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TERÖR GERÇE Ğİ
Av. Özdemir ÖZOK *

Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin küresel etkileri aç ısından en önemli
terör olaylarını 15 Kasım 2003 ve 20 Kasım 2003 günlerinde, Istanbul'da
peş peşe gerçekleştirilen çifte saldırılarla yaşadı. Ilk aşamada yüzy ıllardır
Türklerle iç içe ya şadıkları halde, ciddi sayılabilecek hiçbir sorunla karşılaşmayan Musevi vatanda şlarımızm iki sinagoguna, ikinci aşamada ise
devletin güvencesi altında bulunan Ingiltere konsolosluğ-una ve uluslararas ı
bir bankaya yönelen said ınlarda pek çok vatanda şımız hayatını yitirdi.
Eylemler için İstanbul'un seçilmiş olması "küresel terör plan/ayın/an"
mü menfur amaçlan için ne kadar uygun hedefler seçtikleri, olaylar sonrasındaki yankılarla kan
ıtlanmıştır. Çünkü, Istanbul hem sembolik aç ıdan,
hem de sürdunılen politikalar açısından dünyadaki yankı uyandırabilecek
birkaç hedeften birisidir. Çe şitli kültürlerin, dinlerin yüzyıllar boyu iç içe
yaşama olanağı bulduğu İstanbul, tarihi geçmişi, doğu ve batı uygarlıklarmın bileşimi felsefi ve kültürel birikimi yanında, coğrafi yönden de Asya
ile Avrupa aras ı
nda köprü konumundad ır.
Tüm bu özellikleriyle birlikte, İstanbul'un dolayısıyla Türkiye'nin
terör saldınları için hedef seçilmesinin ikinci önemli nedeni de, 3 Kasım
2002 seçimlerinden sonra ülkeyi yöneten siyasal ilctidarm siyasal kimli ği,
referanslan ile sürdürdü ğü, biri birini olumsuz etkileyen, iç ve dış politikalarıdır.
ABD ve İngiltere'nin başını çektiği batı koalisyonu ile bölgede bunlara her türlü lojistik desteği veren İsrail'in oluşturduğu cepheye karşı net
ve açık tavır koyamayan hükümet, bir anlamda ne camiye ne de kiliseye
yaranamamıştır.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı.
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ABD ve yandaşlarının Irak'a müdahalesi sürecinde sergilenen tutars ız
politikalar, ne ABD'yi ne de ABD kar şıtı politika üreten kesimleri mutlu
edebilmiştir.
Ayni şekilde, IMF, Dünya Bankası ve uluslararası kuruluşlarla sürdürülen iliş kilerde de söylem ve eylem farkl ılıklan ya şanmıştır. Bütün bunlar ın
ndan sonra, ABD'nin özellikle "küresel İslmT
yarunda, 11 Eylül saldırıları
nı tüm dünyaya ilan ettiğ i mücadelenin yanında yer
terör"e karşı başlattığı
alacağım aç ı klayan Türkiye'nin" küresel Islami terör" eylemleri listesinde
baş sı ralarda olacağını söylemek çok iddial ı olmaz.
Varlığını ve gücünün büyük bölümünü dinden alan hükümet, iç
ışı nda bu kimliğine uygun duru şlar
politikada bir çok eylem ve davran
kilerinde
hiç de kendinden beklenmeyen bir
sergilerken, Avrupa Birli ği iliş
biçimde çağdaş değerleri referans olarak öne sürmektedir. Bunu içtenlikle
mi yapmaktadı r, yoksa uluslararası desteğ in kendisini ulusal alanda koruyacağı umuduyla mı hareket etmektedir, anIa şilamamaktad1rj Avrupa
Birliği ve Insan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin siyasal iktidar ın simgesi
"türban" konusundaki tutum ve kararlar ı ndan memnuniyetsizli ğini ortaya
koymaktan çekinmeyen D ışişleri Bakanı, eş inin Mahkemedeki davas ını geri
çekmeyerek, konumundan yararlanarak al ınacak bir kararın iç dengelere yanda, "İslfirht yaşam"
pabileceğ i etkiyi hesap etmektedir. Terör eylemi kar şısı
slogan ve "türban" simgesinin giderek "canlı bomba"ya dönüşmesi olgusu
altı ndaki eziklik çabuk atlat ılımş ; terörün kimliği açıkça belli olmasına
na ulaşılmıştır.
n "kana dokunma" hakkı görme noktası
karşı
Kimi yetkililerin "kan ı mı dokunsa" da, Türkiye, varl ıkları inkar edilemeyecek kadar aç ık "küresel İslünıt terör" örgütlerinin, yabanc ı kökenli
teröristlerin tehdidi ve sald ırısıyla kar şı karşıyadı r. Iç politikada kullanı lan
"masum" argümanların yetiştirdiğ i elemanların tırmandırdığı, dehşet verici
olgu da teröre destek vermi ş tir. Bu görmezden gelinemeyecek ve ihmal
edilemeyecek kadar aç ı k bir gerçektir. Bu gerçe ği yadsı mak mümkün değildir. Istanbul'daki intihar sald ınları nda kullanılan bombaları imal eden kişi
olarak yakalanan zanl ımn, gazetelere yansı yan ".22 yaşında Afganistan'a

mücahitlere katı lmak için gittiğini, kendilerini El Kaidenin Türkiye yap ılanmasında
görevli olarak gördüklerini, eylem talimat ın ı bizzat Bin Ladinden ald ıklarını..."

içeren anlatı mlan ülkemizin kar şı karşıya bulunduğ u korkunç gerçeği
gözler önüne sermektedir. Bu gerçek iyi alg ı lanmaz ve gerekli önlemler
alı
nmazsa çok ac ı olaylarm yaşanması kaçınılmaz gözükmektedir.
Terör belası, Türkiye için yabancı değildir. Doğu ve Güney Doğu bölgemizde otuz bin insammızı n ölümüne, yüz binlerce insan ımızıı1 yaralanmasına, sakat kalması na, binlerce ailenin yerinden, yurdundan, köyünden,
kentinden, uzaklaşması na, ulusal ekonominin milyarlarca dolar kayb ına
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neden olan ayrılıkçı terör yarunda, ülkemizin ayd ınlık yüzleri olan kimi
güzel insanlara (Uğur Mumcu, Muammer Aksöy, Bahriye Üçok, Çetin
Emeç, A. Taner Kışlalı ve benzeri) yönelik karanl ık güçlerin temsilcilerinin
gerçekleştirdikleri terörist saldırıları ulusumuz unutmamıştır. Etnik terörün
uzantısı olarak büyük şehirlerimizde iş merkezleri yakılmış; tren istasyonlarında bombalar patlamıştır. Kahramanmaraş'ta, Çorum'da, Erzincan'da,
Sivas'ta inanç farklılıklanndan kaynaklanan olaylar Türkiye'nin potansiyel
riskini ve duyarlı noktalarını göstermi ştir. Buna karşm politikada, eğitimde
gerekli duyarlılık gösteriimen-ıiş; "arka bahçe" lerde körpe beyinler üzerine
kumar oynanmaya devam edilmiştir.
Şimdi ise uluslararas ı din kaynakl ı terörle karşı karşıya gelinmektedir.
Terörün yerli maşaların
ı n ise nerede, nasıl yetