölgelerinin
bafl›nda geliyor. Ve Hindistan'›n iflgali alt›nda bulunan bölge yüksek da¤-
lar›n üstünde oldu¤u için tüm bölgeyi rahatl›kla kontrolü alt›na al›yor. ‹fl-
te sahip oldu¤u bu stratejik önem ve yeralt› zenginlikleri nedeniyle Kefl-
mir pek çok ülkenin dikkatini çekiyor. Ancak Keflmir üzerinde y›llard›r
süregelen -ve ‹ngiltere, Hindistan, ABD, ‹srail, Rusya, Çin gibi ülkelerin
baflrol oynad›klar›- bu büyük oyunu anlayabilmek için, öncelikle bölge
üzerinde etkin olan ülkeler hakk›nda bilgi sahibi olmak gerekir. 

Keflmir Üzerinde Oynanan Oyunlar

Hint yar›madas›, II. Dünya Savafl›'n›n sonuna dek ‹ngiliz egemenli¤i
alt›ndayd›. Sömürgeciler alt k›tay› terk ettiklerinde ise Hintli Müslüman-
lar Hindular'dan ayr› bir devlete sahip olmay› istediler ve Pakistan'› kur-
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dular. Pakistan ve Hindistan aras›nda nüfus
mübadelesi yap›ld›; Hindistan s›n›rlar› içinde
yaflayan çok say›da Müslüman Pakistan'a göç
etti. Ancak nüfusunun ezici ço¤unlu¤u Müslü-
manlardan oluflan Jammu/Keflmir eyaleti, Hint
yönetiminin oyunlar› ve ‹ngilizlerin de deste-
¤iyle Hindistan egemenli¤inde kald›. O tarih-
ten bu yana Keflmir, ‹slam dünyas›n›n kanayan
yaralar›ndan birisidir.

Keflmirli Müslümanlar Hint yönetimine direnmek ve ba¤›ms›zl›klar›-
n› kazanmak istediler. Buna karfl›n Hint güçleri taraf›ndan, ülkede 1947,
1965, 1971 y›llar›nda üç büyük katliam gerçeklefltirildi. On binlerce Kefl-
mirli Müslüman öldürüldü, kad›nlara tecavüz edildi, ‹slami e¤itim veren
okullar kapat›ld›. Keflmir'de flimdiye dek 4.000'den fazla kad›n iflkenceye
ve tecavüze u¤rad›.(1) 1990 y›l›ndan bu yana ise Keflmir'deki soyk›r›m ve
asimilasyon hareketi en ac›mas›z fleklini ald›. On binlerce kifli öldürüldü,
insanlar sebepsiz yere gözalt›na al›n›p, iflkence alt›nda hayatlar›n› yitir-
diler. Evler kundakland›, savunmas›z insanlara türlü bask›lar uyguland›,
gazete ve okullar kapat›ld›. Hint yönetimi sadece silahl› sald›r›lara bafl-
vurmakla da yetinmedi. ‹flgal etti¤i yerlere çeflitli barajlar yapt›. Tar›m
için kullanaca¤›n› aç›klad›¤› bu barajlar› da Keflmirli Müslümanlara ifl-
kence amaçl› kulland›. Barajlar› a¤z›na kadar su doldurup, muson ya¤-
murlar› ile birlikte kapaklar› birden açarak, bölgenin afla¤› kesimlerinde
bulunan özgür Keflmir ve Pakistan'› sular alt›nda b›rakt›. Bunlar›n sonu-
cunda binlerce insan hayat›n› yitirdi ve çok büyük maddi hasarlara ne-
den oldu. 

Hindistan'›n bölgedeki ‹slam varl›¤›na yönelik sald›r›lar hiç h›z›n›
kesmeden y›llard›r devam ediyor. 1993 y›l› Ekim ay›nda Keflmir'in bafl-
kenti Sirinagar'da Hazratbal Cami'sine karfl› büyük bir sald›r› gerçeklefl-
tirildi. Hindistan makamlar›n›n, Müslümanlar›n askeri karargah› olarak
nitelendirdikleri Hazratbal Camisi yaklafl›k bir ay süre ile kuflat›ld›. Ku-
flatma s›ras›nda yüzden fazla insan öldürüldü. 300 masum insan tutuk-
land›. Kentin elektrik ve suyu kesildi. Olaylar üzerine baflkent Sirinagar



ve birçok flehirde protesto eylemleri gerçeklefltirildi.
Hindistan'›n Keflmir'de bu denli büyük bir bask› politikas›n› elli y›l›

aflk›n bir süredir rahatl›kla sürdürebilmesi, Bat›'daki baz› çevrelerden al-
d›¤› aç›k ve kapal› deste¤in bir sonucudur. Keflmir'deki Müslümanlar,
Birleflmifl Milletler'in hiçbir güvenilirli¤i olmayan kararlar› sonucunda
Hindular›n bask›c› yönetimine terk edilmifllerdir. Nüfusunun tamam›na
yak›n› Müslüman olan Keflmir'in ba¤›ms›z olma çabas› ve Pakistan'›n bu-
na verdi¤i hakl› destek, Bat›'n›n politikas› ile baltalanm›flt›r. 

Bu noktada ABD'nin Keflmir politikas› kuflkusuz son derece önemli-
dir. So¤uk Savafl boyunca Pakistan bir Amerikan müttefi¤iydi. Hindistan
ise Ba¤lant›s›zlar blokuna dahildi, hatta kimi zaman Sovyetler Birli¤i ile
de yak›n iliflkiler kurmufltu. Bu durumda ABD'nin, hem Pakistan'›n hak-
l›l›¤› hem de müttefiklik iliflkisi nedeniyle, Keflmir sorununda Pakistan'›n
yan›nda yer almas› gerekirdi. Oysa öyle olmad›.

Keflmir nedeniyle Pakistan ve Hindistan aras›nda ç›kan iki savaflta da
Amerikan politikas›, Keflmir'deki statükonun korunmas› yönünde oldu.

Keflmirli Müslümanlara karfl› Hindular taraf›ndan gerçeklefltirilen katliamlar
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Amerikal› siyaset bilimci William J. Barnds, India, Pakistan and the Great
Powers (Hindistan, Pakistan ve Büyük Güçler) adl› kitab›nda ABD'nin
politikas›n› ayr›nt›lar›yla anlat›yor. Amerika'n›n Keflmir konusunda hiç-
bir zaman Hindistan'a bask› yapmad›¤›n› bildiren Barnds, Amerika'n›n
Hindistan'la olan askeri iliflkilerini ve silah yard›mlar›n› da aktar›yor. Bu-
na göre, ABD, ayn› blokta olmamas›na karfl›n Hindistan'› desteklemifl,
Pakistan'› ise Keflmir konusunda uyarm›fl ve "fazla ileri gitmemesini" is-
temiflti. E¤er "ileri giderse", yani Keflmir'i Hindistan iflgalinden kurtar-
maya kalkarsa, Pakistan'a yap›lan tüm Amerikan yard›m› kesilecekti.(2)

Nitekim ABD bu tehdidini gerçeklefltirmifl ve 1965 y›l›ndaki Pakis-
tan-Hint savafl› s›ras›nda Pakistan'a silah ambargosu koymufltu. Gerçi
Hindistan da ambargo kapsam›na al›nm›flt›, ama ambargo tamamen Pa-
kistan aleyhineydi: William J. Barnds'›n durumu flöyle aç›kl›yor:

Keflmir'de savafl bafllad›¤›nda Pakistan'l›lar ABD'ye çok k›zg›nd›lar. Hem
sald›rgan Hindistan'a karfl› kendilerini desteklemedi¤i için, hem de çat›fl-
malar bafllar bafllamaz bölgeye koydu¤u silah ambargosu için. ABD'nin
koydu¤u ambargo gerçekten de Pakistan'›n aleyhineydi. Çünkü Pakistan
ABD d›fl›nda hiçbir yerden silah alamazd›. Oysa Hindistan'›n silah alabi-
lece¤i pek çok kaynak vard›.(3)

Barnds, ABD politikas›n›n Pakistan'› nas›l zor durumda b›rakt›¤›n›
da flöyle anlat›yor:

Savafl›n ilerleyen dönemlerinde Hindistan, sonra da Pakistan olas› atefl-
kese s›cak bakmaya bafllad›lar. Pakistan, BM Güvenlik Konseyi d›fl›nda
hareket edebilmek için arad›¤› ‹ngiliz ve ABD deste¤ini bulamam›flt›. Bu-
nun ötesinde askeri durumu gittikçe kötüye gidiyordu. Zaten ABD, Pa-
kistan'a hiçbir zaman Keflmir'i Hindistan'dan alabilmek için gereken sila-
h› vermemiflti. Pakistan'›n silah aç›¤› onu zor durumda b›rak›yordu.(4) 

Amerika'n›n ve BM'in politikas› daha sonraki dönemde de de¤iflme-
mifltir. Y›llar boyunca Pakistan Keflmir'i alabilmek için elinden gelen her-
fleyi yapm›flt›r. Fakat bunlar›n hiçbiri baflar›ya ulaflmam›flt›r. Hindistan
ise mevcut statükodan son derece memnundur. Bat›l› güçlerin yapt›¤› ise
statükonun devam›n› sa¤lamakt›r. 

Bat› ve özellikle de Amerikan büyük medyas› Hindistan'›n yan›nda-
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d›r. Büyük Amerikan gazeteleri Keflmir'deki vahflete hemen hiç de¤in-
mezler. De¤indiklerinde ise olay› "Hindistan'a ait bir bölgedeki iç isyan›n
bast›r›lmas›" havas›nda sunarlar. Örne¤in New York Times, 22 Ocak 1990
tarihli say›s›nda Pakistan'› Keflmir'deki "ayr›l›kç›" Müslüman gruplar›
destekleyerek "ülkedeki istikrar› bozmak"la suçlayan bir yorum yay›nla-
m›fl ve Pakistanl›lar'›n büyük tepkisini alm›flt›. Bat› medyas›nda ve hatta
onlar›n baflka ülkelerdeki benzerlerinde de bu tür yorumlara rastlamak
mümkündür. 

Son y›llarda ise Keflmir'deki bask› ve iflkence politikas› daha da art-
m›flt›r. Keflmir'deki Hint yönetimi bask› ve asimilasyonu fliddetlendir-
mifltir. Bir de hükümetin kontrol edemedi¤ini söyledi¤i, oysa aralar›nda-
ki anlaflmazl›¤›n "dan›fl›kl›" oldu¤u herkesçe bilinen "fanatik Hindu ör-
gütleri" vard›r ve bunlar, Babür fiah Camisi katliam›nda oldu¤u gibi do¤-
rudan Keflmirli Müslümanlar›n imhas›n› hedeflemektedirler. Peki bu du-
rumu nas›l aç›klayabiliriz? Acaba neden Amerika ve onun paralelindeki
BM gibi Bat›l› güçler Keflmir'i Hindistan bask›s› alt›nda b›rakmay›, Hint
terörüne destek olmay› ›srarla sürdürmektedirler? 

‹srail Lobisi'nden Hindulara Destek
Bu üstteki sorunun cevab›n› vermeden önce bir noktay› hat›rlamak

gerekir: Amerikan sisteminde farkl› d›fl politika yaklafl›mlar›n› savunan
farkl› ekoller vard›r. Dolay›s›yla Amerika'n›n Keflmir politikas›, tüm
Amerikan sisteminin ortak politikas› olarak görülemez. Bu yüzden de
Amerika'n›n Keflmir'de Hindistan yanl›s› bir tutum izlemesinin anlam›,
Hindistan yanl›s› tutum izlemeyi savunan güçlerin (strateji kurumlar›,
lobiler, D›fliflleri uzmanlar› gibi) Amerikan d›fl politikas›n› yönlendir-
mekte oldu¤udur. K›sacas›, Amerika'da Keflmir aleyhtar› ve Hindistan
yanl›s› bir "lobi" oldu¤unu söyleyebiliriz. Oysa Amerika'da Hintlilerin
kurdu¤u kayda de¤er bir "Hint lobisi" yoktur ki...

‹flte Keflmir politikas›n›n anahtar› buradad›r: Evet, Amerika'da bir
"Hint lobisi" yoktur, ancak çok güçlü bir "‹srail lobisi" vard›r. Ve bu lobi,
Keflmir'e karfl› sonuna kadar Hindistan'›n yan›ndad›r!... Hindularla ‹sra-
illiler aras›nda stratejik bir ittifak›n yan›s›ra, manevi bir ittifak da bulun-
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maktayd›. ‹sraillilerin Siyon y›ld›z›, Hindular taraf›ndan kutsal say›l›yor-
du. Bu ayr›nt›, aralar›ndaki ba¤› daha da güçlendirmekteydi.

Washington Report on Middle East Affairs dergisi, Ocak 1994 say›s›nda
Yahudi lobisi ve radikal Hindu gruplar› aras›ndaki iflbirli¤iyle ilgili uzun
bir araflt›rma yay›nlad›. Yaz›da, yahudi lobisiyle Hindular, özellikle de
Keflmir'deki Müslüman katliam›n›n bafl sorumlusu olan radikal Hindu
örgütleri aras›nda tam bir "ittifak" oluflturuldu¤u yorumu yap›l›yordu. 

Washington Report, söz konusu haberinde Hindistan'da gittikçe güçle-
nen Hindutva hareketine dikkat çekiyordu. Hindu radikalizminin tem-
silcisi olan hareket, tam bir dini fanatizme ve Müslüman düflmanl›¤›na
dayan›yordu. Hindutva'n›n önemli bir özelli¤i ise Amerika'da da baz›
uzant›lar›n›n olmas›yd›. Washington'da üslenmifl olan BJP, RSS, VHP-
World Hindu Council, FISI gibi Hindu örgütleri, Hindistan'daki radikal
Hindulara destek vermeye çal›fl›yorlard›. Haberde bu Hindu örgütleri-
nin gerçekten de son dönemlerde etki sahibi olduklar› yaz›l›yd›. Bunun
nedeni ise Hindu örgütlerinin Washington'daki en büyük güç olan yahu-
di lobisiyle ittifak yapmalar›yd›. Washington Report, BJP-RSS-VHP gibi
Hindu örgütlerinin "bir Hindu-Siyonist ittifak›" kurma yolunda oldukla-
r› yorumunu yap›yordu. 

Söz konusu örgütler, Keflmir'de ve genel olarak tüm alt-k›tada Müs-
lümanlara yap›lan sald›r›lar›n sorumlular›yd›lar. Bu örgütler, Hindis-
tan'daki en sald›rgan Hindu örgütü olan Shiv Sena ("Shiva'n›n Ordusu";
Shiva Hindu dininde "yok etme tanr›s›" olarak kabul edilir) ile çok yak›n
ba¤lant› içindeydiler. Bu gruplar, Müslüman camilerine, Bombay'daki ve
tüm Hindistan'daki Müslüman topluluklar›na yap›lan sald›r›lar› organi-
ze ediyorlard›. RSS'nin önde gelenlerinden Guru M. S. Golwakar, bir ke-
resinde "Adolf Hitler'in uygulad›¤› ›rk temizli¤i program›n›n ayn›s›n›n
Hindistan'da da baflta Müslümanlar olmak üzere H›ristiyanlar, Budistler
ve Sihlere de uygulanmas›n›" istemiflti. ‹flte Hitler'e imrenecek kadar fa-
flist olan bu Hindu örgütleri ‹srail Devleti'yle çok samimiydiler. Washing-
ton Report, ayn› Hindu gruplar›n›n, fiimon Peres'in 17 May›s 1993'te Hin-
distan'a yapt›¤› ziyaret s›ras›nda Peres'le en yak›n ba¤lant› kuran grup-
lar oldu¤una dikkat çekiyordu. Radikal Hindu örgütleri ile ‹srail aras›n-
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daki yak›nlaflmaya Washington'da yay›nlanan The Times of India gazetesi
de dikkat çekmiflti. 

Washington Report, BJP-RSS-VHP liderlerinin ‹srail'e ve ‹srail lobisine
olan hayranl›klar›n› aç›kça ifade etmelerini de vurguluyordu. Örne¤in
ABD'deki Hindu örgütlerinin liderlerinden biri olan Tiwari, "yahudi lo-
bisi gerçekten de çok yetenekli ve güçlü, buradaki sistemin nas›l iflledi¤i-
ni çok iyi biliyorlar. Hindistan'›n ç›karlar› için de flimdiye kadar çok fley
yapt›lar" diyerek lobiye olan minnettarl›¤›n› vurgulam›flt›. Tiwari ayr›ca
"bizim lobi çal›flmalar›m›z çok zay›f. Ama her ihtiyac›m›z oldu¤unda ‹s-
rail lobisinden yard›m istiyoruz. Bizi flimdiye kadar hiç geri çevirmedi-
ler" demiflti. Washington Report, yahudi lobisinin Hindulara destek olmak
için baz› think-tank'leri de devreye soktu¤unu yaz›yor ve bunlar›n bafl›n-
da Morton Abramowitz'in yönetti¤i Carnegie Endowment'›n geldi¤ini
bildiriyordu. Haberde ayr›ca fiimon Peres'in Hindistan ziyareti s›ras›nda
söyledi¤i "Pakistan'›n terörist devlet ilan edilmesi için size destek verece-
¤iz" sözü de hat›rlat›lm›flt›. 

Hindular ve ‹srail aras›ndaki bu yak›nlaflma, do¤rudan Amerika'y›
etkilemifl ve ABD, Yahudi Devleti'nin güdümünde Hindistan'› müttefik
edinmeye bafllam›flt›. 2000'e Do¤ru da konuya de¤inmifl ve flu bilgileri
vermiflti:

ABD hedef tahtas›na koyaca¤› ülkeleri art›k önce uyuflturucu kaçakç›l›-
¤›yla suçluyor. Pakistan'›n atom bombas› program›ndan uzun süredir ra-
hats›z olan ABD, bu ülkeyi uzun süredir uyuflturucu kaçakç›l›¤›yla iliflki-
lendirmeye çal›fl›yor. Pakistan'dan giderek uzaklaflan ABD Hindistan'a
yaklafl›yor ve iki ülke aras›ndaki sorunlarda Hindistan'dan yana tav›r
koymaya bafll›yor. Yeniden yap›land›r›lacak olan BM Güvenlik Konse-
yi'nde Hindistan'a daimi üyelik verilece¤i söylentileri dolaflmaya bafllad›.
ABD bu çerçevede Pakistan'›n, Hindistan'da meydana gelen olaylarda
Müslümanlar› destekledi¤i iddialar›n› ortaya at›yor. ABD D›fliflleri Ba-
kanl›¤› bu türden yard›mlar› sürdürdü¤ü takdirde Pakistan'› terörist ül-
ke ilan edece¤ini, Küba, Kuzey Kore, ‹ran, Irak, Libya ve Suriye'nin bu-
lundu¤u listeye dahil edece¤ini aç›klad›…(5)

Yahudi-Hindu ittifak› asl›nda daha da kapsaml›d›r. Üstte inceledi¤i-
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miz bilgiler, iki taraf aras›ndaki diplomatik ittifakla ilgilidir. Oysa iki ta-
raf aras›nda bir de son derece önemli askeri ittifak söz konusudur.

Keflmir'e Karfl› Hindistan-‹srail ‹ttifak›

‹srail dünyan›n dört bir yan›ndaki bask›c› rejimlere türlü flekillerde
destek vermektedir. ‹srailli yazar Benjamin Beit-Hallahmi, The Israeli
Connection adl› kitab›nda bunu bir "global strateji" olarak yorumluyordu.
Bu "global strateji", Üçüncü Dünya'n›n dizginlenmesi ve radikal bir ha-
reket gelifltirilmesinin önlenmesi hedefine yönelikti.

Kuflkusuz bu radikal kelimesi ile kast edilen, son dönemde dünyan›n
en önemli Düzen-karfl›t› hareketi olarak gösterilen ‹slam'd›r. Dolay›s›yla
‹srail'in Düzen'i korumaya yönelik global stratejisi, en baflta ‹slam'› hedef
almak durumundad›r. Dünya Müslümanlar›n›n pasifize edilmeleri, bas-
k› alt›nda tutulmalar›, asimile edilmeleri ‹srail'in bafll›ca hedefi olmal›d›r.
Öyledir de... Bugün ‹srail, dünyan›n dört bir yan›ndaki ‹slam-karfl›t› güç-
lere destek vermekte, onlarla ittifaklar kurmakta, bir tür "global anti-‹s-
lami cephe" oluflturmaya çal›flmaktad›r. Bu cephe yaln›zca Ortado¤u
co¤rafyas› ile s›n›rl› de¤ildir; tüm dünyay› kapsamaktad›r. (Ayr›nt›l› bil-
gi için Bkz. Harun Yahya, Yeni Masonik Düzen, Vural Yay›nc›l›k)

Keflmir, ‹srail'in ‹slam'a karfl› oluflturmaya çal›flt›¤› ittifak›n yo¤un bir

flekilde faaliyet yürüttü¤ü bölgelerden biridir. Sahip oldu¤u yeralt› zen-

ginlikleri, stratejik konumu, Pakistan ile olan yak›nl›¤›, Pakistan'›n sahip

oldu¤u nükleer güçler ve güçlü bir Müslüman toplulu¤unun varl›¤› ‹s-

rail'in Keflmir'de dikkatini yo¤unlaflt›rmas›n›n bafll›ca nedenleri aras›nda

say›labilir. ‹srail Devleti, Amerika'daki yahudi lobisine paralel olarak,

Keflmirli Müslümanlar›n ba¤›ms›zl›k hareketine karfl› Hindistan'a büyük

destek vermektedir. Bu destek, Hindistan'a yap›lan büyük silah yard›m

ve sat›fllar›n›; Hindistan gizli servisi ve özel timlerinin "ayaklanmalar›

bast›rmak" konusunda e¤itilmelerini içermektedir. ‹srailliler Filistinlilere

karfl› yar›m yüzy›ld›r sürdürdükleri soyk›r›m ve iflgal alt›nda tutma po-

litikalar› nedeniyle, halk ayaklanmalar›n› bast›rmak, halk› iflkence, psi-

kolojik savafl ve sistemli terör yoluyla pasifize etmek konusunda uzman-
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d›rlar. Bu uzmanl›k, baflka pek çok bask›c› ve ‹slam-aleyhtar› rejime ol-
du¤u gibi Hindistan'a da ihraç edilmektedir.

‹srail'in Hindistan'a Verdi¤i Örtülü Destek

‹srail'in Hindistan'a verdi¤i destek ile ilgili haberler, dünya bas›n›na
ilk kez 1960'l› y›llar›n sonunda yans›m›flt›.(6) Buna göre ‹srail, Hindistan'a
büyük oranlarda silah yard›m› yap›yordu. Bu yard›m›n en önemli k›sm›-
n›, ‹srail'in 120 mm.'lik son derece kullan›fll› ve etkili havan toplar› olufl-
turuyordu. Ancak haberde de belirtildi¤i gibi uzunca bir süredir devam
eden bu tür askeri yard›mlar son derece "gizli"ydi. 

So¤uk Savafl dönemi boyunca Hindistan ve ‹srail aras›nda özellikle
istihbarat, savunma ve nükleer araflt›rma alanlar›nda yak›n bir iflbirli¤i
devam etti. Hint ve ‹srail askeri yetkilileri y›llard›r karfl›l›kl› ziyaret gele-
ne¤ini sürdürdüler. Her iki ülke birbirinden askeri malzeme sat›n al›yor-
du. 1963'te Albay M. M. Sindhi, Hindistan'›n ihtiyaç duydu¤u ‹srail si-
lahlar›n› tespit etmek üzere ‹srail'e gitmifl ve 2 ay Hayfa'da kalm›flt›. Bu
ziyaret Hindistan'›n kuzeydo¤u eyaletlerinin Çin taraf›ndan iflgal edili-
flinden hemen sonrayd›. Hindistan-Çin savafl› s›ras›nda ortaya ç›kan ‹s-
rail casusluk skandal›n›n anahtar ismi Rama Sawarup'un aç›klamas›na
göre, 1963 y›l›nda ‹srail askeri istihbarat flefi Hindistan'a davet edilmiflti.
Bunun nedeni, kötü durumda olan Sovyet silahlar› konusunda ‹srail'den
yard›m istenmesiydi.

1965 Hindistan-Pakistan savafl› s›ras›nda ise ‹srail askeri uzmanlar›,
Askeri ‹stihbarat flefi baflkanl›¤›nda Hindistan'› ziyaret ederek, Pakis-
tan'›n elinde bulunan Amerikan silahlar› konusunda Hintlilere bilgi ver-
diler. 1967 ‹srail iflgali s›ras›nda da Hindistan taktik ve al›nan sonuçlar›
incelemek üzere ‹srail'e askeri uzmanlar›n› gönderdi. ‹srail 1971'de Bang-
ladefl'in kurulmas›yla sonuçlanan Hindistan-Pakistan savafl› s›ras›nda da
Hindistan'a silah yard›m› yapt›. Bat› bas›n›nda yer alan haberlere göre
merkezi Toronto'da bulunan ‹srail flirketi Levy, "oto yedek parçalar›" gö-
rüntüsü alt›nda 1981'de Hindistan'a 3.000 ton tank parças› sa¤lad›. 

Hindistan ve ‹srail aras›ndaki gizli ittifak, nükleer silahlar› da içeri-
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yordu. ‹srailli yazarlar Dan Raviv ve Yossi Melman'›n yazd›klar› ve Mos-

sad'› konu edinen Every Spy a Prince (Her Casus Bir Prens) adl› kitapta iki

ülkenin nükleer alandaki iflbirli¤ine de¤iniliyor. Victor Ostrovsky'nin bil-

dirildi¤ine göre, Hindistan 1984 y›l›nda Pakistan'›n atom bombas› yap-

mas›ndan endifle ederek ‹srail'den yard›m istemiflti. ‹srail Hindistan'›n

bu iste¤ine olumlu cevap vermifl ve iki ülke aras›nda gizli bir anlaflmaya

var›lm›flt›. Bunun ard›ndan 2 Hindistanl› nükleer fizikçi, nükleer bomba

ve füze bafll›¤› yap›m›nda uzmanlaflmak için ‹srail'e gitmifllerdi. ‹srail,

kendisinin 1981'de Irak'›n nükleer santral inflaat›na yapt›¤› sald›r›n›n bir

benzerini Pakistan'daki nükleer santrala yapmas› için, Hindistan'a tek-

nik bilgi aktarm›flt›.(7)

Uzun süre gizlilik içinde yürütülen bu iliflkiler, 1990'l› y›llarda iyice

ortaya ç›kt›. Amerikan kökenli News India gazetesinin verdi¤i bir haber-

de, ‹srail Gizli Servisi Mossad'›n uzunca bir süredir Hindistan gizli ser-

visi RAW'›n elemanlar›n› e¤itti¤i ortaya ç›kar›lm›flt›. Mossad'›n Hintli

meslektafllar›na verdi¤i e¤itimin konusu ise "halk ayaklanmalar›n›n bas-

t›r›lmas›", yani Keflmir'in ba¤›ms›zl›k mücadelesinin yok edilmesi yö-

nündeydi. Habere göre, ‹sraillilerin e¤itiminden geçmifl yüz kadar RAW

ajan›, Keflmir'de faaliyet gösteriyordu.(8)

1993 y›l›nda ‹srail ve Hindistan aras›nda imzalanan bir protokolde,

Hint ordusunun ‹srailli askeri uzmanlar taraf›ndan e¤itilmesinin karar-

laflt›r›lm›fl, özellikle de Keflmir'deki Hint birliklerinin ‹srailli komando

birliklerinin e¤itiminden geçirilmesine karar verilmiflti.(9) Keflmirli Müs-

lüman milislerle yap›lan bir röportajda ise söz konusu milisler, ‹sraillile-

rin Sirinagar bölgesine kurduklar› 3 e¤itim kamp›nda Hint askerleri e¤it-

tiklerini haber vermifllerdi.(10)

‹srail uzman› Jane Hunter'›n yazd›¤› bir makalede ise "Amerikan kay-

nakl› çeflitli raporlara göre Hindistan-‹srail yak›nlaflmas›n›n anti-‹slami

bir taban› oldu¤u" haber veriliyor ve ayr›ca Hindistan Savunma Bakan›

Pawar'›n, Hint ordusunun ‹srail taraf›ndan e¤itilece¤ini bildiren aç›kla-

mas›na dikkat çekiliyordu.(11)
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Keflmir Sorununda Gelinen Nokta

Sonuç olarak, Keflmirli Müslümanlar›n yar›m yüzy›ld›r yaln›zca Hin-
distan'la, ya da radikal Hindu örgütleriyle de¤il, ayn› zamanda ABD ve
‹srail'le de savaflmakta oldu¤unu söyleyebiliriz. ‹slam'›n Düzen'in tek
düflman› olarak aç›kça ilan edilmesinden sonra söz konusu ittifak daha da
belirginleflmifl ve güçlenmifltir. Ve tarih boyunca oldu¤u gibi, günümüzde
de türlü propaganda yöntemleriyle Keflmir ve bölgesinde yaflananlar in-
sanlara çok farkl› flekilde aksettirilmektedir. Hint zulmüne karfl› direnen,
kendi topraklar›nda bar›fl içinde yaflamak için mücadele veren Keflmirli-
ler dünyaya radikal gruplar olarak tan›t›lmakta, Hindistan ise radikal
gruplarla mücadele eden bir ülke olarak gösterilmektedir. Pakistan'›n ise
radikal gruplar› destekledi¤i, e¤er Pakistan'›n telkin ve k›flk›rtmalar› ol-
masa Keflmir ve Hindistan aras›ndaki sorunlar›n k›sa sürede afl›laca¤› id-
dia edilmektedir. Bu nedenle de as›l sorunlara neden olarak Pakistan gös-
terilmekte ve bu ülkelerin bat›l›lar taraf›ndan güçlü bir flekilde bask› alt›-
na al›nmas›n›n sorunlar› çözmede yard›mc› olaca¤› söylenmektedir. 

Asl›nda bu Hint-‹srail-ABD üçgeninin Keflmir üzerindeki politikalar›-
n›n yeni çizgisidir. Pakistan'›n ambargo tehditleriyle, terörist ülke listesi-
ne dahil edilmekle ya da bat›l› ülkelerin yüklü kredileriyle Keflmir dava-
s›ndan uzaklaflt›r›lmas›, yaln›z kalan Keflmir kalesinin de bir hamlede dü-
flürülmesi… 

Yar›m asra yak›n bir zamand›r Hint zulmüyle karfl› karfl›ya kalan Kefl-
mir halk›n›n tek dile¤i dinlerini rahatça yaflayabilecekleri, insanlar›n sa-
dece Müslüman olduklar› için zulüm görmeyecekleri, çocuklar›n› bar›fl ve
güven içinde büyütebilecekleri bir topra¤a sahip olmakt›r. Bizlerin dile¤i
ise bat›l› ülkelerin planlar›ndan hiçbirinin hayata geçirilememesi ve Müs-
lümanlar›n geçmifltekinden çok daha güçlü bir flekilde Keflmir davas›na
sahip ç›kmalar›d›r. O topraklarla güçlü bir manevi ba¤› olan Türk milleti-
nin de cesur ve uzak görüfllü politikalarla Keflmir sorununun çözümünde
çok önemli katk›lar› olabilir. Ancak bunun için Türk-‹slam bilinci içinde
davranmak ve lider bir ülke olman›n gereklerini yerine getirmek gerekli-
dir. 21. asr›n Türk asr› olmas› at›lacak güçlü ad›mlara ba¤l›d›r.
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ÖZBEK‹STAN ÇOK BÜYÜK 
ZORBALIKLARA SAHNE OLUYOR

Eylül 2000

S o¤uk savafl›n sona ermesiyle birlikte Kafkasya ve Orta Asya'da is-
tikrar›n sa¤lanaca¤› ve yeni kurulan cumhuriyetlerin k›sa süre

içinde bir düzen kurabilecekleri umulmufltu. Ancak ne yaz›k ki aradan
y›llar geçmesine ra¤men bu ülkelerdeki çat›flmalar›n, kar›fl›kl›klar›n,
ayaklanmalar›n ve ekonomik sorunlar›n ard› arkas› kesilmedi. Kafkas-
ya'dan hergün yeni bir yard›m ç›¤l›¤› yükseldi. Azerbeycan'dan, Da¤›s-
tan'dan, Çeçenistan'dan, Tacikistan'dan ve flimdi de Özbekistan'dan….
Sürekli yeni cepheler aç›ld›, kardefl kardefle silah›n› do¤rulttu. SSCB'nin
y›k›lmas›yla birlikte Kafkasya ve Orta Asya, islam dünyas›n›n yeni cep-
heleri haline geldi. 

Bu bölgede yaflanan istikrars›zl›¤›n alt›nda flu ana kadar pek çok ne-
deninin yatt›¤› yaz›ld› ve tart›fl›ld›. Bazen de bu nedenlerin hepsinin bi-
rarada bulunmas›, çat›flmalar›n y›llard›r dinmemesinin bir nedeni olarak
gösterildi. Zengin petrol ve do¤algaz kaynaklar›, su sorunu, jeostratejik
konum bu nedenlerden bafll›calar›yd›. Ancak her zaman için ilk s›rada
Rusya'n›n bu ülkeler üzerindeki emelleri say›ld›. Bu genç cumhuriyetler-
de huzurun, istikrar›n ve bar›fl›n sa¤lanamamas›n›n nedeni Rusya'n›n bu
bölgedeki eski hakimiyetine tekrar kavuflma iste¤iydi. Rusya bu ülkeler
üzerinde tekrar nüfuz elde edebilmek için yeni çat›flmalar ç›kartt›, ç›kan
çat›flmalar› körükledi, muhalifleri destekledi, terörist giriflimlerde bulun-
du, kukla hükümetlerle siyasi kar›fl›kl›klar yaratt›. ‹flte bu nedenle de
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Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri asla huzuru bulamad›. Özledi¤i istikrar›

sa¤layamayan bu ülkelerden bir tanesi de Özbekistan'd›r. 

Özbekistan y›llardan bu yana iç çat›flmalarla bo¤ufluyor. Ülke ekono-

misi çok büyük bir ekonomik darbo¤az yafl›yor ve Özbek halk› k›tl›kla

mücadele ediyor. Ülkesindeki en ›l›ml› muhaliflere bile yaflama hakk›

vermeyen Kerimov yönetimi ise bu çat›flmalar›n tam merkezinde yer al›-

yor. ‹flte bu nedenle de Yeni Biny›l gazetesinin d›fl politika yazarlar›ndan

Mensur Akgün, Kerimov'u "Tek bafl›na iç savafl ç›kartabilecek üstün dev-

let adam› meziyetlerine sahip ender insanlardan" diye nitelerken abart-

ma yapm›yor.(1)

Kerimov'un iç savafllardaki rolu hakk›nda yorum yapabilmek için ön-

celikle son y›llarda Özbekistan'da etkin olan güçler hakk›nda bilgi sahi-

bi olmak gerekir. Özbekistan'daki çat›flmalar›n ana nedeni bu ülkede

yükselen ‹slami güce karfl› yürütülen savaflt›r. Ve bu savaflta Rusya'n›n

yan›nda çok önemli bir müttefik daha göze çarp›yor: ‹srail.

Özbekistan'da müslü-
man halk y›llard›r eko-
nomik bir darbo¤az›n

içinde yafl›yor. 
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‹srail'in Orta Asya'daki ‹nce Hesaplar›

SSCB'nin da¤›lmas›yla birlikte Orta Asya'daki Müslüman Cumhuri-
yetlerin birbiri ard›na ba¤›ms›zl›klar›n› elde etmesinin önemi, pek çok
devletten önce ‹srail'in dikkatini çekmiflti. Yahudi Devleti, bu geliflmenin
ciddi bir stratejik anlam tafl›d›¤›n›n fark›ndayd›. Ancak ‹srail'in çok bü-
yük bir endiflesi vard›. 

‹srail'in endiflesi o denli büyüktü ki, "‹slami fundamentalizmin gelifl-
me riskine karfl›n" özellikle Özbekistan ve Tacikistan gibi Müslüman
cumhuriyetlerdeki, Sovyetler döneminde oluflturulmufl fakat ço¤unlu¤u
bu ülke askerlerinden oluflan ordular›n da¤›t›lmas›n› istemiflti.(2)

‹srail'in Orta Asya ve Kafkasya ülkelerine olan ilgisinin ikinci nedeni
de bu ülkelerin FKÖ ile yapt›¤› temaslard›. Yaser Arafat Ocak 1992'de Ka-
zakistan'› ziyaret etmifl ard›ndan Kazakistan Filistin Devleti'ni tan›m›flt›.
Ayr›ca diplomatik iliflkiler büyükelçilik düzeyine ç›kar›ld›. Nisan
1992'de de bir Özbekistan heyeti Filistin halk›n›n haklar› ile ilgili bir top-
lant›ya kat›ld›. 

Bu geliflmeler karfl›s›nda, Yahudi Devleti, "endifle bildirimi"nden ve
"ordular›n da¤›t›lmas›" gibi ilginç isteklerden k›sa sürede vazgeçti ve Or-
ta Asya'y› kendisi aç›s›ndan tehlikeli gördü¤ü geliflmelerden "koruyabil-
mek" için, bölgeye bizzat girmeyi uygun gördü. 

Bu nedenle de, ‹srail'in bölgedeki varl›¤›, 1990'lar›n bafl›ndan beri gi-
derek artan bir ivmeyle güçleniyor. Yahudi Devleti, Orta Asya ve Kafkas-
ya'daki Türki Cumhuriyetlerle yak›n siyasi, ekonomik, hatta askeri ilifl-
kiler kuruyor. Bundaki amaç, ekonomik ve siyasi hesaplar›n yan›nda,
söz konusu stratejik vizyon. ‹srail-Orta Asya iliflkilerini ayr›nt›l› olarak
inceleyen bir uluslararas› iliflkiler uzman› flöyle yaz›yor: "‹srail'in (bölge-
ye girmekte) erken davranmas›ndaki en önemli sebep, Müslüman karak-
terli Orta Asya ve Kafkasya bölgesine Arap aleminin nüfuzunu önlemek
ve ‹slami fundamentalizmin bölgeye yay›lmas›n›n önüne set çekmek-
tir."(3)

‹srail Türki Cumhuriyetler ile temaslara bir kaç koldan bafllam›flt›r.
Birincisi bizzat Mossad'›n bölgede faaliyet göstermesidir. Milli Güvenlik
Kurulu'nun yapt›¤› saptamalara göre Mossad, KGB'den ayr›lan ajanlar›
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Türkiye üzerinden Türki Cumhuriyetler'e yollamaktad›r. Böylece Mos-
sad bölgedeki istihbarat çal›flmalar›yla zirveye ç›kmay› hedeflemekte-
dir.(4) Kurulan ticari iliflkilerde de Mossad'›n gölgesini görmek mümkün-
dür. Örne¤in ‹srail'in, Kazakistan ve di¤er cumhuriyetlerle olan ifl iliflki-
lerini düzenleyen kiflilerin bafl›nda Shoul Eisenberg adl› bir ifladam› gel-
mektedir. Eisenberg'in ad›, eski Mossad ajan› Victor Ostrovsky'nin By
Way of Deception adl› ünlü kitab›nda Mossad'›n silah ticaretini organize
eden kifli olarak geçer.(5)

Orta Asya ile kurulan iliflkilerde bir di¤er yöntem ise ‹srail'in bölge
ülkelerine silah satmas›d›r. Türkiye'nin Azerbaycan'a yapt›¤› askeri yar-
d›m›n s›n›rl› olmas› nedeniyle ‹srail Azerbaycan'›n bir ordu kurabilmesi
için yard›m etmeye karar vermifltir. Öte yandan ‹srail Orta Asya'daki
varl›¤›n› güçlendirmek amac›yla Orta Asya'daki Cumhuriyetler ile karfl›-
l›kl› elçilikler açmaktad›r. Böylece bu ülkeler ile iliflkilerini de hukuki ze-
minlere oturtmufltur.

‹srail, bölgedeki Yahudiler içindeki "gönüllü yard›mc›"lar› (sayanim)
ise, hem Orta Asya ve Kafkas cumhuriyetleri ile kurdu¤u ba¤lant›larda,
hem de Rusya ile olan iliflkilerinde arac› olarak kullan›yor. Bu arac›lar›n
temel misyonu ise, ‹srail'in "bölgeyi ‹slam'dan uzak tutma" ya da "‹s-
lam'a karfl› Rusya ile ittifak kurma" stratejilerine yard›mc› olmak...

Kafkaslar ve Orta Asya'da ‹srail-Rus ‹ttifak›:
Kafkasya ve Orta Asya'daki genç cumhuriyetlerde ‹slam'a karfl› yürü-

tülen fliddetli savafl›n çok farkl› yöntemleri bulunmaktad›r. Bunlardan bi-
ri islam aleyhtar› propaganda ile ‹slam'› dejenere etme, asl›ndan sapt›r-
mad›r. Bu bölgede kukla yönetimlerle uygulanmaya çal›fl›lan politikan›n
sonuçlar› genç nüfusta aç›kça kendini göstermektedir. Ancak tüm bunla-
r›n yan›nda dünya Müslümanlar›n›n kontrol alt›na al›nmalar›, zay›flat›l-
malar›, ellerinde bulunan zenginliklerden faydalanmalar›n›n engellen-
mesi ve ezilmeleri de ‹slam'a karfl› giriflilen savafl›n önemli bir boyutu-
dur. Son y›llarda yaflad›¤›m›z örnekler, Müslümanlar›n fiziksel olarak
imha edilmelerinin bile söz konusu oldu¤unu gösteriyor. 

Bugün ‹slam dünyas›na bakt›¤›m›zda; Bosna-Hersek'te, Cezayir'de,
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Tunus'ta, Eritre'de, M›s›r'da, Afganistan'da, Keflmir'de, Do¤u Türkis-
tan'da, Çeçenya'da, Endonezya'da, Tayland'da, Filipinler'de, Burma'da,
ya da Sudan'da dünya Müslümanlar›n›n ezilmeye, bask› alt›na al›nmaya
ve yok edilmeye çal›fl›ld›¤›n› rahatl›kla görebiliriz. Bu say›lan co¤rafya-
larda Müslümanlar görünüflte farkl› düflmanlarla karfl› karfl›yad›rlar.
Bosna'da S›rplar, Keflmir'de Hindular, Kafkaslar'da Ruslar, Cezayir, M›-
s›r, Fas, gibi ülkelerde de bask›c› rejimler taraf›ndan hedef al›nmaktad›r-
lar. Ama her nedense, birbirinden ba¤›ms›z gibi gözüken bu ‹slam-karfl›-
t› güçler, hep benzer yöntemleri kullanmaktad›rlar. (Ayr›nt›l› bilgi için
Bkz. Yeni Dünya Düzeni, Harun Yahya, Vural Yay›nc›l›k, 2 bask›, 2000)
Özbekistan'da karfl›m›za ç›kan güç ise Rus-‹srail birleflik gücüdür. Ayn›
amaçta birleflen bu iki ülke Özbekistan'da istikrar›n oluflmamas› için çok
büyük bir çaba içinde girmifltir.

Sovyetler Birli¤i'nin da¤›l›fl›n›n ard›ndan ba¤›ms›zl›klar›n› kazanma-
ya bafllayan Özbekistan gibi Müslüman cumhuriyetler, k›sa sürede Rus
yay›lmac›l›¤› ile yeniden karfl› karfl›ya kald›lar. Bu devletlerin baz›lar› ba-
¤›ms›z bir çizgi izlemeye çal›flt›, ancak Rusya'n›n çeflitli giriflimleri ve
"entrika"lar› ile karfl›laflt›.

Bu arada bir yandan da ‹srail, bu bölgeye yönelik son derece belirgin
bir yak›nlaflma politikas› izlemeye bafllad›. ‹srailli yöneticiler söz konusu
cumhuriyetlere geziler düzenlediler, o cumhuriyetlerin baz› liderleri de
‹srail'de boy gösterdi. ‹srail, "tar›msal iflbirli¤i", "askeri e¤itim" ya da
"teknolojik destek" gibi anlaml› yöntemlerle bu devletlere yaklaflt›, ken-
dini dost olarak tan›tt›. 

‹srail'in bölgeye yönelmesinin ard›ndaki temel etken ise birtak›m ti-
cari ç›karlar›n ötesinde, as›l olarak stratejik hesaplard›. ‹srail, önemli bir
‹slami potansiyele sahip olan eski Sovyet Cumhuriyetlerinin gerçek an-
lamda ‹slamileflmesinden ve bölgede radikalizasyondan çekinmiflti. ‹sra-
il'in bu yöndeki hesaplar› zaman›n Genel Kurmay Baflkan› ve flu anda
Cumhurbaflkan› olan Ehud Barak taraf›ndan aç›kça dile getirilmifl, Ba-
rak, yeni cumhuriyetlerin "Müslüman" kimli¤ine at›fta bulunarak, yeni
Müslüman cumhuriyetlerin do¤mas›n›n ‹srail'in ç›karlar›na uygun ol-
mad›¤›n› söylemiflti.(7) Dolay›s›yla ‹srail'in Orta Asya ve Kafkaslar'la ilgi-
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lenmesinin ard›ndaki as›l neden, bu ülkelerin ‹slami bir tarza kaymalar›-
na engel olmakt›. 

Bu durumda ‹srail'in ve Rusya'n›n hedefleri tam uyufluyordu. Çünkü
Rusya'n›n da en korktu¤u fley, yeni cumhuriyetleri ‹slam'a "kapt›rmak"t›.
‹zak Rabin'in Yeltsin ile 1993 yaz›nda Moksova'da yapt›¤› ve ana konusu
"‹slam tehlikesi" olan görüflme de bu ittifak› sa¤lamlaflt›rm›fl, Rabin Yelt-
sin'i "radikal ‹slam konusunda yeterince duyarl› buldu¤unu" aç›klam›fl-
t›. Bu "anti-‹slami" ittifak› ABD de onayl›yordu. ‹srail'in Amerikal› uzan-
t›lar›ndan Henry Kissinger, "‹slami radikalizm en fliddetli biçimde Rus
ç›karlar›na da ayk›r›d›r. Dolay›s›yla Washington Moskova ile iflbirli¤i
yapmal›d›r" diyerek konuya aç›kl›k getirmiflti.(8)

Rusya ile ‹srail'in ‹slam'a karfl› kurdu¤u ittifak, ilk iflaretlerini Tacikis-
tan'da verdi. Sovyetler'in çöküflünün ard›ndan ba¤›ms›zl›¤›na kavuflan
Tacikistan'da, k›sa bir süre sonra ülke içinde güçlü olan ‹slami hareket ik-
tidara geldi. Ancak Rus destekli eski komünistler 1992'nin son günlerin-
de Müslümanlara karfl› kanl› bir sald›r› bafllatarak yeniden iktidara otur-
dular. ‹flin ilginç yan›, Rusya ile birlikte ‹srail'in de komünistlerin yan›n-
da yer almas›yd›. Müslümanlara karfl› sald›r›ya geçen komünist birlikle-
rinin içinde ‹srailli askeri uzmanlar›n bulundu¤u ve ‹srail silahlar›n›n
kullan›ld›¤›na iliflkin haberler o dönemde özellikle ‹slami bas›nda s›kça
yer alm›flt›. Böylece Orta Asya ülkelerine gereken mesaj verilmiflti: ne
Rusya ne de ‹srail bu bölgede islam›n güç kazanmas›na izin vermeyecek,
bu konuda birlikte mücadele edeceklerdi. 

‹srail'in Müslümanlara karfl›
Rusya ile birlikte destekledi¤i bir
baflka bölgesel güç ise Ermeniler'di.
Azerbaycan topraklar›n›n % 25'in-
den fazlas›n› iflgal eden ve bu iflgal
etti¤i bölgelerde binlerce Azeri'yi
katleden Ermeni ordusunun safla-
r›nda, Turkish Daily News'un habe-
rine göre "‹srailli subaylar" da yer
al›yordu.(9)

‹slam Kerimov (en sa¤da)
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Rusya'n›n genç cumhuriyetlere açt›¤› savaflta Tacikistan ve Azerbey-
can örneklerini Çeçenistan, Da¤›stan, K›rg›zistan, Kazakistan ve di¤er ül-
keler izledi. Özbekistan'da iktidara gelen Kerimov yönetimi her zaman
için Rus ve ‹srail yönetimine yak›n oldu. ‹slama karfl› bu iki güçle birlik-
te çok fliddetli bir mücadele bafllatt›. Bu savafl özellikle de son y›llarda
çok büyük bir ivme kazand›. 4 Eylül 2000 tarihli Yeni Biny›l gazetesinde
yer alan "Dincilere karfl› Tel Aviv yard›m›!" fleklindeki haber Kerimov-‹s-
rail iliflkisinin delilendiriyordu. Kerimov'un çat›flmalar›n ilk günlerinden
itibaren Rusya'dan müdahale etmesini talep etmesi bu iflbirli¤inin bir so-
nucuydu. 

Rus ve ‹srail yönetimine olan yak›nl›¤›yla tan›nan Kerimov ülkesin-

deki islami duyarl›l›¤› olan tüm güçlere karfl› fliddetli bir savafl açt›. Ke-

rimov'un Özbekistan'daki bask›c› yönetimi nedeniyle flu an zindanlarda

elli binden fazla kifli bulunmakta. Özellikle de flehir merkezlerinde pat-

layan bombalardan sonra Kerimov, ülke genelinde binlerce insan› hap-

settirdi, dini e¤ilimi olan herkesi terörist olarak nitelendirdi ve insan hak

ve özgürlüklerini yok sayan bir yönetim uygulad›. Fakat onun bu bask›-

c› politikas› de¤il çat›flmalar› önlemek daha da fliddetlendirdi ve muha-

‹slam Kerimov ülkesindeki muhale-
fete karfl› ‹srail'den destek görüyor
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lefetin daha da güç kazanmas›yla sonuçland›. Kerimov'›n bu politikas›-
n›n ard›nda Kremlin'in y›llard›r süregelen -ve Çeçen-Rus savafl›yla bir-
likte tüm dünyaya duyurulan- ‹slami uyan›fl korkusu yat›yordu. 

Rusya Orta Asya'daki ‹slami Uyan›fl'tan Uzun Zamand›r
Rahats›zl›k Duyuyor 

80'li y›llarda Türk Devletlerinde bafllayan dini uyan›fl Kremlin'i rahat-
s›z etmiflti. Özellikle de Gorbaçov yönetimi, dini duygular›n güçlenme-
sinden büyük kayg› duyuyordu. Bu politika o dönemin gazetelerine s›k
s›k yans›yor, Kremlin yönetimi taraf›ndan al›nacak tüm önlemler de tarif
ediliyordu. O dönemde Günefl gazetesinde yer alan bir haberde Gorba-
çov'un islama bak›fl aç›s› flu flekilde tarif ediliyordu: 

"Sovyetler Birli¤i Komünist Partisi Genel Sekreteri Mihail Gorbaçov'un
uzun zamand›r var oldu¤u kaydedilen ‹slam karfl›t› politikas›na son ör-
nek, 24 Kas›m'da ço¤unlukla Müslümanlar›n yaflad›¤› Özbekistan Cum-
huriyeti'nin baflkenti Taflkent'te yapt›¤› konuflma. Taflkent gazetesi Prav-
da Vostoka'n›n verdi¤i habere göre, Gorbaçov konuflmas›nda, komünist-
leri dini ö¤retilere karfl› daha kararl› ve güçlü bir tav›r almaya ça¤›rd› ve
Müslüman bölgelerde siyasal kat›l›m›n, ateist propagandan›n art›r›lmas›-
n› istedi."(10)

Bir baflka haber ise Cumhuriyet gazetesinde yer alm›flt›. Time dergi-
sinden al›nt› yaparak haz›rlanan haberde Gorbaçov'un aç›klamas› detay-
l› olarak yorumlanm›flt›. 

"Time dergisi, geçen y›l Kas›m ay›nda, Sovyet Lideri Mihail Gorba-
çov'un Özbekistan'›n baflkenti Taflkent'te yapt›¤› aç›klamada, ilk kez 'din-
sel gösterilere karfl› ateist propagandaya h›z verme gere¤inden' söz etti-
¤ine dikkati çekerek, Orta Asya Cumhuriyetleri'nde ‹slam'›n gücünü ko-
rumas›n›n Sovyet yöneticilerini giderek kayg›land›rd›¤›n› belirtiyor. Der-
giye göre, Müslüman dünyada radikal ‹slam ak›m›n›n, Sovyetler Birli-
¤i'ndeki Müslüman Cumhuriyetlere de s›çramas›ndan korkuyor.

Time dergisi Moskova'n›n pratikte kilise, sinagog ve camilere s›n›rla-
malar getirdi¤ini ve 'inananlara' karfl› bir bask› politikas› uygulad›¤›n›
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öne sürüyor. Yine Time'a göre, Sovyetler'de 18 yafl›ndan küçük gençlerin

dini e¤itim görmesi yasak. Dergi, H›ristiyanlar için durumun daha istik-

rarl› oldu¤unu belirtiyor.

Time, ‹slam'›n Moskova için özel bir sorun ve özel bir kayg› kayna¤›-

na dönüfltü¤ünü bildiriyor. Time, Sovyetler Birli¤i'nde halen 300-500 ya-

sal olarak kay›tl› cami bulundu¤unu bildiriyor ve Ekim Devrim'inden

önce ülkede 24 bin cami oldu¤una iflaret ediyor.

Bu olguya ek olarak, Orta Asya Cumhuriyetleri'nde ‹slam'›n etkisinin

giderek yay›lmas› da Sovyet liderini düflündüren baflka bir konu. Örne-

¤in, Pravda gazetesinde ç›kan bir yaz›da, Özbekistan Cumhuriyeti'nde,

‹slam ö¤retilerine karfl›, ateist propagandaya yeterince a¤›rl›k verilmedi-

¤inden yak›n›ld›.

Tacikistan'da ise yüksek düzeydeki bir yetkili, izinsiz vaaz veren ho-

calar›n say›s›n›n artmas›ndan yak›n›yor. Herald Tribune'e göre, Orta As-

ya Cumhuriyetleri'nde ‹slam etkisini giderek art›r›rken, yeralt› ‹slam fa-

aliyetleri de yo¤unlafl›yor. Sovyet yetkilileri, son zamanlarda radikal ‹s-

lam ak›m›n›nda, Orta Asya Cumhuriyetleri'ni etkileme olas›l›¤›ndan

kayg›lan›yorlar."(11)

Fakat Gorbaçov'un ›srarla uygulatt›¤› "Dinsizlik propagandas›" sonuç

vermekten uzakt›. Güçlü bir yeralt› zenginli¤i üzerinde yüksek nüfuslu

bir ‹slami güç, gittikçe büyüyordu. Bu islami uyan›fl› durdurma görevi

bu kez yeni Rus hükümetlerine ve ‹srail'e düflüyordu. Bu görevi devra-

lan ittifak yukar›da sayd›¤›m›z ülkelerde kar›fl›kl›k ç›karmak için türlü

giriflimlerde bulundu ve ço¤u zaman da baflar›l› oldu.

Kerimov yönetiminin ülkede estirdi¤i hava ittifak›n baflar›l› oldu¤u-

nun önemli bir delili. Çünkü Helsinki ‹nsan Haklar› Komitesi'ne ba¤l›

olan Orta Asya'da ‹nsan Haklar›n› Savunma Örgütü'nün verdi¤i bilgile-

re göre Özbekistan'da zindanlar› doldurulanlar›n say›s› elli bini buldu.

Özbekistan yönetimi de tutuklananlar›n say›s›n›n yirmi bini buldu¤unu

itiraf ediyor, ama daha fazlas›n› inkar ediyor. Buna göre 25 milyon nüfus-

lu ülkede her 500 kifliden biri zindanda. 

Sonuç olarak, ‹srail ve Rusya'n›n hedefleri ile Orta Asya'da yaflanan-
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lar aras›nda paralellik olmas›, buradaki olaylarda ciddi bir komplonun
oldu¤unu gösteriyor. Özbekistan'da gün geçtikçe artan çat›flmalar, daha
uzun bir süre kar›fl›kl›¤›n durulmayaca¤›n› gösteriyor. Terör, su s›k›nt›s›,
iç kar›fl›kl›klar, ekonomik s›k›nt›lar, hukukd›fl› geliflmeler, insan haklar›-
n›n ihlali gibi konular› bir arada düflündü¤ümüzde ciddi bir düzelmenin
ancak köklü de¤iflikliklerle olaca¤› görülüyor. Karfl›m›zda zengin kay-
naklar ve kültür miras› içinde yaflayan, ancak fakir ve istibdat yönetimi
alt›nda ezilen bir halk bulunuyor. Ortado¤u'da y›llard›r bitmeyen senar-
yonun bir benzeri de acaba yine ‹srail deste¤iyle Orta Asya'da m› yafla-
t›lmak isteniyor? Bunu zaman içinde görece¤iz…

Ancak bundan birkaç y›l önce bölge liderli¤ine soyunan Türkiye'ye
böyle bir dönemde çok büyük sorumluluklar düflüyor. Çekimser bir po-
litikan›n ne lider bir ülke olma hedefindeki Türkiye'ye ne de Türkiye'den
çok büyük beklentiler içinde olan Kafkas halklar›na fayda getirmeyece¤i
çok aç›k. Taziyet bildirmenin, k›namalar yay›nlaman›n zavall› çocuk ve
kad›nlar›n sorunlar›na ilaç olmayaca¤› ortada. Ancak köklü çözümlerle,
kal›c› iyilefltirmelerle ve uzun vaadeli politikalarla yard›ma kofluldu¤u
zaman, çöküflün efli¤inde olan bu ülkelerin yaralar›na merhem olmak
mümkün. Bunun için de bu bilince uygun davranmak ve liderli¤in ge-
rekliliklerini yerine getirmek gerekmekte… 

(1) Yeni Biny›l Gazetesi, 1 Eylül 2000
(2) Tercüman, 10 A¤ustos 1992
(3) Avrasya Dosyas›, c. 2, Say› 4, Sonbahar 1995–96, s.187
(4) 2000'e do¤ru, 10 Ocak 1993
(5) Le point, 2 Ekim 1992
(6) Hürriyet, 18 Kas›m 1992
(7) Milliyet Gazetesi, 30 A¤ustos 1991
(8) Milliyet Gazetesi, 1 Mart 1992
(9) Turkish Daily News, 5 fiubat 1993
(10) Günefl, 22 Aral›k 1986
(11) Cumhuriyet Gazetesi, 7 Ocak 1987
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MATERYAL‹ZM‹N KANLI YÜZYILI

Kas›m 2000

2 0. yüzy›l büyük savafllar›n, soyk›r›mlar›n, katliamlar›n yafland›¤›
çok kanl› bir as›r oldu. Bu yüzy›l boyunca on milyonlarca insan sa-

vafl ve çat›flmalar nedeniyle hayat›n› kaybetti, milyonlarcas› yaraland›,
sakat kald›, milyonlarcas› da evinden, yurdundan ç›kmak zorunda kald›.
Y›llar süren bu savafllar ülke ekonomilerine çok büyük bir y›k›m getirdi.
Bu dönem boyunca ülkeler bütçelerinin büyük bölümünü silahlanmaya,
askeri güç art›r›m›na ve askeri yat›r›mlara ay›rd›. Bir ç›¤ gibi büyüyen
nükleer yar›fl›n sonucunda, birçok ülkede etkileri as›rlar boyunca yok ol-
mayacak derin yaralar aç›ld›. Y›llar süren savafl ekonomisi insanlar› her
geçen gün daha büyük bir sefalete do¤ru sürükledi, açl›k ve salg›n has-
tal›klar nedeniyle toplu ölümler yafland›. Bu savafllar s›ras›nda en çok
zulüm görenler ise savunmas›z insanlar, kad›nlar, yafll›lar ve masum ço-
cuklar oldu. 

Bu savafllar›n ve zulümlerin sorumlusu olan ideolojilerin bafl›nda ise,
materyalist felsefeyi savunan, dini, ahlak›, aile kurumunu ve her türlü
manevi kavram› kökünden reddeden komünizm geliyordu. Komünist
hükümetlerin iktidarda oldu¤u ülkelerde savafllar›n y›k›c› etkilerinin ya-
n›s›ra, insanlara sistemli bir zulüm ve beyin y›kama politikas› uygulan-
d›. Sonuçta toplum, hem manevi hem de maddi aç›dan çok büyük bir fe-
lakete sürüklendi. 

Her türlü ahlaki ve manevi de¤eri kendilerine düflman bilen komü-
nist yönetimlerin en büyük hedefleri ise dini de¤erler oldu. Komünist li-
derlerin insanlar›n dini inançlar›n› yok etmek ve tüm dini kurumlar› or-
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tadan kald›rmak için bafllatt›klar› kampanya zaman içinde meyvelerini
verdi ve günümüzdeki ahlaki aç›dan çökmüfl toplum modeli ortaya ç›k-
t›. 

Bugün eski Do¤u Bloku'nun meyveleri ortadad›r: Mafyan›n ülke eko-
nomisine hakim oldu¤u, gençlerin uyuflturucu ve alkol batakl›¤›na sap-
land›¤›, fuhuflun en yayg›n meslek haline geldi¤i ve çocuklar›n dahi fu-
hufl batakl›¤›na itildi¤i bu toplum modeli, dine düflman komünist ahla-
k›n sonuçlar›n› gözler önüne  sermifltir. Dini ve ahlaki de¤erler olmay›n-
ca, insanlar materyalist bir e¤itime tabi tutuldu¤unda bir ülkede nas›l bir
hayat›n hakim olaca¤›n› tarih, belgeleriyle tüm insanl›¤a kan›tlad›. 

Asl›nda bu çarp›k sistemin bugün geldi¤i durumu daha iyi anlayabil-
mek için Rusya ve Çin gibi ülkelerin karanl›k tarihlerine k›saca bir göz
atmak yeterlidir. Çünkü bu ülkelerdeki halk, dini ve ahlaki de¤erlerden
uzaklaflt›r›lmak için çok uzun süreli bir e¤itime tabi tutulmufl, sadece
maddenin var oldu¤una flartland›r›lm›fl ve tüm manevi de¤erlerden
uzaklaflt›r›lm›flt›r. Bunun sonucunda  ortaya ç›kan ise tüm insanl›k için
adeta bir ibrettir.

Materyalizmin Ahlak Anlay›fl›
Diyalektik materyalizmin kurucular› ve komünist ideolojinin fikir ba-

balar› olan Karl Marx ve Frederich Engels koyu birer ateisttiler. Evrende-
ki tüm geliflmelerin çat›flma (diyalektik) sayesinde elde edildi¤ini iddia
etmifl, bu düflünceden yola ç›karak ideal bir toplum modeline ancak ko-
münist bir devrimle ulafl›labilece¤i sonucuna varm›fllard›. Dine karfl› çok
büyük düflmanl›k besleyen bu iki ideolog, fikirlerini hayata geçirebilmek
için de öncelikli olarak dinin ortadan kald›r›lmas› gerekti¤ini savunmufl-
lard›. 

Marx ve Engels'in materyalist fikirleri, günümüzde tüm materyalist
filozoflar ve bilim adamlar› taraf›ndan da ›srarla savunulmaktad›r. . Cor-
nell Üniversitesi profesörlerinden William Provine, materyalizmin dine
ve ahlaka bak›fl aç›s›n› flu flekilde dile getirir: 

Modern bilim ortaya koymaktad›r ki, dünya tümüyle ve sadece mekanis-
tik prensiplerle ifllemektedir. Do¤ada hiçbir amaç ve amaçsal prensip
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yoktur. Rasyonel olarak bulunabilecek Tanr›lar
ve düzenleyici güçler de yoktur… ‹kincisi, mo-
dern bilim ortaya koymaktad›r ki, insano¤lu için
hiçbir 'daimi ahlaki kanun' ya da 'mutlak yol
gösterici prensip' yoktur… Üçüncüsü, flu sonu-
cu varmam›z gerekir ki, öldü¤ümüz zaman ölü-
rüz ve bu bizim mutlak sonumuzdur. (Philip
Johnson, Darwin On Trial, 2.b. Illionis: Intervar-
sity Press, 1993, s. 126)

Provine'in "modern bilim" dedi¤i fley asl›nda
bilimle bir ilgisi olmayan materyalist felsefedir. Provine ve benzeri di¤er

materyalistler, bu felsefeyi bilim kisvesi alt›nda
sunmaktad›rlar.

‹flte, Marx, Engels ve onlar›n Lenin, Trotsky gi-
bi takipçileri, üstteki al›nt›da ifade edilen felsefeyi-
zor yoluyla hayata geçirmek istiyorlard›. Bu ne-
denle de hedeflerine öncelikle Allah inanc› ve din
engelini aflarak bafllamak istediler. Marx belki bu fi-
kirlerini hayata geçirememiflti, ancak onun ölü-
münden sonra bu devrim projesini uygulamaya
geçiren kifli Lenin olmufltu.

Rusya'ya Çöken Karanl›k
Rusya'da "Bolflevikler" ad› verilen komünist mili-

tanlarla birlikte gerçeklefltirdi¤i 1917 devrimi ve onu
izleyen kanl› bir iç savafltan sonra iktidar› ele geçiren
Lenin, kendinden sonra nas›l kanl› bir politika izle-
nece¤inin de iflaretlerini vermiflti. Kendisine ve ko-
münist sisteme karfl› gelen herkesi kurfluna dizdir-
mifl, ülke içinde yaflanan iç savafl tam üç y›l sürmüfl,
Rusya tam bir harabeye dönüflmüfltü. Lenin bu kan-
l› savafl sonunda dünyan›n ilk totaliter tek parti diktatörlü¤ünü kurmufl-
tu. Bu dönemde Rusya ekonomik aç›dan tam bir felce u¤ram›flt›, fakir
halktan zorla vergi al›n›p, açl›k ve sefaletin dozu giderek art›r›l›yordu.
Üretim alanlar›, fabrikalar, iflletmeler devletlefltirilmifl ve bu giriflimlere

Karl Marx

Vladmir ‹. Lenin

Frederich Engels
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de kimse karfl› koyamam›flt›. Çünkü karfl› koyanlar›n sonu herkes tara-
f›ndan çok iyi biliniyordu. Uygulad›¤› politikalarla yak›n çevresinin da-
hi nefretini kazanan Lenin'in 1924'teki ölümü sonras› Komünist Parti'nin
bafl›na dünyan›n en kanl› diktatörü say›lan Stalin geçti. 

Stalin, 30 y›l süren iktidar› boyunca, adeta komünizmin ne denli ac›-
mas›z bir sistem oldu¤unu ispatlarcas›na bir korku imparatorlu¤u kur-
du. Ülkeyi "komünizm projesini" gerçeklefltirme ad› alt›nda açl›k ve se-
falete sürükleme, bask›c› yönetim, köylü halk›n zorla çal›flt›r›lmas› ve
mallar›na el konmas›, dini yaflama haklar›n›n tamamen elden al›nmas›
hepsi bu kanl› diktatör döneminde h›zland›r›lm›flt›. 

Stalin'in ilk önemli icraat›, Rusya nüfusunun yüzde 80'ini oluflturan
köylülerin tarlalar›na devlet ad›na el koymak oldu. Özel mülkiyeti yok
etmeye yönelik bu politika gere¤i, Rus köylülerinin bütün mahsulü si-
lahl› görevliler taraf›ndan topland›. Bunun sonucunda, çok fliddetli bir
açl›k bafl gösterdi. Yiyecek hiçbir fley bulamayan milyonlarca kad›n, ço-
cuk ve yafll› açl›ktan yaflam›n› yitirdi. Kazakistan nüfusunun yüzde 20'si
açl›ktan öldü. Kafkasya'daki ölü say›s› bir milyonu aflt›. Stalin, bu politi-
kas›na direnmeye çal›flan yüz binlerce insan›, Sibirya'daki çal›flma kamp-
lar›na yollad›. Tutsaklar›n çok a¤›r flartlarda ölesiye çal›flt›r›ld›klar› bu
kamplar, bu insanlar›n ço¤una mezar olacakt›. Öte yandan on binlerce
insan, Stalin'in gizli polisi taraf›ndan idam edildi. Aralar›nda K›r›m ya da

Stalin döneminde köylülerin mahsulleri silah zoruyla toplanm›fl ve yaklafl›k 6 milyon
insan›n ölümüne neden olan bir k›tl›k yaflanm›flt›r. Bu, kas›tl› bir katliamd›r. Altta, Stalin
döneminde açl›¤›n pençesindeki bir grup köylü çocuk.
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Türkistan Türkleri'nin de bulundu¤u milyonlar,
Rusya'n›n uzak köflelerine zorla göç ettirildi. 

Stalin, tüm bu kanl› politikalar› sonucunda yakla-
fl›k 20 milyon insan› katletti. Tarihçilerin bildirdi¤ine
göre, bu vahfletten özel bir zevk duyuyordu. Krem-
lin'deki çal›flma masas›na oturup, toplama kampla-
r›nda öldürülen ya da idam edilen insanlar›n say›la-
r›n› içeren listeleri incelemekten büyük keyif al›yor-
du. Stalin döneminde devlet terörü sadece sistemi
elefltirenlere ve ayd›nlara zarar vermekle kalmam›fl,
herkes kendini tehdit alt›nda hisseder hale gelmiflti.
En ufak bir "muhalefet"i oldu¤u düflünülen insanlar, kitleler halinde
"Gulag" ad› verilen toplama kamplar›na dolduruluyor ve katlediliyordu.
Stalin terör sayesinde ülkenin tümü üstünde mutlak iktidar›n› kurdu. 

25 y›l iktidarda kalan Stalin öldükten sonra geride kalan, fakir ve za-
vall› bir halkt›. 

Lenin ve Stalin'in Miras›
Günümüz Rusya's›nda ve eski Do¤u Bloku ülkelerinde yaflanan flid-

detli ahlaki dejenerasyon da Lenin, Stalin, Brejnev gibi komünist dikta-
törlerin yönetimi alt›nda, Sovyet toplumundaki tüm manevi ve ahlaki
de¤erleri ortadan kald›rmas›n›n bir sonucudur. Çünkü bu toplumlar›n
ço¤unlu¤unu oluflturan dinsiz ve her türlü ahlaki de¤erini yitirmifl olan
insanlar hayatta kalabilmek için öldürmeyi, çalmay› ve fuhufl yapmay›
normal görmekte, insanlara, çocuklara zulmetmekten zevk almaktad›r-
lar. Bunlar din karfl›t› bir sistemin insanlar üzerindeki y›k›c› etkilerinden
sadece birkaç›d›r. 

Rusya'da flu anda 3 milyona yak›n düzenli uyuflturucu kullan›c›s› ol-
du¤u biliniyor. Uyuflturucuya ba¤l› cinayetlerin say›s› da günden güne
artmakta. 2000 y›l›nda güvenlik kuvvetleri sadece bu nedenle 27.500'den
fazla cinayete rastlad›klar›n› bildiriyorlar. 

Fuhufl  ise çoçuklara kadar inmifl durumda. Öyle ki Rus yetimhanele-
rinde yaflayan çocuklar bu ticaretin içine itilmifl durumdalar. Devlete
emanet edilen bu çocuklar hem fuhufl hem de organ mafyas›n›n elinde ti-
caret arac› fleklinde kullan›l›yorlar. Hatta pek çok ülkede çok ciddi cezai

Stalin: 20 milyon
insan›n katili
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yapt›r›mlar› olan çocuk pornografisi Rusya'da önemli bir cezai yapt›r›m
dahi içermiyor. Bu da  Komünist Rus yönetiminin insana verdi¤i de¤eri
gösteren  önemli bir gerçek…

‹nsanlar›n aynen materyalist felsefenin öngördü¤ü gibi birer "geliflmifl
havyan" haline geldiklerini, Ruslar›n Çeçenlere karfl› yürüttükleri vahflet-
te de görmek mümkün. Baz› gazetelere aç›klamalarda bulunan Rus as-
kerleri, Çeçenlere nas›l iflkence yapt›klar›n›, kad›nlar› ve çocuklar› nas›l
vahflice öldürdüklerini gülerek anlat›yor ve bundan hiçbir rahats›zl›k
duymad›klar›n› ifade ediyorlar. Örne¤in bir Rus askeri Los Angeles Ti-
mes gazetesine "Bir çeçen kad›n savaflç› vard›. Ayaklar›n› çelik kablolarla ba¤-
lad›ktan sonra iki z›rhl› araçla çekerek kad›n› ortadan ikiye ay›rd›k. Çok kan ak-
t›, ama arkadafllar›n buna ihtiyac› vard›" fleklinde bir itirafta bulunurken,
kahkaha atmaktan kendini alam›yor. Hiçbirfleyden haberi olmayan ma-
sum bebeklerin iç organlar›n› nas›l parçalad›klar›n›, hamile kad›nlara
yapt›klar› ak›l almaz iflkenceleri, bunlardan ne kadar zevk ald›klar›n›
vurgulayarak anlatan Rus askerlerinde herhangi bir insani ifade görmek
de mümkün de¤il. ‹flte "herfley maddedir ve her geliflme ancak çat›flmay-
la elde edilir" diyen materyalist felsefenin oluflturdu¤u insan modeli... 

70 y›l boyunca komünist
ideoloji ve materyalist
felsefe ile beyni y›kanan
Rus toplumu ve devleti,
bu e¤itimin sonuçlar›n›n
kan ve vahflet oldu¤unu
her f›rsatta göstermifltir.
Rusya'n›n Çeçenya'daki Müslüman halka karfl›
kad›n-çocuk ay›rdetmeksizin yürüttü¤ü katliamlar,
bu vahfletin en son örneklerini oluflturmaktad›r. 
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K›z›l Çin'in Terör Miras›

Stalin, komünist devrim projesini Rusya'da hayata geçirdi ve bu fle-
kilde arkas›nda 20 milyon ölü b›rakt›. Bunun ard›ndan bir baflka komü-
nist rejim de Çin'de kuruldu. 

Mao Che Tung'un önderli¤indeki komünistler, uzun bir iç savafl so-
nucunda, 1949 y›l›nda, iktidara geldiler. Mao, 1949'dan 1976 y›l›na kadar
kendisine büyük destek veren müttefiki Stalin gibi, bask›c› ve kanl› bir
rejim kurdu. Maocu dönem olarak bilinen sürede Çin, say›s›z politik ida-
ma sahne oldu. Orduyu, Komünist Parti taraf›ndan kurulan kad›n ve er-
kekli komünist birlikler oluflturuyordu. ‹lerleyen y›llarda Mao'nun "K›z›l
Muhaf›zlar" ad›n› verdi¤i  genç militanlar›, ülkeyi tam bir terör ortam›na
sürükledi. 

"Sosyalist de¤iflme ve eflitlik haklar›" ad› alt›nda daha önce Rusya'da
uygulanan ekonomik rezaletlerin bir kopyas› Çin'de de yaflanmaya bafl-
land›. Hikaye yine ayn›yd›. "S›n›fsal mücadele" ad› alt›nda halk›n her
türlü haklar›n›n ellerinden al›nmas› ve mallar›n›n devlet yarar›na al›kon-

mas›. Kendilerini yoksullar›n s›-
¤›na¤› ve halk›n kurtar›c›lar›
olarak gösteren komünist dikta
yönetimi, Rusya örne¤inde ol-
du¤u gibi halk›n tarlalar›na,
hayvanlar›na, ürünlerine ve
tüm mülklerine el koydu. 

Mao'nun iktidar› boyunca Çin
büyük bir vahflete sahne oldu.

Tutuklanan on binlerce rejim
muhalifi, halk önünde 
gerçeklefltirilen toplu 

infazlarla idam edildiler. 
Maocu K›z›l Muhaf›zlar, 

insanlar› öldürmeden önce
onlar› afla¤›l›yor, hakaret ve

iflkenceye u¤rat›yorlard›. 
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"Sosyal adalet" iktidarda-
kileri ve yandafllar›n› besle-
meye ve zenginlefltirmeye ya-
rarken, "haklar› savunuldu-
¤u" iddia edilen halk ise aç-
l›ktan ölüyordu. Ülkede eko-
nomik sorunlar gitgide büyü-
dü ve sorunlar›n çözülmesi
için radikal reformlara gidil-
di. Denenen her reform top-
lumsal kargaflay› daha da ar-
t›rd›. Her baflar›s›zl›¤›n karfl›-
l›¤›nda yüzbinlerce hatta mil-
yonlarca insan öldü. Co¤rafi
da¤›l›m› son derece genifl
olan ülkede, Mao, kendi hal-
k›na ve özellikle de az›nl›kla-
ra karfl› büyük bir soyk›r›m
uygulad›. 

Her türlü yetkiyi elinde bulunduran komünist parti hiyerarflisi ve
diktatör Mao, ülkeyi tamamen içe kapatarak, bas›n-yay›n ve haberleflme
özgürlü¤ünü kendi tekeline ald›. En ufak bir elefltiri veya hükümet poli-
tikas›n›n sözlü bir protestosunun karfl›l›¤› ise idam oldu. Az›nl›klar›n
kültürünü, tarihini, dil zenginli¤ini anlatan ve yazan yazarlar, sanatç›lar
ve bilim adamlar› bu kanl› dikta taraf›ndan toplu halde yok edildiler. Ha-
len Komünist Çin'de geliflen olaylar› BM dahil hiçbir kurum ve kurulufl
do¤ru ve eksiksiz olarak ö¤renememektedir.  Bu konudaki en önemli ör-
nek önceki yaz›lar›m›zda bahsetti¤imiz Do¤u Türkistan'da Uygur Türk-
leri'ne karfl› yürütülen soyk›r›md›r. "Gerçek kurtulufla götürecek tek yol"
aldatmacas›yla hareket eden komünist rejim, "kesintisiz ve durmaks›z›n
komünizme var›fl" hedefi için bu halka karfl› insanl›k d›fl› iflkenceler yap-
m›fl, y›llarca ac›mas›zca zulmetmifltir. 

K›z›l Çin'den bir baflka idam görüntüsü



MAKALELER -3-

Din Yerine "K›z›l Kitap"

Dini inançlar›n yok edilmesi her komünist rejimin temel hedefidir.
Bunun için sistemli bir bask› ve propaganda yöntemi uygulan›r. Dini
inançlar›n yerini ilahlaflt›r›lm›fl liderlerin ürettikleri felsefeler al›r. ‹flte
Uzakdo¤u'nun en önemli ‹slam karfl›t› güçlerinden biri olan Çin'de de
Mao döneminden itibaren insanlar›n elinden din ve vicdan hürriyetleri
al›nd›. Din adamlar› korkunç iflkencelere maruz kald›lar, camiler ve iba-
dethaneler kapat›ld›. Materyalist sistemin önünde en büyük ve y›k›lmaz
engel olarak duran dinin anlat›lmas› yasakland›. 

Her yerde anlat›lan ve konuflulan tek fley totaliter ve bask›c› liderin
yan›lmazl›¤› ve üstünlükleri oldu. Okullarda ö¤rencilere Mao'nun sap-
k›n felsefesini anlatan "K›z›l kitap" okutuldu. Ahlak kavram›n› insan›n
geliflmesine en zararl› fley olarak gören materyalist felsefe gençlere ve ço-
cuklara afl›land›. Komünist sistemin menfaati için her türlü ahlaks›zl›¤›n
yap›labilece¤i, hatta bir insan›n rejimin menfaatleri için annesini bile ge-
rekti¤inde öldürmesi gerekti¤i ö¤retildi. 

Komünist ideoloji aile kavram›n› da ülkenin genel anlamda zarar›na
görüyordu. Bu felsefe, Çin'de milyonlarca ailenin parçalanmas›yla so-
nuçlanm›flt›r. Sözde devlet ekonomisinin ihtiyaçlar› ön planda oldu¤u
için aileler bölünmüfl, çocuklar krefllerde büyütülmüfl ve aileler senede
ancak bir defa bir araya gelmifltir.  Asl›nda tüm bunlar her insan için
önemli ibretler tafl›maktad›r. Çünkü bugün dünyan›n dört bir yan›nda
hala komünizmin yay›lmas› için çabalar yürütülmektedir. Komünizmin
geldi¤i bir ülkenin u¤rayaca¤› son ise Rusya'dan veya Çin'den farkl› ol-
mayacakt›r. 

Ayr›ca, komünist bir görünüm tafl›masa da, Darwinizm'i ve materya-
lizmi telkin eden her türlü siyasi ve sosyal sistemin de Rusya veya
Çin'den farkl› sonuçlar do¤urmayaca¤›n› bilmek gerekir. 

Materyalizme Karfl› Tek Çözüm

Bir milleti katliamlar›n, zulümlerin, açl›¤›n ve insaniyetsizli¤in ege-
men oldu¤u bu felsefelerden koruman›n tek yolu ise, özellikle gençlerin
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din konusunda bilinçlendirilmeleridir. Gerçek dini bilmeyen ve dolay›-
s›yla dinin getirdi¤i ahlaktan yoksun olan dinsiz insanlar materyalizmi
ve onun siyasi sonucu olan komünizmi kolayl›kla benimseyebilirler. Bu
nedenledir ki, materyalistler dini karfl›lar›ndaki en önemli ve etkin güç
olarak görmektedirler. Hurafelerden ar›nm›fl gerçek dinin anlat›lmas›n›n
yan›s›ra, komünizmin temel felsefesinin yan›lg›lar› ve nas›l bozuk bir te-
mel üzerine kuruldu¤unun delilleri ile anlat›lmas› da bir milleti böyle bir
felaketten koruyacak önlemler aras›ndad›r. 

Yüzy›llard›r insanlar›n karfl› karfl›ya olduklar› sorunlara çözüm geti-
rilememesinin nedeni çözümün hep yanl›fl sistem ve inançlarda aranm›fl
olmas›d›r. Oysa çözümü, tüm insanlar aras›nda adaletin, huzurun, refa-
h›n ve bar›fl›n sa¤lanaca¤› evrensel bir gerçekte aramak gerekir. Dünyay›
bu çözülmemifl sorunlar› ile kabullenmek, olaylara seyirci kalmak veya
tüm bu sorunlar›n çözüldü¤ü bir ortam› uzak ve eriflilmez görmek bü-
yük bir hata olur. Çünkü tüm insanlar› yaratan Allah onlar›n en rahat
edecekleri, refah, huzur ve güven duygusu içinde yaflayacaklar› sistemi
de yaratm›fl ve bunu insanlara Kuran arac›l›¤› ile bildirmifltir. Allah'›n
"Biz Kitab› sana, herfleyin aç›klay›c›s›, Müslümanlara bir hidayet, bir
rahmet ve bir müjde olarak indirdik." (Nahl Suresi, 89) ayetinde de bil-
dirdi¤i gibi Kuran her konuda insanlara yol gösterici bir Kitap't›r. 
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19. yüzy›lda teorik olarak Avrupa'ya hakim olan materyalizm, pratik sonuçlar›n› 20.
yüzy›lda ortaya koydu: Irkç›l›k, çat›flma, savafl, adaletsizlik, ac›mas›zl›k... Dünyan›n
huzur ve adalet bulabilmesi, ancak materyalist zihniyetin yerine, sevgi, flefkat,
adalet ve kardefllik kavramlar›na dayal› Kuran ahlak›n›n yerleflmesiyle mümkündür. 



Allah'›n Kuran'da bildirdi¤i ahlak, tüm hurafelerden ar›nm›fl olarak
insanlara anlat›ld›¤› ve insanlar Kuran ahlak›n› yaflamaya özendirildik-
leri takdirde, dünya üzerinde var olan tüm sorunlar çözülecektir. Çözüm
Kuran ahlak›nda oldu¤una göre de, Kuran'›n tüm insanlara anlat›lmas›
vicdan sahibi insanlar›n üzerinde büyük ve önemli bir sorumluluktur. 
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MATERYAL‹ZM VE DARWIN‹ZM
D‹NS‹ZL‹⁄‹N TEMEL DAYANA⁄I 

HAL‹NE GELM‹fiLERD‹R

Kas›m 2000

M addecilik ya da günümüzde kullan›lan ad›yla materyalizm, ta-
rihin çok eski dönemlerinden beri var olan fikir sistemlerinden

biridir. Materyalizm, tek gerçek varl›¤›n madde oldu¤unu savunur. Bu
bat›l anlay›fla göre madde ezelden beri vard›r ve sonsuza kadar da varl›-
¤›n› sürdürecektir. Materyalizmin en önemli özelli¤i ise bir Yarat›c›'n›n
varl›¤›n› ve her türlü dini inanc› reddetmesidir. Yeryüzünde dinsizli¤i
kendine temel prensip edinen pek çok ak›m, ideoloji ve fikir sistemi bu-
lunmaktad›r; ancak materyalizm, dini inkar eden bu ak›mlar›n büyük bir
bölümünün temelini oluflturur. Di¤er bir deyiflle dinsizli¤in en etkin di-
ni materyalizmdir. 

Maddeci anlay›fla, Sümerler'den, eski Yunan dinlerine kadar tarihin
her döneminde rastlanm›flt›r. Ancak bu bat›l inan›fl as›l olarak 19. yüzy›l-
da yayg›nlafl›p, yerleflik bir fikir sistemi haline gelmifltir. Çok büyük bir
h›zla yayg›nlaflan bu maddeci anlay›fl›n önünde her zaman için önemli
bir engel bulunmufltur. Maddenin ezeli oldu¤unu iddia eden materyaliz-
min önündeki bu büyük engel, "evrenin ve canl›l›¤›n nas›l meydana gel-
di¤i" sorusudur. 

Ayn› yüzy›l içinde, Charles Darwin'in ortaya att›¤› evrim teorisi, ma-
teryalistlerin önünde bir engel teflkil eden bu soruya tam da onlar›n ara-
d›klar› –ama asl›nda hiçbir geçerlili¤i olmayan- cevab› vermifltir. Darwin'in
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ortaya att›¤› as›ls›z teoriye göre cans›z maddeler
kendi kendilerini rastgele geliflen baz› olaylarla
organize etmifller ve bunun sonucunda ilk hücre
tesadüfen var olmufltur. Ve Darwinizm'e göre yer-
yüzündeki canl›lar›n tümü, bu ilk hücrenin tesa-
düfler sonucunda evrimleflmesiyle meydana gel-
mifltir. 

Darwin, bu iddialar›yla asl›nda bilim tarihin-
deki en büyük yan›lg›n›n mimar›d›r. Hiçbir so-
mut bilimsel bulguya dayanmayan teorisi, kendi-
sinin de kabul etti¤i gibi sadece bir "mant›k yürüt-
me"dir. Hatta Darwin'in, Türlerin Kökeni isimli ki-

tab›ndaki "Teorinin Zorluklar›" bafll›kl› uzun bölümde itiraf etti¤i gibi,
evrim teorisi birçok önemli soru karfl›s›nda çaresiz kalm›flt›r. 

Yine de Darwin, bilim gelifltikçe teorisinin önündeki bu zorluklar›
aflabilece¤ini ve yeni bilimsel bulgular›n teorisini güçlendirece¤ini um-
mufltur. Bunu da kitab›nda s›k s›k belirtmifltir. Ancak geliflen bilim, Dar-
win'in umutlar›n›n tam aksine, teorinin temel iddialar›n› birer birer da-
yanaks›z b›rakm›flt›r. Öyle ki evrim teorisi bugün, lehinde yürütülen tüm
propagandalara ra¤men, Avustralyal› ünlü moleküler biyolog Michael
Denton'›n Evolution: A Theory in Crisis adl› kitab›nda vurgulad›¤› gibi
"kriz içinde bir teori"dir.(1)

Ancak 19. yüzy›lda evrim teorisi ile ilgili bilimsel gerçekler bilinmi-
yordu. Ve kendilerine bilimsel bir destek arayan materyalistler için bu te-
ori kaç›r›lmayacak bir f›rsatt›. Çünkü Charles Darwin, teorisine dayana-
rak bir Yarat›c›'n›n varl›¤›n› inkar ediyordu. O dönemde insan›n bafl›bofl
tesadüflerin etkisiyle cans›z maddelerden olufltu¤u iddias›, materyalist-
lerin en fazla duymak istedikleri fleydi. 

Evrim teorisine getirdi¤i elefltirilerle ve yay›nlad›¤› kitaplarla akade-
mik çevrelerde çok sayg›n bir yere sahip olan Chicago Üniversitesi pro-
fesörlerinden Phillip Johnson, evrim teorisinin dinsiz fikir ak›mlar› için
tafl›d›¤› önemi flöyle aç›klamaktad›r:

…Darwinizm'in kabul edilmesi Allah'›n varl›¤›n›n inkar edilmesi an-

Charles Darwin
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lam›na geliyordu ve sonuç olarak Allah'›n vahyine dayal› dinin yerine
evrimsel natüralizme dayal› yeni bir inanç oluflturuldu. Bu yeni inanç sa-
dece bilimin de¤il, hükümetlerin, hukukun ve ahlak›n da temel inanc›n›
oluflturdu, modernizmin temel dini felsefesi say›ld›.(2)

Peki Phillip Johnson'›n yukar›daki sözleriyle de ifade etti¤i bu dinsiz
felsefenin sahiplerinin gerçek amaçlar› nedir?

Allah'›n varl›¤›n› ve dini inkar eden bir toplum oluflturmak isteyen
materyalistler, insan›n, karfl›s›nda kendisini sorumlu hissedece¤i bir var-
l›k olmad›¤›n› iddia ederler. Kendi çarp›k anlay›fllar› nedeniyle, insan›n
bafl›bofl ve sorumsuz olmas›n› ve hiç kimseye hesap vermek zorunda ol-
mamas›n› isterler. Materyalistlerin bu cahilce tutkusu, materyalist bir bi-
lim adam› taraf›ndan flöyle özetlenmektedir: 

‹nsan, evrende anlama kapasitesine ve potansiyeline sahip tek varl›kt›r.
Ama bilinçsiz ve ak›ls›z maddelerin bir ürünüdür. Böylece dünyaya geli-
flini kendisi baflarm›fl olan insan, sadece kendisine karfl› sorumludur.(3)

Yukar›daki sözde ifade edilenin ne kadar mant›ks›z bir ç›kar›m oldu-
¤u, ak›l ve vicdan sahibi her insan›n rahatl›kla anlayabilece¤i bir gerçek-
tir. Bu sözlerin sahibi olan materyalist bilim adam›, insan›n dünyaya ge-
liflinin kendi baflar›s› oldu¤unu iddia etmektedir. Oysa aç›kt›r ki insan
dünyaya geliflinin hiçbir aflamas›nda irade kullanmam›fl ve karar yetki-
sine de sahip olmam›flt›r. Allah insan› yeryüzünde kusursuzca var etmifl-
tir. Ama tarih boyunca materyalist zihniyetin kendini "sorumsuz" hisset-
me tutkusu, onu bilinçsiz ve ak›ls›z maddelerden bilinçli ve ak›lc› plan-
lamalar bekleme hezeyan›na sürüklemifltir.

Ayr›ca flunu da hat›rlatmak gerekir ki, dinsizlerin yukar›da ifade edi-
len bu bafl›bofl ve sorumsuz b›rak›lma istekleri sadece 19. ve 20. yüzy›lda
yaflayan materyalistlere ve evrimcilere ait de¤ildir. Allah Kuran'da geç-
mifl topluluklarda da ayn› düflünce yap›s›na sahip insanlar›n bulundu-
¤unu flu flekilde bildirmifltir:

‹nsan, 'kendi bafl›na ve sorumsuz' b›rak›laca¤›n› m› san›yor? Kendisi,
ak›t›lan meniden bir damla su de¤il miydi? Sonra bir alak (embriyo)
oldu, derken (Allah, onu) yaratt› ve bir 'düzen içinde biçim verdi.' Böy-
lece ondan, erkek ve difli olmak üzere çift k›ld›. (Öyleyse Allah,) Ölü-
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leri diriltmeye güç yetiren de¤il midir? (K›yamet Suresi, 36-40)

Yukar›daki ayette haber verildi¤i gibi insan, tamamen kendi iradesi
ve fluuru d›fl›nda, varl›¤› kesinlikle söz konusu de¤ilken Allah taraf›ndan
yarat›lm›flt›r. Allah insan› tek bir meni olarak yaratm›fl, ard›ndan ayette
de bildirildi¤i gibi ona "düzen içinde biçim vermifl"tir. Yani insan›n ken-
di varl›¤› hakk›nda herhangi bir karar yetkisi yoktur; çünkü yarat›lm›fl-
t›r. Ama Allah'›n bu apaç›k lütfuna ra¤men kimi insanlar –yukar›daki ör-
nekte görüldü¤ü gibi- kendi iradeleriyle yeryüzünde bulunduklar› ve
"bafl›bofl" olduklar› iddias›nda bulunabilmektedirler.

Maddeci fikir sistemlerinin ve evrim teorisinin "sorumsuz, bafl›bofl
insan özlemi", günümüzde de toplum yap›s›na, bilim ve fikir dünyas›na
hakimdir. Bu sebeple manevi de¤erleri hiçe sayan, toplumdaki dirlik ve
düzeni sa¤layan tüm ahlaki de¤erlere karfl› savafl açan bu çarp›k anlay›-
fl›n bir sonucu olarak, giderek artan bir h›zla ahlaki dejenerasyona u¤ra-
yan nesiller yetifltirilmifltir. 

Bugün bilim, materyalist düflüncenin ve evrim teorisinin geçersiz ol-
duklar›n›, hiçbir bilimsel delile dayanmad›klar›n›, hatta bilimsel bulgu-
lar ile yalanland›klar›n› aç›kça göstermektedir. Ancak 150 y›l boyunca ›s-
rarla sürdürülen toplumsal telkin nedeniyle, materyalist düflünce ve ev-
rim teorisi hala birçok insan taraf›ndan sanki ispatlanm›fl birer gerçek gi-
bi savunulmaktad›r. Çünkü bu anlay›fl›n öncülerinin, Allah'›n varl›¤›n›
inkar edebilmeleri, insanlar› dinden ve her türlü manevi de¤erden uzak
tutabilmeleri için materyalizme ve evrim teorisine ihtiyaçlar› vard›r. Ak-
si takdirde ellerinde dinsizliklerini savunabilecekleri herhangi bir malze-
me kalmayacakt›r. 

Bilimin Geçersiz K›ld›¤› Evrim Teorisi'nin Israrla
Savunulmas›n›n Alt›nda Yatan Nedenler… 
Günümüzde pek çok bilim adam›, bilimsel gerçeklere ra¤men neden

hala evrim teorisini ve materyalizmi savunduklar›n› asl›nda aç›kça itiraf
etmektedir. Örne¤in Philip Johnson, evrim teorisinin ateflli savunucula-
r›ndan ve günümüzün en koyu materyalistlerinden biri olan Harvard
Üniversitesi'nden genetikçi Richard Lewontin'in bir bilim adam› olarak
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amac›n› belirtti¤i cümlesini aktarm›fl ve flu yorumu yapm›flt›r: 

As›l sorun insanlara en yak›n y›ld›z›n ne kadar uzakl›kta oldu¤unu gös-
termek veya hangi genlerin hangi bilgiyi içerdi¤i hakk›nda bilgi vermek
de¤ildir… As›l sorun insanlar›n dünya ile ilgili irrasyonel ve do¤a üs-
tü aç›klamalar› reddetmelerini sa¤lamakt›r. ‹nsanlar›n ö¤renmesi gere-
ken, ister be¤enin ister be¤enmeyin, fludur: "Biz, tüm fenomenleri mad-
delerin aras›ndaki maddi iliflkilerden do¤an, maddi bir dünyada yafla-
yan, maddi varl›klar›z". Di¤er bir deyiflle insanlar Allah'›n varl›¤›n› in-
kar eden materyalizme inanmal›d›r…(4)

Lewontin'in bu ifadeleri, maddeci fikri savunanlar›n asl›nda nas›l
çarp›k bir mant›k anlay›fl›na sahip olduklar›n› da göstermektedir. Çünkü
bugün bilimin ortaya koydu¤u gerçekler, materyalizmin öne sürdü¤ü id-
dialar›n ak›l ve mant›kla taban tabana z›t oldu¤unu ortaya koymufltur.
Ama materyalistler her türlü bilimsel veriye ra¤men, körü körüne ba¤-
land›klar› inançlar›n› korumakta kararl›d›rlar ve bu u¤urda hizmetlerini
sürdürmektedirler. Sydney Üniversitesi'nden, antropolog Dr. Michael
Walker da evrim teorisine neden hizmet edildi¤ini flöyle aç›klamaktad›r:

Birçok bilim adam› ve teknoloji uzman›n›n Darwin'in teorisine onay ve-
riyor olmalar›n›n tek nedeninin, bu teorinin Yarat›c›'n›n varl›¤›n› reddet-
mesi oldu¤unu kabul etmek zorunday›z.(5)

Darwinizm'in bilim d›fl› iddialar›n› reddeden sayg›n bilim adam›
Phillip Johnson ise, Darwinizm'in neden bilimin dinsiz liderleri için "ye-
ri doldurulamaz" bir önemi oldu¤unu ve neden her ne pahas›na olursa
olsun onu korumaya çal›flt›klar›n› flöyle anlat›r:

Modern bilimin liderleri, kendilerini 'dindarlara' –yani bir Yarat›c›'n›n
var oldu¤una inananlara– karfl› giriflilen bir savafl›n öncüleri olarak gör-
mekteler… Darwinizm ise, 'dine' karfl› giriflilen bu savaflta yeri dolduru-
lamaz ideolojik bir rol oynamaktad›r. ‹flte bu nedenle bugün bilim çevre-
leri, Darwinizm'i test etmeyi de¤il, ne olursa olsun korumay› kendilerine
amaç edinmifllerdir. Bilimsel araflt›rmalar›n kurallar› da, bu ideolojiyi
do¤rulayacak flekilde belirlenmektedir.(6)

Materyalist ve ateist felsefenin en önde gelen savunucular› ve bunla-
r› tüm dünyaya yaymay› kendilerine hedef edinen "dinsizli¤in önderle-



Materyalizm ve Darwinizm Dinsizli¤in Temel Dayana¤› Haline Gelmifllerdir 69

ri", Johnson'›n da belirtti¤i
gibi, Darwin'in evrim te-
orisine kendi ideolojileri-
ne sözde bilimsel bir daya-
nak sa¤lad›¤› için sahip
ç›km›fllard›r. 

Bu durumun örnekle-
rine geçmiflte, evrim teorisinin ilk ortaya at›ld›¤› günlerde de rastlanm›fl-
t›r. Örne¤in diyalektik materyalizmin kurucusu, din düflman› Karl Marx
evrim teorisinin, kendi savundu¤u fikirler aç›s›ndan ne kadar önemli ol-
du¤unu defalarca ifade etmifltir. Marx, Darwin'in Türlerin Kökeni kitab›n›
okuduktan sonra flöyle demifltir:

Bizim teorimiz evrimin teorisidir, ezberlenecek ve mekanik olarak yinele-
necek bir dogma de¤ildir.(7)

Marx, yak›n dostu ve diyalektik materyalizmin di¤er ünlü ismi Fried-
rich Engels'e yazd›¤› bir mektupta ise Darwinizm hakk›ndaki düflünce-
lerini flöyle ifade etmifltir:

Bizim görüfllerimizin tabii tarih temelini içeren kitap iflte budur.(8)

Amerikal› botanik profesörü Conway Zirckle ise, komünizmin kuru-
cular› olan Marx ve Engels'in Darwinizm'i neden benimsediklerini afla¤›-
daki sözleriyle aç›klar:

Marx ve Engels, evrim teorisini, Darwin'in Türlerin Kökeni adl› kitab› ya-
y›nlan›r yay›nlanmaz benimsediler… Evrim, komünizmin kurucular›
için, insanl›¤›n do¤aüstü bir gücün müdahalesi olmadan nas›l ortaya ç›k-
m›fl olabilece¤i sorusuna getirilen cevapt› ve dolay›s›yla savunduklar›
materyalist felsefenin temellerini desteklemek için kullan›labilirdi. Daha-
s›, Darwin'in evrimi yorumlama biçimi –yani evrimin bir do¤al seleksi-
yon süreci içinde geliflti¤i teorisi- onlara o zamana dek hakim olan teolo-
jik (dini) düflüncelere karfl› koyma f›rsat› veriyordu. Do¤al seleksiyon te-
orisi sayesinde, bilim adamlar› organik dünyay› materyalist bir termino-
loji ile yorumlama flans› elde etmifl oluyorlard›.(9)

Bu ifadelerden de aç›kça anlafl›ld›¤› gibi, materyalist bir dünya görü-
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flüne sahip olan Marx ve Engels'in, Darwin'i desteklemelerinin ard›nda-
ki tek neden dine olan düflmanl›klar›yd›. Asl›nda bilimsel aç›dan hiçbir
de¤eri olmayan, yaln›zca Darwin'in hayal gücünden kaynaklanan baz›
mekanizmalara ›srarla sahip ç›kmalar› bu yüzdendi. Nitekim Friedrich
Engels bir kitab›nda Darwin'in teorisini niçin önemli gördü¤ünü flöyle
ifade etmiflti:

Darwin, bütün organik varl›klar›n, bitkilerin, hayvanlar›n ve insan›n ken-
disinin, milyonlarca y›ld›r olagelen bir evrim sürecinin ürünleri oldu¤u-
nu kan›tlayarak metafizik do¤a görüflüne en a¤›r darbeyi indirdi.(10)

Görüldü¤ü gibi Engels, evrim teorisinin yeryüzündeki milyonlarca
çeflit canl›n›n nas›l var oldu¤unu aç›klayabildi¤ini zannetme yan›lg›s›na
düflmüfltü. Ama Darwin'in teorisinin kan›tlanm›fl oldu¤unu zanneden ve
döneminin bilimsel aç›dan geri kalm›fll›¤›n› ortaya koyan yaln›zca En-
gels de¤ildi. Geçmiflte yaflam›fl komünist ve dinsiz liderlerin en kanl›s›
olarak bilinen Joseph Stalin de otobiyografisinde evrim teorisine verdi¤i
öneme flöyle dikkat çekmiflti:

Okullardaki ö¤rencilerimizin zihnini alt› günde yarat›l›fl efsanesinden te-
mizlemek için onlara üç fleyi özellikle ö¤retmeliyiz: Dünyan›n yafl›n›, je-
olojik orijinini ve Darwin'in ö¤retilerini.(11)

Görüldü¤ü gibi materyalist inan›fla sahip fikir ak›mlar›n›n ve Dar-
win'in evrim teorisinin ortak olduklar› nokta dinsizliktir. Bu fikir ak›m-
lar›n› savunanlar›n yegane amaçlar›, insanlar›n tamam›na Allah'›n varl›-
¤›n› inkar ettirebilmektir. Bu nedenle de Materyalizmin çökertilmesi, ay-
n› zamanda dünya üzerinde gün geçtikçe daha fazla yayg›nlaflan dinsiz-
li¤in ortadan kald›r›lmas› anlam›na da gelmektedir. Bunun içinse, insan-
lara maddenin ezeli ve ebedi olmad›¤›n›n anlat›lmas› ve evrim teorisinin
bilimsel aç›dan tamamen geçersiz bir teori oldu¤unun duyurulmas› ge-
rekmektedir. Bu sayede Allah'›n varl›¤›n› inkar eden düflünce sistemleri-
nin tamam› yok edilmifl olacakt›r. Bu, materyalizmi bekleyen kaç›n›lmaz
sondur. 
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Dinsizli¤in Yay›lmas›nda Darwinizm Hayati Bir Rol Üstlenir

Belki bu yaz›y› okuyanlar›n baz›lar›, Darwinizm ve materyalizm gibi
fikirlerin dinsizli¤in en önemli dayana¤› say›lamayaca¤›n›, ço¤u insan›n
bu kavramlardan hiç haberi olmad›¤› halde dinsiz ya da dinden tama-
men habersiz bir yaflam sürdü¤ünü düflünüyor olabilir. Bu fikir ilk bak›fl-
ta do¤ru gibi durabilir: ‹çinde bulundu¤umuz ça¤a bak›ld›¤›nda, insan-
lar›n ço¤unun hiçbir fley düflünmemeye dayal› bir hayat sürdükleri gö-
rülmektedir. Özellikle gençler aras›nda, sadece bol para kazan›p e¤lence-
li bir hayat sürmeye dayal› bir yüzeysel kültür geliflmifltir. Bu yüzeysel
kültür içinde "ben nas›l var oldum, kim beni yaratt›" gibi sorulara yer
yoktur. Bu insanlar ne Allah taraf›ndan yarat›lm›fl olduklar›n› düflünür-
ler, ne de buna karfl› Darwinizm yan›lg›s›na baflvururlar. Kafalar›n› dol-
duran düflünceler, film y›ld›zlar›n›n hayatlar›, pop flark›c›lar›n›n skan-
dallar› ve buna benzer tamamen bofl konulard›r. Toplumun büyük k›sm›
da yine nas›l var olduklar› gibi "derin" konularla ilgilenmez. ‹nsanlar›n
bütün düflünceleri "geçim derdi" gibi dünyevi bir konu ve buna benzer
güncel meseleler üzerine yo¤unlaflm›flt›r. 

Sonuçta toplumda Darwinizm'e inanan, materyalist felsefeyi bilinçli
olarak benimseyen insanlar›n oran› hiçbir zaman büyük bir yüzde olufl-
turmaz. ‹nsanlar›n dinden uzak durmalar›n›n nedeni, ço¤unlukla ak›lla-
r›n›n bombofl olmas›d›r. ‹flte bu nedenle de, yukar›da sözünü etti¤imiz
"Darwinizm ve materyalizm bu kadar önemli mi?" sorusu do¤maktad›r.

Ancak e¤er bu tablo biraz daha yak›ndan incelenirse, gerçekte Darwi-
nizm'in dinsizli¤i ayakta tutan en önemli güç oldu¤u görülür. Çünkü
Darwinizm'i benimseyen kitle, toplum içindeki oran› az da olsa, o top-
luma fikri aç›dan yön veren kitledir. Örne¤in ABD'de yap›lan bir kamu-
oyu araflt›rmas›nda, toplumun sadece % 9'unun ateist evrimci oldu¤u or-
taya ç›km›flt›r. Ama bu % 9'luk kesim, üniversitelerde, medyada, resmi
bilim kurumlar›nda ya da film sanayisinde hakim durumdad›r. Topluma
yön veren, e¤itim politikas›n› belirleyen, medya yoluyla halk›n bilincini
flekillendiren kesim, büyük ölçüde söz konusu ateist evrimcilerden olufl-
maktad›r.

Dikkatli bir biçimde bak›l›rsa, ayn› durumun pek çok ülkede geçerli
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oldu¤u görülür. Bu noktada ilgi çekici bir gösterge, komünist ideolojiyi
savunan kimselerin, fikri ve kültürel alanlardaki çabas›d›r. Bilindi¤i
gibi bugün komünizm, bir kaç ülke hariç, siyasi bir sistem olarak çök-
müfltür. Ama gerçekte komünizm hala baz› çevrelerce yo¤un olarak gün-
demde tutulabilmektedir. Çünkü önemli olan komünizmin fikri temelini
oluflturan materyalist felsefedir ve materyalist felsefe hala yaflamaktad›r.
Komünistler de "Marx'›n ekonomi teorisinde baz› yan›lg›lar vard›, ama
materyalizm yafl›yor" mesaj›n› s›k s›k vermektedirler. Ülkemiz dahil pek
çok ülkeye bak›ld›¤›nda, komünistlerin kültürel yönden ciddi bir örgüt-
lenme içinde olduklar›, sanat, bilim, felsefe gibi alanlarda son derece
önemli bir etki sa¤lad›klar› görülebilir. Yay›nevlerinin önemli bir bölü-
mü, onlar›n denetimindedir. Kitap fuarlar›nda onlar›n fikriyat› ön plana
ç›kmaktad›r. Büyük medya kurulufllar›n› yönlendiren, buralarda köfle-
yazarl›¤› yapan kiflilerin önemli bir bölümü de, "68 kufla¤›" olarak bili-
nen veya "eski tüfek" olarak tan›mlanan Marksist kökenli kimselerdir.
Bunlar komünizmin ekonomik olarak çöktü¤ünü kabul etmelerine ra¤-
men, materyalist felsefeye olan ba¤l›l›klar›n› sürdürmekte ve "din halk›n
afyonudur" diye düflünmeye devam etmektedirler.

‹flte Darwinizm, bu kimselerin dinidir. Darwinizm'e her ne olursa ol-
sun körü körüne inanmakta ve ellerindeki imkanlar› kullanarak bu teori-
yi yaflatmak için çaba harcamaktad›rlar. Toplumun önemli bir bölümü
"ben nas›l var oldum" sorusu üzerinde hiç düflünmeden bombofl bir zi-
hinle yafl›yor olabilir. Ama bu soruyu düflünen insanlar›n ço¤u, az önce
belirtti¤imiz komünist örgütlenme yüzünden, Darwinizm'le aldat›l-
maktad›r. Bir genç üniversiteye gitti¤inde Darwinist hocalar›n telkini al-
t›nda kalmakta, kitap fuar›n› gezdi¤inde Darwinist ve ateist kitaplarla
karfl›laflmakta, bir sanat galerisine, tiyatro oyununa gitti¤inde, yine ayn›
mesajlara maruz kalmaktad›r. Böylece toplumun e¤itimli ve kentli kesi-
mini etkisi alt›na alan dinsiz bir kültür oluflturulmaktad›r. Darwinizm ise
bu kültürün en büyük dayana¤›d›r. 

Bu büyünün etkisi alt›na girmifl olanlar, Darwinizm'i bilimsel bir ger-
çek sanmakta, dini ise "halk kesimlerinin sahip oldu¤u geleneksel bir
inanç" olarak görmektedir. Nitekim Kuran'da inkarc›lar›n "Rabbiniz ne
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indirdi?" dendi¤inde, "Eskilerin masallar›" diye cevap verdikleri bildi-
rilmektedir. (Nahl Suresi, 24) Oysa gerçekte din, gelenekle hiçbir ilgisi ol-
mayan, apaç›k ve mutlak bir gerçektir. ‹nsan›n kendi Yarat›c›'s› olan
Allah'a dönüp-yönelmesidir. Ama Darwinizm'le aldat›lan kifliler, bu ger-
çe¤i kavrayamayacak kadar fluursuzlaflm›flt›r. ‹flte bu nedenle de dünya
üzerinde hakim olan dinsiz kültürün ortadan kald›r›lmas›, toplumun
üzerindeki gaflet perdesinin aralanmas› için, Darwinizm'in ve materya-
list felsefenin ilmi yöntemle y›k›lmas› zorunludur. 
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Ocak 2001

D aha önce yay›nlanan yaz›lar›m›zda da s›k s›k vurgulad›¤›m›z gi-

bi So¤uk Savafl sonras› kurulan yeni dünya düzeninde "‹slam"

bat› medeniyeti için ortak bir düflman olarak alg›lanm›flt›. ‹flte bu neden-

le de 20. yüzy›l›n son çeyre¤inde Müslüman ülkelerde yaflanan çat›flma-

lar›n birer tesadüf olarak de¤erlendirilmesi mümkün de¤ildir. Yaflanan

savafllar›n nedenlerini bu ülkelerin bulunduklar› co¤rafi bölgelerin do-

¤al sonuçlar› olarak alg›lamak da, ayn› nedenle yanl›fl bir düflünce ola-

cakt›r. Özellikle de Balkanlar'da, Ortado¤u'da ve Kafkasya Bölgesinde

yaflananlar her ne kadar birbirinden ba¤›ms›z gibi gözükse de, gerçekte

birbirleriyle çok yak›ndan ba¤lant›l›d›r. Do¤u Timor'daki Katolik nüfus

için Bat›'n›n aya¤a kalkmas›, ama Açe'de yaflanan dram› görmezden gel-

meleri rastlant› de¤ildir. Çeçenistan'da en a¤›r silahlarla katliama giriflen

Rusya'ya ses ç›kar›lmamas›; Azerbeycan halk›na büyük bir zulüm uygu-

layan Ermeni güçlerinin bat›l› devletlerden destek görmeleri; Keflmir'de

y›llardan bu yana Hindistan hükümetinin devam ettirdi¤i zulme göz yu-

mulmas› ve Bosna'dan sonra Kosova'da tekrarlanan, S›rp zulmüne uzun

süre seyirci kal›nmas› da ayn› flekilde bir tesadüf de¤ildir. 

2. Dünya Savafl›'ndan sonra 20. yüzy›l›n en büyük soyk›r›m›n›n ger-

çekleflti¤i Balkanlar haf›zalardan silinmeyecek bir vahflete ve katliamlara

sahne olmufltur. Ve bu katliamlar› gerçeklefltirenlerin siyasi yaflamlar› ha-

la devam etmekte, bu kifliler Bat›l› ülkeler nezdinde hala itibar görmek-
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te, hatta k›rm›z› hal›lar serilerek karfl›lanmaktad›rlar. Bu kifliler ne yarg›-
lanmakta, ne de herhangi bir yapt›r›mla karfl›laflmaktad›rlar. Sanki hiçbir
fley olmam›fl gibi Bosna'da yaflananlar unutulmufl, Kosova'da devam
eden çat›flmalar ise ola¤an karfl›lanmaya bafllanm›flt›r. 

Oysa Kosova'da y›llard›r yaflanan ve 2001'li y›llarda hala devam eden
etnik soyk›r›m tüm Müslümanlar için kanayan bir yarad›r. Yaflanan bu
büyük dram›n sebeplerini anlayabilmek içinse, Balkanlar›n Osmanl› ‹m-
paratorlu¤u ile kesiflen tarihine k›sa bir göz atmak gerekir.

Kosova'da Yaflananlar› Anlayabilmek

Yugoslavya Federasyonu da¤›ld›ktan sonra, nüfusunun ço¤u Müslü-
man olan birlik bölgelerinin ba¤›ms›zl›¤a do¤ru gitmesi baz› ülkelerde
rahats›zl›k yaratt›. Çünkü Avrupa'n›n ortas›nda ba¤›ms›z Müslüman
devletlerin kurulmas›, dahas› bu kurulan ülkelerin kendi aralar›nda bir
birlik oluflturmalar› ihtimali, ‹slam medeniyetinin bat›l› devletlerin çok
yak›n›na kadar gelmesi demekti. ‹flte bu nedenle Balkanlardaki
Müslümanlar, tüm dünyan›n gözleri önünde insanl›k d›fl› bir soyk›r›ma
u¤rad›lar. Üstelik bu soyk›r›m S›rplar›n önderli¤inde, pek çok ülkenin
teflvikiyle ve ayn› devletlerin güvenlik flemsiyesi alt›nda gerçekleflti. Ba-
t›l› ülkeler, ancak S›rp vahfleti amac›na ulafl›p Müslümanlar› etnik temiz-
likten geçirdikten sonra müdahalede bulundular. 

Bosna-Hersek'te yaflanan katliamlar, etnik temizlik ve insanl›k d›fl› di-
¤er uygulamalar zihinlerden daha silinmeden, "Yugoslav" Cumhuriyet-
lerinden Kosova'da, ikinci bir S›rp vahfleti bafllat›ld›. Bu olaylara tarihsel
aç›dan bak›ld›¤›nda, S›rplar›n 600 y›l önce ald›klar› ma¤lubiyetin ac›s›n›
ç›karmaya çal›flt›klar› ortaya ç›k›yordu. Çünkü S›rplar Kosova'daki Müs-
lüman Arnavutlar› "Osmanl›'n›n devam›" olarak gördükleri için asimi-
lasyon uyguluyor, Osmanl›'dan kalan tüm izleri yoketmeye çal›fl›yorlar
ve tüm söylemlerinde Osmanl›'y› hedef al›yorlard›. Sald›r›lar sadece in-
sanlarla s›n›rl› kalm›yor, Osmanl›'y› hat›rlatacak camilere, binalara, çefl-
melere, köprülere, k›saca tarihin tüm izlerine yöneliyordu.

S›rplar›n Osmanl›'ya, dolay›s›yla Türkler'e kini, bundan tam 612 y›l
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öncesine dayan›yor. 1389'da Prifltina'n›n kuzeybat›s›nda yaflanan ve 1.
Kosova Savafl› olarak tarih kitaplar›na ad›n› yazd›ran bu savaflta, l. Mu-
rat kendini elçi olarak tan›tan bir S›rpl› taraf›ndan hançerlenerek a¤›r ya-
ralanm›fl, ancak, kazan›lan galibiyeti gördükten sonra hayat›n› yitirmifl-
ti. Türklerin Kosova'daki ikinci büyük savafl› ise 1448 y›l›nda gerçeklefl-
ti. Osmanl› padiflah› 2. Murat yine Haçl› ordusuyla karfl› karfl›ya kald› ve
galip geldi. 2. Kosova Savafl› sonras›nda Türkler Balkanlar'a art›k iyice
yerlefltiler. 

Balkanlar Osmanl› idaresinde kald›¤› müddetçe hiçbir etnik sorun
yaflamam›fl, huzur ve güven ortam› hakim olmufltur. Ancak Osmanl›
içinde milliyetçilik duygular›n› k›flk›rtarak Balkan savafllar›n›n ç›kmas›-
na sebep olan bat›l› güçler, Balkan savafllar› sonras›nda buray› yeniden
flekillendirmifllerdir. Milliyetçilik hareketleriyle parçalanan Osmanl›, bu
bölgeyi S›rp iflgaline karfl› koruyamam›fl ve 1913'te yap›lan Londra Ant-
laflmas› ile Kosova Vilayetini resmen S›rbistan'a b›rakm›flt›r.

1913'te savafl›n bitiminde uluslararas› dengeler aç›s›nda önem arz
eden suni s›n›r çizimleri, 1919 y›l›nda Versailles anlaflmas›yla uluslarara-
s› s›n›rlar olarak teyid edilmifltir.

Arnavutlar›n Parçalanmas›

Versailles anlaflmas›yla çizilen Balkan haritas›nda ilginç bir nokta he-
men dikkati çeker: Balkanlarda önemli bir nüfus olan Arnavutlar tek bir
devlet çat›s› alt›nda birlefltirilmek yerine, çeflitli devletler içinde da¤›n›k
olarak b›rak›lm›fllard›r. Peki Arnavutluk s›n›rlar› çizilirken niçin bütün
Arnavutlar Arnavutluk s›n›rlar› içinde toplanmam›flt›r? 

Bu sorunun cevab› iflte o günden bu güne de¤iflmedi. Uluslararas›
güçler burada Müslüman bir halk olan Büyük Arnavutluk devletinin
oluflmas›n› ç›karlar›na uygun bulmuyorlard›. Son on y›ld›r devam eden
sorunun bir türlü çözüme kavuflturulmamas›n›n nedeni iflte bu. E¤er Ko-
sova'n›n ba¤›ms›zl›¤› tan›n›rsa Balkanlar›n güneyinde büyük Arnavut-
luk kurulabilir. Arnavutluk'un % 95'ten fazlas› Arnavut. Makedenya s›-
n›rlar› içinde % 35 oran›nda önemli bir Arnavut nüfus var. Kosova ise
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Yugoslavya içindeki Arnavutlar›n büyük bir k›sm›n›n topland›¤› bölge.
Ve birbirleri ile s›n›r olan bu ülkeler ya birleflir de Avrupa'n›n ortas›nda
Büyük Arnavutluk'u kurarlarsa! 

Buradaki korku etnik kökenden çok dini kökenle ilgilidir. T›pk› Bos-
na'da oldu¤u gibi, burada da nüfus ço¤unlu¤u Müslüman olacak bir
devlet -üstelik Avrupa'n›n ortas›nda- kurulamazd›. Çünkü kurulmak is-
tenen yeni düzende, özellikle de Avrupa'n›n içinde, Müslümanlara yer
yoktu. 

‹flte tüm bu nedenlerden dolay› Arnavutlar I. Dünya Savafl› sonras›n-
daki dönemde parçalanm›fl bir millet olarak yaflad›lar, 

2. Dünya Savafl›'n›n ard›ndan kurulan Yugoslavya Federasyonu'nda
ise Kosova'ya S›rbistan içinde özerklik statüsü verildi. Tito Kosoval›lara
yeni haklar verdi. Örne¤i Arnavutçaya S›rp-H›rvat dili ile ayn› statü ta-
n›nd›. 1966'da ise Kosova hukuki bir varl›k olarak tan›nd›. Bu tarihten iti-
baren Kosoval›lar için ba¤›ms›z bir cumhuriyet yolu aç›lm›flt›. Hatta Ko-
soval›lara komflular› olan Arnavutluk'un bayra¤›n› kullanmalar›na izin
verdi. 

1974 y›l› Kosova'n›n tarihinde önemli bir dönüm noktas›yd›. Çünkü
yeni anayasa ile Kosoval›lara çok genifl bir özerklik, adeta otonomi veril-
di. Buna göre Kosova kendi anayasas›n› ç›karabilecek, hatta kendi talebi-
ne göre Yugoslavya'dan ayr›labilecekti. Bu anayasa ile Kosova'n›n kendi
r›zas› olmadan de¤ifltirilemeyecek s›n›rlara sahip oldu¤u teyit edilmiflti.
Ancak Kosoval›lar›n ba¤›ms›zl›k umutlar› çok k›sa sürdü. Bu duruma bir
an önce son vermek için bekleyen S›rplar, Tito'nun ölümünü f›rsat bildiler. 

Miloseviç'in Kosova Bask›s›

1980'de Tito'nun ölümünden sonra S›rbistan Komünist parti içinde
bir isim öne ç›kmaya bafllad›: Y›llarca Balkanlar› Müslüman kan›na bo¤a-
cak Miloseviç. 1984 y›l›nda Komünist parti içinde h›zla yükselifle geçen
Miloseviç, Avrupa'y› kan gölüne çeviren Faflist diktatörler Hitler ve Mus-
solini gibi milliyetçilik silah›na sar›ld› ve politikas›n›n temelini S›rp mil-
liyetçili¤i üzerine bina etti.
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Miloseviç ilk önceleri "S›rbistan
Komünistler Ligi" olarak bilinen,
daha sonra da "S›rbistan Sosyalist
Partisi" olarak adland›r›lan iktidar
partisi Merkez Yürütme Kurulu'nun
Baflkan› oldu. 

1986 y›l›na gelindi¤inde ise art›k
Miloseviç devlet baflkan›yd›. Milo-
seviç iktidar koltu¤una oturunca yapt›¤› ilk ifl
1974 anayasas›n› yeniden düzenlemek oldu. Buna
göre Kosova S›rp yönetimine dahil edilmiflti.
1988'de çeflitli bölgelerde mitingler düzenlemeye
ve S›rp milliyetçili¤i ateflini körüklemeye bafllad›.
Özellikle Kosova'da Slavlar›n bölgenin gerçek sa-
hipleri olmalar›na ra¤men ezildiklerini ve eziyete
u¤rad›klar› söylentilerini yaymaya bafllad›. 1987
y›l›nda Kosova'da yapm›fl oldu¤u bir konuflma
esnas›nda S›rp göstericileri tartaklayan Arnavut
polisini "Bu insanlara kimse dokunamaz" ifadesini kullanarak uyarm›fl ve
takip edece¤i S›rp milliyetçili¤i politikas›n› aç›kça ilan etmifltir. Ayn› za-
manda Voyvodino'da yönetimi istifa ettirerek, yerine kendisine sad›k bir
yönetim ifl bafl›na getirdi. 

Ayn› geliflmelerin Kosova'da da gerçekleflmesinden korkan Arnavut-
lar, gösteriler düzenleyerek cumhuriyet taleplerini dile getirmeye baflla-
d›lar. Bunun baflka sebepleri de vard› elbette. 1981'den sonra Kosova'da
yüksek ö¤retim kurumlar›nda Arnavutça e¤itim yasaklanm›fl, Arnavut
ö¤retmen ve profesörler görevlerinden al›narak yerlerine S›rp ve Kara-
da¤ kökenli ö¤retim görevlileri atanm›flt›. Yarg› sistemi ve hastanelerde
ayn› etnik köken temizli¤ine maruz b›rak›larak buralarda görevli Arna-
vut as›ll› personelin görevlerine son verilmiflti. Arnavutça yay›nlanan ga-
zete kapat›lm›fl, halk tam anlam› ile bask› alt›na al›nmaya bafllam›flt›. Böl-
ge etnik ayr›mc›l›¤a tabi tutularak Arnavutlar›n buradan göç etmesi sa¤-
lanmaya çal›fl›lm›flt›. Nitekim bu dönemde 400 bine yak›n Arnavut Koso-

Miloseviç
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va'y› terk etti. Ayn› zamanda H›rvatistan'dan S›rbistan'a geçen S›rplar
Kosova'ya yerlefltirilerek bölgenin demografik yap›s› de¤ifltirilmeye çal›-
fl›ld›. S›rplar, Kosova nüfusunun yüzde 90'›n› oluflturan Müslüman Arna-
vutlar'› yok ederek bölgeyi S›rplaflt›rmak istiyorlard›. S›rplar, zorla bo-
flaltt›klar› köylere S›rp aileleri yerlefltiriyor, hatta Kosoval› Müslüman-
lar'a ait kültürel kimli¤i tamamen silebilmek için tapu ve evlilik kay›tla-
r›n› bile tahrip ediyorlard›.

Miloseviç'in iktidara gelmesi Yugoslavya Federasyonu s›n›rlar› içinde
yaflayan tüm halklar için adeta bir dönüm noktas›yd›. Çünkü Miloseviç
iktidara gelifl sürecinde yapacaklar›n›n sinyallerini veriyordu. Irkç› söy-
lemlerinde yepyeni bir dönem açaca¤›n›, bu yeni süreç içinde S›rplar›n
d›fl›ndaki halklara yer olmad›¤›n›, onlar› topraklar›ndan sürece¤ini s›k
s›k dile getiriyordu. Uyumlu bir etnik mozaik görüntüsü veren bu top-
raklar›n asl›nda kaynayan bir volkan oldu¤u ise zamanla anlafl›ld›. 

1989'da Kosova'n›n özerkli¤i tamamen kald›r›ld›. Miloseviç her gün
Kosoval›lara yönelik yeni yapt›r›mlar uygulamaya koydu. 1990'da Arna-
vutça gazeteler ve üniversiteler kapat›ld›. Mühendisler, kimyagerler ve
daha pek çok bilim adam› taksicilik, iflportac›l›k, temizlikçilik yapmak
zorunda kald›. Hatta Kosoval› Arnavutlar'›n resmi izin olmaks›z›n mülk
al›p satmalar› bile yasakland›. S›rp milliyetçili¤inin amac› Kosova'y› Ko-
soval›lara dar etmek ve onlar› ya bu topraklardan sürmek ya da "bir fle-
kilde" ortadan kald›rmakt›.

Yugoslavya federasyonu, da¤›lmadan bir süre öncesine kadar alt›
cumhuriyet ve iki özerk bölgeden olufluyordu. S›rbistan, Bosna-Hersek,
Slovenya, H›rvatistan, Karada¤ ve Makedonya ve iki özerk bölge olan
Voyvodino ile Kosova. 1991'de Yugoslavya'n›n da¤›lmas›yla befl ba¤›m-
s›z cumhuriyet kurulmas›na ra¤men, Kosova'da önder konumunda baz›
kesimlerin pasif davran›fl› ve S›rp yönetiminin türlü manevralar› nede-
niyle Kosova ba¤›ms›zl›¤›n› kazanamad›. 

1991 y›l›nda bafllayan savafl ise, S›rp milliyetçili¤inin zalimli¤ini dün-
yaya gösterdi. Miloseviç'in önderli¤indeki S›rp milliyetçileri, yüzbinler-
ce kifliyi kad›n, çocuk, yafll› demeden vahflice katletti, yüzbinlerce kifliyi
kamplara toplad›, programl› iflkence uygulad›, tecavüzler, toplu katliam-
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lar, kurfluna dizmeler tüm dünyan›n gözleri önünde gerçekleflti. 
Afl›r› milliyetçilik, asimilasyon ve etnik temizlik gibi amaçlar›n yan›-

s›ra, S›rplar, Kosova'daki zengin do¤al kaynak rezervlerine de göz dik-
mifl bulunmaktad›rlar. Bölge, alt›n, gümüfl, çinko, kurflun, kömür ve ni-
kel madenleri ile elektrik santral› aç›s›ndan son derece zengin ve ekono-
mik olarak önemli bir konumdad›r. Baflkenti Prifltina olan Kosova, Bal-
kan yar›madas›nda meflhur bir ovan›n ad›d›r. 2.5 milyona yak›n nüfusu-
nun yüzde 90'› Müslüman'd›r. Ancak Tito yönetimi boyunca din e¤itimi
engellenmifl, bu nedenle toplumda ‹slam bilinci oldukça zay›flam›flt›r.
Kosova'da iflsizlik di¤er bölgelere göre üç kat daha fazlayd›. Bölge ço-
¤unluk olarak Müslüman Arnavutlardan olufltu¤u için ekonomik olarak
bilinçli bir flekilde geri b›rak›lm›flt›. Halk›n ço¤u tar›m ve hayvanc›l›kla
u¤rafl›yordu.

Kosova'da Gerginli¤in T›rmanmas›
Miloseviç 1989 y›l›nda Kosova'n›n özerkli¤ini kald›rd›ktan sonra, Yu-

goslavya'n›n birli¤ini Arnavutlara karfl› koruma bahanesiyle S›rp asker
ve polisini bölgeye gönderdi. Bunun neticesinde, fliddetli sokak çat›flma-
lar› meydana geldi, onlarca Kosoval›, S›rp güçleri taraf›ndan öldürüldü.
Hergün yeni bir kasaba S›rp milisler taraf›ndan yerle bir ediliyor, insan-
lar kurfluna diziliyor, vahflice katlediliyordu.

Arnavut halk, tüm yap›lanlara karfl› bar›flç› bir direnifl göstermeye
devam etti ve ‹brahim Rugova'n›n liderli¤inde anayasal zeminde hakla-
r›n› elde etme mücadelesini yürüttü. 2 Temmuz 1990'da Kosova Meclisi
ald›¤› bir kararla anayasal bir hak olarak self determinasyon hakk›n› kul-
lanaca¤›n› aç›klad›. Buna göre Kosova, Yugoslavya federasyonunun ye-
dinci cumhuriyeti olacakt›. Bunu kabul etmeyen S›rbistan Kosova mecli-
sini üç gün sonra kapatt› ve idareyi eline ald›. Bunu grevler ve toplu pro-
testolar izledi. Gerginlik giderek daha artt›, S›rplar›n uygulad›¤› zulüm
doruk noktas›na ç›kt›. S›rplar›n Kosoval›lar› katliamlardan geçirmeleri
ve her gün onlarca kiflinin ölmesi hemen hemen günlük rutin olaylar ha-
line geldi.

Eylül 1991'de sürgündeki meclis Prifltina'da gizlice toplanarak ba¤›m-
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s›zl›k karar›n›n referanduma sunulmas›na karar verdi ve yap›lan refe-
randum sonucunda % 99.8 oyla Kosova'n›n ba¤›ms›z bir cumhuriyet ol-
mas› karara ba¤land›. 19 Ekim 1991'de Kosova'n›n ba¤›ms›z bir devlet ol-
du¤u ve Yugoslavya Federasyonu'nu oluflturan di¤er devletlerle iflbirli¤i
içerisine girip girmeme yetkisinin kendisinde oldu¤unu ilan etti. 18
Ekim 1992'de yap›lan seçimlerde oylar›n % 99.7'sini alan ‹brahim Rugo-
va Kosova Baflbakan› oldu. 

S›rplar bölgede güçlü bir hakimiyet kurmak ve di¤er etnik topluluk-
lar› sömürerek, bölgenin tek hakimi olmak prensibi ile hareket ediyorlar-
d›. S›rplar›n bu anlay›fllar› Bosna'dan sonra, Kosova'da da tahayyülü güç
ac›lar›n yaflanmas›na yol açt›. Uzun y›llar siyasi bask› alt›nda her türlü
haktan yoksun b›rak›larak, asimilasyona tabi tutulan Arnavut halk› son
iki y›lda etnik temizli¤e maruz kal›nca dünyan›n ilgisini çekmeye baflla-
d›. S›rplar Kosova'ya asker ve polis y›¤d›lar. Ellerinde savunma yapabi-
lecek hiçbir silah› olmayan halka a¤›r silahlarla sald›rd›lar ve sistemli bir
etnik temizlik bafllad›¤›nda tarihler 27-28 fiubat 1998'i gösteriyordu.

1998 y›l›nda bafllayan etnik temizlik harekat›na müdahale karar› bir
y›l sonra, 24 Mart 1999 tarihinde geldi. Oysa bu dram on y›la yak›n bir
süredir Kosova topraklar› üzerinde yaflam mücadelesi veren bir halk›n
sessiz ç›¤l›klar› olarak devam ediyordu. Milosevic'in iktidar›n›n ard›n-
dan sald›r›lar, iflkenceler, sebepsiz tutuklamalar, gözalt›nda ölümler h›z
kazanm›flt›. Ancak sorun etnik temizlik boyutuna ç›k›nca Bat› daha fazla
sessiz kalman›n art›k zor oldu¤unu gördü. Çünkü yan›bafl›nda yaflanan
katliamlara göz yummas›, her gün yap›lan söylemlerle uyuflmuyordu.
Bu nedenle birtak›m göstermelik yard›m müdahaleleri ile olaya el koy-
du¤unu söyledi. NATO harekat› ile dünyan›n buraya uzatt›¤› el, ne yaz›k
ki sorunu içinden ç›k›lmaz bir hale getirmekten baflka bir ifle yaramad›.
Son iki y›ld›r NATO flemsiyesi alt›nda yaflayan halk hala sald›r›lara u¤-
ruyor ve hala yok say›lmaya devam ediyor. 
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2 0. yüzy›lda Balkan yar›madas› çok kanl› çat›flmalara, ayaklanmala-
ra, iflgallere, sürgünlere ve say›lar› milyonlara varan mültecinin

dram›na sahne oldu. 1990'l› y›llarda bu dramlar›n yo¤unlaflt›¤› bölge,
Bosna-Hersek'ti. 2000'li y›llara gelindi¤inde ise belki Bosna'da yaflanan
büyük etnik soyk›r›m sona ermifl, Müslüman Bosna halk› biraz olsun hu-
zura kavuflmufltu. Ama Kosova halk› -ayn› 80'li, 90'l› y›llarda oldu¤u gi-
bi- 2000'li y›llar› da çat›flmalarla karfl›lad›. Balkanlar›n, Osmanl›'n›n izle-
riyle bezenmifl bu güzel ovas›nda bugün hala çok büyük s›k›nt›lar, çat›fl-
malar ve huzursuzluklar yaflan›yor. Uluslararas› gücün kontrolü alt›nda-
ki bölgede belki zoraki bir bar›fl rüzgar› estiriliyor, ancak Kosova'dan her
gün gelen yeni çat›flma haberleri bu suni bar›fl havas›n› yalanl›yor. 

Oysa geçen haftaki yaz›m›zda da yazd›¤›m›z gibi, Balkan yar›mada-
s› bir zamanlar böyle de¤ildi. Aksine, bu bölgede as›rlar süren bir istik-
rar, bar›fl ve huzur dönemi yaflam›flt›. 14. yüzy›lda bafllay›p, 19. yüzy›la
kadar süren Osmanl› hakimiyeti, Balkanlar'a huzur ve istikrar getirmifl-
ti. S›rplar, Karada¤l›lar, Yunanl›lar, Bulgarlar, Bosnal›lar, Macarlar, Ulah-
lar, Yahudiler, Çingeneler Osmanl› yönetimi alt›nda as›rlar boyunca hem
kimliklerini koruyarak, hem de birbirleriyle çat›flmadan bar›fl içinde ya-
flam›fllard›. Ancak 19. yüzy›l sonras› Balkanlarda huzurun yerini korku,
bar›fl›n yerini savafl, güvenin yerini ise tedirgin bekleyifl ald›.

Yaz›m›z›n birinci bölümünde Kosova'n›n Osmanl› ile kesiflen tarihini,
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y›llard›r devam eden çat›flmalar›n nedenlerini ve NATO müdahalesine
kadar geçen dönemde olanlar›n üzerinde durduk. Bu yaz›da ise NATO
müdahalesi ve bu müdahalenin sonuçlar›n› tahlil edece¤iz. 

Bat›l› Ülkelerin Gerçek Hedefleri
S›rp kuvvetlerinin savunmas›z Kosova halk›na karfl› yürüttü¤ü flid-

det ve bask› politikas›n›n geçmifli 80'li y›llara dayanmaktad›r. fiiddeti ya-
vafl yavafl art›ran S›rp kuvvetleri, Kosova halk›n›n tüm yaflam haklar›n›
ellerinden almakla ifle bafllad›. K›s›tlamalar, tutuklamalar, yapt›r›mlar,
fliddet uygulamalar› birbirini takip etti. Bu bask› politikas› tüm dünyan›n
gözleri önünde y›llarca devam etti. Ancak Kosova'dan yükselen bu ses-
lere kimse kulak vermedi. Bat›l› ülkeler müdahale için binlerce insan›n
ölmesini ve yüz binlercesinin yollara dökülmesini beklediler. 

S›rplar›n etnik temizlik harekat› 1998 y›l›n›n fiubat ay›nda çok büyük
bir h›z kazand›. Bosna Hersek'te yaflanan büyük vahflet henüz herkesin
haf›zalar›ndayken ve henüz Bosna halk›n›n ac›lar› dinmeden, Balkan-
lar'da bu defa yine Müslüman olan Arnavutlar etnik katliamlara maruz
kalmaya bafllad›lar. Bu dönem içinde binlerce masum insan S›rp askerle-
ri taraf›ndan gerçeklefltirilen vahfli katliamlar sonucu hayat›n› kaybetti,
erkekler kurfluna dizildi, çocuklar öldürüldü, binlerce kad›na tecavüz
edildi. Halk ya isteyerek ya da zorla bu topraklardan uzaklaflmaya zor-
land›lar, e¤er gitmiyorlarsa da soyk›r›ma tabi tutuldular. 

1998 y›l›nda bafllayan etnik temizlik harekat›na müdahale karar› bir
y›l sonra, 24 Mart 1999 tarihinde geldi. Ancak bu müdahale karar› ç›ka-
na kadar Miloseviç'e ve ordusuna adeta soyk›r›m›n fliddetini art›rabilme-
si için mühlet verildi. Ancak NATO harekat› Kosova'ya huzur getirmek
bir yana, bölgeyi daha da büyük bir batakl›k haline getirdi. 

Bombard›man tam 78 gün sürdü. Ancak bu müdahale karar› Koso-
va'daki zulmü durdurmaktan çok uzakt›. Birçok kifli bu müdahalenin ya-
flanan drama bir son vermek, buraya düzen getirmek için yap›ld›¤›n› dü-
flündü. Oysa Kosova'y› tan›yan ve Miloseviç'in politikas›n› yak›ndan ta-
kip edenler bu müdahalenin sonuçlar›n› daha ilk günden tahmin ediyor-
lard›. Kuflkusuz Bat›l› ülkeler ve Amerikan yönetimi de bu müdahaleyi





S›rp vahfleti önce Bosna-Hersek'te aç›ld›. Bat›l›
ülkeler, üç y›l boyunca S›rp terörünü el alt›ndan
ve çeflitli siyasi manevralarla desteklediler.
S›rplar bunun ard›ndan Kosova'daki Arnavut
Müslümanlar› hedef ald›lar. Bat›'n›n S›rp
sald›rganl›¤›na yönelik tepkisi yine son derece
zay›f, göstermelik ve etkisizdi. S›rplar, hayal
ettikleri "etnik temizlik" vahfletini k›smen de
olsa hayata geçirebildiler. 
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yaparken, sonradan yaflanacaklar› hesaplam›fllard›. Bunun en önemli
göstergesi ise Bill Clinton'›n müdahale karar›n› aç›klayan konuflmas›nda
k›saca geçti¤i "kara harekat›n› düflünmüyoruz" fleklindeki mesaj›yd›.
Nitekim mesaj istenilen yere, yani Miloseviç'e ulaflm›fl ve Kosova'daki
S›rp sald›r›lar› soyk›r›m boyutuna tafl›m›flt›. 

NATO'nun havadan yap›lan müdahalesi, devam›nda çok büyük bir
göçü getirdi. Üzerlerine bomba ya¤d›r›lan, bir yandan da S›rp askerleri-
nin karadan yapt›klar› bask›yla karfl› karfl›ya olan yüzbinlerce insan, ka-
d›n, yafll› ve çocuk canlar›n› kurtarabilmek için yollara döküldü. ‹lkel
ulafl›m araçlar›yla veya günlerce yürüyerek göç etmek zorunda kald›lar.
Top atefli alt›nda evlerini terk edenler yüzlerce saat, kucaklar›nda çocuk-
lar›yla birlikte yürüdüler. So¤uk havayla, açl›kla, çamurla, karla, ya¤-
murla mücadele etmek zorunda kald›lar. Mültecilerin güzergahlar› çok
s›k› bir abluka alt›nda bulunduruldu¤undan, buralara g›da ve ilaç sevki-
yat› yap›lam›yordu. Bu nedenle salg›n hastal›klar baflgösterdi. Kad›nlar
yeni do¤mufl bebeklerini aylarca su ve ekmekle beslemek zorunda kald›-
lar. Yol boyunca binlerce çocuk, yafll› ve kad›nlar hayat›n› yitirdi. On bin-
lerce mülteci ise hala kay›p. Göçmenlerin bir bölümünü Arnavutluk s›n›-
r›nda durduran S›rplar, onlar› geri götürüp NATO taraf›ndan vurulmas›
muhtemel stratejik tesislere kapatt›klar› yaz›ld›. NATO Avrupa Kuvvet-
leri Komutanl›¤›'na (SHAPE) göre Kosova'da yaflanan çat›flmalar s›ras›n-
da 960 bin Kosoval›, mülteci durumuna düfltü. Geride kalanlar ise katli-
amlara, tecavüzlere maruz kald›lar.

Müdahale Kosoval› Müslümanlara güvenlik imkan› sa¤layaca¤› yer-
de, Miloseviç'e Kosoval› Müslümanlar› belirli bölgelerden kanl› flekilde
kovma imkan› verdi. NATO kuvvetleri ise birkaç kez de S›rp tank› diye
mülteci konvoylar›n› bombalad›lar. Müdahale Kosoval›lar› savafl önce-
sinden daha da zor duruma soktu. Çünkü bombalar onlar› tehdit ediyor-
du. Acaba bat›l› ülkeler bunu tahmin mi edememiflti? Asl›nda bu sonu-
cun tahmin edilmesi zor de¤ildi. E¤er amaç Kosova'da yap›lan zulmü
durdurmaya yönelik olsayd›, müdahale karadaki dengeleri de gözeten
bir stratejik planlama ile yürütülürdü. Çünkü NATO Genel Kuvvetler
Komutan› General Clark'›n da bir konuflmas›nda belirtti¤i gibi "kapsam›
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ve yo¤unlu¤u ne ölçüde büyük olursa olsun, hiçbir hava operasyonu,
yerde yürütülen paramiliter bir etnik k›y›m harekat›n› durduramaz".

Zaten bu senaryo yeni sahnelenmiyordu. Ayn› durum Bosna'da da
yaflanm›flt›. Bosna'da BM'nin silahl› deste¤i olmaks›z›n ilan edilen gü-
venlik alanlar›ndan olan Srebrenica'da biriken Müslüman Boflnaklar
S›rplar için haz›r hedefler haline getirilmiflti. Bosna savafl›n›n belki de en
hunhar katliamlar› bu bölgelerde, hem de güvenlik alanlar›n› korumak-
la yükümlü BM yetkililerinin gözleri önünde ve kimi zaman da onlar›n
onay› ile gerçeklefltirilmiflti. 11 Temmuz 1995 ile 17 Temmuz 1995 tarihle-
ri aras›nda yaklafl›k 7 bin Müslüman S›rplar taraf›ndan katledildi. S›rp-
lar silahlardan ar›nd›r›lm›fl kenti kolayl›kla teslim alm›flt›. Bu konuda son
y›llarda yap›lan araflt›rmalar ise vahfletin gerçek boyutunu yavafl yavafl
ortaya ç›kar›yor. Özellikle de Güvenlikli bölgeden sorumlu Hollandal›
generallerin, katliam devam ederken S›rp generallerle birlikte yemek ye-
diklerinin ve sohbet ettiklerinin görüntülendi¤i kasetlerin bas›na yans›-
mas› olay›n dan›fl›kl› dövüfl oldu¤unu ortaya koyuyordu.

Kosova'da da ayn› flekilde, cayd›r›c› kara deste¤i olmaks›z›n bafllat›-
lan hava harekat›, masum Kosova halk›n›n S›rp güçlerince canl› hedefler
haline getirilmesine yol açm›flt›r. Ayr›ca Makedonya ve Arnavut s›n›rla-
r›na bar›fl gücü askerleri konuflland›r›ld›, buradan gelecek destek de böy-
lece engellendi. Çünkü Kosova'n›n Makedonya ve Arnavutluk hariç tüm
s›n›rlar› Yeni Yogoslavya taraf›ndan çevriliydi ve bu bölgeye baflka bir
yerden destek vermek mümkün de¤ildi. NATO müdahalesi 12 Haziran
1999'da sona erdi ve arkas›nda çok büyük bir enkaz b›rakt›.

NATO Müdahalesinin Gerçek Nedenleri...
Ülkemizde de çok say›da eseri yay›mlanan Massachussetts Institute

of Technology'de profesör olan dilbilimci Noam Chomsky, Le Monde
Diplomatique dergisinin Mart 2000 tarihli say›s›nda yer alan "Kosova
için, bir baflka çözüm daha vard›" bafll›kl› makalesinde NATO'nun Ko-
sova müdahalesini ve sonuçlar›n› de¤erlendirir. Chomsky yaz›s›nda "Sa-
vafltan bir y›l sonra hala çat›flmalar devam ediyorken, Kosova harap du-
rumdayken, hala tacizler devam ederken, müdahalenin baflar›l› oldu-
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¤undan söz edilebilir mi?" demektedir. Chomsky'ye göre bar›fl istensey-
di, bu hava operasyonu düzenlenmezdi. ‹lk önce bar›fl yollar› aran›r, pet-
rol ambargosu yoluyla Miloseviç yönetiminin tüm hayat damarlar›n› yo-
ketmek denenirdi, kapsaml› bir ambargo ve uluslararas› yapt›r›m ile yal-
n›z b›rak›lacak olan Miloseviç'in bir fley yapacak hali kalmazd›.
Chomsky, bu nedenleri sayd›ktan sonra müdahalenin Kosoval›lar aç›s›n-
dan korkunç y›k›mlar› olan bir operasyon oldu¤unun alt›n› çizmektedir. 

The Independent gazetesinin yazar› Robert Fisk ise 26 Kas›m 1999 ta-
rihli "Kosovo, Law and Diplomacy" adl› yaz›s›nda "Acaba NATO'nun ama-
c› bar›fl› sa¤lamak m›yd›, yoksa bar›fl› sabote etmek miydi?" fleklinde
yazmaktad›r. NATO müdahalesini sorgulayan tüm stratejistlerin, araflt›r-
mac›lar›n, politikac›lar›n vard›¤› sonuç budur. Karadan de¤il, havadan
müdahaleyi tercih eden ve Müslüman Arnavut halk›n› çok büyük bir y›-
k›ma sürükleyen bu müdahale yanl›flt›r.

Gerçekten de müdahalenin bafllad›¤› ve bitti¤i 25 Mart ve 10 Haziran
tarihleri aras›nda, S›rp katliamlar›nda binlerce kifli öldü. S›rbistan'›n böl-
geden ç›kmaya zorlanmas›n›n ard›ndan, Kosova'ya önce KFOR ad›yla
altm›fl bin kiflilik bir NATO birli¤i geldi. Bu birliklerin girmesinin hemen
ard›ndan da BM, baflkent Prifltina'da Kosova Geçici Yönetimi (UNMIK)
kurarak çal›flmalar›na bafllad›. Bu Geçici Yönetim'in ilk geçici baflkan› ise
BM Genel Sekreteri'nin yard›mc›lar›ndan Sergio de Melo'ydu. Sonra Ge-
çici Yönetim'in daimi baflkanl›¤›na Fransa Sa¤l›k eski bakanlar›ndan Ber-
nard Kouchner, geçti¤imiz ay içinde de Danimarkal› Hans Haekkerup
atand›.

KFOR askerleriyle s›n›rlar› korunan Kosova'ya henüz huzur ve bar›fl
gelmifl de¤il. Yap›lan anlaflma çerçevesinde Kosova Kurtulufl Ordusu
UÇK silahlar›n› b›rakt›. Ancak S›rplar hala s›n›r bölgelerinden tam anla-
m›yla çekilmifl de¤il ve zaman zaman taciz sald›r›lar›na devam ediyor-
lar. S›rbistan'da yap›lan seçimleri ise Miloseviç'e karfl› Kostunitsa kazan-
d›. Ancak liderin de¤iflmesi S›rp hükümetinin politikas›nda herhangi bir
de¤ifliklik yapmad›. Soyk›r›m› gerçeklefltiren kadrolar, ayn› flekilde ikti-
darda. Kostunitsa da Kosova'n›n ba¤›ms›zl›¤›n› tan›mas› söz konusu de-
¤il. Daha önceki yaz›lar›m›zda da ifade etti¤imiz gibi yeni liderin son y›l-
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lardaki aç›klamalar›, giriflimleri, bu dönemde oluflturdu¤u ittifaklar, se-
çim kampanyas› s›ras›nda söyledikleri, bir manada Miloseviç'e ve onun
gibilere sahip ç›kmas› Karada¤ ve Kosova'n›n S›rbistan'dan ayr›lmas›na
müsaade etmeyece¤ini gösteriyor. Dayton Anlaflmas›'yla kurulan yeni
düzeni kabullendi¤ine dair de fazlaca bir iflaret yok. Kostunitsa da ayn›
Miloseviç gibi Büyük S›rbistan hayalleri kuruyor. Zaten Miloseviç'e
yapt›¤› muhalefetin temelini de neden yüz binlerce cana k›yd›¤› de¤il,
neden bu savafllar› kaybetti¤i sorusu oluflturuyor. 

Kosova flu anda hala zaman zaman etnik çat›flmalar›n yafland›¤› ve
sonucunun ne olaca¤›n›n bilinmedi¤i bir yer. S›rbistan'da hem iktidar
hem de muhalefet Kosova'n›n S›rbistan'›n bir parças› oldu¤u düflünce-
sinden vazgeçmifl de¤il. UNMIK bugün bölgenin çeflitli yerlerinde hâlâ
sürüp giden etnik kavgalar ve sürtüflmelere bir çözüm getiremedi. Son
bir y›lda BM taraf›ndan aç›klanan rakamlara göre 250'ye yak›n kifli bu ça-
t›flmalarda hayat›n› yitirdi. Binlerce insan S›rp yönetiminin kontrolünde-
ki hapishanelerde ölece¤i günü bekliyor. Binlerce kay›p kiflinin akibeti-
nin ne oldu¤u ise hala bilinmiyor. 

NATO müdahalesini takip eden iki y›l› de¤erlendirdi¤imizde, Ko-
sova'da kaybedenin yine Arnavut halk› oldu¤u ortaya ç›k›yor. S›rplar
istedikleri sonuca ulaflt›lar ve 10 binlerce Müslüman Arnavut'u katletti-
ler. Binlerce Arnavut da göç yollar›na düfltü. ‹kinci kazançl› ç›kan güç ise
Bat›l› güçler oldu. Bu operasyon tam da NATO'nun geniflleme planlar›
öncesinde ve NATO'nun 2000'li y›llarda nas›l bir görev üstlenece¤inin
tart›fl›ld›¤› dönem öncesinde gerçeklefltirildi. Böylece Orta ve Do¤u Av-
rupa'da ortaya ç›kan jeopolitik boflluk alan›n› doldurmaya ve bölgede
yeni dengeleyici unsur oldu¤unu gösterdi. Ayr›ca siyasi çözüm ad› alt›n-
da Kosova'ya kendi çözüm plan›n› dayatarak, ba¤›ms›zl›k yolundaki ça-
balar›n önüne geçmifl oldu. Art›k Kosova'n›n ba¤›ms›zl›¤›na kavuflmas›
eskisinden çok daha zor.

Kosova'n›n bu dönemdeki en büyük eksikli¤i ise dava bilincine sa-
hip, Kosova davas›na cesaretle sahip ç›kacak, tüm Kosova halk›n› temsil
edebilecek ve onlar› biraraya getirebilecek Aliya ‹zzetbegoviç gibi bir is-
me sahip olmamas›yd›. Müslüman ülkelerden yeterli destek görmemek,
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y›llarca sesini duyurmakta zorlanmak, pasif yöneticilerin uluslararas›
platformda halk›n taleplerini anlatmakta zorlanmalar› Kosova'n›n ba-
¤›ms›zl›¤a giden sürecinin önündeki en büyük engellerdi. ‹slam bilincin-
den yoksun bir Arnavut milliyetçisi olan ‹brahim Rugova her ne kadar
ön plana ç›ksa da, yukar›da sayd›¤›m›z lider vas›flar›ndan yoksundu...
Oysa ‹zzetbegoviç'in varl›¤› Bosna'n›n en büyük avantaj›yd›.

Sonuç
Bölgenin k›smen de olsa istikrara kavuflmas›n›n yolu, Kosova'ya ba-

¤›ms›zl›¤›n ya da en az›ndan özerkli¤in verilmesidir. Ancak S›rbistan'da
ayn› kadrolar yönetimde oldu¤u süre, bu bölgenin gerçek bir huzura ve
bar›fla ulaflmas› mümkün de¤ildir. Bu yönetim iktidarda oldu¤u sürece
S›rp bask›s›ndan korunman›n tek yolu uluslararas› garantidir. 

Bu noktada ise Türkiye'ye çok büyük bir sorumluluk düflmektedir.
Çünkü gerek Bosna gerekse Kosova'da yaflananlar›n tarihi kökenleri in-
celendi¤inde tek çözümün Osmanl› vizyonu oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.
Bu bölgede var olan Türko-‹slami kuflak, Türkiye'nin önüne hem tarihsel
ve politik bir sorumluluk, hem de büyük bir stratejik f›rsat sa¤lamakta-
d›r. Bu kufla¤› korumak, harekete geçirmek, Türkiye için ciddi bir etki
alan› oluflturabilir.

Bunu basit bir yay›lmac›l›k olarak alg›lamak ise büyük bir yan›lg› ola-
cakt›r. Çünkü sözü edilen co¤rafya üzerinde tarihsel, kültürel ve strate-
jik yönden Türkiye'ye ba¤l› ve yak›n olan halklar yaflamaktad›r. Bu top-
lumlarla, hem de 1912'ye kadar "bizim" olan topraklar üzerinde güçlü bir
iflbirli¤i kurmak, do¤al bir hak ve sorumluluktur. 

Bu arada Türkiye, Balkanlar'da bu flekilde bir etki alan› oluflturmak-
la, di¤er d›fl politika yönlerinde, Orta Asya, Kafkaslar ve Ortado¤u'da da
büyük bir stratejik avantaj ve siyasi güç elde edecektir. Bir yönde elde
edilen etki alan›, di¤er yönleri de etkileyecektir. Ne de olsa, di¤er d›fl po-
litika yönlerimiz de Devlet-i A'li Osmaniye'nin miras› ile yak›ndan ilgili-
dirler. 

Bugün Balkanlar'daki S›rp milliyetçileri Osmanl›'y› Balkanlar'› sö-
mürmüfl emperyalist bir güç olarak resmetme çabas›ndad›rlar. Bu as›ls›z
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ancak etkili propagandaya karfl› Türkiye tarihsel gerçekleri ortaya koy-
mal›, Osmanl› döneminde Balkanlar ve Ortado¤u'da nas›l bir istikrar,
adalet, bar›fl ve nizam kuruldu¤unu izah etmeli ve bu tarihsel gerçe¤i ak-
tif politikalar› için temel haline getirmelidir. Türkiye'nin stratejik ufku,
Osmanl› miras›na sahip ç›kabilmesiyle orant›l› olarak geniflleyecektir.
Türkiye'nin 21. as›rda bir bölge gücü haline gelmesi, tarihsel ve dini kim-
liklerin giderek daha önemli hale geldi¤i dünyaya damgas›n› vurabilme-
si, ancak böyle mümkün olabilir.
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AVRUPA’DA ESEN 
IRKÇILIK RÜZGARLARI

Aral›k 2000

D ünya üzerinde gerçekleflen pek çok bölgesel savafl›n, iç savaflla-
r›n ya da çat›flmalar›n alt›nda farkl› ›rklar aras›nda süregelen

düflmanca duygular yatmaktad›r. Birçok ülkede halen devam etmekte
olan beyaz ›rk›n siyah ›rka karfl› sald›rgan tutumunda, yak›n tarih içinde
çok say›da insan›n ölümüyle sonuçlanan Nazi kökenli Ari ›rk fikrinde ya
da Afrika'daki ülkelerde görülen kabile çat›flmalar›nda karfl›m›za ç›kan,
iflte bu "soy koruyuculu¤u" yani "›rkç›l›k"t›r. Bu anlay›fl içinde bir ›rk›n
di¤erinden fiziksel ya da zeka aç›s›ndan üstün oldu¤u, üstün olan›n di-
¤erine sayg›, sevgi, merhamet duymas›n›n gereksiz oldu¤u, hatta ikisi-
nin bir arada bulunmas›n›n bile yanl›fl olaca¤› iddia edilir. Oysa bu, son
derece çarp›k ve vahflice bir yaklafl›md›r. Çünkü bu anlay›fla göre farkl›
halklar›n var olmalar›na gerek yoktur ve tüm "farkl› olanlar" ortadan kal-
d›r›lmal›d›r. Böyle bir anlay›fl›n ise tüm dünyay› sonu gelmez bir çat›fl-
man›n içine sürükleyece¤i aç›kt›r. 

Kuran ahlak›nda ise farkl› halklar›n ve kabilelerin yarat›lmas›n›n ne-
deni "insanlar›n birbirleriyle tan›flmalar›" olarak bildirilir. Bu çeflitlilik
Allah'›n yarat›fl›ndaki bir güzelliktir. Bir insan›n daha uzun boylu, biri-
nin k›sa boylu olmas›, bir kiflinin teninin beyaz di¤erinin sar› ya da siyah
renk olmas›n›n hiçbir önemi yoktur. Bunlar Allah'›n takdir etmesiyle ol-
mufltur ve her bir yarat›l›flta çok büyük güzellikler, hikmetler ve incelik-
ler sakl›d›r. Bir kiflinin farkl› renkte ya da farkl› fiziksel özelliklerde olma-
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s› o kifliye ne bir üstünlük katar, ne de di¤erlerinden afla¤› bir konuma
sokar. Kifliler aras›ndaki tek üstünlük Allah'a olan yak›nl›ktad›r. ‹man sa-
hibi bir kifli tek üstünlü¤ün takva ile, yani Allah korkusu ve Allah'a
imandaki üstünlükle oldu¤unu çok iyi bilir. Allah, Hucurat Suresi'nde
bu gerçe¤i flu flekilde bildirir: 

Ey insanlar, gerçekten, biz sizi bir erkek ve bir difliden yaratt›k ve bir-
birinizle tan›flman›z için sizi halklar ve kabileler (fleklinde) k›ld›k.
fiüphesiz, Allah kat›nda sizin en üstün (kerim) olan›n›z, (›rk ya da soy-
ca de¤il) takvaca en ileride olan›n›zd›r. fiüphesiz Allah, bilendir, haber
aland›r. (Hucurat Suresi, 13) 

Ancak ›rkç›l›¤›n geçmifl y›llarda oldu¤u gibi günümüzde de bu kadar
flidetlenmesinin nedenleri aras›nda kendisine fikri bir temel bulmas› da
say›lmal›d›r. Bir vahflet olarak karfl›m›za ç›kan ›rkç› anlay›fl›n sözde bir
bilimsel dayana¤› vard›r. Bu sözde bilimsel dayanak, Darwin'in evrim te-
orisidir. Evrim teorisinin ad›n› ilk kez duyanlar bunun sadece biyolojinin
ilgi alan›na girdi¤ini ve kendi yaflamlar› aç›s›ndan bir önem tafl›mad›¤›-
n› düflünebilirler. Oysa gerçekte evrim teorisi, biyolojik bir kavram olma-
n›n ötesinde, yayg›n kitleleri etkisi alt›na alm›fl ›rkç›l›k gibi çarp›k felse-
felerin de altyap›s›n› oluflturur.

Irkç›l›¤›n Sözde Bilimsel Dayana¤›
Darwin, teorisini ilk ortaya att›¤› zaman dönemin bilim

adamlar› aras›nda yayg›n bir kabul görmemiflti. Özellikle
fosil bilimciler, onun bu iddias›n›n hayal
ürününden baflka bir fley olmad›¤›n›n fark›n-
dayd›lar. Ancak buna ra¤men Darwin'in teori-
si zaman içinde daha fazla destek buldu. Çünkü
Darwin, bu teoriyle birlikte, 19. yüzy›l›n hakim
güçlerine bulunmaz bir temel sa¤lam›fl oluyordu.

Evrim fikri, Darwin'in Türlerin Kökeni isimli kitab›yla
yayg›nl›k kazan›rken, Avrupal›lar da di¤er k›ta ve medeni-
yetlere yay›lmay› sürdürüyorlard›. Baflta ‹ngiltere ve Fran-

sa olmak üzere, Avrupal› devletler Güney Asya'n›n önemli
Darwin'in Türlerin

Kökeni kitab›

Charles 
Darwin
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bir bölümünü, Afrika'n›n neredeyse tümünü ve Latin Amerika'n›n bir
k›sm›n› kolonilefltirmekle u¤rafl›yorlard›. Kuzey Amerika'da ise k›z›lde-
rili katliam› sürüyordu. K›sacas› 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda, bat›l› me-
deniyetler di¤er medeniyetleri ya¤mal›yorlard›. Hiçbir hak sahibi olma-
d›klar› bir ülkeyi zorla ele geçiriyorlar, sonra bu ülkedeki insanlar› bask›
alt›na al›yorlar ve ülkenin kaynaklar›na el koyuyorlard›. Ancak Bat›, yap-
t›klar›na meflruiyet sa¤layacak bir aç›klama bulmak zorunda hissediyor-
du kendini. ‹flte Darwinizm bu noktada emperyalistlere büyük bir f›rsat
sundu. Bu teoriyle birlikte sömürülen halklar›n "bir tür hayvan" oldukla-
r› düflüncesine "sözde" bilimsel bir dayanak göstermek mümkün hale
gelmiflti. 

Darwin, teorisinin insan hakk›ndaki k›sm›n›, 1871 y›l›nda yay›nlanan
‹nsan›n Türeyifli adl› kitab›nda aç›klad›. Bu kitapta, insan›n maymunlarla
ortak bir atadan geldiklerini öne sürüyordu. Ancak Darwin'in ilginç bir
düflüncesi daha vard›. Ona göre baz› ›rklar, di¤er insanlara göre daha çok
evrimleflmifl ve ilerlemifllerdi. Baz› ›rklar ise, neredeyse hala maymunlar-
la ayn› düzeydeydi. Darwin'in teorisinin ikinci bir önemli yönü daha
vard›. Darwin, canl›lar›n ve insanlar›n geliflimini "yaflam mücadelesi"
kavram›na dayand›r›yordu. Ona göre, do¤ada ac›mas›z bir yaflam müca-
delesi, daimi bir çat›flma vard›. Güçlüler her zaman güçsüzleri alt ediyor
ve geliflme de bu sayede mümkün oluyordu. 

Darwin, bu yaflam mücadelesi kavram›n›n insan ›rklar› aras›nda da
geçerli oldu¤unu öne sürdü. Türlerin Kökeni kitab›na koydu¤u alt bafll›k
bile, onun insanl›¤a ›rkç› bir aç›dan bakt›¤›n› gösteriyordu: "Türlerin Kö-
keni, Do¤al Seleksiyon ve Yaflam Mücadelesinde Kay›r›lm›fl Irklar›n Korunma-
s› Yoluyla".

Darwin'e göre kay›r›lm›fl ›rklar, Avrupal›lard›. K›z›lderililer, Afrika-
l›lar ve di¤er her türlü yerli halk ise evrim sürecinde geri kalm›fl ›rklar›
oluflturuyorlard›. Bu çarp›k anlay›fla göre, insanlar›n maymunlar› ya da
di¤er hayvanlar› ehillefltirmeleri ve kullanmalar› nas›l meflruysa, bu geri
›rklar› ehillefltirmeleri, onlar› köle olarak kullanmalar›, topraklar›na el
koymalar›, hatta öldürmeleri de o kadar meflruydu. Darwin kitab›nda bu
›rklarla ilgili flöyle söylüyordu:
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Belki de yüzy›llar kadar sürmeyecek yak›n bir gelecekte, medeni insan
›rklar›, vahfli ›rklar› yeryüzünden tamamen silecek ve onlar›n yerine
geçecek. Öte yandan insans› maymunlar da kuflkusuz elimine edilecek-
ler. Böylece insan ile en yak›n akrabalar› aras›ndaki boflluk daha da genifl-
leyecek.(1)

Bu ifadelerinden de anlafl›ld›¤› gibi, Darwin tam bir ›rkç›yd›. Avrupa-
l›lar'›n, dünyan›n di¤er ›rklar›ndan üstün oldu¤unu ve onlar› zaman
içinde kölelefltirip yok edeceklerini düflünüyordu. Darwin'in ileri sürdü-
¤ü evrim kuram›n›n toplumlara uygulanmas› ile geliflen bu teori, Sosyal
Darwinizm olarak adland›r›ld› ve hem emperyalizmin en büyük meflru-
iyet gerekçesi, hem de ›rkç›l›¤›n en büyük dayana¤› haline geldi. Sosyal
Darwinizm'in en büyük popülarite kazand›¤› ülkelerden biri ise Alman-
ya oldu.

Naziler ve Darwinizm 
Neo-Naziler'in Darwin'in evrim teorisin-

den ilham almalar› bir rastlant› de¤ildir. Çün-
kü Darwinizm, en bafl›ndan beri Nazi ideoloji-
sinin ayr›lmaz bir parças› olmufltur. 

Nazizm, I. Dünya Savafl›'ndan yenik ç›kan
Almanya'da do¤du. Nazi Partisi'nin lideri,
h›rsl› ve sald›rgan bir kiflili¤e sahip olan Adolf
Hitler'di. Hitler'in dünya görüflünün temelini
ise ›rkç›l›k oluflturuyordu. Hitler Alman mille-
tinin asli unsurunu oluflturan Ari ›rk›n, di¤er
tüm ›rklardan üstün oldu¤una ve onlar› yönet-
mesi gerekti¤ine inanm›flt›. Ari ›rk›n yak›nda bin y›ll›k bir dünya impa-
ratorlu¤u kuraca¤›n› hayal ediyordu. Hitler'in bu ›rkç› teorilerine buldu-
¤u bilimsel dayanak ise, Darwin'in evrim teorisiydi. 

Hitler'in fikirlerine de¤er verdi¤i kiflilerden biri, ›rkç› Alman tarihçi
Heinrich von Treitcshke idi. Treitcshke, Darwin'in evrim teorisinden flid-
detle etkilenmifl ve ›rkç› görüfllerini de Darwinizm'e dayand›rm›flt›.
"Uluslar ancak Darwin'in yaflam kavgas›na benzer fliddetli bir reka-

Adolf Hitler
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betle geliflebilirler" diyordu. Treitcshke'nin di¤er bir ifadesi ise onun di-
¤er ›rklara bak›fl›n› ifade ediyordu: 

Sar› uluslar sanat yeteneklerinden ve siyasal özgürlük anlay›fl›ndan yok-
sundurlar. Siyah ›rklar›n görevleri ise beyazlara hizmet etmek ve sonsu-
za dek beyazlar›n tiksintilerine hedef olmakt›r… (çünkü) yamaklar ol-
maks›z›n hiçbir kültür var olamaz…(2)

Darwinizm'in ve Nazizm'in geliflmesinde büyük bir rolü olan, bu
Sosyal Darwinizm'in faflist yorumu, Friedrich Nietzsche'nin Darwin'i be-
nimsemesiyle ilk önemli ad›mlar›ndan birini atm›flt›. Nietzsche, insanla-
r›n ço¤unu "köle ahlak›"na sahip sefiller olarak görüyor, ancak aralar›n-
daki az say›da bir grubun "üstün-insan" oldu¤unu düflünüyordu. Ayn›
ayr›m ›rklar aras›nda da vard›; ›rklar›n ço¤u sefildi, ancak bir tanesi "üs-
tün ›rk"t›. Bu vas›flar›n oluflabilmesi için de sürekli bir savafl ve mücade-
lenin gereklili¤ine inan›yordu. Savafl›n zaruri olarak gerçekleflen bir kö-
tülük olarak de¤il de, ›rklar›n ya da milletlerin geliflmesini sa¤layan bir
iyilik olarak alg›lanmas›, Nietzsche'den sonra, her türlü ›rkç›l›¤›n ve nas-
yonalizmin de temel inançlar›ndan biri haline gelecekti. Nietzsche'nin
afla¤›daki sözü de bu yaklafl›m› çok aç›k ifade eder:

Vicdandan, merhametten, ba¤›fllamadan, insanlar›n bu dahili zalimlerin-
den kurtulunuz; güçsüzleri bask› alt›na al›n›z, cesetleri üzerinden yuka-
r›ya t›rman›n›z…(3)

Bu sözlerden de anlafl›lmaktad›r ki, dinsiz bir yap›n›n oluflturdu¤u
mant›k bozukluklar› s›n›r tan›mamaktad›r. Bu ifadelerde, Allah korkusu
olmayan insanlar›n zalimlikte, insaniyetsizlikte, bencillikte k›sacas› her
türlü fleytani vas›fta ne kadar ileri gidebilecekleri görülmektedir. Hitler
de teorilerini gelifltirirken Darwin'in yaflam mücadelesi fikrinden ilham
ald›. Ünlü kitab› Kavgam'›n ad›n›, bu yaflam mücadelesi fikrinden esinle-
nerek belirlemiflti. Hitler de, ayn› Darwin gibi, Avrupal› olmayan ›rklar›
maymunlarla ayn› statüye koyuyor ve flöyle diyordu: 

Kuzey Avrupa Almanlar›n› insanl›k tarihinden ç›kar›n, geriye maymun
dans›ndan baflka bir fley kalmaz.(4)

Naziler'in evrimci görüfllerinin temelinde, "öjeni" kavram› yat›yordu.
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Öjeni, sakat ve hasta insanlar›n ay›klanmas› ve sa¤l›kl› bireylerin ço¤al-
t›lmas› yoluyla bir insan ›rk›n›n "›slah edilmesi" anlam›na geliyordu. Bu
teoriyi ortaya atan kifliler de tahmin edilebilece¤i gibi Darwinistler'di:
Charles Darwin'in o¤lu Leonard Darwin ve kuzeni Francis Galton. Öje-
niyi Almanya'da ilk benimseyen ve yayan kifli ise, ünlü evrimci biyolog
Ernst Haeckel oldu. Haeckel, Darwin'in yak›n bir dostuydu ve ona sü-
rekli fikirler veriyordu. Bunlardan biri de sakat bebeklerin zaman geçiril-
meden öldürülmesi, böylece evriminin h›zland›r›lmas›yd›. Haeckel'in bir
baflka fikri, cüzzaml›lar›n, kanserlilerin ve ak›l hastalar›n›n ac›s›z bir bi-
çimde öldürülmeleri gerekti¤iydi. E¤er bu insanlar öldürülmezlerse top-
luma yük olmalar› kaç›n›lmazd›. 

Hitler iktidara geldikten sonra Haeckel'in fikirlerini kendi resmi poli-
tikas› haline getirdi. Ak›l hastalar›, sakatlar, do¤ufltan körler ve kal›tsal
hastal›klara sahip olanlar, özel merkezlerde topland›lar. Bu çarp›k anla-
y›fla göre, Alman ›rk›n›n safl›¤›n› ve "sözde" evrimsel ilerleyiflini bozan
bu kiflilere parazitler olarak bak›l›yordu. Nitekim bir süre sonra toplum-
dan soyutlanan bu insanlar, Hitler'den gelen gizli bir talimatla öldürül-
meye baflland›.

II. Dünya Savafl›'n› kaybeden Nazi imparatorlu-
¤u, ard›nda milyonlarca masum insan›n kan›n› b›-
rakarak tarihe kar›flt›. Ama Nazi ideolojisine ze-

min haz›rlayan toplumsal Darwinizm

Hitler'in faflist ideolojisi,
bilimsel yönden kendisi-

ni Darwinizm'e dayand›r›-
yordu. Hitler, Darwin'in
öne sürdü¤ü gibi "›rk-
lar aras› yaflam müca-

delesi"ne inan›yordu
ve bu inanc› Alman
toplumuna empoze
ederek milyonlarca

faflist militan yetifltirdi.
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düflüncesi, yaflamaya devam etti. Hitler'den sonraki y›llarda ise Dar-
win'in bir baflka sözü Naziler aras›nda çok büyük önem kazand›. Neo-
Naziler Türklere yönelik giriflimlerinde onun bu sözünden güç ald›lar.
Darwin, W. Graham'a yazd›¤› 3 Temmuz 1881 tarihli mektubunda, Türk-
lere yönelik ›rkç› yaklafl›m›n› flöyle ifade ediyordu: 

"Do¤al seleksiyona dayal› kavgan›n, medeniyetin ilerleyifline sizin zan-
netti¤inizden daha fazla yarar sa¤lad›¤›n› ve sa¤lamakta oldu¤unu gös-
terebilirim. Düflünün ki, bir kaç yüzy›l önce Avrupa Türkler taraf›ndan is-
tila edildi¤inde, Avrupa milletleri ne kadar büyük bir tehlikeyle karfl› kar-
fl›ya gelmifllerdi, flimdi ise bu çok saçma bir düflüncedir. Avrupal› Irklar
olarak bilinen medeni ›rklar, yaflam mücadelesinde Türk barbarl›¤›na
karfl› galip gelmifllerdir. Dünyan›n çok da uzak olmayan bir gelece¤ine
bakt›¤›mda, bu tür afla¤› ›rklar›n ço¤unun medenileflmifl yüksek ›rklar
taraf›ndan yokedilece¤ini görüyorum.(5)

‹flte Darwin'in Türklere yönelik bu ifadesi, özellikle de son on y›lda
Avrupa'da güç kazanan ›rkç› hareketlere sözde bir dayanak sa¤l›yordu.
Buna göre "Türklere karfl› yap›lan her türlü sald›r› evrimsel sürecin iflle-
mesine bir yard›m amac› tafl›yordu ve medeni ›rklar›n geliflmesine fayda
sa¤layacakt›". 

Nazizim Avrupa'da Hala Çok Güçlü

Son zamanlarda gazetelerde s›k s›k Neo-Nazilerin Avrupa'da güç ka-
zand›klar›, gövde gösterileri yapt›klar› ve eylemlerde bulunduklar› ile il-
gili haberler okuyoruz. Üstelik eylemleri yapan gruplar bu kez hem ikti-
dardaki hükümetlerden, hem yak›n olduklar› partilerden, hem de kendi
halklar›ndan çok büyük destek görüyorlar. Örne¤in sadece Almanya'da
Neo-Nazi olarak adland›r›lan gençlerin say›s› 60 bini geçmezken, bu
gençlere sempati ile bakan Almanlar›n say›s› 10 milyona yak›n. Bugün
Almanya'da yasal olarak kurulmufl beflten fazla Nazi yanl›s› parti bulu-
nuyor. Hollanda, ‹sveç ve Fransa gibi ülkelerde de ›rkç› ak›mlar sürekli
güç kazan›yor ve her ülkede yaflayan az›nl›klar üzerinde (özellikle de
Kuzey Afrika kökenli Müslümanlar ve Türkler) karanl›k bulutlar dolafl›-
yor. 
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Bizim yak›n tarihimiz de bu gibi üzücü sald›r›larla, geride kalan gö-
zü yafll› ailelerle dolu. Örne¤in gerek Almanya'da, Hollanda'da, gerekse
di¤er Avrupa ülkelerinde çok yak›n tarihlerde Türklere yönelik benzer
sald›r›larda bulunuldu. Özellikle de Almanya'da Türklere karfl› çok flid-
detli bir düflmanl›k dalgas› her geçen gün güç kazan›yor. Yak›n zamanda
gerçeklefltirilen bu olaylardan birkaç›n› biraz daha detayl› olarak hat›rla-
makta yarar var. Alman neo-Nazileri Kas›m 1992'de Türkler'i hedef seçe-
rek Mölln flehrinde katliam yapm›fllard›. Ard›ndan May›s 1993'de Solin-
gen katliam›nda befl Türk'ün neo-Naziler taraf›ndan yak›lmas› üzerine,
Mölln'deki sahneler Solingen'de tekrar yafland›. Olay›n Türk düflmanl›-
¤›ndan kaynaklanan ›rkç› bir sald›r› oldu¤u aç›kt›. Hatta San Francisco
Examiner gazetesinin 1 Nisan 1997 tarihli say›s›nda yay›nlanan haberde:
"Solingen'deki sald›r›, Alman tarihinin Nazi döneminden bu yana en
kanl› ›rkç› sald›r›s›d›r" deniliyordu. Yine ayn› dönemlerde (1997) Heiger-
seelbach'da ç›kar›lan bir yang›nda ise bir Türk birinci kattaki evinin pen-
ceresinden atlam›fl ve yaralanm›flt›. Polis, apartman›n arkas›nda çizilmifl
halde Gamal› Haç bulundu¤unu söyledi. Bu olaylarla efl zamanl› olarak
Detmold'ta meydana gelen olayda yanlar›nda b›çak ve beyzbol sopalar›
bulunan ve "Türkler D›flar›" slogan› atan alkollü askerler iki Türk'e sal-

Nazizm hala yafl›yor. Neo-Naziler baflta Türkler olmak üzere Avrupa'daki
az›nl›klara karfl› sald›r›lar düzenlemeye devam ediyorlar. 
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d›rm›fllard›. Benzeri sald›r›lar›n ard›ndan da olay yerinin yak›nlar›nda
Gamal› Haç çizimlerine rastlan›yordu.

Bundan baflka Hollanda'n›n Lahey kentinde Türkler'e yönelik bir sal-

d›r› daha gerçekleflti. Söz konusu sald›r›da da bir Türk kad›n ve befl ço-

cu¤u öldürüldü. Ard›ndan Türkler taraf›ndan düzenlenen yas yürüyü-

flünden sonra yürüyüflü düzenleyenlerin evlerine, üzerlerine Gamal›

Haç çizilmifl imzas›z tehdit mektuplar› geldi. Mektuplar "ölüm" tehditle-

ri içeriyordu. Bunun yan›s›ra  maddi ve manevi büyük zararlara neden

olan sald›r›lar durdurak bilmiyor. Camiler ya¤malan›yor, evlerin ve

okullar›n camlar› k›r›l›yor, kiflilere yönelik tacizler gerçeklefltiriliyor,

gençler aras› kavgalar ve yaralamalar bitmek bilmiyor. Ancak nedense

bu insanl›k d›fl› olaylara dur diyecek hiçkimse ç›km›yor. Hiçkimse köklü

çözümler almak için giriflimde bulunmuyor.

Sald›r›lar Almanya ve Hollanda ile S›n›rl› De¤il

Yak›n tarihimiz dünyan›n daha pek çok yerinde Türk soyuna mensup
insanlar›n maruz kald›¤› bu tip insanl›k d›fl› eylemlerle doludur. Örne¤in
80'li y›llar ve öncesinde Bulgaristan Türkleri'nin u¤rad›¤› zulüm ve asi-
milasyon çal›flmalar› da bu konuya örnek verilebilir. Bulgaristan'daki
soydafllar›m›z›n zorla isim ve soyadlar› de¤ifltirilmeye çal›fl›lm›fl, Türkçe
konuflmalar› yasaklanm›flt›r. Buradaki 2 milyon Türk'ün camilere ve
mescitlere gitmeleri engellenmifl, ibadet hürriyetleri ellerinden al›nm›fl,
sünnet yasaklanm›fl, Türk okullar› kapat›lm›fl, üstelik bunlara karfl› dire-
nenler ölüme kadar varan cezalara çarpt›r›lm›fllard›r. Ama tüm bunlara,
bugün insan haklar› savunucusu olarak geçinen ve her f›rsatta Türkiye'yi
elefltiren Bat› dünyas› sessiz kalm›flt›r. ‹flte bu ayr›mc›l›¤›n sebebi Avrupa
insan›na geçmiflten kalan ›rkç› mirast›r. 

Öte yandan Sovyet Rusya zaman›nda da Rusya federasyonuna ba¤l›
Türkler asimile edilmeye çal›fl›lm›flt›r. Sovyetler bu amaçla Türkler'i da-
¤›n›k bölgelere yerlefltirmifller ve ba¤lant›lar›n› tamamen kesecek for-
müller uygulam›fllard›r. Ayn› flekilde Stalin döneminde Türkiye ile s›n›r
bölgede yaflayan Ah›ska Türkleri yerlerinden kopar›larak Sibirya baflta
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olmak üzere Sovyetler Birli¤i'nin çeflitli yerlerine da¤›t›lm›fllard›r. Yerle-
rine ise H›ristiyan Gürcüler yerlefltirilmifltir. Rusya'n›n Kafkasya politi-
kas› ise, Türkiye s›n›r›nda H›ristiyan Gürcü ve Ermenilerden oluflan bir
gayri müslim halk oluflturarak, Türkiye'nin Türk dünyas› ile irtibat›n›
kesmek olmufltur. Kafkasya d›fl›ndan Ermeniler göçmen olarak getiril-
mifl, suni bir Ermeni devleti oluflturulmufltur. Azerbaycan ve Nahcivan
aras› Ermenilere verilerek bu iki bölgenin ba¤lant›s› kesilmifltir. Ruslar
Türkler'i eski kültürlerinden koparmak ve aralar›ndaki Türk birli¤ini
bozmak için alfabelerini de¤ifltirmifltir. Önce Arap alfabesi kullanan
Türkler'i Latin alfabesi kullanmaya zorlam›fllard›r. Türkiye'nin de Latin
alfabesine geçmesi üzerine herhangi bir kültür birli¤ini engellemek ama-
c›yla SSCB'deki Türkler Kiril alfabesi kullanmaya zorlanm›fllard›r. Böyle-
ce Türkiye ve Türkler aras›nda tüm ba¤lar kopar›lmaya çal›fl›lm›flt›r. 

Günümüz Almanya's› Hitler'in ‹zinde mi?
Hitler, Mussolini gibi faflist liderlerin tarihin derinliklerine gömülme-

leri, onlar›n savunduklar› fikirlerin de yok oldu¤u anlam›na gelmemek-
tedir. Bugün onlar›n düflüncelerini kendilerine örnek alan pek çok örgüt-
lenme Avrupa ülkelerinde faaliyettedir. Özellikle de son y›llarda, Avru-
pa'n›n birçok ülkesinde ›rkç› ve faflist hareketler yeni bir uyan›fl içinde-
dirler. Bu hareketlerin en bafl›nda ise Almanya'daki Neo-Naziler ya da
halk aras›ndaki kullan›m›yla "dazlaklar" geliyor. 

Neo- Nazilerin amac› di¤er ›rkç›larla ayn›… Farkl› ›rklardan olan ki-
flileri, özellikle de Türkleri, y›ld›rmak, kaç›rmak, kaç›ramad›klar› takdir-
de yok etmek. Böylece sözde tüm etnik, dinsel ve kültürel kirlenmeler-
den ar›nd›r›lm›fl bir toplum yaratmak. Sadece Almanlar›n yaflad›¤› bir
Almanya meydana getirmek.

Neo-Naziler her ne kadar iflsiz-güçsüz sokak serserilerinden, uyufltu-
rucu müptelalar›ndan ve sald›rgan gençlerden olufluyorsa da, çok ciddi
bir yap›lanma içindeler. Yukar›da da belirtti¤imiz gibi arkalar›nda siyasi
destekleri, kurulu teflkilatlar›, ciddi finansörleri ve onlara hareket imka-
n› tan›mak için gereken fikri zemini oluflturan teorisyenleri var. ‹nternet-
te yüzlerce site, gazete bayilerinde yüzlerce dergi bu ideolojinin propa-
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gandas›n› yap›yor ve her gün yeni kiflileri bu saflara kat›yor. 
Ancak üzücü bir gerçek neo-Nazilerin arkas›nda çok büyük bir siya-

si deste¤in olmas›. Yap›lan hiçbir eylem hükümet yetkilileri taraf›ndan
gerçek manas›yla tepki alm›yor. Köklü önlemlerle bu ›rkç› hareketlerin
üzerine gidilmiyor. Bu da ›rkç›l›¤›n adeta bir Alman politikas› haline gel-
di¤i fikrini daha da güçlendiriyor. Hükümet olaylar›n ard›ndan yapt›¤›
aç›klamalarla bu sald›r›larda bulunanlar› bir anlamda "teflvik ediyor."
Örne¤in ›rkç›l›k kelimesi ›srarla "yabanc› düflmanl›¤›" kelimeleriyle ka-
mufle ediliyor. Hükümet yetkilileri bu giriflimleri yapanlar› "bir avuç ser-
seri" olarak tan›ml›yor, organize bir hareketle karfl› karfl›ya olundu¤unu
görmezden geliyor. Ya da tüm bu olanlar›n "ülkede baflgösteren iflsiz-
lik"ten kaynakland›¤› dile getiriliyor. Türkler giderse, iflsizlik sorunu da
ortadan kalkacak, bu eylemler sona erecek diyorlar. Üstelik bu eylemler
halk›n büyük bir kesimi ve bas›n yay›n organlar› taraf›ndan da tepkiyle
karfl›lanm›yor, hatta bir anlamda teflvik görüyor. 

Neo-nazilerin ve di¤er faflist gruplar›n ortadan kald›r›lmas›, ancak faflist ideolojinin
y›k›lmas›yla mümkün olabilir. Faflist ideolojinin y›k›lmas› içinse, ›rkç›l›¤›n sözde
bilimsel temeli olan Darwinistik düflüncenin çökertilmesi gereklidir. 



Neo-Nazilerin internet sayfalar›nda ise önemli bir isim ve bu kifliden
yap›lan önemli al›nt›lar dikkat çekiyor. Bu isim Charles Darwin. Çünkü
Darwin'in düflünceleri, ›rkç› Neo-Nazilerle çok büyük bir paralellik gös-
teriyor. Darwin'in yukar›da al›nt› yapt›¤›m›z Türklere yönelik "afla¤› ›rk"
yak›flt›rmalar› ile Neo-Nazilerin ifadeleri aras›nda herhangi bir fark yok.
Örne¤in bir Neo-Nazi sitesinde Türkler için flu ifadelere yer veriyor:

"Mesela ben de bugün elimde olsa Türklerin büyük bölümünü gaz ocak-
lar›nda görmeyi isterim."(6)

Neo-Nazilerin internet sayfalar›nda Türk düflmanl›¤›n›n konu edildi-
¤i bölümlerde Darwin'in Türk Milleti hakk›ndaki tutars›z ve ak›l d›fl› id-
dialar›na bolca yer veriliyor. Böylece, ayn› Hitler'in ve o dönemin ›rkç›la-
r›n›n yapt›klar› gibi, Türk düflmanl›klar›na sözde bilimsel bir aç›klama
getiriyorlar. 

Sonuç
Yukar›da sayd›¤›m›z bu olaylar, dünya üzerindeki ›rkç› hareketlerin

sadece çok küçük bir bölümüdür. Ancak bu hareketlerin mutlaka önüne
geçilmeli, masum insanlar›n sadece renkleri ve ›rklar› nedeniyle soyk›r›-
ma tabi tutulmalar›na bir dur denilmelidir. Bu insanl›k d›fl› hareketlerin
önüne geçilmesinin tek yolu ise bu ideolojilere zemin oluflturan fikirleri
kökünden ortadan kald›rmakt›r. Çünkü kiflilerin, ya da küçük gruplafl-
malar›n önüne geçmekle bu gibi olaylar› durdurmak mümkün de¤ildir.
Bu batakl›k kurutulmad›¤› sürece ayn› fikirler mutlaka tekrar hayat bu-
lacakt›r. Bu kaç›n›lmazd›r. O nedenle faflizmin fikri dayana¤› olan Darwi-
nist anlay›fl›n modern bilimin bulgular› ›fl›¤›nda çökertilmesi ›rkç› hare-
ketlerin de sonu olacakt›r.

(1) Charles Darwin, ‹nsan›n Türeyifli, Ankara: Onur Yay›nlar›, 7.b., Nisan 1995, ss.199-200
(2) Burns, Ça¤dafl Siyasal Düflünceler 1850-1950, s.446; Allaeddin fienel, Irk ve Irkç›l›k Düflün

cesi, Ankara: Bilim ve Sanat Yay›nlar›, 1993, s.61
(3) Aliyev ‹zzetbegoviç, Do¤u ve Bat› Aras›nda ‹slam s. 97
(4) Carl Cohen, Communism, Facism and Democracy, New York: Random House Publishing, 

1967, s.408-409
(5) Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, cilt 1. New York, D. Appleton and

Company, 1888. ss. 285-86 )
(6) http://chefsseite.tsx.org/
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T erör kelimesinin günlük lisanda kullan›lan terör kavram›ndan da-
ha genifl bir kapsam› vard›r. Güncel dildeki terör kavram›, genel-

likle radikal ideolojik gruplar taraf›ndan yürütülen silahl› mücadeleyi
ifade etmektedir. Oysa terör, en genifl anlamda, yo¤un ve sistematik bir
korkuyu ve bu korkuya neden olabilecek her türlü fliddet eylemini içerir.
Bu nedenle, radikal ideolojik gruplar taraf›ndan terör uygulanabildi¤i gi-
bi, bir istihbarat servisi ya da bir dikta rejimi taraf›ndan da terör uygula-
nabilir. Ancak her durumda terörün kendisine yöneldi¤i hedef, dolayl›
ya da do¤rudan halk›n kendisi olmaktad›r. 

Bir terör örgütü, halk› kendi yan›na çekebilmek için terör uygular: El-
de edece¤i korkunun kendisine güç verece¤ini, bu güç sayesinde de hal-
k›, ya da ço¤u kez halk›n bir bölümünü kendisine destekçi k›labilece¤ini
hesaplar. Gerilla savafl›n›n temelini oluflturan "kurtar›lm›fl bölge" kavra-
m› da budur: Örgütün uygulad›¤› terörden dolay› dehflete kap›lan insan-
lar, güvenli¤i yine örgüte s›¤›nmakta bulurlar. Bu zoraki taraftarlar, mer-
kezi otoriteden ba¤›ms›zlaflt›r›lm›fl, yani sözde "kurtar›lm›fl" toprak par-
çalar› olufltururlar. Hedef "kurtar›lm›fl bölge"lerin giderek yay›lmas› ve
sonuçta tüm ülkenin ele geçirilmesidir. Çin Devrimi'nin kanl› lideri Mao
Tse-Tung taraf›ndan gelifltirilen ve uygulanan bu gerilla savafl› teorisi,
Mao'nun ard›ndan dünyan›n çeflitli bölgelerindeki terör örgütleri taraf›n-
dan da kullan›lm›flt›r. Ayn› yöntemin k›rsal alanda de¤il de, flehirde yü-
rütülen versiyonu ise, Bolflevik Devrimi'nin lideri Vladimir I. Lenin'in
çizdi¤i yolu izler.

Bu sözünü etti¤imiz terör türü, "terör" dendi¤inde ilk anlafl›lan fley-
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dir ve genellikle "sol terör" olarak tan›mlan›r. Ancak bir de Üçüncü Dün-
ya ülkelerinde rastlanan ve dikta rejimleri taraf›ndan uygulanan terör
vard›r. Asl›nda buradaki mant›k, sol terördeki mant›¤›n bir "makro" uy-
gulamas›ndan baflka bir fley de¤ildir. ‹ktidar›n sahibi olan kadro ya da
diktatör, bask›c›d›r; iktidar›n› sadece kendi flahsi ç›kar›na kullanmakta-
d›r. Ve bu yüzden çeflitli toplumsal muhalefetlerle karfl› karfl›yad›r. Hat-
ta muhalefetlerin belki bir k›sm› da üstte de¤indi¤imiz türden bir radikal
ideolojik terörü kendisine yöntem olarak benimsemifltir. Bu durumda,
söz konusu dikta rejimi, muhalefetten daha güçlü oldu¤unu kan›tlamak
için yine ayn› formülü kullan›r: Terör uygular ki, halk kendisinden kork-
sun. Ve bu korku ona güç sa¤las›n. 

"Üçüncü Dünya" olarak tan›mlanan co¤rafyadaki devletlerin önemli
bir bölümü bu tarif etti¤imiz "terörist devlet" tan›m›na uyarlar. Belki her
y›l "terörist devletler" listeleri yay›nlayan büyük devletlerle iflbirli¤i için-
dedirler ve bu yüzden adlar› bu listelerde geçmez. Ama belki de o liste-
lerin tepesine konan devletlerden çok daha teröristtirler. 

Bunlar›n yan›s›ra kimi zaman "büyük" devletlerin de teröre baflvur-
duklar› olur. Bunu kuflkusuz Üçüncü Dünya'n›n otoriter rejimleri gibi
aç›k aç›k yapmazlar. Bunun yerine "istihbarat servisleri"ni kullan›rlar. 

‹stihbarat servisleri taraf›ndan uygulanan terörün iki farkl› stratejik
amac› olur genellikle: Birincisi, tehlikeli muhaliflerin ortadan kald›r›lma-
s› ya da susturulmas›d›r. ‹kincisi ise, toplum üzerinde etki yarataca¤›
kestirilen hedeflere yap›lacak sald›r›larla, toplumu istenen biçimde yön-
lendirmektir. Yani provokasyon. Provokasyonlarda kimi zaman önemli
bir toplumsal figür öldürülür, kimi zaman da rastgele toplu cinayetler ifl-
lenir, örne¤in kalabal›k bir merkez bombalan›r ya da topluluk üzerine
rastgele atefl aç›l›r. Burada amaç, ölenleri öldürmüfl olmak de¤ildir; ölen-
leri kullanarak toplumun düflüncesini de¤ifltirmektir. Ço¤u provokas-
yon, "sak›ncal›" görülen bir adresin üzerine suç atmak için yap›l›r. 

K›sacas›, terör, hem küçük terör örgütleri, hem de büyük istihbarat
servisleri taraf›ndan etkili bir yöntem olarak dünyan›n dört bir köflesin-
de uygulanmaktad›r. Amaçlar farkl›d›r, ama izlenen yöntem ortakt›r.

Dikkat edilmesi gereken ikinci bir nokta da; terörün gerçek kayna¤›-
n›n devlet baz›nda olufludur. Evet dünyan›n dört bir yan›nda "terör ör-
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gütleri" vard›r, ama bu örgütlerin uygulad›¤› terörün arkas›nda devletler
vard›r. Bir ülkede etkili bir biçimde terör uygulayan bir örgüt, mutlaka
baflka devlet ya da devletler taraf›ndan destekleniyordur. Modern ça¤›n
yegane siyasi birimi devlet oldu¤una göre, terör örgütlerini devletlerden
ba¤›ms›z ve kendi bafllar›na ayakta duran odaklar olarak düflünmek
do¤ru olmaz. Terör örgütleri, belki kendi içlerinde belirli bir ideolojiye
hizmet ettiklerini düflünüyor olabilirler, ama gerçekte devletler aras› güç
mücadelelerinin birer arac›s›d›rlar. 

Ancak bu noktada terörün çok ilginç bir özelli¤i dikkat çeker. Terörü
bir yöntem olarak benimseyenler, kimi zaman giderek birbirleri ile prag-
matik bir ittifak içine girmektedirler. Çünkü terör, ilk baflta bir "ideal" için
bafllat›lm›fl olsa da, giderek bir mesle¤e, hatta kimi zaman oldukça karl›
bir mesle¤e dönüflebilmektedir. Terörü uygulayanlar, ellerindeki silah›n
kendilerine sa¤lad›¤› birtak›m "rant"lar› elde etmektedirler. Bu noktada,
art›k idealler kaybolur. Terörün varl›¤›n›n korunmas› bizzat bir amaç ha-
line gelir. Terörün varl›¤›n›n korunmas› için de, bir karfl›-terörün varl›¤›-
n›n korunmas› flartt›r.

‹flte tüm bu nedenlerden dolay›, terörizmin dünyas› son derece kar-
mafl›k ve mu¤lakt›r. Hiç umulmad›k iliflkiler hiç umulmad›k gruplar ara-
s›nda yaflanabilir. ‹stihbarat örgütleri ile terörist gruplar aras›nda, ya da
z›t görünen terörist gruplar›n kendi aralar›nda beklenmedik ba¤lant›lar
kurulabilir. Afla¤›da verece¤imiz örnekler perde arkas›nda yaflanan bu
umulmad›k ve beklenmedik ba¤lant›lardan baz›lar›n› gözler önüne ser-
mektedir. E¤er bir insan, dünyadaki sosyo-politik sistemin tam da gö-
ründü¤ü gibi oldu¤una ve hiçbir "gizli yan›" bulunmad›¤›na s›k› s›k›ya
inan›yorsa, burada anlat›lanlar› yad›rgamas› do¤ald›r. Çünkü ortaya ko-
nan ba¤lant›lar, bir hayli "beklenmedik" de olsalar, son derece somuttur.

Kontralar, Uyuflturucu Baronlar› ve Silah Ticareti:
Mossad'›n Arka Bahçesi Latin Amerika
‹srail on y›llard›r Nikaragua'daki kontralardan tutun da, Kolombi-

ya'daki askeri ve polis güçlerinden, Medellin kartelindeki kokain baron-
lar›na kadar, Latin Amerika'daki diktatörleri, devlet terörü yapanlar›
e¤itmekte, yönlendirmekte ve silahland›rmaktad›r. ‹srail'in yönlendirdi-
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¤i uyuflturucu ticaretinin en önemli parçalar›ndan biri de Panama'dad›r. 
Panama'ya uyuflturucu kaçakç›l›¤›, Mossad gözetiminde ve ‹srail

uçaklar›yla yap›lmaktad›r.(1)

Mossad'›n Guatemala, Honduras, El Salvador ve Kolombiya'da aske-
ri ve polis güçlerini e¤itti¤i bilinmektedir. 1989 A¤ustosunda dünya ka-
muoyuna da¤›t›lan bir video kasette Albay Yair Klein ve baflka ‹sraillile-
rin kokain baronu Medellin'in suikast birli¤i olarak bilinen Kolombiya
Ordusunu e¤itti¤i ortaya ç›kar.

‹srail 4 y›l boyunca Latin Amerika'n›n diktayla yönetilen ülkelerin
sa¤ kanatlar›na askeri teçhizat yard›m› yapan destekçilerin bafl›d›r. Ülke-
nin silah ihracat›n›n önemli bir k›sm› Latin Amerika'ya yap›lm›flt›r.(2) ‹s-
rail Latin Amerika'da ifl ortaklar› edinmekle kalmam›fl gerçek hayranlar
kazanm›flt›r. Bunlar, fiili'de General Pinochet, Guatemala'da General Ro-
meo Lucas Garcias, El Salvador'da Roberto D'Aubuisson, Paraguay'da
General Alfredo Stroessnar ve Nikaragua'da Somozo Debayle'dir. Örne-
¤in Nikaragua diktatörü Somoza halk›n deste¤ini kaybettikten sonra bi-
le Mossad ajanlar›n›n sa¤lad›klar› silahlarla halka karfl› kanl› diktatörlü-
¤ünü sürdürmeye devam etmifltir.(3)

Öte yandan ‹srail, istihbarat ve gizli polis konu-
sunda Pinochet rejimine özellikle yard›mc› olmufltur.
fiili'li liderler ‹srail'e ve ‹srail-fiili iliflkisine pozitif
duygular beslemifllerdir.

Guatemala'da ‹srailli askeri dan›flmanlar görev
yapmaktad›r. Korkunç katliamlardan sorumlu olan
rejim, baflar›s›n› çok say›da ‹srail dan›flman›n sa¤lad›-
¤› güce borçludur. Guatemala'n›n önceki kanl› Lucas
Garcias rejimi ‹srail'e model olarak duydu¤u hayran-
l›¤› aç›kça dile getirmifltir.(4)

‹srail'in önemli müflterileri aras›nda Napoleon Duarte taraf›ndan yö-
netilen El Salvador iktidar cuntas› vard›r ki, bu cuntan›n silahl› kuvvet-
leri ayda ortalama 2.000 insan öldürmüfllerdir. Cuntan›n askeri malze-
melerinin % 81'i ‹srail'den gelmektedir.(5)

Paraguay'›n yak›n dostlar› Güney Amerika ve fiilili General Augusto
Pinochet'dir. ‹srail'in Paraguay Baflkan› Stroessner ile olan iliflkisinden ‹s-

Augusto Pinochet
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rail bas›n›nda "mükemmel" olarak bahsedilmifltir. Diktatör El Excelenti-
simo sadece ‹srail yap›m› silahlar kullanmaktad›r ve ‹srail silahlar›n›n iyi
bir müflterisidir.(6)

Bir Knesset üyesi olan Matityahu Peled flöyle demifltir: "Orta Ameri-
ka'da ‹srail, ABD için pis ifllere arabuluculuk yap›yor. ABD'nin suç orta-
¤›d›r ve ABD'nin uzant›s› gibi davran›r. ‹srail, Guatemala'daki askeri re-
jimi desteklemekle, ABD'nin hiçbir zaman yapamayaca¤› bir ifli yaparak,
ABD'ye çok mühim bir hizmet vermektedir."(7)

Narko-Terörizm ve ‹srail 
‹srail kendini her zaman terörizme karfl› en etkin güç olarak gösterir.

Ama bu görüntünün tam tersine, ‹srail hükümetinin üst düzey yönetici-
leri Kolombiya uyuflturucu baronlar›n›n servisine özel narko-terörist as-
kerler tahsis etmifllerdir. Albay Yair Klein taraf›ndan yönetilen ve bu tip
hizmetler veren gruplardan birinin ad› Hod-Hahanit'tir.

Baz› ‹srailli çevrelerin (özellikle Mossad'›n özel ifllerde kulland›¤› es-
ki casus ve askerlerin) uyuflturucu ve para operasyonlar›yla olan iliflkile-
ri, Kolombiya olaylar›n›n patlamas›ndan öncelere dayanmaktad›r.

‹srail'deki baz› dinci partiler, ‹srail Mafyas›'ndan para tahsil ederler.
Bu paralar› aklamak için Amerikan bankalar›nda hesap açt›rm›fllard›r.
Daha sonra bu fonlar bankadan bankaya geçirilerek —özellikle Karayip-
ler ve ‹sviçre bankalar›— ‹srail'deki hesaplara aktar›l›r. Bu geri dönüfl
operasyonu, ‹srailli flirketlerin bu transit ülkelerde yer almas›yla kolay-
laflt›r›lm›flt›r. Bu para aklay›c›lar›n›n en önemlilerinden biri Bissah Ben
Or'dur. Ben Or, kontralara silah satan birisidir ve ad› Irangate'e kar›flm›fl-
t›r. Ben Or, kendine asistan ve Kolombiya'da sahibi oldu¤u flirketlere
temsilci olarak baflka bir Yahudiyi seçer: Mike Harari. Harari Orta Ame-
rika'daki ola¤and›fl› olaylarda tan›nan bir kiflidir. Pek çok kaynak onu
Mossad ajan› olarak tan›mlamaktad›r. 

Burada görevini örtbas etmek için ‹srailli sigorta flirketi "Harrier" de
önemli bir göreve sahipti. ‹srail'e yollad›¤› kapitaller sonras› büyük ko-
misyonlar al›rd›. Bu paralar Bissah Ben Or'un hesab›nda son buluyordu.
Ayr›ca Noriega'n›n da arkadafl›yd›. Ve onun sayesinde ‹srail'in Panama
Büyükelçisi ünvan›n› al›r. Zaten Noriega'n›n 84'deki ‹srail gezisini de Mi-
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ke Harari ayarlar. Ödüllendirmek için ileride Re-
agan'›n "kap› köpe¤i" olacak Noriega, Harari'yi Özel
Dan›flman› atar. Sonuç olarak Mike Harari Panamal›
mafya baflkan›n›n yak›n korumal›¤›n› organize eder.
Bunun içinde bu bölgede güvenlik için bulunan pek
çok ‹srail özel servisinden yard›m ister.

Yediot Aharonot Gazetesi 1989 Nisan›ndan itiba-
ren ‹srail askerlerinin Medellin Kokain Karteli'nin hiz-
metinde oldu¤unu do¤rulam›flt›. Ama fiamir Hükü-
meti bu kiflilerin çal›flmalar›n› engellemek için hiçbir
giriflimde bulunmad›.

1988 y›l› A¤ustos bafl›nda Amerikan televizyonu NBC, ‹srailli asker-
lerin Medellin Karteli'nin baronlar›n› e¤itti¤ini ve silahland›rd›¤›n› du-
yurdu Bu kartel, üretilen kokainin ABD'ye gidiflini kontrol ediyordu. 

Puerto Boyacio'da ACDEGAM isimli bir "Köylü ve Çiftçi Birli¤i" ku-
rulmas›n› bizzat Medellin Karteli teflvik etmiflti. Bu grup Escobar ve Jose
Gonzalo Rodriguez taraf›ndan finanse edilen gerçek bir özel ordu idi ve
Kolombiya ordusuyla çok yak›n iliflki içindeydi. Zaten bu orduda Kar-
tel'in içine kadar ifllemiflti. Ayr›ca B2 gibi gizli servislerle de ba¤lant›l› ol-
du¤u biliniyordu. Bu ordunun görevi silah zoruyla halka özellikle coca
üreticilerine boyun e¤dirmek olarak belirlenmiflti. ACDEGAM'›n asker-
leri yani "Sicarios"lar çok iyi silahland›r›lm›fl komandolard›. Bunlar Ko-
lombiya'daki katliamlar›n ço¤undan sorumluydular. Devlet içinde dev-
let olan vurucu timi oluflturdular. Medellin taraf›ndan kurulan bir parti-
yi de oluflturan yine bunlard›, bu partinin ad› Morena (Mouvement de
Renovation Nationale)d›r.

Gonzalo Rodriguez Gocha'n›n milisleri Orta Amerika ve Kolombi-
ya'da yerleflmifl pek çok ‹srailli grup gibi ayn› tip ihtiyaçlar› karfl›l›yorlar-
d›. Bu görevlerin sosyal amac› "Private Security Training Firm"de tüm
aç›kl›¤›yla dünyaya tan›t›l›yordu.

Bu flirketlerden bir tanesinin yöneticisi kolonel Albay Yair Klein'd›.
1987'de Kolombiya hükümeti onu Hod Hahanit'in sosyal servisine göre-
ve ça¤›rm›flt›. Ama olay sonuçlanmadan Yair Klein baflka bir ‹srailli al-
bayla karfl›lafl›r. Mario Shashani... Bu kifli Adnan Kafl›kç›'ya, Gaith Pha-

Noriega
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ran'a ve Akram Ojjeh'e çok yak›nd›. Shashani Latin ve Orta Amerika'da
operasyon yapmak isteyenlerin mutlaka u¤ramas› gereken bir durakt›.
Onunla ortak çal›flan kifliler ise Bissah Ben Or, Mika Harari, General
Ze'evi ve Amiram Nir idi.

Shashani vatandafl› Albay Klein'i, Kolombiya hükümetinin servisinde
kalmaktansa, ACDEGAM'› yönetmek için ikna etti.

Antrenman kamp› Puerto Boyacio yak›nlar›nda Fantaisie Adalar›'nda
yap›ld›. 9 haftal›k çal›flma 3 bölümden olufluyordu. Yair Klein ABD'deki
nakit 800.000 dolar al›yordu. Bu ç›karma Kolombiya ordusundan Albay
Luis Boharquez taraf›ndan desteklenmiflti. E¤itmenler aras›nda ‹srailli-
ler, Almanlar, ‹ngilizler ve Güney Afrikal›lar mevcuttu.

Medellin Karteli'nin milislerini silahland›rmak için ‹srailliler arac› ol-
dular. Bu yönde Miami çift tarafl› bir pompa görevini görüyordu. Orta ve
Güney Amerika'ya giden silahlar buradan yola ç›k›yordu. Narko-dolar-
lar da en son buraya ulaflmaktayd›. 1989 Temmuzunda Miami gümrük-
çüleri Medellin'e giden üç silah konvoyunu durdurmufllard›.

Bush hükümetinin Medellin Karteli'ne savafl açmalar› üzerine kamu-
oyuna yans›yan Fantaisie Adas› olay› üzerine ‹srail bas›n› hükümetine
hesap sordu. fiamir, ‹sraillilerin bu tip flaibeli olaylara kat›ld›¤›na dair ha-
berler duyman›n üzücü oldu¤unu söyledi, ama ‹srail hükümetinin dün-
yan›n dört bir yan›ndaki olaylardan sorumlu tutulamayaca¤›n› da ekle-
di. Ayr›ca Jerusalem Post'un yazd›¤›na göre hükümetin güvenlik bölüm-
lerinin ve istihbarat servislerinin habersiz oldu¤unu da iddia etti.

Ama Yediot Aharonot'un Kolombiya'ya yollad›¤› özel temsilci (27
A¤ustos 1989) Kolombiya gizli servislerinin 1989 Nisan'›nda ‹srail hükü-
metine bir rapor gönderdi¤ini yazd›. Bu raporda ‹srail askeri gruplar›n›n
uyuflturucu baronlar›n›n servisinde çal›flt›¤› konusunda hükümeti uyar›-
yordu. Aharonot, fiamir hükümetinin bu hareketi durdurmak için hiçbir
çal›flma yapmad›¤›n› da eklemiflti. 

8 Eylül 1989'da ‹srail Radyosu Yair Klein'› "izinsiz know-how ihraca-
t›" yapmakla suçlar. Klein e¤er suçlan›rsa ülkesinin çok üst düzey sorum-
lular› hakk›nda bafllar›na ifl açacak aç›klamalar yapmaktan çekinmeyece-
¤ini söyledi. Yediot Aharonot ve Hadashot gazeteleri Klein'›n söyleyece-
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¤i fleylerin gerçek anlam›yla bir bomba oldu¤unu iddia ediyorlard›.
Londra'l› kaynaklara göre ‹srail ba¤lant›s›n›n içindeki önemli kifliler-

den biri fiamir'in partisi Likud'un Knesset'teki milletvekili, eski askeri
güvenlik sorumlusu Yehovshova Saguy'du. Saguy'un Kolombiya'da si-
lah sat›fl›nda uzmanlaflm›fl bir flirketi vard›.

Kazanç ilk önce politik aç›dan gerçeklefliyordu. 70'lerin bafl›ndan be-
ri ‹srail'in Orta ve Latin Amerika'daki birçok orduya, teknik ve güvenlik
aç›s›ndan, gerillalara karfl› savaflta yard›m etti¤i biliniyordu. Silah yar-
d›mlar› düzenli olarak yap›l›yordu. Bunlar›n büyük bölümü 1982'de
Beyrut'ta Filistinlilerden al›nan silahlard›. 26 A¤ustos 1989'da ki Hadas-
not'a göre Kolombiya'daki 20 ‹srailli flirketten sadece 6 tanesinin yönetim
yetkisi vard›.

Tüm bu olaylar ‹srail hükümetinin ticari ününü etkilememiflti. "Me-
dellin Milisleri" olay› patlad›¤› s›rada, Israel Aircraft Industries Kolombi-
ya'ya 13 avc› uça¤› (Kfir) satm›flt›. Kontrat 6 Ekim 1988'de ‹srail'de Ko-
lombiya Savunma Bakan› General Rafael Molina taraf›ndan imzalanm›fl-
t›. 5 gün sonra da fiili'ye 12 Kfir sat›ld›. Bu sat›fllara ‹srail'in afl›r› sa¤ par-
tisi Moedet'in lideri Rhovam Ze'evi arac›l›k etmiflti.

Sonsöz: Terörün Felsefesi
Yukar›da birkaç örne¤ini gördü¤ümüz bu terör olaylar›, terörün mev-

cut dünya düzeni içinde hem çeflitli örgütler hem de bu örgütleri perde
arkas›nda destekleyen ülkeler taraf›ndan meflru bir yöntem olarak görül-
dü¤ünü ve uyguland›¤›n› göstermektedir. Terörü uygulayanlar, ço¤u
kez masum insanlar› hedef ald›klar›na hiç ald›r›fl etmeden, en ufak bir
vicdani rahats›zl›k duymadan kan dökmektedirler. Dahas›, uygulad›kla-
r› vahfleti son derece do¤al ve gerekli saymaktad›rlar.

‹flin dikkat çekici bir di¤er yan› ise, "terörün felsefesi" diyebilece¤imiz
söz konusu bak›fl aç›s›n›n dünya tarihinde en çok geçti¤imiz 20. yüzy›lda
etkili olmufl olmas›d›r. 20. yüzy›l, hem dünyan›n dört bir yan›n› saran sa-
vafllar, hem de say›s›z terör örgütü ve eylemiyle, insanl›k tarihinin en kan-
l› yüzy›l›d›r.

Kuflkusuz bunun bir nedeni olmal›d›r. Bunu araflt›rd›¤›m›zda ise, 20.
yüzy›ldaki vahfletin asl›nda 19. yüzy›ldan kalma bir düflüncenin sonucu



oldu¤unu görürüz. Bu düflünce, "Sosyal Darwinizm"dir. 
Sosyal Darwinizm, Charles Darwin'in ortaya att›¤› evrim teorisinin

topluma ve tarihe uyarlanm›fl halidir. Darwin, canl›lar›n Allah taraf›n-
dan yarat›ld›klar› gerçe¤ini reddetmifl, buna karfl›l›k tüm do¤an›n bafl›-
bofl ve ac›mas›z bir çat›flma meydan› oldu¤unu savunmufltur. Dahas›, in-
san› da bir tür hayvan olarak kabul etmifltir ki, bu da insanlar›n aras›nda
orman kanunlar›n›n geçerli olmas› gerekti¤i anlam›na gelir. 

Sosyal Darwinist düflünce, Darwin'in teorisiyle birlikte tüm dünyaya
yay›lm›fl ve siyasi yelpazenin farkl› noktalar›ndaki fliddet ve çat›flma
yanl›s› gruplar›n hepsine birden ilham kayna¤› olmufltur. Örne¤in;

Komünizmin kurucusu Karl Marx ve onun Lenin, Troçki gibi takipçi-
leri, Darwinizmi en büyük bilimsel dayanaklar› olarak görmüfl ve savun-
duklar› "s›n›f çat›flmas›"n› Darwinizme dayand›rm›fllard›r.

Hitler ve tüm Naziler, tarihin ›rklar aras›ndaki bir çat›flmadan ibaret
oldu¤una inanm›fllard›r. Bu düflüncelerinin en büyük dayana¤› ise, yine
Darwin'in "Yaflam Mücadelesinde kay›r›lm›fl Irklar›n Korunmas›" altbafl-
l›¤›n› tafl›yan "Türlerin Kökeni" adl› kitab› olmufltur.

‹nsanl›¤›n terörden ve terörün günlük hayat›m›zdaki yans›malar› olan say›s›z fliddet ve
sald›rganl›k olaylar›nda kurtulmas› için, öncelikle terörün felsefesinden kurtulmas› ge-
reklidir.



3. Dünya Ülkelerini ac›mas›zca sömüren emperyalistler, Avrupal› ol-
mayan ›rklar› "geri ›rk" olarak gösterme ihtiyac› hissetmifller ve bunu da
yine Darwin'in teorisine dayand›rarak baflarm›fllard›r. 

Sonuçta, dünyay› ›rklar, milletler, s›n›flar ya da örgütler aras› bir "are-
na" olarak gören herkes, aç›k ya da gizli olarak Sosyal Darwinizm'den il-
ham alm›flt›r. Sosyal Darwinizm, "yaflam bir mücadeledir", "küçük bal›k
büyük bal›¤› yutar", "yaflamak için öldüreceksin" gibi sloganlarla kitlele-
ri de etkisi alm›fl ve "terörün felsefesi"ni dünyan›n dört bir yan›na sanki
hakl› ve meflru bir düflünce gibi yaym›flt›r.

20. yüzy›l›n vahflet tarihini inceleyenler, Sosyal Darwinizm'in bu giz-
li ancak dev etkisini keflfetmekte gecikmeyeceklerdir. 

‹nsanl›¤›n terörden ve terörün günlük hayat›m›zdaki yans›malar›
olan say›s›z fliddet ve sald›rganl›k olay›n kurtulmas› için, öncelikle terö-
rün söz konusu felsefesinden kurtulmas› gereklidir. 

‹nsanl›k anlamal›d›r ki, bu dünyaya Darwinizm'in iddia etti¤i gibi te-
sadüfen de¤il, Allah'›n yaratmas›yla gelmifltir. Darwinizm'in iddia etti¤i
gibi bafl›bofl bir varl›k de¤il, Allah'a karfl› sorumlu bir varl›kt›r. Ve Darwi-
nizm'in iddia etti¤i gibi "yaflam mücadelesi" sürmek için de¤il, Allah'›n
r›zas› için güzel ahlak göstermek için yaflamaktad›r. 

Terörün de, dünya üzerindeki tüm di¤er sorunlar›n da çözümü, in-
sanl›¤›n bu temel gerçe¤i kavramas›nda yatmaktad›r. 

(1) 2000'e Do¤ru, 22 Eylül 1991.
(2) The Middle East International, A¤ustos 1987.
(3) Hayat, 12 Ocak 1981.
(4) Noam Chomsky, Kader Üçgeni, s. 559.
(5) Benjamin Beit-Hallahmi, The Israeli Connection, s. 85.
(6) Ibid., s. 103.
(7) Ibid., s. 78.
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‹SRA‹L’‹N 
MESC‹D-‹ AKSA

HEDEFLER‹

Ekim 2000

U zun bir aradan sonra, geçti¤imiz hafta içinde Kudüs sokaklar›n-
da yeniden kan döküldü. ‹srail'in fanatik politikac›s› ve eski

"Lübnan Kasab›" Ariel fiaron'un Kudüs'teki Müslüman mabedi Mescid-i
Aksa'y› ziyaret etmesi, Filistinli Müslümanlarda hakl› bir tepki uyand›r-
d› ve ard›ndan büyük bir k›y›m bafllad›. ‹srail askerleri gerçek mermi
kulland›klar› silahlarla Filistinlilere atefl açt›lar ve yine masum Filistinli-
ler ‹srail kurflunlar›yla can verdi.

Bu konuyu ele alan yorumcular›n ço¤u, Ariel fiaron'un bir provokas-
yon yapt›¤›na, yani Filistinlileri kasten k›flk›rtarak bu olaylara sebebiyet
verdi¤ine hemfikir. Peki ama acaba bu provokasyonun amac› ne? ‹srail
politikas›n›n ve toplumunun Ariel fiaron taraf›ndan temsil edilen fanatik
kesimleri bu provokasyonla ne yapmak istiyorlar? 

Provokasyonun yerinin Mescid-i Aksa olmas›, bu sorunun cevab›n›
da kendili¤inden ortaya koyuyor. Çünkü Mescid-i Aksa, Yahudilerin "ta-
p›nak tepesi" (Temple Mount) ad›n› verdikleri ve ço¤u Yahudi taraf›ndan
Siyonist rüyan›n en önemli sembolü say›lan bir hedef. 

Bu hedefin radikal Yahudiler için ne denli önemli oldu¤unu anlaya-
bilmek için, Siyonizm'in tarihine bir göz atmak ve Mescid-i Aksa'n›n bu
tarih içindeki konumunu anlamak gerekmektedir. 



Siyonistlerin Mesih ‹nanc›

19. yüzy›l›n sonunda siyasi bir hareket olarak ortaya ç›kan Siyo-

nizm'in milliyetçi, modern ve laik Yahudiler taraf›ndan ortaya at›ld›¤› ve

dolay›s›yla "dini" bir hareket olmad›¤› s›kça anlat›lan bir hikayedir. An-

cak hikaye, gerçe¤i ancak k›smen yans›tmaktad›r ve bir de gözlerden

uzak kalan bir yön vard›r. 

Bu yön, "dindar Siyonizm" olarak bilinen ve "sa¤ Siyonizm" ya da

öteki ad›yla "Revizyonist Siyonizm" olarak tan›mlanan ak›mla da olduk-

ça iliflkili olan bir harekettir. Dindar Siyonizm, bir Yahudi Devleti'nin ku-

ruluflunu yaln›zca ulusal bir hareket olarak gören laik Siyonizm'den

farkl› olarak, ‹srail'in kuruluflunu Yahudi dinindeki geleneksel "Mesih"

inanc› çerçevesinde yorumlam›flt›r. 

Bu inanca göre, Yahudiler, Allah taraf›ndan "seçilmifl" olan üstün bir

halkt›r, ve di¤er uluslar› yönetme hakk›na sahiptirler. Ancak bu "yönet-

me hakk›", di¤er uluslar taraf›ndan gasp edilmifltir. Hakk›n yerine geti-

rilmesi, "Seçilmifl Halk"›n yeryüzü egemenli¤ine ulaflabilmesi ise, ancak

Hz. Davud soyundan gelecek olan Beklenen Mesih'i yeryüzüne inip Ya-

hudiler'e önderlik ederek Kudüs merkezli bir Krall›k kurmas› ile gerçek-

leflecektir. 
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Lübnan kasab› Ariel fiaron, flimdi de Kudüs'ü
kana bulamak için kollar› s›vam›fl durumda.
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Bu inanca göre Mesih'e karfl› "itaatsizlik" yapacak olan uluslar›n du-
rumu ise oldukça zordur! The Universal Jewish Encyclopedia, flöyle yazar:
"Mesih geldi¤inde di¤er milletler ya fethedilecek, ya imha edilecek ya da
dinlerinden döndürüleceklerdir. Ama sonlar› ne olursa olsun, o tarihten
sonra ‹srail için s›k›nt› kayna¤› olmaktan ç›kacaklard›r." (1)

Mesih'in gelifli, Yahudilerin binlerce y›ll›k tarihi boyunca hep beklen-
mifltir. Ama en çok da, MS 70'da Romal›lar taraf›ndan Kudüs'ten kovul-
malar›n›n ard›ndan güçlenmifltir. 70 y›l›nda Romal›lar, Kudüs'teki Hz.
Süleyman Tap›na¤›'n› ikinci kez y›km›fllar, flehirdeki Yahudilerin büyük
bölümünü katletmifl kalanlar› da sürmüfllerdir. Geriye Tap›nak'tan yal-
n›zca tek bir duvar kalm›flt›r; o da bu "y›k›m"›m an›s›na A¤lama Duva-
r›'na dönüfltürülmüfltür. Mesih geri geldi¤inde ise, inan›fla göre, Tap›nak
yeniden infla edilecek ve buradan dört bir yana hükmedecektir. 

‹flte bu nedenle de, Mesih'in gelifli ile Kudüs'teki Tap›nak'›n yeniden
inflas›, Yahudilere göre birbiri ile çok yak›ndan iliflkili olan iki "vaad"dir.

Yahudilerin Kudüs'teki nihai hedefi: Süleyman Tap›na¤›
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Dindar Siyonizm'in Mesih ve Tap›nak Yorumlar›

Yahudiler taraf›ndan as›rlard›r beklenen bu iki büyük geliflme, 19.
yüzy›la kadar uzak bir hayal görünümündeydi. Ancak Siyasi Siyo-
nizm'in do¤uflu ile birlikte, Yahudiler, 19. yüzy›l sonra Kudüs'e dönmek
için ciddi bir giriflim bafllatt›lar. Hareket dini kimlikleri zay›f Yahudilerce
yönetiliyordu belki, ama dindarlar bu giriflimde çok büyük bir anlam
görmüfllerdi. Onlara göre, siyasi bir hareket olan Siyonizm, gerçekte Me-
sihi dönemin art›k bafllamak üzere oldu¤unun göstergesiydi. 

"Dindar Siyonistler"in bafl›n› çeken Abraham Yitzhak HaCohen Kook,
Siyasi Siyonizm'in Atchalta D'Geula (Mesihi Kurtuluflun Bafllang›c›) ya da
B'Ikvata D'Meshicha (Mesih'in Ayak Sesleri) oldu¤unu söyleyerek bunu
en aç›k biçimde ifade etmiflti. Kook'a göre, 1917'de yay›nlanan ve Siyo-
nizm'e resmi ‹ngiliz deste¤i say›lan Balfour Deklarasyonu, Filistin'e ya-
p›lan Yahudi göçleri ve büyük devletlerin Siyonistlere verdi¤i destek;
tüm bunlar Mesih'in geliflinin yak›n oldu¤unu gösteren alametlerdi. ‹sra-
ilo¤ullar› Mesihi dönemde yafl›yorlard› ve yüzy›llard›r beklenenler ya-
k›nda gerçe¤e dönüflecekti. 

Kook ve di¤er dindar Siyonistler taraf›ndan yap›lan yoruma göre,
"insani" çabayla, yani Siyasi Siyonizm'le bafllayan süreç, "ilahi" bir gelifl-
me olan Mesih'in gelifli ile devam edecekti. Ancak bu hedefe var›labilme-
si için Yahudilerce Mesih'in geliflinden önce yap›lmas› gereken—ve Me-
sih'e ortam haz›rlayacak olan—üç misyon vard›. The Universal Jewish
Encyclopedia bu misyonlar› flöyle anlat›r:

Siyasi Siyonizmin ortaya ç›kmas› ile birlikte Haham Hirsch Kalischer tara-
f›ndan gelifltirilen teori di¤er hahamlarca da kabul gördü. Buna göre, Me-
sih'in dönüfl süreci, do¤al olaylarla bafllayacakt›: Yahudilerin Filistin'e yer-
leflme iste¤i ve di¤er milletlerin gönüllü olarak bu ifle yard›m etmesi ile.
Mesih'in ortaya ç›k›fl› ve vaadedilen mucizelerin gerçekleflmesi için gere-
ken flartlarsa flunlard›: Kutsal Topraklar'da büyük ve yeter say›da Yahudi-
nin yerleflip devlet kurulmas›, Kudüs'ün ele geçirilmesi ve Tap›nak'›n ye-
niden infla edilmesi. (2)

Bu üç flart›n birincisi olan Kutsal Topraklar'daki Yahudi nüfusunun
artt›r›lmas›, Siyonist hareketin önderleri taraf›ndan bu yüzy›l›n bafl›ndan
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beri uygulanmaktad›r. Devlet ise 1948'de kuruldu. ‹kinci flart, yani Ku-
düs'ün ele geçirilmesi, 1967'deki Alt› Gün Savafl›'nda yerine getirildi.
1980'de Kudüs "‹srail'in ebedi baflkenti" ilan edildi...

Dolay›s›yla, Mesih'in geliflini sa¤layacak misyonlardan geriye bir tek
Tap›nak'›n yeniden infla edilmesi kald›. 19 yüzy›ld›r y›k›k olan ve sadece
tek duvar› ayakta kalan Tap›nak, Yahudiler taraf›ndan A¤lama Duvar›'na
dönüfltürülmüfl olan Süleyman Tap›na¤›.

"Peki Tap›nak'› infla etmek zor birfley midir?" sorusu akla gelebilir he-
men. Öyle ya, ‹srailliler için bir Tap›nak infla etmenin zorlu¤u nedir? Zor-
luk, Tap›nak'›n infla edilmesinde de¤ildir. Eski Tap›nak'›n bulundu¤u
alan üzerinde bugün iki ‹slam mabedi durmaktad›r: Mescid-i Aksa ve
Kubbet-üs Sahra. Tap›nak'›n yap›labilmesi için bu iki mabedin de y›k›l-
mas› gerekmektedir. Pürüz dünya Müslümanlar›d›r. Onlar, var oldukla-
r› sürece, ‹sraillilerin bu iki mescidi y›kmalar›na izin vermemektedirler...

‹flte son bir hafta içinde yaflad›¤›m›z ve Kudüs sokaklar›n› kana bula-
yan çat›flmalar›n anlam› da burada gizlidir. 

Likud ve Tap›nak
Siyonizm'in sol kanad›, ‹srail Devleti'nin kurulmas›ndan sonra ‹flçi

Partisi'ne dönüfltü. ‹flçi Partisi, devleti kuran partiydi ve 1977 y›l›na dek
de kesintisiz iktidarda kald›. Buna karfl›n, sözünü etti¤imiz "dindar Siyo-
nizm" ise, eskiden beridir faflizan ö¤eler tafl›yan "Revizyonist Siyo-
nizm"le bütünleflti ve ‹srail'in kurulmas›yla birlikte "Herut" partisi olufl-
turdu. Bu radikal parti, bir kaç küçük partiyle daha birleflerek 1970'lerin
bafl›nda "Likud" ad›n› ald›. Herut'u kuran, Likud'a dönüfltüren ve
1982'deki Lübnan iflgalinin sonras›na dek de liderli¤ini yürüten kifli, "‹s-
rail sa¤›n›n en büyük lideri" say›lan Menahem Begin'di. Begin'i ‹zak fia-
mir izledi. Menahem Begin ve ‹zak fiamir gibi büyük isimlerin ard›ndan 

Likud'un ve genel olarak ‹srail sa¤›n›n en itibarl› ismi ise, hemen her
zaman Ariel fiaron oldu. ‹srail'in 1982'deki Lübnan iflgali s›ras›nda Sabra
ve fiatilla kamplar›ndaki 2 bin Filistinli'yi kad›n çocuk ay›rdetmeden gö-
zünü k›rpmadan öldürten fiaron, fanatik siyonistlerin gözünde büyük
bir kahraman olmufltu. 



Begin, fiamir ve fiaron gibi isimlerin temsil etti¤i ‹srail sa¤›n›n gizli
"megalo idea"s› ise, hep Kudüs Tap›na¤›'n› yeniden infla etmek oldu. Bu
inflan›n gerçekleflebilmesi için de, Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs Sahra'n›n
y›k›lmas› gerekiyordu. 

Nitekim ‹srail sa¤›, el alt›ndan destekledi¤i " Machteret Yehudit" adl›
bir örgütle bu hedefi bir kez denedi. 

Yahudilerin Mescid-i Aksa'y› Y›kma Giriflimi
1984 y›l›n›n 27 Nisan›nda ‹srail'de oldukça ilginç bir örgütün varl›¤›

ortaya ç›kt›. Machteret Yehudit (Yahudi Çetesi) ad›ndaki örgütün üyele-
ri, Arap yolcularla dolu olan befl yolcu otobüsünü havaya uçurmaya yö-
nelik bir plan yapm›fl ama son anda olay›n ortaya ç›kmas› üzerine tutuk-
lanm›fllard›. Ancak daha önce gerçeklefltirdikleri önemli eylemler vard›;
1980 y›l›nda Bat› fieria'daki iki Arap belediye baflkan›n›n arabas›na bom-
ba koyarak öldürmüfller, 1983 y›l›nda ise Hebron kentindeki ‹slam Kole-
ji'ne silahl› bir sald›r› düzenleyerek üç ö¤renciyi öldürmüfl, otuzüç tane-
sini de yaralam›fllard›. 

Ama k›sa bir süre sonra, Machteret Yehudit'in tüm bunlardan çok da-
ha büyük bir eylemi gerçeklefltirmek üzere oldu¤u ö¤renildi. Örgüt, Do-

‹slam'›n ikinci kutsal mabedi: Kubbet-üs Sahra
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¤u Kudüs'ün, Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs Sahra'y› havaya uçurmak için
çok detayl› bir plan haz›rlam›flt›. Mabetlerin mimar› yap›s› üzerinde pro-
fesyonel bir inceleme yap›lm›fl, Golan Tepeleri'ndeki bir askeri garnizon-
dan bol miktarda patlay›c› çal›nm›flt›. Kubbet-üs Sahra'y› etrafa zarar
vermeden havaya uçurabilmek için, 28 ayr› patlay›c› Kubbe'nin belirlen-
mifl yerlerine yerlefltirilecekti. Gerekirse Mescid-i Aksa'y› korumakla gö-
revli silahs›z Müslüman nöbetçileri vurmak için ucuna susturucu tak›l-
m›fl Uzi'ler ve göz yaflart›c› bombalar edinmifllerdi. Operasyon, yirminin
üzerinde Machteret Yehudit militan›n›n kat›l›m›yla gerçekleflecekti. 

Yahudi Çetesi'ne Gizli Destekler
Eylem ‹srail otoriteleri taraf›ndan durdurulmufltu belki, ama bu gö-

nülsüz bir engellemeydi. Çünkü, Machteret Yehudit'in üyeleri, asl›nda
pek çok kiflinin yapmak istedi¤i bir ifli, sab›rs›zl›klar› nedeniyle, uygun
olmayan bir zamanda yapmaya kalkm›fllard›. Bu nedenle, Likud hükü-
meti, Machteret Yehudit'e ve eylemine gizli bir sempati ile bakm›fllard›. 

‹srail mahkemesi, kanunlara göre suç oluflturan bu eylemi do¤al ola-
rak cezaland›rd› ama mahkeme karar›ndan bir gün sonra, Baflbakan Yitz-
hak fiamir, Machteret Yehudit üyeleri için flöyle diyebiliyordu: "Hepsi ha-
rika insanlar ama bir hata yapt›lar." Likud müttefiki radikal Gush Emu-
nim partisinin önde gelen ismi Haham Mofle Levinger de eylemin teorik
olarak do¤ru ama zamanlama yönünden yanl›fl oldu¤u yönünde görüfl
bildirdi. (3)

Amerikal› Yahudi gazeteci Robert Friedman, Machteret Yehudit ola-
y›n›n derinleme bir incelemesini yapm›flt›. Verdi¤i ilginç bilgiler vard›: O
dönemde ‹srail bas›n›ndaki yayg›n bir iddiaya göre ‹srail'in iç güvenlik
servisi Shin Bet, Machteret Yehudit'in daha önceki eylemlerini -Arap be-
lediye baflkanlar›n›n öldürülmesi, ‹slam Koleji'nin taranmas› gibi- bili-
yorlard› ve buna ra¤men de örgüte hiçbir müdahalede bulunmam›fllar-
d›. 

Friedman'›n yorumuna göre, ‹srail otoriteleri asl›nda örgütün Mes-
cid-i Aksa'y› y›kma plan›ndan da haberdar olduklar› halde bir süre onla-
ra engel olmam›fllar, ancak olay›n bas›na s›zmas› ve sonuçlar›n›n da çok
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tehlikeli olaca¤›n› farketmeleri üzerine Machteret Yehudit'i durdurarak
üyelerini tutuklam›fllard›. Yitzhak fiamir'in örgütün üyeleri için "harika
insanlar" deyifli ya da onlar› hapse mahkum eden yarg›c›n karar› aç›klar-
ken "bu insanlara yurtseverlikleri nedeniyle sayg› ile bak›lmas› gerekti-
¤i" fleklindeki garip sözleri, hep bu isteksiz engel oluflun göstergeleriydi.
Üst rütbeli ‹srail subay› Avi Yitzhak, ‹srail yönetiminin Machteret Yehu-
dit'e uzun süre engel olmad›¤›n›, çünkü "üst düzey politik ve askeri yö-
neticilerin, örgütü, demokratik bir devletin yapamayaca¤› eylemleri ya-
pabilmesi için muhafaza etti¤ini" söylemiflti. Friedman, "Machteret Yehu-
dit olay› içinde ‹srail hükümetinin parma¤› vard› ama bunun oran› hiç-
bir zaman bilinemeyecek" demektedir.(4)

1985 y›l›nda, hapisteki Machteret Yehudit üyelerinin serbest b›rak›l-
mas› için etkili bir kampanya bafllat›ld›. Kampanyan›n en ateflli destekçi-
leri Knesset üyesi politikac›lard›. Baflta Likud olmak üzere her partiden,
hatta "solcu ve laik" ve sözde bar›fl yanl›s› ‹flçi Partisi'nden bile çok say›-

‹srailliler, Süleyman
Tap›na¤›'n› infla etmek için
Harem-i fierif'teki ‹slam
mabetlerini y›kman›n flart
oldu¤unu biliyorlar. ‹slam
mabetlerini y›kt›klar›nda
yerine infla edecekleri
Tap›na¤›n plan›n› bile
haz›rlam›fl durumdalar.
Yanda Harem-i fierif'in
bugünkü durumu, altta ise
"müstakbel" tap›na¤›n
rekonstrüksiyonu
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da Knesset üyesi bu "harika insanlar›" hapisten ç›karmak için çal›flt›lar.
Sonuçta birbiri ard›na gelen aflarla hepsi serbest b›rak›ld›. 

Dolay›s›yla, Machteret Yehudit'in ‹slam mabetlerini y›kma plan›n›n
engellenmifl olmas›, Likud yönetiminin bu mabetlerin varl›¤›ndan mem-
nun oldu¤u anlam›na gelmiyordu. Likud, özellikle de Likud'un Ariel fia-
ron gibi flahinleri, eylemin yaln›zca yöntem ve zamanlama aç›s›ndan
yanl›fl oldu¤unu düflünüyorlard›, ama temel mant›k do¤ruydu. 

Nitekim çok gecikilmeden yeni ve daha az radikal olan bir yöntem
bulundu.

Yeni Yöntem: Mescid'in Alt›n›n Oyulmas›!..

Machteret Yehudit'in ortaya ç›kmas›ndan bir yol sonra, 1985'te, ‹srail
hükümeti Mescid-i Aksa'n›n alt›ndaki kaz› çal›flmalar›na h›z verdi. Bu fle-
kilde Mescid'in alt› oyulacak ve küçük bir sars›nt› sonucunda kendili¤in-
den y›k›lmas› sa¤lanacakt›. 

Haftal›k Aksiyon dergisi, 13-19 May›s 1995 tarihli say›s›nda "‹srail
Mescid-i Aksa'y› y›k›yor!" bafll›¤›yla verdi¤i bir haberde konuya de¤in-
mifl, Mescid'in alt›nda gizlice yürütülen kaz› çal›flmalar›n› belgelemifl ve
flöyle yazm›flt›: 

"‹srail, Mescid-i Aksa'ya karfl› do¤rudan bir sald›r›da bulundu¤u takdir-
de... ‹slam ülkelerinin topyekün cephe almas›ndan çekiniyor... (bu neden-
le) tarihi kaz› yap›yor gibi göstererek, kendili¤inden çökecek bir hale gel-
mesi için u¤rafl›yor. Böylece ülke olarak kendisini geri çekecek ve üzeri-
ne bir sorumluluk almadan hedefine ulaflm›fl olacak."

Uzun y›llar Kudüs'te çal›flan Amerikal› arkeolog Gordon Franz ise,
bu konudaki gözlemlerine dayanak flöyle diyor:

Emin oldu¤um bir fley varsa, Tap›nak'› yeniden infla etmeyi hedefleyen
Yahudilerin o iki camiyi mutlaka y›kmak istiyor olufllar›d›r. Bu y›k›m›n
nas›l olaca¤› konusunda kesin bir fikrim yok ama olacakt›r. Y›kacaklar ve
burada onun yerine bir Tap›nak infla edecekler. Ne zaman, nas›l yap›la-
cak bilmiyorum ama yap›lacak. (5)

Houston ‹kinci Baptist Kilisesi'nden rahip James E. DeLoach ise tüm
Yahudilerin camileri y›k›p Tap›nak'› infla etmek istediklerini, ancak bunu
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Machteret Yehudit gibi radikal yöntemlerle de¤il, Aksiyon'un haberinde
yer alan flekilde yapacaklar›n› söylüyor: 

"fiu bir gerçek; tan›d›¤›m bütün Yahudiler o camilerin y›k›ld›¤›n› görmek
istiyorlar. Ama bana söylediklerine göre, bu y›k›m, Tanr›'dan gelecek bir
hareketle, örne¤in bir depremle ya da ona benzer bir flekilde gerçeklefle-
cek." (6)

‹flte ‹srail'deki afl›r› sa¤›n mant›¤› budur. Amaç, Tap›nak'› ne olursa ol-
sun infla etmektir; çünkü Mesih'in gelifli buna ba¤l›d›r. Tap›nak'›n inflas›
için ‹slam mabedlerinin yok edilmesi gerekmektedir. Yahudi Devleti, bu
ifli mabedlerin "alt›n› olmakla" uzun vadeye yaym›flt›r. Belki de, "insan
eliyle" yap›lacak bu haz›rl›ktan sonra, Mescid-i Aksa'y› çökertecek küçük
bir deprem beklenmektedir. 

Sonuç
‹srail'in radikallerinin Kudüs konusunu sürekli bir çat›flma sebebi ha-

line getirmeleri, bu bölgedeki Müslümanlara karfl› terör eylemleri dü-
zenlemeleri ve provokasyonlar gerçeklefltirmeleri, buraya kadar incele-
di¤imiz Tap›nak saplant›s› nedeniyledir. Ariel fiaron'un sahneye ç›karak
Filistinlileri tahrik etmesi ve yeni bir kan gölüne kasten sebebiyet verme-
si de, Siyonizm'in Tap›nak rüyas›yla ilgilidir. Bu gibi provokasyonlar, ‹s-
rail ve Filistinliler aras›ndaki muhtemel bir uzlaflmay› imkans›z hale ge-
tirmek, bölgede gerilim ve çat›flmay› sürekli ayakta tutmak için yap›l-
maktad›r. fiaron gibi radikaller, bu daimi çat›flman›n bir gün kendilerine
Tap›nak'› infla edecek bir f›rsat sunaca¤›n› ummaktad›rlar.

Ancak bu gibi hesaplarla tüm Ortado¤u'yu kana bulama peflinde
olan ‹srailli radikallerin hiç bilmedikleri bir gerçek vard›r: 

E¤er onlar›n bir hesab› varsa, kuflkusuz Allah'›n da bir hesab› vard›r.

(1) The Universal Jewish Encyclopedia, vol. 7, s. 503

(2) The Universal Jewish Encyclopedia, vol. 7, s. 502

(3) Robert I. Friedman, Zealots for Zion: Inside Israel's West Bank Settlement Movement, 1.b.,

New York: Random Hause, 1992, s. 31

(4) Robert Friedman, Village Voice, 12 Kas›m 1985

(5) Grace Halsell, Prophecy and Politics: Militant Evangelists on the Road to Nuclear War,

Connecticut: Lawrence Hill & Company, 1986, s. 105

(6) Ibid., s. 99
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ERMEN‹ SORUNU VE GERÇEKLER

Ocak 2001

Osmanl›lar Taraf›ndan "Millet-i S›d›ka" ünvan›na lay›k görülen Ermeniler,
Türklerle Yüzy›llar Boyunca Dostluk ‹çinde Yaflam›fllard›r

B undan birkaç ay önce ülkemizin gündemindeki en önemli konu-
lardan biri ABD Temsilciler Meclisi'nde onaylanmas› çizgiden dö-

nen, sözde Ermeni soyk›r›m› karar tasar›s›yd›. Geçti¤imiz haftalar ise
Fransa Parlamentosu'nda benzer bir karar›n onaylan›p, onaylanmayaca-
¤› tart›flmalar›yla geçti. Ancak bu tasar›n›n Fransa'da kanunlaflaca¤› ko-
nusunda hiç kimsenin bir flüphesi yoktu. Önümüzdeki mart ay›nda
Fransa'da yerel seçimlerin yap›lacak olmas› ve yaklafl›k 300.000 Ermeni
as›ll› Frans›z›n, Fransa'da etkin bir lobi haline gelmeleri bu kanaatleri
güçlendiriyordu. Nitekim bu düflünceler do¤ru ç›kt› ve Frans›z Parle-
mentosu oy birli¤iyle sözde Ermeni soyk›r›m› tasar›s›n› onaylad›. Böyle-
ce Fransa'da "Ermeni soyk›r›m› yaflanmam›flt›r" demek bir suç haline gel-
di. Ayn› "Yahudi soyk›r›m› yaflanmam›flt›r" demenin yasak oldu¤u gibi… 

Bu konunun farkl› ülkelerin gündemine girmesi, Türk siyasi ve aka-
demik çevrelerinde de bir hareket meydana getirdi. Bu dönem içinde
Türk ve Ermeni halklar›n›n iliflkilerini konu alan çok say›da yaz› yaz›ld›,
tart›flmalar yap›ld› ve türlü tezler öne sürüldü. Her biri derin bir araflt›r-
ma konusu olan bu tart›flmalar›n dönüp dolafl›p geldi¤i nokta ise hep ay-
n› oldu: "Ermeniler as›rlar boyunca, önce Selçuklu daha sonra da Osman-
l›'n›n adil yönetimi alt›nda çok büyük bir hoflgörü ve huzur ortam›nda
yaflam›fllard›r." 

Bu gerçek yüzy›llard›r Türk-Ermeni iliflkilerini araflt›ran tarihçiler ta-
raf›ndan –hatta Ermeni tarihçilerin büyük bir bölümü taraf›ndan da- tasdik



edilmektedir. Gerçekten de Osmanl› yönetimi farkl› dillerde konuflan,
farkl› dini görüflleri olan ve farkl› etnik kökenlere sahip çok say›da mil-
leti as›rlar boyunca hoflgörü içinde yönetmeyi baflarm›fl çok güçlü bir
devletti. Zaten dört k›tada kurdu¤u güçlü imparatorlu¤un temelinde de
‹slam ahlak›n›n getirdi¤i bu büyük hoflgörü, adaletli ve bar›flç›l tutum
yat›yordu. Peki y›llard›r Türkiye'nin önüne farkl› vesilelerle getirilmeye
çal›fl›lan bu sözde soyk›r›m konusunun asl› neydi? As›rlar boyunca bar›fl
içinde ve kardeflçe yaflayan Türk-Ermeni halklar› aras›nda nas›l bir iliflki
vard›? Ne olmufltu da Osmanl› yönetimi taraf›ndan "millet-i s›d›ka" ün-
van›na lay›k görülen Ermeni topluluklar›, sadakatlar› sorgulanan bir
halk haline gelmiflti? 

Ortaya at›lan iddialar› anlayabilmek ve sa¤l›kl› bir de¤erlendirme ya-
pabilmek için Ermenilerle Türklerin ortak tarihlerini incelemek gerekir.
Çünkü bu iki kardefl halk›n tarihlerinin kesiflti¤i noktadan günümüze
uzanan bin y›ll›k dönemin incelenmesi, iddialar›n cevab›n› da kendili-
¤inden ortaya koymaktad›r. 

Ermenilerle Türklerin Tarihlerinin Kesiflti¤i Nokta
Türkiye içinde bulundu¤u jeopolitik ve jeostratejik konum dolay›s›y-

la tüm dünyan›n dikkatini çeken bir ülkedir. Asya ve Avrupa k›talar› ara-
s›nda bir köprüdür, Karadeniz'i Akdeniz'e ba¤layan bo¤azlara sahiptir,
Ortaasya, Ortado¤u ve Kafkasya'daki do¤al enerji kaynaklar›n›n kesiflti-
¤i bir noktadad›r. Geçmiflte Osmanl› ‹mparatorlu¤u, günümüzde ise
Türkiye Cumhuriyeti bu kritik konumu nedeniyle çeflitli ülkelerin ilgi
alan› olmufl, plan ve entrikalar›n merkezi halini gelmifltir. Türkiye üze-
rindeki planlar›n› uygulamak isteyen ülkeler, bu hedeflerine ulaflmak
için türlü yollara baflvurmufllard›r. Osmanl› imparatorlu¤u içinde huzur
içinde yaflayan az›nl›klar› yönetim aleyhinde k›flk›rtm›fl, kendi hedefleri-
ni gerçeklefltirmek için onlar› kullanm›fllard›r. Ermeniler de bu halklar-
dan biridir. Özellikle de Rusya ve ‹ngiltere Ermenileri kendi hedefleri
u¤runda bir piyon gibi kullanm›fllard›r.

Ancak as›rlard›r süregelen Türk-Ermeni iliflkilerini, sadece 1. Dünya
savafl›ndan sonraki k›sa dönem çerçevesinde de¤erlendirmek çok sa¤l›k-
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l› olmaz. Çünkü Ermenilerle Türklerin dostluklar› bin y›l öncesine kadar
uzanmaktad›r. 

Bugün Ermenilerin öne sürdükleri sözde soyk›r›m senaryosunun te-
meli Do¤u Anadolu topraklar›n›n Ermeni anayurdu oldu¤u iddias›na
dayanmaktad›r. Bu senaryoya göre Türkler, Selçuklular ve Osmanl›lar ile
bafllayarak Ermeni topraklar›n› iflgal etmifller ve her zaman zulmetmifl-
lerdir. Hatta bu zulüm hala devam etmektedir. Ancak Türk-Ermeni ortak
tarihini incelemek bu iddialar›n tamamen as›ls›z oldu¤unu delilleriyle
ortaya koymaktad›r. Üstelik Ermeni halk›n›n da 1. Dünya Savafl›'na ka-
dar böyle bir iddias› olmam›flt›r. Ermeniler Türklerin yönetimi alt›nda
her zaman bar›fl içinde yaflam›fl, asla kötü bir muameleye maruz kalma-
m›fllard›r. Bu bat›l› tarihçilerin de, Ermeni tarihçilerin de ortaya koyduk-
lar› bir gerçektir. 

Öncelikle, Do¤u Anadolu topraklar›n›n Ermeni anayurdu oldu¤u id-
dias› tarihi gerçekleri yans›tmamaktad›r. Ermenilerin bir zamanlar toplu
olarak oturduklar› bölge, tarihin kaydetti¤i dönemlerde MÖ 521'den
344'e kadar bir Pers vilâyeti, 344'den 215'e kadar Makedonya ‹mparator-
lu¤unun bir parças›, daha sonra s›ras›yla Selefkitlere tâbi bir vilâyet, Ro-
ma ‹mparatorlu¤u ile Partlar aras›nda s›k s›k el de¤ifltiren bir bölge, Sa-
sani vilâyeti, daha sonra da bir Bizans vilâyeti olmufltur. Bu topraklar›n
7. yüzy›l sonlar›ndan itibaren sahibi Emevilerdir. Onlardan sonra 10.
yüzy›l sonlar›na kadar Abbasilerin elinde kalm›fl, 10. yüzy›l›n sonlar›na
do¤ru Anadolu'nun tamam›na Bizans ‹mparatorlu¤u yeniden hakim ol-
mufltur. 10. yüzy›ldan itibaren de bölgeye Türkler gelmifllerdir. Ermeni-
ler çok eski tarihlerden beri bölgede varl›¤› devam eden, medeni ve ka-
dim bir millettir. Ancak tarih boyunca çeflitli egemenlikler alt›nda yafla-
m›fl, hiçbir zaman ba¤›ms›z ve sürekli bir devlete sahip olamam›fllard›r.
Dolay›s›yla Do¤u Anadolu'nun bir Ermeni anayurdu oldu¤u iddias› ger-
çeklerle örtüflmemektedir. Bu husus Ermeni tarihçi Kevork Aslan'›n flu
sözleriyle de do¤rulanmaktad›r:

"Ermeniler derebeylikler halinde yaflam›fllard›r. Birbirlerine vatan hisle-
riyle ba¤l› de¤ildirler. Aralar›nda siyasi ba¤lar yoktur. Yaln›zca yaflad›k-
lar› derebeyliklere ba¤l›d›rlar. Vatanseverlikleri de bu nedenle bölgesel-
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dir. Birbirleriyle ba¤lar›n› siyasi iliflkiler de¤il, dilleri ve dinleri olufltu-
rur."(1) 

Ermeniler en büyük zulmü Bizans ‹mparatorlu¤unun yönetimi alt›n-
da yaflarken görmüfllerdir. Bu konu tarihçiler taraf›ndan da s›kça dile ge-
tirilmifltir. Ünlü Ermeni tarihçisi ve ayn› zamanda Urfal› olan Mateos hal-
k›n buralardan sürüldü¤ünü, evlerinden ç›kar›ld›klar›n› ifade etmekte-
dir. Mateos "‹ki y›l sonra (993-994) büyük Roma dükü, büyük bir ordu ile be-
raber Ermenilere karfl› yürüdü, Hristiyanlar›n üzerine at›l›p onlar› k›l›çtan ge-
çirdi ve esaret alt›na ald›. O, zehirli bir y›lan gibi her yere ölüm götürdü ve böy-
lelikle, dinsiz milletlerin yerini tutmufl oldu" sözleriyle Bizansl›lar›n Ermeni
halk›na karfl› uygulad›¤› fliddeti dile getirmifltir. 

10. yüzy›l Bizans yönetiminde iç kar›fl›kl›klar›n yafland›¤› ve istikra-
r›n bozuldu¤u bir dönemdir. ‹flte bu kar›fl›k dönem içinde Selçuklular
Anadolu topraklar›na girmifllerdir. 26 A¤ustos 1071 tarihinde, Malazgirt
yak›n›nda, Van Gölü'ne yak›n bir yerde Bizans ‹mparatorunun ordusunu
bozguna u¤ratan Alparslan sayesinde Türkler Anadolu'ya ad›m atm›fl ve
Ermenilerin çok büyük sevinç gösterileriyle karfl›lanm›flt›r. Tarihçi Mate-
os Selçuklular›n Ermenilere karfl› tavr›n› "Melikflah'›n kalbi H›ristiyanlara
karfl› flefkat ve iyilikle doluydu. ‹sa'n›n evlatlar›na çok iyi davrand›. Ermeni hal-
k›na refah, bar›fl ve mutluluk getirdi" sözleriyle ifade ediyordu.(2) Mateos,
Sultan K›l›ç Aslan'›n ölümünden sonra ise flunlar› yazm›flt›r:

"K›l›ç Aslan'›n ölümü H›ristiyanlar› yasa bo¤mufltur. Zira bu Sultan yük-
sek karakterli ve hay›rsever bir insand›."

Yukar›daki ifadelerden de aç›kça anlafl›ld›¤› gibi Selçuklu Türkleri,
Ermenilere çok büyük bir hoflgörü göstermifl, onlar›n dinlerini, törelerini
ve sosyal yaflant›lar›n› korumalar›n› sa¤lam›flt›r. Bu anlay›fl, Anadolu Sel-
çuklular› döneminde de devam etmifltir. Ermeni tarihçi Asoghik'in "Er-
meniler Bizans'a olan düflmanl›klar› nedeniyle, Türklerin Anadolu'ya gelmesi-
ne sevinmifller, hatta Türklere yard›m etmifllerdir" fleklindeki sözleri bu ger-
çe¤i do¤rulamaktad›r. 

Selçuklular›n ilerledi¤i topraklar, üzerinde di¤er kavimlerin yan› s›ra
Ermenilerin de yaflad›klar› Bizans topraklar›d›r. Yani Selçuklular herhan-
gi bir Ermeni devletine ya da prensli¤ine karfl› savaflmam›fl, onlar›n top-
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raklar›n› ele geçirmemifl, karfl›lar›nda düflman olarak sadece Bizansl›lar›
görmüfllerdir. Bunun d›fl›nda öne sürülecek her türlü iddia tarihi gerçek-
ler karfl›s›nda yaflayamayacakt›r. Üstelik tarih, Ermenilerin Bizans zul-
müne karfl› Selçuklular›n yan›nda yer ald›klar›n›, onlara yard›m ettikle-
rini ortaya koymaktad›r. Ortada Türk-Ermeni çat›flmas› de¤il, as›rlar sü-
recek olan bir kardefllik yolunda at›lan ilk ad›mlar vard›r. 

Ermeniler Osmanl› Topraklar›nda Arad›klar› Hoflgörüyü,
Güvenli¤i ve Bar›fl› Bulmufllard›r
Ermeniler, Osmanl› Devleti'nin ilk kurulufl y›llar›nda baz› küçük dev-

let ve beyliklere ba¤l› bir flekilde hayatlar›n› devam ettiriyorlard›. Os-
manl›larla ilk iliflkileri ise Osman Gazi döneminde bafllam›flt›r. Osman
Gazi 1324 y›l›nda Bursa'y› merkez yapt›ktan sonra, Kütahya'da yaflayan
Ermenileri ve ruhani reislerini buraya nakletmifltir. Bu güçlü iliflki Os-
manl› ‹mparatorlu¤unun son dönemlerine kadar hiçbir kesintiye u¤ra-
madan devam etmifltir. Özellikle de Fatih Sultan Mehmet'in 1453 y›l›nda
‹stanbul'u almas›yla bafllayan dönem, Ermeniler için adeta bir alt›n ça¤
olmufltur. 

Fatih Sultan Mehmet kendi talebi ile Ermenilerin Bursa'daki ruhani
reisi Hovakim'i ‹stanbul'a getirtmifl, Rum Patrikli¤i'nin yan›nda, bir de
Ermeni Patrikli¤i'ni 1461'de kurdurmufltur. Patrik, padiflah›n ferman›yla
Ermeni cemaatinin lideri ilan edilmifl ve Ermeniler tamamen onun yöne-
timine b›rak›lm›flt›r. Bu dönemden sonra çeflitli ülkelerden ‹stanbul'a bü-
yük bir Ermeni göçü yaflanm›fl, ‹stanbul'da güçlü bir Ermeni toplulu¤u
oluflmufltur. Yavuz Sultan Selim'in Güney Kafkasya ve Do¤u Anadolu'yu
fethetmesiyle birlikte, buradaki Ermeniler de ‹stanbul'daki cemaatin
bünyesine dahil olmufl, ‹stanbul Patrikli¤i'ne ba¤lanm›fllard›r. Osmanl›
yönetimi boyunca Ermeniler dinsel, siyasal, ekonomik ve kültürel aç›dan
çok büyük bir özgürlük yaflam›fllard›r. 

Bu büyük hoflgörü ve iyi niyet Fatih Sultan Mehmet'ten sonra da de-
vam etmifltir. Di¤er gayrimüslim topluluklar›n oldu¤u gibi, Ermenilerin
de dini ve toplumsal ifllerine kesinlikle kar›fl›lmam›flt›r. Ermeniler gerek
yönetimde, gerek sanat alan›nda, gerekse ticari hayatta çok önemli bir
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yer edinmifller ve toplumun en müreffeh s›n›f› haline gelmifllerdir. Os-
manl› Devleti'ne sadakatleri, güvenilir olmalar›, iyi niyetli tav›rlar›, Türk
adetlerini benimsemeleri, hatta iyi Türkçe konuflmalar›, Ermenilerin
devlete ait resmi veya özel ifllere atanmalar›na sebep olmufltur. Ermeni-
lerin Osmanl› yönetiminden memnuniyetleri 2 y›l önce, yani Osman-
l›'n›n 700. kurulufl y›l›nda, ‹stanbul Ermeni Patrikhanesi 538. do¤um gü-
nü kutlan›rken de çeflitli flekillerde ifade edilmifltir. Türkiye Ermenileri-
nin 84. Patri¤i II. Mesrob bu törenler çerçevesinde 22 May›s 1999 tarihin-
de yap›lan bir törende duygular›n› flu flekilde ifade etmiflti:

"… Fatih Sultan Mehmet'in ‹stanbul'u fethinden sekiz y›l sonra, 1461'de
Bat› Anadolu'daki Ermeni Episkoposlu¤unu ç›kard›¤› bir fermanla ‹stan-
bul Patrikli¤i'ne dönüfltürmesi Fatih'in ve Osmanl› Sultanlar›n›n gelecek
vizyonu ve di¤er dinlere gösterdi¤i hoflgörünün çok aç›k bir örne¤idir.
Tarihte bir dine mensup bir hükümdar›n baflka bir dinin üyeleri için ru-
hani riyaset makam› tesis etmesi, ne Fatih'ten önce, ne de sonra görül-
dü… Yeni bir biny›la girerken dünyada yaflanan gerginlikleri, özellikle
yak›n çevremizdeki savafl ortam›n› gözönünde bulunduracak olursak,
538 y›l önce gerçekleflen bu olay›n de¤erini, dinler ve kültürler aras› hofl-
görünün önemini, san›yorum daha iyi kavrayabiliriz…"

Patrik II. Mesrob'un bu sözleri asl›nda Türk-Ermeni iliflkilerinin ger-
çek boyutunu da gözler önüne sermesi bak›m›ndan çok önemlidir. Çün-
kü gerçekten de Osmanl› hoflgörüsü dünyada efli benzeri olmayan, ça¤-
lar üstü bir yaklafl›m› ifade etmektedir.

Ermeni Sorunu Rusya ve ‹ngiltere'nin Tahrik ve
Vaatleriyle Ortaya Ç›km›flt›r

Selçuklu ve Osmanl› yönetiminin Ermenilere karfl› hoflgörülü tutu-
munu dikkatle inceleyen bir kifli, bugün oluflan gerilim karfl›s›nda do¤al
olarak flaflk›nl›¤a düfler. Gerçekte ise bu gerilim, yaz›n›n bafllar›nda da
ifade etti¤imiz gibi kimi ülkelerin bilinçli k›flk›rtmalar› ve sahte vaatleri
sonucunda ortaya ç›km›fl, zaman içinde geliflmifl ve bugünkü halini al-
m›flt›r. 

Ermeni Sorununun ilk ortaya ç›k›fl› Osmanl› devletinin zay›flamas›y-
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la ayn› tarihlere rastlar. 1877-1878 y›llar›ndaki Rus harbini Osmanl›'n›n
kaybetmesinin ard›ndan, Trabzon'a kadar olan bölge Rusya'n›n yöneti-
mine geçmifltir. O döneme kadar Osmanl› tebaas› olan ve huzur içinde
hayatlar›n› devam ettiren Ermeniler, ba¤›ms›z bir devlet kurma vaatle-
riyle kand›r›lm›fl ve Rus askerleriyle iflbirli¤ine girip, Türklere karfl› sa-
vaflm›fllard›r. Dolay›s›yla bu dönemden sonra Rus-Ermeni iliflkileri,
Türk-Ermeni iliflkileri üzerinde belirleyici bir rol oynam›flt›r. 

Osmanl› Devleti'nin zay›flamas› d›flar›dan yap›lan müdahaleleri de
art›rm›flt›r. Osmanl› topraklar›n› kendi aralar›nda paylaflma niyetinde
olan ‹ngiltere, Fransa gibi ülkeler, imparatorluk içine soktuklar› provoka-
törler vas›tas›yla Ermenileri Türk toplumundan uzaklaflt›rmaya çabala-
m›fllard›r. Bu çabalar zaman içinde sonuç vermifl, oluflturan teflkilat ve
komiteler, Ermeni cemaatini Türk toplumundan yavafl yavafl koparm›fl-
t›r. Ç›kar›lan isyan hareketlerinde iki toplum da çok fazla kay›p vermifl,
iki kardefl halk birbiriyle savafl›r hale gelmifltir. 

Ancak sorun 1. Dünya savafl› s›ras›nda Ermenilerin düflman taraf›n-
da yer almalar›yla daha da kal›c› hale gelmifltir. Y›llar boyunca Türklerle
ayn› cephede yer alan Ermeniler, ‹tilaf Devletleri'nin tahrik ve vaatleriy-
le y›llarca huzur içinde yaflad›klar› Osmanl› topraklar›n› düflmanla birlik
olup, parçalamaya giriflmifllerdir. Bu giriflimlerde Rusya çok önemli bir
rol oynam›flt›r. Çünkü Çarl›k Rusyas› Osmanl› Devleti'nin topraklar›n›
kendine geniflleme alan› olarak görmekte ve Osmanl› H›ristiyan cemaati-
ni kendi himayesi alt›na almay› hedeflemekteydi. Bu amaçla da gerek
Balkanlardan gerekse Kafkaslardan Osmanl› topraklar›na girmeye çal›fl-
m›flt›r. ‹ngiltere'de ayn› flekilde Do¤u Anadolu topraklar›n›n kendi kont-
rolünde kalmas›n› istemifltir.

Rusya ve ‹ngiltere'nin Do¤u Anadolu'daki ç›karlar› Ermeniler toplu-
munun Osmanl›lara karfl› kullan›lmas› üzerine kuruluydu. Bu gerçek flu
ana kadar pek çok Bat›l› ve Ermeni tarihçi taraf›ndan da dile getirilmifl-
tir. Ancak Osmanl› yönetiminden hiçbir flikayeti olmayan ve bar›fl içinde
yaflayan halk üzerinde bu giriflimler ilk bafllarda etkili olmam›fl, kurulan
teflkilatlar›n büyük bölümü zaman içinde yok olup gitmifltir. Osmanl›
topraklar› içinde baflar›l› olamay›nca, bu kez farkl› ülkelerde Ermenistan
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hayalini gerçeklefltirmek için teflkilatlar kurulmufltur. Bu komiteler d›fla-
r›dan ald›klar› destekle halk›n büyük bölümü üzerinde etkili olmay› ba-
flarm›fllard›r. Ermeni propagandas›n›n bugünkü önde gelen kiflilerinden
Louise Nalbantyan kurulan bu komitelerin amac›n› "Ermeni halk›n›n duy-
gular›n› harekete geçirmek için tahrik ve teröre ihtiyaç vard›. Halk düflmanlar›-
na karfl› k›flk›rt›lacak ve ayn› düflman›n misilleme faaliyetinde yararlan›lacak-
t›… Komite, Osmanl› hükümetini terörize etmeyi amaçl›yordu" fleklinde ta-
n›ml›yordu. (3) Yani Anadolu'da isyanlar ç›kartmak için yabanc› devlet-
ler taraf›ndan k›flk›rt›lan Ermeniler kendilerine yöntem olarak "terörü"
seçmifllerdi. Bu komitelerin kurulmas›n› takip eden y›llarda Anado-
lu'nun dört bir yan›nda isyanlar ç›kart›lm›flt›r. ‹syanlarda pek çok ma-
sum insan hayat›n› kaybetmifl, bu isyanlar nedeniyle Anadolu toprakla-
r›nda gerçek manada bir huzur sa¤lanamam›flt›r.

1. Dünya Savafl›'n›n bafllamas› Ermeni isyanc›lar taraf›ndan büyük bir
f›rsat olarak görülmüfltür. Savafl bafllamadan önce Osmanl› Devleti'nin
yan›nda yer alacaklar› vaadinde bulunan Ermeniler, k›sa süre sonra bu
vaadlerinden dönmüfllerdir. Rus devletinin saflar›nda yer alm›fl, Osman-
l›'ya karfl› savaflm›fllard›r. Taflnak komitesinin örgütüne verdi¤i flu tali-
mat Ermenilerin savafl s›ras›ndaki politikalar›n› çok iyi ifade etmektedir:

"Ruslar s›n›r› geçtiklerinde ve Osmanl› ordular› geri çekilmeye bafllad›k-
lar›nda her yerde isyanlar ç›kar›lmal›, Osmanl› ordular› bu suretle iki atefl
aras›na al›nmal›d›r. Osmanl› ordular›n›n ilerlemesi halinde ise Ermeni as-
kerler silahlar›yla birlikte k›talar›n› terk edecek ve çeteler teflkil edip, Rus-
larla birlefleceklerdir."(4)

Savafl bafllad›¤›nda tüm bu talimatlar uygulamaya geçmifl, Osmanl›
halk›na karfl› türlü sald›r›lar gerçeklefltirilmifltir. Sadece Türkler hedef
al›nmam›fl, Rumlar, Museviler ve bu politikay› desteklemeyen Ermenile-
re karfl› da sald›r›lar düzenlenmifltir. 

Bu s›rada Osmanl› devleti ‹ngiliz ve Frans›z ordular›yla türlü cephe-
lerde savaflmaktayd›. ‹syanlar›n devam etmesi ve Anadolu'nun giderek
daha da kar›flmas› üzerine Osmanl› hükümeti önce Ermeni Patri¤i, me-
buslar› ve önde gelenlerini ça¤›rarak Ermenilerin Müslümanlar› katlet-
meye devam etmeleri halinde gerekli önlemleri alaca¤›n› bildirmekle ye-
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tinmifltir. Ancak bu adaletli ve bar›flç›l tav›r bir sonuç vermeyince 24 Ni-
san 1915'de Osmanl› devleti, isyanlar› örgütleyen tüm Ermeni komitele-
rini kapatm›fl ve yöneticilerinden 235 kifliyi devlet aleyhinde faaliyette
bulunmak suçundan tutuklatm›flt›r. Bu kararla Osmanl› hükümeti ben-
zer tehlikelerle karfl›laflan tüm ülkelerin almakta tereddüt göstermeyece-
¤i bir önleme baflvurmufltur. Çünkü Osmanl› yönetimi, pek çok cephede
devam eden savaflta baflar›l› olman›n ancak içte huzurun ve birli¤in sa¤-
lanmas›yla mümkün olaca¤›n› biliyordu. Bu nedenlede savafl bölgeleri
yak›nlar›ndaki Ermenileri daha güneydeki Osmanl› topraklar›na, Suri-
ye'ye tehcir etmifltir.(5) Bu tehcir, bir soyk›r›m ya da bir katliam de¤il, gü-
venlik nedeniyle bir grubun baflka bir toprakta ikamete mecbur edilme-
si yönünde al›nm›fl bir tedbirdir. Düflmanla iflbirli¤i yapan ve ülkenin
birli¤ine zarar veren bir toplulu¤un zararl› faaliyetlerinin engellenmesi
amac›yla al›nm›fl son derece ak›lc› bir karard›r. Kald› ki Osmanl› devleti
bu tehcir esnas›nda Ermenilerin ma¤dur kalmamalar› için türlü tedbirler
alm›flt›r. Osmanl› Bakanlar Kurulu'nun 30 May›s 1915 tarihli karar› Os-
manl› yönetiminin adil ve merhametli yönetimini gözler önüne sermek-
teydi. Bu kararda, Ermeniler canlar›n›n ve mallar›n›n korunmas›n›, göç-
men ödene¤inden geçimlerini sa¤layabilmeleri için yard›m›n yap›lmas›-
n›, ihtiyaçlar›na göre mal ve toprak da¤›t›lmas›n›, hükümet taraf›ndan
evler yap›lmas›n›, alet ve techizat temin edilmesini, yiyecek ve di¤er ih-
tiyaçlar›n›n sa¤lanmas›n›, sa¤l›k durumlar›n›n hergün doktorlar taraf›n-
dan kontrol edilmesini, hasta, kad›n ve çocuklar›n trenle gönderilmesini
ve al›nmas› gereken daha pek çok önlemi bildiren emirler yay›nlam›flt›r.
Ayr›ca, tehcir s›ras›nda Ermenilere karfl› herhangi bir sald›r›da bulunan-
lar›n tevkif edilerek, Divan-› Harp Mahkemesine sevk edilmesi ve en a¤›r
flekilde cezaland›r›lmalar› karara ba¤lanm›flt›r. Ortaya ç›kan can kay›pla-
r› ise, savafl s›ras›ndaki çarp›flmalar, isyanlar› önleme giriflimleri ve gü-
nün koflullar› gözönünde bulundurularak de¤erlendirilmelidir. Çünkü
Türklerin 1000 y›ld›r süregelen hoflgörülü tutumlar› sözde soyk›r›m id-
dialar›n› daha en bafltan geçersiz hale getirmektedir. Bir soyk›r›m gerçek-
lefltirildi¤ini iddia etmek, tarihi gerçekleri sapt›rmakt›r. Bugün Ermenis-
tan'›n yapt›¤› da gerçekleri sapt›rmaktan baflka birfley de¤ildir.
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Ermenistan Devleti'nin Politikas›n› Kimler Yönlendiriyor?
Ermenistan SSCB'nin da¤›lmas›n›n ard›ndan, ba¤›ms›zl›¤›n› ilan

ederken ilerleyen y›llarda nas›l bir d›fl politika izleyece¤i konusunda da
ipuçlar› vermiflti. Gerek Egemenlik Bildir-
gesinde, gerekse anayasas›nda "Ermeni
soyk›r›m›" konusuna s›kça vurgu yap›l-
m›fl, Do¤u Anadolu bölgesine yönelik ni-
yetler aç›kça ifade edilmiflti. Bilindi¤i gibi
Türkiye, Sovyetler Birli¤i'nin da¤›lmas›n-
dan sonra kurulan tüm yeni cumhuriyet-
leri hemen tan›d›. Bunlar›n aras›nda Er-

menistan da vard›. Ancak Türk hükümeti Ermeni yönetiminin sergiledi-
¤i ters tutum nedeniyle bu ülkeyle ticari iliflkiye girmemeyi tercih etti.
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Y›l 1915: Diyarbak›r'da
yakalanan Ermeni
komitac›lar, silah ve
bombalar›yla (üstte). 

1915 ilkbahar›: Avrupa ve Amerika'daki ermeni lobilerinin örgüt-
ledi¤i ve Ruslar›n silahland›rd›¤› Ermeni çeteciler Van üzerine
yürüyorlar. (Foto¤raf dönemin Amerikan bas›n›nda yer alm›flt›r.)



Özellikle de Ter Petrosyan sonras› iktidara ge-
len Koçaryan'›n sertlik yanl›s› tutumu Türki-
ye'nin bu politikas›nda bir de¤ifliklik yapma-
mas›nda çok etkili oldu. 

Zaten Ermenilerin amac› Türk hükümeti
ile bir uzlaflma sa¤lamak de¤il, önce ABD'nin
daha sonra da Avrupa'n›n deste¤ini almakt›.
Bu nedenle de soyk›r›m iddias› konusundaki
propaganda ve lobi çal›flmalar› artarak devam
etti. ABD, Fransa ve ‹talya baflta olmak üzere

pek çok Avrupa ülkesinde bu konuda türlü giriflimler yap›ld›, pek çok
yöntem izlendi. ABD'de bu sene bafllatt›klar› ataklar›n› seçimlere denk
getirmeleri de bu yöntemlerden biriydi. Ermeniler
oy güçlerini kullanarak, Amerikan yönetimini zora
sokmaya çal›flt›lar. Ayn› flekilde Fransa'da seçimler
öncesinin seçilmesi ve tüm parlamenterlerin tasar›
aleyhinde konuflamayacak flekilde bask›ya al›nmala-
r› bir tesadüf de¤ildi. Bu faaliyetler diasporada olan
Ermeniler taraf›ndan yürütülse de, iflin arkas›nda
olan gerçekte Ermenistan yönetimidir.

Ermenistan Parlamentosu, 6 Aral›k 1989'da ald›¤›
bir kararla Türkiye ile Sovyetler Birli¤i aras›ndaki 16
Mart 1921 tarihli Kars Anlaflmas›n› feshetmifltir. Tür-
kiye ile Sovyetler Birli¤i ve bununla birlikte Türkiye
ile Ermenistan Cumhuriyeti aras›ndaki s›n›rlar› çizen bu anlaflman›n fes-
hi, Erivan'›n Türkiye ile halihaz›r s›n›rlar›n› tan›mak istemedi¤ine ve
toprak taleplerine zemin haz›rlad›¤›na iflaret etmektedir. Zaten gerek Ko-
çaryan gerekse di¤er Ermeni yöneticiler "Bat› Ermenistan'›n iflgal alt›nda
oldu¤unu " s›k s›k ifade ediyorlar. Ancak geçmiflte oldu¤u gibi bugün ya-
flananlar›n arkas›nda da Rusya'n›n varl›¤›n› asla görmezden gelmemek
gerekir. Çünkü bu bölgede yaflanan her türlü kar›fl›l›k, Rusya'n›n ç›kar›-
na olmaktad›r. Rusya Kafkasya'da güçlü bir istikrar› ve sorunlar›n halli-
ni kesinlikle istememektedir. Sorunlar›n devam› Moskova'n›n bölgedeki
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nüfuzunu muhafaza etmesine imkan vermektedir. Olas› bir Türkiye-Er-
menistan yak›nlaflmas› Rusya'n›n Kafkasya"daki son kalesini kaybetme-
si demektir. Moskova'n›n böyle bir geliflmeye izin vermesi kesinlikle
mümkün de¤ildir. O nedenle Ermenistan cephesinden yap›lan her olum-
suz giriflimin, düflmanca yaklafl›m›n alt›nda ayn› Osmanl› Devleti'nin
son y›llar›nda oldu¤u gibi Rusya'n›n izlerini aramak gerekir. 

Sorun Ermeni ve Türk halklar› aras›nda yaflanan bir sorun de¤il, çe-
flitli ülkelerin ulusal ç›karlar› çevresinde dolaflan bir ç›kmaz halini alm›fl-
t›r. Yukar›da da ifade etti¤imiz gibi, Türkiye Ermenilerinin tasar› karfl›-
s›ndaki Türk yanl›s› tutumu bu gerçe¤i aç›kça ortaya koymaktad›r. Nite-
kim Frans›z Senatosu'nda ç›kan karardan sonra da Türk Ermenileri tara-
f›ndan yap›lan aç›klamalarda, bu konunun baz› ülkeler taraf›ndan bir si-
yasi bask› arac› olarak kullan›lmas›ndan duyulan s›k›nt› dile getirilmifl-
tir. 

Fransa'da Ermenilerin Soyk›r›ma U¤ramad›klar›n›
Söylemek Art›k Suç!
18 Ocak 2000 tarihindeki oylama ile Fransa Milli Meclisi'nin Ermeni

tasar›s›n› kabul etmesi, aylard›r yap›lan tart›flmalar›n ciddiyetini ortaya
koydu. Her ne kadar Frans›z yönetimi taraf›ndan yap›lan aç›klamalarda
"bu yasan›n sadece tarihi bir gerçe¤i ortaya koymak amac›yla yap›ld›-
¤›, herhangi bir yapt›r›m›n›n olmayaca¤›" ifade edilse de, bunun ger-
çekte maksatl› bir politika oldu¤u aç›kt›r. Bundan bir süre önce kendi va-
tanlar›n›n ba¤›ms›zl›¤›n› isteyen Cezayir halk›na karfl› yapt›klar› sistem-
li soyk›r›m›n incelenmesini "tarihçilere b›rakma" karar› alan Frans›z Dev-
leti'nin, Ermeni sorunu konusundaki tavr›, samimiyetsizli¤ini ve tarihi
kayg›dan ne kadar uzak oldu¤unu aç›kça ortaya koymaktad›r. 

Gerçekte ise al›nan karar, Ermeni Sorunu aç›s›ndan bir dönüm nokta-
s› teflkil etmektedir. Çünkü bu tasar› art›k yasalaflm›flt›r ve geri dönüflü
pek mümkün de¤ildir. E¤er Devlet Baflkan› Chirac konuyu Anayasa
Mahkemesi'ne götürmez ve hemen imzalarsa kanun hemen ifllemeye ve
talepler arka arkaya gelmeye bafllayacakt›r. Götürse de, -ki bu çok düflük
bir ihtimaldir- mahkemenin geri çevirmesi ihtimali neredeyse yok gibi-
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dir. ''Fransa, 1915'te Ermenilerin maruz kald›¤› soyk›r›m›n› tan›r'' ifa-
desinin yer ald›¤› bu tasar›n›n oy birli¤iyle kabul edilmesinin ard›ndan
tüm milletvekillerinin aya¤a kalk›p, alk›fllarla tasar›y› desteklemeleri ve
yap›lan tüm konuflmalar›n tasar›y› destekler yönde olmas› da bunu orta-
ya koymaktad›r. 

Bu karar›n bir baflka önemli yönü ise bundan sonra yaflanacaklar için
bir bafllang›ç teflkil etmesidir. Avrupa Parlamentosu'nda da Türkiye aley-
hine kararlar ç›kmak üzeredir. Ayn› flekilde Amerika'n›n farkl› eyaletle-
rinden benzer tasar›larla ilgili haberler gelmektedir. Fransa'dan sonra
baflka ülkelerin parlamentolar›nda da muhtemelen benzer tasar›lar tart›-
fl›lacakt›r, kanunlaflacakt›r. Bunlar›n arkas›ndan tazminat talepleri ve da-
ha farkl› talepler birbirini takip edecektir.

Ancak tasar›n›n kabul edilmesini herfleyin sonu fleklinde de¤erlendi-
rilmek ve Türkiye'nin tezini aç›klamaktan vazgeçmek çok yanl›fl bir tu-
tumdur. Zaten tasar›n›n kabul edilmesinin hemen ard›ndan hükümetin
dile getirdi¤i yapt›r›mlar da bu yönde önemli ad›mlar at›laca¤›n› ortaya
koymaktad›r. Üstelik bu karar hiçkimse aç›s›ndan bir sürpriz olmam›flt›r.
Gerek siyasi çevreler gerekse akademisyenler taraf›ndan aylard›r bekle-
nen bir karard›r. 

Bu noktadan sonra önemli olan fley, bu yasan›n ve bundan sonra bi-
rer birer ortaya ç›kan tasar›lar›n bir siyasi ve ekonomik yapt›r›m arac›
olarak kullanmas›n›n engellenmesidir. Öte yandan, dünya çap›nda yap›-
lacak kapsaml› bir kampanya, Osmanl› arflivleriyle desteklenen güçlü bir
dosya, gerçekleri tarafs›z bir flekilde ortaya koyan belgesel çal›flmalar›
Türk hükümetinin bu güçlü tezini anlat›rken en çok ihtiyaç duyaca¤›
malzemelerdir. Olay s›cakl›¤›n› korurken yap›lan aç›klamalardaki karar-
l› tutumun devam ettirilmesi son derece önemlidir. 

Bat›l› ülkelere Osmanl› gerçe¤inin delilleriyle anlat›lmas› önümüzde-
ki y›llarda tasar›n›n farkl› flekillerde ve farkl› ülkeler taraf›ndan günde-
me gelmesini flimdiden engelleyecektir. Devlet-i Ali Osmaniye hakimiye-
tinde as›rlar boyunca huzur içinde yaflayan kardefl Ermeni ve Türk halk-
lar›n›n tekrar ayn› kardeflli¤i sa¤lamamas› için hiçbir engel yoktur. Yeter
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ki gerçekler tüm aç›kl›¤›yla dünyaya anlat›ls›n ve karfl›l›kl› hoflgörü için
gereken ad›mlar at›ls›n!

(1) ASLAN, Kevork; L'Arménie et les Arméniens, istanbul, 1914
(2) Urfal› Mateos, (Mathieu d'Edesse), Chronicles, No:129
(3) Nalbantyan, Louise, Armenian-Revolutionary Movement, University of California

Press, 1963, s. 110-111
(4) Mehmet Hocao¤lu, Tarihte Ermeni Mezalimi ve Ermeniler, ‹stanbul, 1976, s. 570-

571
(5) Dokuz Soru ve Cevapta Ermeni Sorun, D›fl Politika Enstitüsü, Ankara 1989, s.23
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ER‹TREL‹ MÜSLÜMANLARIN 
ZOR GÜNLER‹

Ocak 2001

O smanl› döneminde Türk-‹slam medeniyetinin ›fl›¤›yla ayd›nlanan
üç k›tada huzuru, adaleti, hoflgörü ve bar›fl› yaflayan dünya bu-

gün aradan geçen onca y›la ra¤men hala sükuneti yakalayabilmifl de¤il.
Türk Milleti'nin infla etmifl oldu¤u adaletin ve bar›fl›n yerine bugün dün-
yan›n dört bir yan›nda insanlar› ac›, s›k›nt› ve gözyafl› içinde yaflamaya
mahkum eden zalim bir düzen hakimiyetini sürdürmekte. Üstelik so¤uk
savafl›n sona ermesiyle birlikte yeni bir flekil alan bu düzen, ‹slam'› ve
Müslüman halklar› kendisine karfl› bir tehdit unsuru olarak belirlemifl du-
rumda. ‹flte bu nedenle Asya'da, Balkanlar'da, Ortado¤u'da, Kafkasya'da
ve Afrika'da Müslüman halklara karfl› izlenen bask›c› ve yok edici politi-
kalar yüzbinlerce insan›n yurdundan sürülmesi, kad›nlar, yafll›lar ve ço-
cuklar baflta olmak üzere yüz binlerce masum insan›n ölümü ve belki
yüzbinlercesinin de sürülmesi ve bask› görmesiyle neticelendi. 

Savafl ve kargaflalar Afrika'da da hiç h›z›n› kaybetmeden on y›llard›r
devam etmektedir. Önceleri sömürgeci güçlerin iflgalleri alt›nda ezilen
Afrika, bu güçlerin topraklar›ndan çekilirken çizdikleri suni s›n›rlar ne-
ticesinde 50-60 y›l› aflk›n bir süredir de s›n›r çat›flmalar› ve savafllar›n
pençesinden kurtulamamaktad›r. Do¤al yap›s› gere¤i çok farkl› kültür,
dil ve etnik kökene ba¤l› farkl› kabilelerden oluflan Afrika halk› bir yan-
dan 19. ve 20. yüzy›lda masa bafl›nda çizilen s›n›rlar›n neden oldu¤u sa-
vafllarla mücadele ederken, öte yandan da ekonomik ve maddi s›k›nt›la-
ra boyun e¤mek durumunda kalmaktad›r. Afrika'n›n bu mazlum nüfusu



içinde çok say›da Müslüman halk da bulunmaktad›r. 
Müslümanlar›n çekti¤i ac›lar›n kayna¤› ise sadece ekonomik s›k›nt›-

lar de¤ildir. Onlar›n ac›lar›n›n belki de en büyük nedeni, mevcut siyasi
sistemlerin kendileri için belirledi¤i modeldir. Sömürgeci güçlerin ard›n-
dan yaklafl›k 60 y›ld›r faflist veya Marksist diktatörlerin yönetimleri alt›n-
da bulunan Afrika devletleri, müteffiklerinin de yönlendirmeleriyle
Müslümanlara karfl› sistemli bir sindirme politikas› izlemifllerdir ve hala
da izlemektedirler.

Eritre
Bu politikalar neticesinde aral›ks›z savafl ve kargaflan›n yafland›¤›

yerlerden birisi, 16. yüzy›l›n ortalar›ndan itibaren yaklafl›k 2 as›r Osman-
l› yönetiminde kalm›fl olan Eritre'dir. Halk›n›n % 70'i Müslüman olan
Eritre, ancak 1993 y›l›nda ba¤›ms›zl›¤›n› kazanabilmifltir. 

Bugün Eritre'nin Devlet Baflkan› olan Issayas Afawor-
qi ile yine bugün Etiyopya'n›n Devlet Baflkan› olan Meles
Zenavi, y›llarca Etiyopya halk›na kan kusturan diktatör
Mengistu'ya karfl› birlikte savaflm›fl ve bu zalim diktatö-
rü yerinden etmeyi baflarm›fllard›. Diktatör Mengis-
tu'nun ard›ndan yönetime geçen Meles Zenavi, Eritre
halk›n›n ba¤›ms›zl›k iste¤i karfl›s›nda fazla dayanama-
m›fl ve 25 Nisan 1993'de gerçeklefltirilen halk oylamas›
neticesinde Eritre Etiyopya'dan ayr›lm›flt›. Eritre'nin Etiyopya'dan ayr›l-
mas›yla birlikte Issayas Afaworqi yeni lider olarak ortaya ç›kt›. Ancak
Afaworqi'nin Devlet Baflkan› s›fat›yla Eritre'nin bafl›na geçmesi hem iç
hem de d›fl politikada ciddi sorunlar oluflturdu. Uygula-
malar›yla diktatör Mengistu'yu aratmayan Afaworqi
tüm ülke çap›nda büyük bir terör estirmeye bafllad›.
Hem Devlet Baflkan› hem de Parlamento Baflkanl›¤›'n›
üstlenmifl olan Afaworqi'nin bask›s›, Eritre muhalefetini
silahl› mücadeleye sevk etti. Bu yüzden özellikle ülkenin
da¤l›k kesimlerinde halen muhalefet güçleriyle Eritre as-
kerleri aras›nda yo¤un çat›flmalar yaflanmaktad›r.
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Afaworqi döneminde özellikle Müslüman halka karfl› yap›lan zulüm
de had safhaya ç›kt›. Yarg›s›z infazlar, sorgusuz sualsiz gerçeklefltirilen
idamlar birbirini izledi. ‹slami okullar kapat›ld›, camiler y›k›ld›, Arapça
resmi dil olmaktan ç›kar›ld›, yüzbinlerce insan evini terkedip komflu ül-
ke Sudan'a s›¤›nd›. Üstelik yönetimi elefltirmeye kalk›flan herkes de Afa-
worqi'nin teröründen nasibini ald›. 

Peki Afaworqi, yönetimi boyunca kendi vatandafllar›na karfl› izledi¤i
zalim politikay› komflular›na karfl› izledi¤i mütecaviz politikalarla da
destekleyen, Eritre'yi komflular› Yemen ve Cibuti ile savafl›n efli¤ine geti-
ren ve di¤er bir komflusu olan Sudan'a karfl› düflmanca bir politika izle-
mesini sa¤layan bu gücü nereden buluyordu? 

Üstelik bu güç Afaworqi'ye öyle bir cesaret vermiflti ki bu hasmane
politikay›, siyasi ve stratejik pek çok ortak politikas› bulunan Etiyop-
ya'ya karfl› da kullanm›fl ve Etiyopya topraklar›n› iflgal etmiflti. Bu iflgal,
18 Haziran 2000 tarihinde imzalanan ateflkes anlaflmas›na kadar yüzbin-
lerce insan›n evsiz ve yurtsuz kalmas›na, on binlercesinin ölümüne, uy-
gulanan ekonomik ambargolar neticesinde de binlercesinin açl›k s›n›r›n-
da yaflamas›na neden oldu. 

Dünya siyasetini yak›ndan takip eden herkes, bu kadar çok karmafla
ve kargafla olan bir bölgede birtak›m ola¤anüstü geliflmeler oldu¤unu
kolayl›kla tahmin edebilir. ‹flte hem yukar›daki sorunun cevab›n› verebil-
mek, hem bu bölgedeki ola¤anüstülüklerin ard›ndaki etkenleri bulabil-
mek, hem de bu k›tan›n Müslümanlar› üzerinde kimin ne planlar› oldu-
¤unu daha iyi anlayabilmek için Eritre'nin yak›n tarihine k›saca bir göz
atmakta fayda vard›r. 

Afrika'n›n Stratejik Noktas› Eritre
Etiyopya'n›n kuzeyinde, Afrika'n›n Asya'ya en çok yak›nlaflt›¤› Bab-

ül Mendep Bo¤az›'na kadar olan k›y› boyunca uzanan bir ülkedir Eritre.
Afrika boynuzunda binlerce y›ld›r ticari ve askeri olarak önemli bir nok-
tad›r. Koloni Afrikas›'n›n ço¤u gibi, bu ülke de yerli halklar›n r›zas›na ba-
k›lmadan, sömürgeci Avrupal› güçlerin kendi aralar›nda paylafl›mlar›yla
ortaya ç›km›flt›r. 
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Eritre'yi elinde tutan güç
K›z›ldeniz'in güney giriflini do-
lay›s›yla Akdeniz'den Hint Ok-
yanusu'na yap›lan tüm ç›k›flla-
r› da kontrol alt›na alm›fl olur.
Tüm bunlar›n yan›s›ra Etiyop-
ya için ise Eritre bir anlamda
denizlere aç›lan liman konu-
mundad›r. 

‹flte Eritre'nin sahip oldu¤u
bu stratejik önem nedeniyle,
‹ngilizler II. Dünya Savafl› es-
nas›nda Amerika'ya Eritre'nin
haberleflme üssünü kiralam›fl-
lar ve ABD Etiyopya ile aras›n-
daki bir savunma sözleflmesine dayanarak 25 y›l boyunca buray› kullan-
m›flt›r. Buras› dünyan›n en önemli haberleflme üslerinden birisidir ve Ko-
re Savafl› boyunca Washington'a haber ak›fl›nda çok önemli rol oynam›fl-
t›r. Mevcut stratejik öneminin yan› s›ra sahip oldu¤u alt›n kaynaklar› ve
mineraller, olmas› muhtemel petrol ve gaz kaynaklar› da (halen Eritre K›-
z›l Denizi'nde pertol arama çal›flmalar› devam etmektedir) belli odakla-
r›n gözünde Eritre'yi daha da de¤erli hale getirmektedir. 

Eritreli Müslümanlar›n Mücadelesi
II. Dünya Savafl› öncesinde nüfusu 1 milyon olan Eritre'nin flimdiki

nüfusu bat›l› kaynaklara göre 2.5 milyon, bölgede faaliyet gösteren dire-
nifl örgütlerine göre ise 3.5 milyondur. Ve bu nüfusun büyük bölümünü
de Müslümanlar oluflturmaktad›r. Osmanl› yönetiminden kopar›ld›ktan
sonra ‹talya taraf›ndan iflgal edilen Eritre, 1952'de Birleflmifl Milletler ka-
rar› ile Etiyopya ile birleflik bir federe devlet haline gelmifl ancak halk ta-
raf›ndan kabul görmeyen bu durum genifl halk ayaklanmalar› ile netice-
lenmifltir. 14 Kas›m 1962'de ise Etiyopya'daki iç kar›fl›kl›klar› bahane
eden ‹mparator Haile Selassie Eritre'yi Etiyopya topraklar›na katt›¤›n›
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ilan etti. Selassie dönemiyle birlikte Müslümanlara
karfl› büyük bir bask› ve iflkence politikas› bafllat›ld›,
Etiyopya rejimine karfl› koyan pek çok Müslüman
katledildi. 

Etiyopya'n›n fliddet ve terör uygulamalar›n›n
neticesi olarak 1967'den 70'lerin bafl›na dek yüzbin-
lerce Eritreli yurtlar›ndan sürüldü. Tarihin en kala-
bal›k mülteci gruplar›ndan birini oluflturan bu in-
sanlar kad›n, çocuk, yafll› demeden ölüme terkedil-
diler. Bu durumu, yönetimin uygulad›¤› yanl›fl ta-

r›m politikalar› sonucu 200 bine yak›n insan›n da k›tl›ktan ölmesi izledi.
Tüm bu geliflmeler neticesinde Haile Selaisse yönetimi 1974'de yap›lan
bir darbe ile devrildi. Yönetimi Marksist görüfle sahip bir cuntan›n ele
geçirmesi Müslümanlar aç›s›ndan herhangi bir de¤iflikli¤e neden olma-
d›. Faflist bir diktatörlü¤ün yerine Marksist bir diktatörlük kurulmufltu.
Müslümanlar için yine bask›, yine iflkence, yine gözalt›lar, yine zorluk ve
s›k›nt›lar söz konusu idi. 

Haile Selassie'nin halefi Marksist Mengistu, yönetimi boyunca tam
anlam›yla fliddet yanl›s› bir politika izledi. Sadece kendisine muhalif
olan görüflü yok etmekle kalmad›, yönetimde kald›¤› 17 y›l içerisinde ül-
ke nüfusunun da büyük bir ço¤unlu¤unu yok etti. Genel olarak tüm ül-
ke üzerinde terör uygulayan Mengistu da bölgede süregelen anti-islami
çizgiyi devam ettirdi. Mengistu'nun 17 y›l süren Marksist yönetimi es-
nas›nda 10 bin cami y›k›ld›, bölge halk›ndan yaklafl›k 500 bin kifli çare-
yi Sudan'a s›¤›nmakta buldu. Ayn› say›da bir baflka Müslüman grup için
ise tek kurtulufl yolu Somali'ye s›¤›nmak oldu. May›s 1991'de Etiyopya
yönetimi bir kez daha el de¤ifltirdi, ancak Mengistu'nun geride b›rakt›¤›
bilanço oldukça a¤›rd›. 60 bin çocuk sakat ve 45 bin çocuk da ana-baba-
s›z kalm›flt›, 750 bin mülteci vard› ve bunlar›n 500 bini Sudan'da açl›k s›-
n›r›nda yaflamaktayd›, nüfusun % 80'i g›da yard›m›na muhtaçt›, 48 bin
kifliye bir doktor düflmekteydi ve ülkede ortalama yaflam süresi 46 y›l idi. 

Haile Selaisse
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Eritre'de ‹srail Gölgesi

Tüm sosyo-ekonomik ve jeo-stratejik önemine ra¤men bugün hala
dünyan›n en yoksul bölgelerinden biri olan bu topraklarda y›llard›r kar-
gafla, anarfli, çat›flma ve savafllar›n dinmek bilmemesi do¤al olarak ya-
banc› güçlerin, özellikle de dünya politikas›n› belirleyen ABD ve ‹srail'in,
bu bölge için stratejisi nedir sorusunu akla getirmektedir. 

Bu, yerinde bir sorudur. Çünkü gerçekten de Eritre'de Müslümanlara
karfl› uygulanan zulmün arkas›nda, ‹srail'in ve bölgede ‹srail ç›karlar›n›
koruyan ABD'nin önemli bir rolü vard›r. 

Etiyopya ve Eritre'deki de¤iflen tüm rejimlerle ‹srail Devleti'ni ortak
paydada birlefltiren tek bir unsur olmufltur: Anti-‹slami çizgi. ‹srail, Or-
tado¤u'da zulüm, tecavüz ve bask› sayesinde kurdu¤u düzene karfl› en
ciddi tehlike olarak ‹slam'› görmektedir. Bu nedenledir ki Bosna Her-
sek'ten Filipinler'e, Türkistan'dan Eritre'ye kadar dünya Müslümanlar›-
n›n ezilmeye, bask› alt›na al›nmaya ve yok edilmeye çal›fl›ld›¤› her böl-
gede ‹srail'in parma¤› vard›r. ‹srail Hayfa Üniversitesi Profesörlerinden
Benjamin Beit-Hallahmi "The Israeli Connection: Who Israel Arms and Why"
(‹srail Ba¤lant›s›: ‹srail Kimi Neden Silahland›r›yor?) adl› kitab›nda, kendi
ülkesinin bu flekilde dünyan›n dört bir yan›na uzanan faaliyetlerini "‹s-
rail'in dünya savafl›" olarak yorumlamaktad›r. Üstelik ‹srail bu savaflta
Kudüs ‹brani Üniversitesi'nden Israel Shahak'›n sözleriyle, "‹srail, ‹sla-
mi düflmana karfl› giriflilecek olan savaflta Bat›'n›n öncülü¤ünü yap-
mak hedefindedir."(1)

‹srail'in, halen birisi Dahlak adalar›nda birisi de Sudan s›n›r›na yak›n
Mahel Agar da¤lar›nda olmak üzere Eritre'de stratejik olarak son derece
önemli iki üssü bulunmaktad›r. ‹srail'in Etiyopya ile s›cak iliflkiler kur-
mas› ise 1950'li y›llarda bafllam›flt›. 1952'de sivil ticaret iliflkileriyle baflla-
yan ‹srail-Etiyopya ittifak›, 1956'da bir ‹srail temsilcisinin ‹mparator Ha-
ile Selassie ve yard›mc›lar› ile görüflmeye bafllamas›yla birlikte en üst dü-
zeyde yürütülen bir diyalog haline gelmiflti. Bölgede radikal hareketleri
ve "hristiyan Etiyopyal›lara sald›ran ve baflkald›ran Müslümanlar› bas-
t›rmak" amac›yla ‹srail, Selassie yönetimine hem silah yard›m› yap›yor,
hem askeri istihbarat sa¤l›yor, hem de Selassie'nin ordusunu "halk hare-



MAKALELER -3-144

ketlerini bast›rma" konusunda e¤itiyordu. Prof. Hallahmi Etiyopya-‹sra-
il ittifak›n›n ideolojik temelini ise flu sözleri ile dile getiriyordu: 

"Bu ittifak›n arkas›nda yatan ideolojik temel, Etiyopyal›lar›n ‹sraillileri de
yine kendileri gibi 'tehditkar Müslüman denizinin ortas›nda kendi güçle-
rini korumaya çal›flan cesur bir halk' olarak görmeleriydi"(2)

Hallahmi'nin kitab›nda anlatt›¤›na göre Eritre'deki ayaklanmalar›
bast›rmak üzere Selassie taraf›ndan kurulmufl olan "Acil Durum Polisi"
adl› 3100 kiflilik bir kontrgerilla timi özel olarak ‹srail uzmanlar›n›n e¤i-
timinden geçmiflti. Hatta 1971'de General Haim Bar-Lev komutas›ndaki
askerlerin Etiyopya ziyaretinin ard›ndan, Etiyopya stratejik önemi ol-
dukça yüksek iki aday› –Halep ve Fat›ma adalar›- ‹srail donanmas›n›n
kullan›m›na açt›. 

Elbette Eritreli Müslümanlar da karfl› karfl›ya olduklar› ittifak› tan›-
yorlard›. Eritreli Müslüman güçlerin lideri Ebu Halid, 1970 Temmuz'un-
da kendisiyle yap›lan ve Türk bas›n›nda da yer alan bir röportajda bu
gerçe¤i flöyle dile getirmekteydi: 

"fiu anda Etiyopya ve ‹srail kader birli¤i etmifllerdir. Müslümanlar› bo-
¤azlayan Habefl askerlerini ‹srailli subaylar yetifltiriyorlar..."

Haziran 1967 savafl›, Akabe Körfezi'nin M›s›r taraf›ndan kapat›lmas›
bahanesiyle ç›km›flt›. ‹srail do¤u alemiyle yapt›¤› ticaretin kap›s› olan El-
yat Liman›'n› ve Akabe Körfezi'ni daima aç›k görmek ister. Biz Eritre'yi
ba¤›ms›zl›¤›na kavuflturursak K›z›ldeniz'in güneyinde Güney Yemen ile
birlikte bu su yolunu ‹srail'e kapatabiliriz. ‹flte ‹srail bu endifle ile Etiyop-
yal›lara yard›m ediyor. Amerika'da 6 milyon yahudi bu tezi destekliyor.
Halen Habefl ordusunda 400 yahudi subay bulunmaktad›r. Bizim üç bü-
yük düflman›m›z Habeflliler, ‹srailliler ve ABD'dedir." (Detayl› bilgi
için bak›n›z. Yeni Masonik Düzen, Harun Yahya)

Etiyopyal› komando ve kontrgerilla birliklerini e¤iten ‹srailli uzman-
lar Haile Selaisse'ye ülke içindeki iktidar›n› korumas› için de büyük des-
tek olmufllard›. ‹srail ordusu eski üst düzey yetkilisi General Matityahu
Peled'e göre, Addis Ababa'daki gizli polis üzerinde etki sahibi olan ‹sra-
il'li ajanlar sayesinde Haile Selaisse üç ayr› darbe girifliminden kurtul-
mufltu. Ancak 1974'de Selassie'yi devirmek amac›yla yap›lan Marksist
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darbeye karfl› ‹srail ajanlar› fazla bir müdahalede bulunmad›lar. Çünkü
yeni rejim de onlar›n istedi¤i standartlara uygun bir rejim, yani anti-‹sla-
mi bir rejim olacak ve Eritre Müslümanlar›na karfl› yürütülen savafl› de-
vam ettirecekti. Prof. Hallahmi'nin ifadesiyle, "Etiyopya ile ‹srail aras›n-
da devam eden iliflki, iki ülkenin bölgedeki ‹slami gruplara olan karfl›tl›-
¤›na dayan›yordu."(3)Nitekim Marksist Mengitsu döneminde de ‹srailli
uzmanlar›n Etiyopya topraklar›ndaki çal›flmalar› tüm h›z›yla devam etti.
‹srailli uzmanlar Etiyopyal› kontrgerilla timlerini e¤itti, Etiyopya rejimi-
ne silah sevkiyat› yapt›. Anti-‹slami temel üzerine oturtulan bu ittifak,
1990 y›l›nda ‹srail'in "ayr›l›kç› militanlara" karfl› kullan›lmas› için Etiyop-
ya rejimine misket bombalar› göndermesiyle daha güçlendi. 

Eritre'nin Kurulmas›, Zulmü Ortadan Kald›rmad›
1993 y›l›nda Assayi Afaworqi'nin liderli¤inde Eritre'nin ba¤›ms›zl›¤›-

n› ilan etmesi ilk planda Müslümanlar için olumlu bir geliflmeymifl gibi
görünse de, geçen zaman bu kanaatin ne kadar yanl›fl oldu¤unu göster-
di. Çünkü zalim Etiyopya diktatörleri gibi Afaworqi de ‹slam'a karfl›yd›
ve ‹srail'e s›rt›n› day›yordu. Nitekim dönemin ‹srail Baflbakan› Yitzhak
Rabin, Afaworqi'nin iktidar›n› ve Eritre'nin ba¤›ms›zl›¤›n› kazanmas›n›

Eritreli Müslümanlara karfl› katliamlar yürüten Etiyopya ordusu birlikleri
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"Eritre'de sad›k bir dost bulduk" sözleri ile halk›na müjdeliyordu. Afa-
worqi'de ‹srail'e duydu¤u sevgi ve dostlu¤un bir iflareti olarak, ba¤›m-
s›zl›¤›n ilan›yla birlikte ülkesinin kap›lar›n› siyonistlere sonuna kadar
aç›yordu. 

Nitekim bugün Sudan ve Yemen'e karfl› cephe alan Eritre, ayn› za-
manda ‹srail'in stratejik müteffiki haline de gelmifl durumdad›r. Ve hatta
Mossad ajanlar› bölge devletlerinden ülkelerine karfl› yönelebilecek her-
hangi sald›r› ihtimaline karfl› Eritre'yi kendilerine merkez üs durumuna
getirmifllerdir. Mossad ajanlar›n›n Eritre'yi kullanmas›n›n yan› s›ra ülke-
nin muhtelif yerlerine ‹srail askeri üslerinin yerleflmesine de müsaade
eden Afaworqi, siyonist yönetimden ald›¤› manevi destek ve maddi ve
askeri yard›m ile hem Müslümanlara karfl› hem de komflular›na karfl›
mütecaviz tav›rlar›n› sürdürmüfltür. 

Eritre'de Son Durum
Etiyopya ile Eritre aras›nda 1999 y›l›nda bafllam›fl olan s›n›r çat›flma-

s› 18 Haziran 2000 tarihinde Afrika Birli¤i Örgütü'nün giriflimleri net-
icesinde ateflkes ilan edildi. Ancak her iki taraf›n da içinde bulundu¤u
ekonomik dar bo¤aza ve halk›n açl›k s›n›r›nda yafl›yor olmas› gerçe¤ine
ra¤men, milyonlarca dolarlar›n› savafla yat›rmalar› oldukça flafl›rt›c›d›r.
Bu çat›flmalar esnas›nda limanlar, elektrik santralleri ve havaalanlar› gi-
bi bir ülke için son derece önemli olan alt yap› kurumlar› yerle bir olmufl,
yüzbinlerce insan göçe zorlanm›fl ve milyonlarca dolarl›k hasarlar mey-
dana gelmifltir. On binlerce insan›n ölmesine, binlercesinin yaralan›p sa-
kat kalmas›na neden olan bu çat›flmalarda bölge halk›n›n fazlas›yla ihti-
yac› olan bir milyar dolara yak›n kaynak silah temini için telef edilmifltir.
Böylece her ikisi de ‹srail müttefiki olan taraflar hem ‹srailli ve Amerika-
l› silah üreticileri için iyi bir pazar olmakta hem de dünya kamuoyunun
dikkatinin savafla yönelmesi itibar› ile nüfuslar› dahilinde bulunan
Müslümanlara yapt›klar› zulümleri gizleyebilmektedirler. 

Oysa Eritre'de Müslümanlara karfl› uygulanan zulmün gözard› edil-
mesi mümkün de¤ildir. Müslümanlar›n hiçbir gerekçe gösterilmeden gö-
zalt›na al›n›p tutuklanmalar›, adaletsiz mahkemelerde yarg›lan›p idamla

146



cezaland›r›lmalar›, yarg›s›z infazlar yap›lmas›, ülkede her türlü muhale-
fetin yasak olmas› itibariyle Müslümanlar›n düflüncelerini özgürce dile
getirememeleri, ibadet etme özgürlüklerinin k›s›tlanmas›, Müslüman
nüfus aras›nda kay›plar›n say›s›n›n gün geçtikçe artmas› gibi Müslüman-
lara yönelik bask›, fliddet ve sindirme politikas› tüm h›z›yla devam edi-
yor. Müslümanlar›n çocuklar›na dini e¤itim verecekleri okullar kapat›l›-
yor, ibadetlerini yapacaklar› cami ve mescidleri y›k›l›yor. On binlerce
Müslüman göçe zorlan›yor. Zalim idarecilerin zulmünden kaçm›fl olan
bir milyona yak›n mülteci evlerinden uzakta, açl›k ve k›tl›k içinde ya-
flamlar›n› idame ettirmeye çal›fl›yorlar. 

Sonuç
Elbette temennimiz, gerek Eritre'de gerekse ‹slam dünyas›n›n dört bir

yan›nda Müslümanlara karfl› yürütülen tüm bask› ve zulümlerin sona er-
mesidir. Farkl› dinlerin ve etnik kökenlerin bar›fl içinde yaflayabilece¤i,
insanlar›n inanç veya dilleri nedeniyle katledilmedi¤i, zulüm görmedi¤i
adil ve bar›flç› bir dünya düzeni kurulmas›d›r. 

Tüm Müslümanlar›n bu hedef için çal›flmalar›, bir taraftan dünyan›n
dört bir köflesindeki mazlum Müslümanlar› kurtarmak bir yandan da fit-
ne ve kargafla içindeki dünyay› sükuna kavuflturmak, Osmanl› gibi dün-
ya çap›nda bir "Nizam-› Alem" tesis etmek için çaba harcamalar› gerekir.
Önemli olan bu hedefe inanmak ve u¤runda çaba sarf etmektir. Hedefi
gerçeklefltirmek ise, ancak ve ancak Allah'›n elindedir.  

(1) Israel Shahak, "Downturn in Rabin's Popularity Has Several Causes", Washington report

on Middleeast Affairs, Mart 1995

(2) Benjamin Beit-Hallahmi, The Israeli Connection, s. 52

(3) Benjamin Beit-Hallahmi, The Israeli Connection, s. 52 
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EK BÖLÜM: 

EVR‹M ALDATMACASI

B ugün yerli-yabanc› pek çok bas›n ve yay›n organ›nda do¤rudan ya da
üstü örtülü bir evrim propagandas› yürütülmektedir. Bu bazen flafl bir

haber fleklinde olabildi¤i gibi, kimi zaman da tamamen ilgisiz bir konu için-
de geçen birkaç cümle fleklinde de olabilir. Önemli olan konuyu sürekli gün-
demde tutmak ve evrim teorisini topluma, do¤rulu¤u defalarca kan›tlanm›fl,
tart›flma götürmez bir gerçekmifl gibi empoze edebilmektir.

Asl›nda bu kampanyan›n gerçek hedefini anlamak hiç de zor de¤ildir.
Evrim teorisinin arkas›nda bilimsel olmaktan ziyade ideolojik kayg›lar›n bu-
lundu¤u, teori Darwin taraf›ndan daha ilk ortaya at›ld›¤›nda kendini göster-
mifltir. Darwin'in evrimci tezleri, materyalizme çok önemli bir destek sa¤la-
m›flt›r. Diyalektik materyalizmin kurucusu olan Karl Marx, ünlü kitab› Das
Kapital'i Darwin'e ithaf etmifl ve ona yollad›¤› nüshaya da flöyle bir not düfl-
müfltü:"Charles Darwin'e, ateflli bir hayran›ndan." 

Daha sonralar› da, evrim teorisinin hiçbir tutar yan›n›n kalmad›¤› bilim-
sel verilerle defalarca ortaya konmas›na ra¤men, birçok siyasi ve ideolojik
ak›m, evrim fikrini bafl tac› etmifltir. Faflizm, vahfli kapitalizm, komünizm gi-
bi materyalist ve din aleyhtar› temellere dayal› ideolojilerin teorisyenleri ve
destekçileri, her ne pahas›na olursa olsun evrim teorisini ayakta tutma yar›-
fl›na girmifller, felsefi söylemlerini mutlaka evrimci temellere oturtmufllard›r.

Bu nedenle bu kitapç›kta, dine yönelik bir ideolojik kampanya niteli¤in-
deki evrim propagandas›na ve evrim teorisine de¤inme gere¤i duyduk. ‹ler-
leyen sayfalarda evrim teorisinin neden hiçbir bilimsel geçerlili¤i olmayan
ideolojik bir dogma oldu¤unu çok özet bir biçimde ele alaca¤›z.

Evrim Teorisi'nin Geliflimi
Bugünkü savunuldu¤u flekliyle evrim düflüncesini ilk ortaya atan kifli,

amatör bir ‹ngiliz do¤a araflt›rmac›s› olan Charles Darwin'dir. Darwin evrim-



ci tezlerini 1859'da yay›nlad›¤›, k›sa ad›yla "Türlerin Kökeni" (The Origin of
Species) isimli kitab›nda ortaya att›. Darwin bu kitab›nda, canl›lar›n evrimi-
ni "do¤al seleksiyon" ad›n› verdi¤i tezle aç›klam›flt›. 

Ona göre, yaflayan tüm canl›lar ortak bir kökene sahipti ve do¤al seleksi-
yon yoluyla birbirlerinden türemifllerdi. Ortama en iyi flekilde uyum sa¤la-
yanlar özelliklerini gelecek nesillere aktar›yor, böylece bu yararl› de¤iflimler
zamanla birikerek bireyi atalar›ndan tamamen farkl› bir canl›ya dönüfltürü-
yordu. ‹nsan ise, do¤al seleksiyon mekanizmas›n›n en geliflmifl ürünüydü.
Darwin, "türlerin kökeni"ni buldu¤unu düflünüyordu: Bir türün kökeni bafl-
ka bir türdü. 

Darwin Dönemindeki Bilimsel ve Teknolojik Düzey...
Darwin'in ileri sürdü¤ü fanteziler ilk bak›flta pek çok kimseye makul ve

çekici geldi. Kitab›, özellikle belli siyasi ve ideolojik görüfllere sahip çevreler-
de büyük ra¤bet gördü. Teori oldukça popüler olmufltu. Çünkü o devirdeki
mevcut bilgi düzeyi Darwin'in hayali senaryolar›n›n gerçek d›fl› oldu¤unu
göstermeye henüz yeterli de¤ildi. Öyle ki Darwin'in, varsay›mlar›n› öne sür-
dü¤ü dönemde genetik, mikrobiyoloji, biyomatematik gibi bilim dallar›n›n
daha hiçbiri ortada yoktu. O dönemde genetik kanunlar› ve kromozomlar›n
yap›s› biliniyor olsayd›, Darwin, Lamarck'tan devrald›¤› "edinilen fiziksel
özelliklerin sonraki nesillere aktar›lmas›" iddias›na asla kalk›flmayacakt›.

Yine o dönemde bilim dünyas›, hücrenin yap›s› ve fonksiyonlar› hakk›n-
da son derece yüzeysel bir anlay›fla sahipti. E¤er Darwin elektron mikrosko-
bu gibi bir teknolojiye sahip olsayd›, hücredeki ve hücrenin organellerindeki
ak›l almaz karmafl›kl›¤a bizzat flahit olacakt›. ‹çiçe geçmifl böyle muhteflem
bir sistemin küçük küçük de¤iflimlerle meydana gelemeyece¤ini kendi göz-
leriyle görecekti. E¤er biyomatematik gibi bir bilim dal›ndan haberi olsayd›,
de¤il hücrenin, tek bir protein molekülünün bile rastlant› ve tesadüflerle olu-
flamayaca¤›n› anlayacakt›.

K›saca, sözünü etti¤imiz bu bilimler Darwin'in tezlerinden daha önce
keflfedilmifl olsayd›, Darwin, teorisinin tamamen bilim d›fl› oldu¤unu göre-
cek ve böyle anlams›z bir iddiaya kalk›flmayacakt›. Zira türleri belirleyen bil-
giler genlerde mevcuttu ve Darwinizm'in temeli olan do¤al seleksiyonun
genlerde de¤ifliklikler meydana getirerek yeni türler türetmesi mümkün de-
¤ildi.

Darwin'in kitab›n›n yol açt›¤› yank›lar sürerken Avusturyal› botanikçi
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Mendel 1865 y›l›nda kal›t›m kanunlar›n› keflfetti. Mendel'in yüzy›l›n sonuna
kadar pek duyulmayan keflifleri 1900'lü y›llar›n bafl›nda genetik biliminin or-
taya ç›kmas›yla önem kazand›. Yine ayn› y›llarda genler ve kromozomlar›n
yap›s› keflfedildi. 1950'li y›llarda genetik bilgiyi saklayan DNA molekülünün
keflfi ise teoriyi büyük bir krize soktu. 

Bu tür bilimsel geliflmelerin yan›s›ra, y›llarca süren kaz›larda, ilkel türle-
rin kademe kademe geliflmifle do¤ru evrimleflti¤ini göstermesi gereken ara-
geçifl formlar› da bir türlü bulunamad›. Yaln›zca bu açmaz bile evrim denilen
olay›n hiçbir zaman gerçekleflmifl olamayaca¤›n› ortaya koydu. 

Asl›nda bütün bu geliflmelerin, bilim d›fl› oldu¤u ortaya ç›kan Darwin'in
teorisini tarihin tozlu raflar›na kald›rmas› gerekirdi. Ancak belli çevreler ›s-
rarla teoriyi revizyona sokmaya, yenilemeye ve her ne flekilde olursa olsun
bilimsel platforma oturtmaya çal›flt›lar. Bütün bu çabalar, teorinin ard›nda bi-
limsel kayg›lardan ziyade ideolojik birtak›m hedeflerin oldu¤unu gösterme-
si aç›s›ndan oldukça anlaml›yd›.

Ara-Formlardan Eser Yok!
Evrim teorisi, bir türün bir baflka türe dönüflmesinin milyonlarca y›ll›k

uzun bir zaman dilimi içerisinde yavafl ve aflamal› gerçekleflti¤ini söyler. Bu-
na göre, ilkel canl›dan karmafl›k olana geçifl uzun bir zaman› kapsar ve kade-
me kademe ilerler. Bu iddian›n do¤al mant›ksal sonucu ise, bu geçifl dönemi
s›ras›nda "ara geçifl formu" ad› verilen ucube canl›lar›n yaflam›fl olmas›n› ge-
rektirir. 

Örne¤in, bal›k özelliklerini hala tafl›mas›na ra¤men, bir yandan da baz›
sürüngen özellikleri kazanm›fl olan yar› bal›k-yar› sürüngenler yaflam›fl ol-
mal›d›r geçmiflte. Ya da sürüngen özelliklerini tafl›rken, bir yandan da baz›
kufl özellikleri kazanm›fl sürüngen-kufllar ortaya ç›km›fl olmal›d›r. Evrimci-
ler, tüm canl›lar›n kademeli olarak birbirlerinden türediklerini iddia ettikleri
için de, bu ara geçifl formlar›n›n türlerinin ve say›lar›n›n milyonlarca olmas›
gerekir. 

E¤er gerçekten bu tür canl›lar yaflam›fllarsa, bunlar›n kal›nt›lar›na da fo-
sil kay›tlar›nda rastlanmas› gerekir. Çünkü bu ara geçifl formlar›n›n say›s›n›n
bugün bildi¤imiz hayvan türlerinden bile fazla olmas› ve dünyan›n dört bir
yan›n›n fosilleflmifl ara geçifl formu kal›nt›lar›yla dolu olmas› laz›md›r. Daha-
s›, evrimciler 19. yüzy›l›n ortas›ndan bu yana dünyan›n dört bir yan›nda
hummal› fosil araflt›rmalar› yaparak bu ara geçifl formlar›n› aramaktad›rlar.

150



Oysa, 150 y›la yak›n bir süredir, büyük bir h›rsla aranan bu ara geçifl formla-
r›ndan eser yoktur. 

Asl›nda Darwin de bu ara geçifl formlar›n›n yoklu¤unun fark›ndayd›. Fa-
kat yine de aranan ara geçifl formlar› gelecekte bulunacakt›. Ancak bu ümit-
li bekleyifline ra¤men, teorisinin en büyük açmaz›n›n bu konu oldu¤unu gö-
rüyordu. Bu yüzden, flöyle yazm›flt›: 

E¤er gerçekten türler öbür türlerden yavafl geliflmelerle türemiflse, neden
say›s›z ara geçifl formuna rastlam›yoruz? Neden bütün do¤a bir karma-
fla halinde de¤il de, tam olarak tan›mlanm›fl ve yerli yerinde? Say›s›z ara
geçifl formu olmal›, fakat niçin yeryüzünün say›lamayacak kadar çok kat-
man›nda gömülü olarak bulam›yoruz... Niçin her jeolojik yap› ve her ta-
baka böyle ba¤lant›larla dolu de¤il? Jeoloji iyi derecelendirilmifl bir süreç
ortaya ç›karmamaktad›r ve belki de bu benim teorime karfl› ileri sürüle-
cek en büyük itiraz olacakt›r. (1)

Darwin'den bu yana yo¤un bir flekilde hep bu fosiller arand›, fakat ev-
rimciler için sonuç ac› verici bir hayal k›r›kl›¤›yd›. Bu dünyada hiçbir yerde -
ne bir k›tada, ne de bir okyanusun derinliklerinde- türler aras›nda herhangi
bir ara geçifl formuna rastlanamad›. Yap›lan kaz›larda ve araflt›rmalarda elde
edilen bütün bulgular, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canl›lar›n yeryü-
zünde birdenbire, eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya ç›kt›klar›n› göster-
di. Evrimciler, gerçek d›fl› teorilerini kan›tlamaya çal›fl›rlarken, kendi elleriy-
le Yarat›l›fl gerçe¤inin delillerini ortaya ç›karm›fllard›. 

Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrimci olma-
s›na karfl›n bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Sorunumuz fludur: Fosil kay›tlar›n› detayl› olarak inceledi¤imizde, türler
ya da s›n›flar seviyesinde olsun, sürekli olarak ayn› gerçekle karfl›lar›z;
kademeli evrimle geliflen de¤il, aniden yeryüzünde ortaya ç›kan grup-
lar görürüz.(2)

Fosil kay›tlar›ndaki bu bofluklar, yeterince fosil bulunamad›¤› ve birgün
aranan fosillerin ele geçece¤i gibi bir avuntuyla da aç›klanamaz. Bir baflka
evrimci paleontolog T. N. George, bunun nedenini flöyle aç›klamaktad›r:

Fosil kay›tlar›n›n (evrimsel) zay›fl›¤›n› ortadan kald›racak bir aç›klama
yapmak art›k mümkün de¤ildir. Çünkü elimizdeki fosil kay›tlar› son de-
rece zengindir ve yeni kefliflerle yeni türlerin bulunmas› imkans›z gözük-
mektedir... Her türlü keflfe ra¤men fosil kay›tlar› hala (türler aras›) bofl-
luklardan oluflmaya devam etmektedir. (3)
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Yeryüzündeki Hayat Aniden Ortaya Ç›km›flt›r
Yeryüzü tabakalar› ve fosil kay›tlar› incelendi¤inde, yeryüzündeki canl›

hayat›n›n birdenbire ortaya ç›kt›¤› görülür. Canl› yarat›klar›n fosillerine rast-
lan›lan en derin yeryüzü tabakas›, 500 milyon y›l yafl›nda oldu¤u söylenen
"Kambriyen" tabakad›r.

Kambriyen devrine ait tabakalarda bulunan canl›lar ise, hiçbir atalar› ol-
maks›z›n birdenbire fosil kay›tlar›nda belirirler. Kambriyen kayal›klar›nda
bulunan fosiller, deniztaraklar›, salyangozlar, trilobitler, süngerler, brachi-
opodlar, solucanlar, denizanalar›, deniz kirpileri, deniz h›yarlar›, yüzücü ka-
buklular, deniz zambaklar› ve di¤er kompleks omurgas›zlara aittir. Komp-
leks yarat›klardan meydana gelen bu genifl canl› mozayi¤i flafl›rt›c› bir biçim-
de aniden ortaya ç›km›flt›r, ki bu yüzden jeolojik literatürde bu mucizevi olay,
"Kambriyen Patlamas›" olarak an›l›r.

Bu tabakadaki canl›lar›n ço¤unda da, göz gibi son derece geliflmifl organ-
lar ya da solungaç sistemi, kan dolafl›m› gibi yüksek organizasyona sahip or-
ganizmalarda görülen sistemler bulunur. Fosil kay›tlar›nda bu canl›lar›n ata-
lar›n›n oldu¤una dair herhangi bir iflarete rastlan›lmaz. Earth Sciences Dergi-
si'nin editörü Richard Monestarsky, canl› yarat›klar›n birdenbire ortaya ç›k›fl-
lar›n› flöyle anlat›r:

Bugün görmekte oldu¤umuz oldukça kompleks hayvan formlar› ani-
den ortaya ç›km›fllard›r. Bu an, Kambriyen Devrin tam bafl›na rastlar ki
denizlerin ve yeryüzünün ilk kompleks yarat›klarla dolmas› bu evrimsel
patlamayla bafllam›flt›r. Günümüzde dünyan›n her yan›na yay›lm›fl olan
hayvan filumlar› (tak›mlar›) erken Kambriyen Devir'de zaten vard›rlar ve
yine bugün oldu¤u gibi birbirlerinden çok farkl›d›rlar. (4)

Görüldü¤ü gibi fosil kay›tlar›, canl›lar›n evrimin iddia etti¤i gibi ilkelden
geliflmifle do¤ru bir süreç izlemedi¤ini, bir anda ve en mükemmel halde or-
taya ç›kt›klar›n› göstermektedir. K›saca canl›lar evrimle oluflmam›fl, yarat›l-
m›fllard›r.

Canl›l›k Tesadüf Eseri Olamayacak
Bir Karmafl›kl›¤a Sahiptir
Asl›nda evrim teorisi fosil kay›tlar›na gelmeden çok daha önce çökmüfl

durumdad›r. Çünkü fosiller, çok hücreli kompleks canl›lar›n geride b›rakt›k-
lar› izlerdir. Evrim ise bu çok hücreli kompleks canl›lar›n kökenini aç›klamak
flöyle dursun, ilk hücrenin hatta ilk proteinin nas›l var oldu¤u sorusu karfl›-
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s›nda çaresizdir.
Evrim teorisi canl›l›¤›n, ilkel dünya koflullar›nda rastlant›lar sonucu mey-

dana gelen bir hücreyle bafllad›¤›n› ileri sürer. Ancak 21. yüzy›la girerken bi-
le pek çok yönden esrar›n› koruyan canl› hücresinin varl›¤›n› do¤a flartlar›na
ve tesadüflere ba¤laman›n nas›l bir saçmal›k oldu¤unu anlamak için hücre-
nin yap›s› hakk›nda biraz bilgi sahibi olmak bile yeterlidir.

‹çerdi¤i organeller ve sistemlerle son derece kompleks bir yap› gösteren
hücrenin de¤il ilkel dünya flartlar›nda oluflmas›, günümüzün en ileri tekno-
lojiye sahip laboratuvarlar›nda bile yapay olarak sentezlenmesi mümkün ol-
mam›flt›r. Hücrenin yap›tafl› olan amino asitlerden ve bunlar›n oluflturdu¤u
proteinlerden yola ç›karak de¤il hücre, onun mitokondri, ribozom, vs. gibi
tek bir organeli bile oluflturulamaz. Dolay›s›yla evrimin tesadüfen olufltu¤u-
nu iddia etti¤i ilk hücre yaln›zca bir hayalgücü ve fantezi ürünü olarak kal-
m›flt›r.

Proteinler Tesadüfe Meydan Okuyor
Hücreyi flimdilik bir kenara b›rakal›m. Çünkü hücreyi oluflturan binlerce

çeflit karmafl›k protein moleküllerinden bir tanesinin bile do¤al flartlarda
oluflmas› ihtimal d›fl›d›r.

Proteinler, belli say›da ve çeflitteki aminoasitlerin özel bir s›rayla dizilme-
lerinden oluflan dev moleküllerdir. Bu moleküller canl› hücrelerinin yap›tafl-
lar›n› olufltururlar. En basitleri yaklafl›k 50 amino asitten oluflan proteinlerin
binlerce amino asitten oluflan çeflitleri de vard›r. Canl› hücrelerinde bulunan
ve herbirinin özel bir görevi olan proteinlerin yap›lar›ndaki tek bir aminoasi-
tin bile eksilmesi veya yerinin de¤iflmesi ya da zincire fazladan bir aminoasit
eklenmesi o proteini ifle yaramaz bir molekül y›¤›n› haline getirir. Daha ami-
noasitlerin "tesadüfen olufltuklar›" iddias›na bile geçerli bir kan›t ya da aç›k-
lama getirmekten aciz olan moleküler evrim teorisi, proteinlerin oluflumu
noktas›nda tamamen açmaza girmektedir. 

Proteinlerin fonksiyonel yap›s›n›n hiçbir flekilde tesadüfen meydana ge-
lemeyece¤i, herkesin anlayabilece¤i basit olas›l›k hesaplar›yla bile rahatl›kla
görülebilir.

Örne¤in, bilefliminde 288 amino asit bulunan ve 12 farkl› amino asit tü-
ründen oluflan ortalama büyüklükteki bir protein molekülünün içerdi¤i ami-
no asitler 10300 (10'un yan›na 300 s›f›r) farkl› biçimde dizilebilir. Ancak bu di-
zilimlerden yaln›zca "1" tanesi bu söz konusu proteini oluflturur. Geriye ka-
lan tüm dizilimler hiçbir ifle yaramayan, hatta kimi zaman canl›lar için zarar-
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l› bile olabilecek anlams›z amino asit zincirleridir. 
Di¤er bir deyimle yukar›da örnek verdi¤imiz protein molekülünden yal-

n›zca bir tekinin tesadüfen meydana gelme ihtimali "10300'de 1" ihtimaldir.
Bu, 1'in yan›na 300 adet s›f›r›n gelmesiyle oluflan "astronomik" say›da "1" ih-
timal ise pratikte gerçekleflmesi imkans›z bir ihtimaldir. Dahas›, 288 amino
asitlik bir protein, canl›lar›n yap›s›nda bulunan di¤er 1000'lerce amino asitlik
dev proteinlerle k›yasland›¤›nda oldukça mütevazi bir yap› say›labilir. Ayn›
ihtimal hesaplar›n› bu dev moleküllere uygulad›¤›m›zda ise bu "imkans›z"
kelimesinin bile yetersiz kald›¤›n› görürürüz.

Canl›l›¤›n gelifliminde bir basamak daha ilerledi¤imizde, yaln›z bafl›na
tek bir proteinin de hiçbir fley ifade etmedi¤ini görürüz. fiimdiye kadar bili-
nen en küçük bakterilerden biri olan "Mycoplasma Hominis H 39"un bile 600
çeflit proteine sahip oldu¤u görülmüfltür. Bu durumda, tek bir protein için
yapt›¤›m›z üstteki ihtimal hesaplar›n› 600 çeflit protein üzerinden yapmam›z
gerekecektir. Sonuçta karfl›laflaca¤›m›z rakamlar ise imkans›z kavram›n›n
çok ötesindedir.

‹mkans›z› Kabul Etmek
Bir tanesinin bile tesadüfen oluflmas› imkans›z olan bu proteinlerden or-

talama bir milyon tanesinin tesadüfen uygun bir flekilde biraraya gelip eksik-
siz bir insan hücresini meydana getirmesi ise, milyarlarca kez daha imkan-
s›zd›r. Kald› ki bir hücre hiçbir zaman için bir protein y›¤›n›ndan ibaret de-
¤ildir. Hücrenin içinde, proteinlerin yan›s›ra nükleik asitler, karbonhidratlar,
lipitler, vitaminler, elektrolitler gibi baflka birçok kimyasal madde gerek yap›
gerekse ifllev bak›m›ndan belli bir oran, uyum ve tasar›m çerçevesinde yer a-
l›rlar. Her biri de birçok farkl› organelin içinde yap›tafl› veya yard›mc› mole-
kül olarak görev yaparlar.

Görüldü¤ü gibi evrim, yegane "aç›klamas›" olan tesadüf teorisiyle, de¤il
hücre, hücredeki milyonlarca proteinden tek birinin oluflumunu bile izah et-
mekten acizdir.

Amerikal› Kimya Profesörü Perry Reeves ise bu konuda flöyle der:

Bir insan, amino asitlerin rastlant›sal olarak birlefliminden ne kadar
fazla muhtemel yap› oluflabilece¤ini düflündü¤ünde, hayat›n gerçekten
de bu flekilde ortaya ç›kt›¤›n› düflünmenin akla ayk›r› geldi¤ini görür.
Böyle bir iflin gerçekleflmesinde bir Büyük ‹nfla Edici'nin var oldu¤unu
kabul etmek, akla çok daha uygundur. (5)
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Türkiye'de, evrimci düflüncenin önde gelen savunucular›ndan Prof. Dr.
Ali Demirsoy da, Kal›t›m ve Evrim isimli kitab›nda, canl›l›k için en gerekli en-
zimlerden birisi olan Sitokrom-C'nin tesadüfen oluflma olas›l›¤›n› flöyle ifade
etmektedir:

... Sitokrom-C'nin belirli amino asit dizilimini sa¤lamak, bir maymu-
nun daktiloda hiç yanl›fl yapmadan insanl›k tarihini yazma olas›l›¤› ka-
dar azd›r -maymunun rastgele tufllara bast›¤›n› kabul ederek-. (6)

Peki bu saçma olas›l›¤› kabul etmek akla ayk›r› de¤il midir? Evet öyledir,
ama evrimci bilim adamlar› yine de bu imkans›z› kabul ederler. Ali Demir-
soy, bu kabulün nedenini flöyle aç›klar:

Özünde bir Sitokrom-C'nin diziliflini oluflturmak için olas›l›k s›f›r dene-
cek kadar azd›r. Yani canl›l›k e¤er belli bir dizilimi gerektiriyorsa, bu
tüm evrende bir defa oluflacak kadar az bir olas›l›¤a sahiptir denilebi-
lir. Ya da oluflumunda bizim tan›mlayamayaca¤›m›z do¤aüstü güçler
görev yapm›flt›r. Bu sonuncusunu kabul etmek bilimsel amaca uygun
de¤ildir. O zaman birinci varsay›m› irdelemek gerekir. (7)

Üstteki sat›rlar› flöyle de okuyabiliriz: "Bir proteinin tesadüfen oluflma ih-
timali s›f›rd›r. Ama tesadüfen oluflmad›¤›n› söylersek, yarat›lm›fl oldu¤unu
kabul etmemiz, yani Allah'›n varl›¤›n› onaylamam›z gerekir. Bu amac›m›za
uygun de¤ildir."

Görüldü¤ü gibi evrim teorisi ilk aflamas›nda bile çökmüfl durumdad›r,
ama bu teorinin yarat›l›fl›n tek alternatifi oldu¤unu bilen, yarat›l›fl› kabul et-
memeyi ise kendilerine amaç edinmifl olan baz› bilim adamlar›, teoriye dog-
matik bir biçimde sar›lmaktad›rlar...

Hücrenin Kompleksli¤i
Buraya kadar incelediklerimizin gösterdi¤i gibi, aminoasitlerin dizilimi

ve proteinlerin oluflumu sorunu, evrim senaryosunu geçersiz k›lmak için ye-
terlidir. Ancak, sorun yaln›zca aminoasit ve proteinlerle s›n›rl› kalmaz: Bun-
lar sadece bir bafllang›çt›r. Bunlar›n da ötesinde as›l olarak, hücre denen mü-
kemmel varl›k evrimciler aç›s›ndan dev bir ç›kmaz oluflturur. Çünkü hücre
yaln›zca amino asit yap›l› proteinlerden oluflmufl bir y›¤›n de¤ildir. Yüzlerce
geliflmifl sistemi bulunan, insano¤lunun halen tüm s›rlar›n› çözemedi¤i kar-
mafl›kl›kta bir canl› bütündür. Oysa az önce dedi¤imiz gibi, evrimciler, de¤il
bu sistemlerin, hücrenin yap›tafllar›n›n bile nas›l meydana geldiklerini aç›k-
layamamaktad›rlar.
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Ünlü ‹ngiliz matematikçi ve astronom Sir Fred Hoyle, 12 Kas›m 1981 ta-
rihinde Nature dergisinde yay›nlanan aç›klamas›nda bu gerçe¤i flöyle itiraf
eder:

Yaflam›n en küçük biriminin evrim yoluyla meydana gelme ihtimali,
bir hurda y›¤›n›n› silip süpüren kas›rgan›n, toparlad›¤› parçalarla bir
Boeing 747 uça¤› meydana getirmesi ihtimali kadard›r.

Yaflam›n Kitab› DNA
Hücrenin bütününü de¤il, sadece çekirde¤indeki bir parças› olan DNA'y›

ele ald›¤›m›zda bile, evrimin neden bir safsata oldu¤unu anlamak kolayd›r.
DNA Darwin zaman›nda bilinmiyordu. Canl›l›¤›n kökenini rastlant›larla

aç›klama gayretindeki evrim teorisi hücrenin yap›s›n›n en temelindeki bu
moleküllerin varl›¤›na bile tutarl› bir izah getirememiflken genetik biliminde-
ki ilerlemeler ve nükleik asitlerin, yani DNA ve RNA keflfi, teori için yepye-
ni ç›kmazlar oluflturdu.

1955 y›l›nda James Watson ve Francis Crick adlar›ndaki iki bilim adam›-
n›n DNA hakk›nda aç›klad›klar› çal›flmalar, biyolojide yepyeni bir ç›¤›r açt›.
Birçok bilim adam›, genetik konusuna yöneldi. Y›llar süren araflt›rmalar so-
nucunda bugün, DNA'n›n yap›s› büyük ölçüde ayd›nland›.

Burada DNA'n›n yap›s› ve ifllevi hakk›nda çok temel birkaç bilgi vermek
yerinde olur: 

Vücuttaki 100 trilyon hücrenin herbirinin çekirde¤inde bulunan DNA ad-
l› molekül, insan vücudunun eksiksiz bir yap› plan›n› içerir. Bir insana ait bü-
tün özelliklerin bilgisi, d›fl görünümden iç organlar›n›n yap›lar›na kadar
DNA'n›n içinde özel bir flifre sistemiyle kay›tl›d›r. DNA'daki bilgi, bu mole-
külü oluflturan dört özel molekülün dizilifl s›ras› ile kodlanm›flt›r. Nükleotid
(veya baz) ad› verilen bu moleküller, isimlerinin bafl harfleri olan A, T, G, C
ile ifade edilirler. ‹nsanlar aras›ndaki tüm yap›sal farklar, bu harflerin dizilifl
s›ralamalar› aras›ndaki farktan do¤ar. Bir DNA molekülünde yaklafl›k olarak
3.5 milyar nükleotid, yani 3.5 milyar harf bulunur.

Bir organa ya da bir proteine ait olan DNA üzerindeki bilgiler, gen ad› ve-
rilen özel bölümlerde yer al›r. Örne¤in göze ait bilgiler bir dizi özel gende,
kalbe ait bilgiler bir dizi baflka gende bulunur. Hücredeki protein üretimi de
bu genlerdeki bilgiler kullan›larak yap›l›r. Proteinlerin yap›s›n› oluflturan
amino asitler, DNA'da yer alan üç nükleotidin arka arkaya s›ralanmas›yla
ifade edilmifltir.
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Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta vard›r. Bir geni oluflturan nük-
leotidlerde meydana gelecek bir s›ralama hatas›, o geni tamamen ifle yara-
maz hale getirecektir. ‹nsan vücudunda 200 bin gen bulundu¤u düflünülür-
se, bu genleri oluflturan milyonlarca nükleotidin do¤ru s›ralamada tesadüfen
oluflabilmelerinin imkans›zl›¤› daha iyi anlafl›l›r. Evrimci bir biyolog olan Sa-
lisbury bu imkans›zl›kla ilgili olarak flunlar› söyler:

Orta büyüklükteki bir protein molekülü, yaklafl›k 300 amino asit içerir.
Bunu kontrol eden DNA zincirinde ise, yaklafl›k 1000 nükleotid bulu-
nacakt›r. Bir DNA zincirinde dört çeflit nükleotid bulundu¤u hat›rlan›r-
sa, 1000 nükleotidlik bir dizi, 41000 farkl› flekilde olabilecektir. Küçük bir
logaritma hesab›yla bulunan bu rakam ise, akl›n kavrama s›n›r›n›n çok
ötesindedir. (8)

41000'de bir, "küçük bir logaritma hesab›" sonucunda, 10620'de bir anlam›-
na gelir. Bu say› 1'in yan›na 620 s›f›r eklenmesiyle elde edilir. 1'in yan›nda 12
tane s›f›r 1 trilyonu ifade ederken, 620 tane s›f›rl› bir rakam gerçekten de kav-
ranmas› mümkün olmayan bir say›d›r.

Prof. Dr. Ali Demirsoy da bu konuda flu itiraf› yapmak zorunda kal›r:

Esas›nda bir proteinin ve çekirdek asidinin (DNA-RNA) oluflma flans›
tahminlerin çok ötesinde bir olas›l›kt›r. Hatta belirli bir protein zinciri-
nin ortaya ç›kma flans› astronomik denecek kadar azd›r. (9)

Evrim Temelinden Çökmüfl Bir Teoridir
Buraya kadar aç›kça görüldü¤ü gibi, evrim teorisi daha temelinden çök-

müfl bir teoridir. Çünkü evrimciler henüz canl›l›k için gerekli olan tek bir pro-
teinin bile kökenini ya da canl› bir hücrenin ilkel atmosfer flartlar›nda nas›l
bozulmadan korundu¤unu aç›klayamamaktad›rlar. Olas›l›k hesaplar›, fizik
ve kimya formülleri herhangi bir protein molekülünün tesadüfen oluflmas›-
na hiçbir ihtimal tan›mamaktad›r. 

Ancak fluras› oldukça ilginçtir ki, daha bir canl› hücresi için gereken mil-
yonlarca proteinden birinin oluflumunu dahi izah edemezken evrimciler ›s-
rarla, sudan karaya geçifl, karadan havaya geçifl, maymundan insana geçifl
gibi pek çok uydurma senaryolar üretebilmifllerdir. As›l cevap bulmalar› ge-
reken, "canl›l›¤›n ortaya ç›k›fl›" sorusunu örtbas ederek, bu tür temelsiz uy-
durmalarla dev bir enkaz oluflturmufllard›r. Bu enkaz›n üzerine temeli olma-
yan bir bina yükseltmek istemifller, fakat onca çabalamalar›na ra¤men bu bi-
nan›n enkaz› alt›nda kalmaktan kurtulamam›fllard›r.
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Daha ortada tesadüfen meydana gelebilecek tek bir protein bile yokken,
bu proteinlerin milyonlarcas›n›n tesadüflerle belli bir plan ve düzen içinde
birleflerek canl› hücresini oluflturmalar›, bu hücrelerin yine tesadüflerle tril-
yonlarcas›n›n oluflup biraraya gelerek hareket eden canl›lar›, bu canl›lar›n
bal›klar›, bal›klar›n sudan karaya ç›karak sürüngenleri, sürüngenlerin de ka-
natlanarak kufllar› oluflturmas› ve bu flekilde yeryüzündeki milyonlarca fark-
l› türün meydana gelmesi sizce makul ve mant›kl› bir iddia m›d›r? 

Sizce olmasa bile, evrimciler böyle bir masala gerçekten inanmaktad›rlar.
Bu durum ancak inanç olarak kabul edilebilir. Çünkü ortada bu hikaye-

lerini do¤rulayacak tek bir kan›tlar› dahi yoktur. 
Bugünün en ileri teknolojiye sahip laboratuvarlar›nda, en seçkin bilim a-

damlar›yla, en pahal› cihazlar sayesinde bile cans›z maddelerden canl› bir
hücre oluflturabilmek mümkün olamamaktad›r. De¤il hücre, hücredeki pro-
teinleri bile laboratuvardaki kontrollü bir deney ortam›nda, canl› hücresin-
deki gibi bir verim ve baflar›yla elde edebilmek olanaks›zd›r. Bu yap›lar›n te-
sadüfen olufltu¤unu öne sürmek ise elbette ki ak›l d›fl› bir iddiad›r. Canl›l›¤›n
yarat›lm›fl oldu¤u gerçe¤i, çok aç›kt›r. 

Cardiff Üniversitesi'nden, Uygulamal› Matematik ve Astronomi Profesö-
rü Chandra Wickramasinghe hayat›n tesadüflerle do¤du¤una on y›llar bo-
yunca inand›r›lm›fl bir bilim adam› olarak karfl›laflt›¤› bu gerçe¤i flöyle anla-
t›r:

Bir bilim adam› olarak ald›¤›m e¤itim boyunca, bilimin herhangi bir bi-
linçli yarat›l›fl kavram› ile uyuflamayaca¤›na dair çok güçlü bir beyin
y›kamaya tabi tutuldum. Bu kavrama karfl› fliddetle tav›r al›nmas› ge-
rekiyordu... Ama flu anda, Tanr›'ya inanmay› gerektiren aç›klama karfl›-
s›nda, öne sürülebilecek hiçbir ak›lc› argüman bulam›yorum... Biz hep
aç›k bir zihinle düflünmeye al›flt›k ve flimdi yaflama getirilebilecek tek
mant›kl› cevab›n yarat›l›fl oldu¤u sonucuna var›yoruz, tesadüfi karma-
flalar de¤il. (10)

Darwin Formülü
Gerçekler böyleyken, isterseniz evrimcilerin nas›l saçma bir inan›fla sahip

olduklar›n› bir de çocuklar›n bile anlayabilece¤i kadar basit bir örnekle özet-
leyelim. 

Evrim teorisi canl›l›¤›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedir. Dolay›-
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s›yla bu iddiaya göre cans›z ve fluursuz atomlar biraraya gelerek önce hücre-
yi oluflturmufllard›r ve sonras›nda bu atomlar bir flekilde di¤er canl›lar› ve in-
san› oluflturmufllard›r. Oysa düflünelim; canl›l›¤›n yap›tafl› olan karbon, fos-
for, azot, potasyum gibi elementleri biraraya getirdi¤imizde bir y›¤›n oluflur.
Bu atom y›¤›n›, hangi ifllemden geçirilirse geçirilsin, tek bir canl› olufltura-
maz. ‹sterseniz bu konuda bir "deney" tasarlayal›m ve evrimcilerin asl›nda
savunduklar›, ama yüksek sesle dile getiremedikleri iddiay› onlar ad›na
"Darwin Formülü" ad›yla inceleyelim:

Evrimciler, büyük varillerin içine canl›l›¤›n yap›s›nda bulunan fosfor,
azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementlerden bol miktarda
koysunlar. Hatta normal flartlarda bulunmayan ancak bu kar›fl›m›n içinde
bulunmas›n› gerekli gördükleri malzemeyi de bu varillere eklesinler. Kar›-
fl›mlar›n içine, istedikleri kadar-do¤al flartlarda oluflumu mümkün olmayan-
aminoasit, istedikleri kadar da-bir tekinin bile rastlant›sal oluflma ihtimali 10-

950 olan-protein doldursunlar. Bu kar›fl›mlara istedikleri oranda ›s› ve nem
versinler. Bunlar› istedikleri geliflmifl cihazlarla kar›flt›rs›nlar. Varillerin bafl›-
na da dünyan›n önde gelen bilim adamlar›n› koysunlar. Bu uzmanlar nöbet-
lefle milyarlarca, hatta trilyonlarca sene varillerin bafl›nda beklesinler. Bir in-
san›n oluflmas› için hangi flartlar›n var olmas› gerekti¤ine inan›l›yorsa hepsi-
ni kullanmak serbest olsun. Ancak ne yaparlarsa yaps›nlar o varillerden ke-
sinlikle bir insan, elektron mikroskobu alt›nda kendi hücre yap›s›n› inceleyen
bir profesör ç›karamazlar. Zürafalar›, aslanlar›, ar›lar›, kanaryalar›, bülbülle-
ri, papa¤anlar›, atlar›, yunuslar›, gülleri, orkideleri, zambaklar›, karanfilleri,
muzlar›, portakallar›, elmalar›, hurmalar›, domatesleri, kavunlar›, karpuzla-
r›, incirleri, zeytinleri, üzümleri, fleftalileri, tavuskufllar›n›, sülünleri, renk
renk kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canl› türünden hiçbirini olufltu-
ramazlar. De¤il burada birkaç›n› sayd›¤›m›z bu canl› varl›klar›, bunlar›n tek
bir hücresini bile elde edemezler. 

K›sacas›, fluursuz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluflturamazlar. Sonra
yeni bir karar vererek oluflan bu hücreyi ikiye bölüp, sonra ard› ard›na bafl-
ka kararlar al›p elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre yap›s›n› bu
mikroskop alt›nda izleyen profesörleri yaratamazlar. Madde bilinçsiz, cans›z
bir y›¤›nd›r ve ancak Allah'›n üstün yaratmas›yla hayat bulur.

Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen ayk›r› bir safsa-
tad›r. Evrimcilerin ortaya att›¤› iddialar üzerinde biraz bile düflünmek, üstte-
ki örnekte oldu¤u gibi, bu gerçe¤i aç›kl›kla gösterir.
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Körü Körüne Materyalizm
Evrimin tesadüfleri atomlar› öyle bir flekle sokar ki, atomlar sözde tesa-

düfen insan gözünü olufltururlar ve o kapkaranl›k y›¤›n›n içinden ›fl›l ›fl›l 3
boyutlu, befl duyulu bir dünyaya aç›l›rlar. Üstelik bu öyle bir dünyad›r ki 20.
yüzy›l›n teknolojisi dahi bu tesadüflerle canlanan atomlar›n sahip oldu¤u
görüntü ve ses kalitesine ulaflamam›flt›r. Öyle ki en geliflmifl ses tekniklerini
biraraya getirseniz yine de insan kula¤›ndan çok daha ilkel bir kaliteye sahip
olduklar›n› görürsünüz. En geliflmifl görüntü tekniklerini toplasan›z, insan
gözünün sahip oldu¤u görüntü kalitesini elde edemezsiniz. 

Söz konusu teknoloji ürünlerinin "tesadüflerle" de¤il, bilinçli mühendis-
lerin bilinçli tasar›mlar›yla ortaya ç›kt›¤› aç›kken, bunlardan çok daha komp-
leks olan canl›lardaki mekanizmalar›n tesadüflerle ortaya ç›kt›¤›n› savun-
mak bir saçmal›kt›r elbette. Çünkü her tasar›m bir tasar›mc›y› ispatlar. Ev-
rim, do¤adaki büyük tasar›m› ise görmek istememektedir, çünkü bu tasar›m›
var eden Yarat›c›'y›, yani Allah'› kabul etmek, evrimcilerin önyarg›lar›na ve
ideolojilerine ayk›r› gelmektedir.

Tüm bu önyarg› ve ideolojilerin temeli, materyalizm olarak bilinen felse-
fedir. Materyalist felsefe, maddenin yarat›lmad›¤›n›, sonsuzdan beri var ol-
du¤unu ve madde d›fl›nda hiçbir gerçeklik olmad›¤›n› varsayan düflüncedir.
Allah inanc›na ve dine ise fliddetle karfl›d›r. Bu bilim de¤il, bir felsefedir. Ev-
rimciler ise bilime de¤il, söz konusu materyalist felsefeye ba¤l›d›rlar ve bili-
mi de bu felsefeye uydurabilmek için çarp›tmaktad›rlar. Harvard Üniversite-
si'nden ünlü bir genetikçi ve aç›k sözlü bir evrimci olan Richard Lewontin,
bu somut gerçe¤i flöyle itiraf etmektedir:

Bizim materyalizme bir inanc›m›z var, 'a priori' (do¤umla birlikte ge-
len) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir aç›klama getirmeye zor-
layan fley, bilimin yöntemleri ve kurallar› de¤il. Aksine, materyalizmle
olan a priori ba¤l›l›¤›m›z nedeniyle, dünyaya materyalist bir aç›klama
getiren araflt›rma yöntemlerini ve kavramlar› kurguluyoruz. Materya-
lizm mutlak oldu¤una göre de, ‹lahi bir aç›klaman›n sahneye girmesi-
ne izin veremeyiz. (11)

Göz ve Kulaktaki Teknoloji
Evrim teorisinin kesinlikle aç›klama getiremeyece¤i bir di¤er konu ise

göz ve kulaktaki üstün alg›lama kalitesidir.
Gözle ilgili konuya geçmeden önce "nas›l görürüz" sorusuna k›saca cevap
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verelim. Bir cisimden gelen ›fl›nlar gözde retinaya ters olarak düflerler. Bu
›fl›nlar, buradaki hücreler taraf›ndan elektrik sinyallerine dönüfltürülür ve
beynin arka k›sm›ndaki görme merkezi denilen küçücük bir noktaya ulafl›r-
lar. Bu elektrik sinyalleri bir dizi ifllemden sonra beyindeki bu merkezde gö-
rüntü olarak alg›lan›r. Bu bilgiden sonra flimdi düflünelim:

Beyin ›fl›¤a kapal›d›r. Yani beynin içi kapkaranl›kt›r, ›fl›k beynin bulundu-
¤u yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaranl›k, ›fl›¤›n as-
la ulaflmad›¤›, belki de hiç karfl›laflmad›¤›n›z kadar karanl›k bir yerdir. Ancak
siz bu zifiri karanl›kta ›fl›kl›, p›r›l p›r›l bir dünyay› seyretmektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzy›l teknolojisi
bile bu netli¤i her türlü imkana ra¤men sa¤layamam›flt›r. Örne¤in flu anda
okudu¤unuz kitaba, kitab› tutan ellerinize bak›n, sonra bafl›n›z› kald›r›n ve
çevrenize bak›n. Bu gördü¤ünüz netlikte ve kalitedeki bir görüntüyü baflka
bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir görüntüyü size dünyan›n bir nu-
maral› televizyon flirketinin üretti¤i en geliflmifl televizyon ekran› dahi vere-
mez. 100 y›ld›r binlerce mühendis bu netli¤e ulaflmaya çal›flmaktad›r. Bunun
için fabrikalar, dev tesisler kurulmakta, araflt›rmalar yap›lmakta, planlar ve
tasar›mlar gelifltirilmektedir. Yine bir TV ekran›na bak›n, bir de flu anda eli-
nizde tuttu¤unuz bu kitaba. Arada büyük bir netlik ve kalite fark› oldu¤unu
göreceksiniz. Üstelik, TV ekran› size iki boyutlu bir görüntü gösterir, oysa siz
üç boyutlu, derinlikli bir perspektifi izlemektesiniz. 

Uzun y›llard›r, on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gözün
görme kalitesine ulaflmaya çal›flmaktalar. Evet üç boyutlu bir televizyon sis-
temi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç boyutlu görmek mümkün
de¤il, kald› ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf daha bulan›k, ön taraf ise
ka¤›ttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gözün gördü¤ü kadar net ve kalite-
li bir görüntü oluflmaz. Kamerada da, televizyonda da mutlaka görüntü kay-
b› meydana gelir. 

‹flte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluflturan mekanizman›n te-
sadüfen olufltu¤unu iddia etmektedirler. fiimdi biri size, odan›zda duran te-
levizyon tesadüfler sonucunda olufltu, atomlar biraraya geldiler ve bu gö-
rüntü oluflturan aleti meydana getirdiler dese ne düflünürsünüz? Binlerce ki-
flinin biraraya gelip yapamad›¤›n› fluursuz atomlar nas›l yaps›n? 

Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluflturan alet tesadü-
fen oluflam›yorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntünün de tesadüfen olufla-
mayaca¤› çok aç›kt›r. Ayn› durum kulak için de geçerlidir. D›fl kulak, çevre-
deki sesleri kulak kepçesi vas›tas›yla toplay›p orta kula¤a iletir; orta kulak al-
d›¤› ses titreflimlerini güçlendirerek iç kula¤a aktar›r; iç kulak da bu titreflim-
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leri elektrik sinyallerine dönüfltürerek beyne gönderir. Aynen görmede oldu-
¤u gibi duyma ifllemi de beyindeki duyma merkezinde gerçekleflir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin ›fl›k gibi sese de kapa-
l›d›r, ses geçirmez. Dolay›s›yla d›flar›s› ne kadar gürültülü de olsa beynin içi
tamamen sessizdir. Buna ra¤men en net sesler beyinde alg›lan›r. Ses geçirme-
yen beyninizde bir orkestran›n senfonilerini dinlersiniz, kalabal›k bir ortam›n
tüm gürültüsünü duyars›n›z. Ama o anda hassas bir cihazla beyninizin için-
deki ses düzeyi ölçülse, burada keskin bir sessizli¤in hakim oldu¤u görüle-
cektir.

Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nas›l kullan›l›yorsa,
ses için de ayn› çabalar onlarca y›ld›r sürdürülmektedir. Ses kay›t cihazlar›,
müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi alg›layan müzik sistemleri bu çal›fl-
malardan baz›lar›d›r. Ancak, tüm teknolojiye, bu teknolojide çal›flan binlerce
mühendise ve uzmana ra¤men kula¤›n oluflturdu¤u netlik ve kalitede bir se-
se ulafl›lamam›flt›r. En büyük müzik sistemi flirketinin üretti¤i en kaliteli mü-
zik setini düflünün. Sesi kaydetti¤inde mutlaka sesin bir k›sm› kaybolur ve-
ya az da olsa mutlaka parazit oluflur veya müzik setini açt›¤›n›zda daha mü-
zik bafllamadan bir c›z›rt› mutlaka duyars›n›z. Ancak insan vücudundaki
teknolojinin ürünü olan sesler son derece net ve kusursuzdur. Bir insan ku-
la¤›, hiçbir zaman müzik setinde oldu¤u gibi c›z›rt›l› veya parazitli alg›la-
maz; ses ne ise tam ve net bir biçimde onu alg›lar. Bu durum, insan yarat›ld›-
¤› günden bu yana böyledir. 

fiimdiye kadar insano¤lunun yapt›¤› hiçbir görüntü ve ses cihaz›, göz ve
kulak kadar hassas ve baflar›l› birer alg›lay›c› olamam›flt›r. 

Ancak görme ve iflitme olay›nda, tüm bunlar›n ötesinde çok daha büyük
bir gerçek daha vard›r.

Beynin ‹çinde Gören ve Duyan fiuur Kime Aittir?
Beynin içinde, ›fl›l ›fl›l renkli bir dünyay› seyreden, senfonileri, kufllar›n c›-

v›lt›lar›n› dinleyen, gülü koklayan kimdir?
‹nsan›n gözlerinden, kulaklar›ndan, burnundan gelen uyar›lar, elektrik

sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya kitaplar›nda bu
görüntünün beyinde nas›l olufltu¤una dair birçok detay okursunuz. Ancak,
bu konu hakk›ndaki en önemli gerçe¤e hiçbir yerde rastlayamazs›n›z: Beyin-
de, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku ve his olarak alg›layan kimdir?
Beynin içinde göze, kula¤a, burna ihtiyaç duymadan tüm bunlar› alg›layan
bir fluur bulunmaktad›r. Bu fluur kime aittir?

Elbette bu fluur beyni oluflturan sinirler, ya¤ tabakas› ve sinir hücrelerine
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ait de¤ildir. ‹flte bu yüzden, herfleyin maddeden ibaret oldu¤unu zanneden
Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap verememektedirler.

Çünkü bu fluur, Allah'›n yaratm›fl oldu¤u ruhtur. Ruh, görüntüyü seyret-
mek için göze, sesi duymak için kula¤a ihtiyaç duymaz. Bunlar›n da ötesin-
de düflünmek için beyne ihtiyaç duymaz. 

Bu aç›k ve ilmi gerçe¤i okuyan her insan›n, beynin içindeki birkaç santi-
metreküplük, kapkaranl›k mekana tüm kainat› üç boyutlu, renkli, gölgeli ve
›fl›kl› olarak s›¤d›ran Yüce Allah'› düflünüp, O'ndan korkup, O'na s›¤›nmas›
gerekir. 

Evrimin As›l Ç›kmaz›: Ruh
Yeryüzünde birbirine benzeyen pek çok canl› türü vard›r. Örne¤in, ata ya

da kediye benzeyen farkl› türler olabilir. Böceklerin de birço¤u birbirine ben-
zer görünümlüdür. Fakat bu benzerlikler hiç kimsede bir flaflk›nl›k yaratmaz. 

Ancak nedense insanla maymun aras›ndaki baz› yüzeysel benzerlikler,
kimi insanlarda son derece ilgi uyand›r›r. Öyle ki bu ilgi kimi insanlar› evrim
teorisinin gerçek d›fl› senaryolar›n› benimsemeye kadar iter. Oysa, bir may-
munla bir insan aras›ndaki yüzeysel benzerlikler hiçbir fley ifade etmez. Ger-
gedan böce¤i ve gergedan da birbirlerine çok benzerler, ama bu benzerli¤e
dayanarak birisi böcek di¤eri memeli olan bu hayvanlar aras›nda herhangi
bir evrimsel iliflki kurmaya çal›flmak komik olur.

Aradaki yüzeysel benzerlik d›fl›nda maymunun insanlara di¤er hayvan-
lardan daha fazla bir yak›nl›¤› söz konusu de¤ildir. Hatta zeka aç›s›ndan k›-
yaslan›rsa, bir geometri mucizesi olan pete¤i üreten ar› veya bir mühendislik
harikas› olan a¤› üreten örümcek insana maymundan daha yak›nd›r. Hatta
baz› yönlerden üstündür bile...

Dahas›, insanla maymun aras›nda çok büyük bir fark vard›r. Maymun so-
nuçta bir hayvand›r, bilinç aç›s›ndan bir attan ya da bir köpekten fark› yok-
tur. ‹nsan ise bilinçli, irade sahibi, düflünebilen, konuflabilen, akledebilen, ka-
rar verebilen, muhakeme yapabilen bir varl›kt›r. Bütün bu özellikler de onun
sahip oldu¤u "Ruh"unun ifllevleridir. ‹nsanla di¤er hayvanlar aras›ndaki
uçurumu do¤uran en önemli fark da iflte bu "Ruh"tur. Hiçbir fiziki benzerlik,
insan ile di¤er bir canl› aras›ndaki bu en büyük fark› kapatamaz. Do¤ada ru-
hu olan tek canl› insand›r.

Allah Diledi¤i fiekilde Yarat›r
Peki evrimcilerin iddia ettikleri gibi bir senaryo gerçekleflmifl olsa bile ne
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fark eder? Hiçbir fley... Çünkü evrimin öne sürdü¤ü ve tesadüflere dayand›r-

d›¤› her aflama ancak bir mucize eseri oluflabilir. Yani canl›l›k bu aflamalarla

meydana gelmifl olsa dahi her aflama ancak bir yarat›l›fl sayesinde gerçekle-

flebilir. Tesadüflerle bu aflamalar›n gerçekleflebilmesi asla mümkün de¤ildir. 

‹lkel atmosferde bir protein oluflmuflsa bunun tesadüfen oluflamayaca¤›

olas›l›k kanunlar›, biyoloji ve kimya kanunlar› ile kan›tlanm›flt›r. Fakat mut-

laka olufltu¤u iddia edilirse, o halde onu bir Yarat›c›'n›n yaratt›¤›n› kabul et-

mek d›fl›nda baflka bir alternatif yoktur. Ayn› mant›k evrimcilerin öne sürdü-

¤ü bütün tezler için geçerlidir. Örne¤in bal›klar›n sudan karaya ç›k›p kara

canl›lar›n› oluflturdu¤una dair ne paleontolojik bir kan›t vard›r, ne de fizik,

kimya, biyoloji ve mant›k kurallar› böyle bir geçifli do¤rulamaktad›r. Fakat

mutlaka "bal›klar karaya ç›kt› sürüngenlere dönüfltü" denilecekse, bunu di-

yen, ancak bütün kurallar›n ve kanunlar›n ötesinde, "Ol" dedi¤inde diledi¤i-

ni var eden üstün bir Yarat›c›'y› kabul etmek zorundad›r. Bunun d›fl›nda bir

düflünce kendi içinde çeliflir ve hiçbir mant›k kural›yla ba¤daflmaz. 

Gerçek çok aç›kt›r. Tüm canl›l›k çok kusursuz bir tasar›m›n, çok üstün bir

yarat›l›fl›n ürünüdür. Bu ise bizlere bir Yarat›c›'n›n varl›¤›n›, hem de sonsuz

bir güç, bilgi ve akla sahip bir Yarat›c›'n›n varl›¤›n› ispatlar. 

O Yarat›c›, göklerin, yerin ve ikisi aras›nda bulunanlar›n Rabbi olan

Allah't›r.
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Dediler ki: "Sen yücesin, bize ö¤retti¤inden baflka

bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten Sen, herfleyi

bilen, hüküm ve hikmet sahibi olans›n." 

(Bakara Suresi, 32)




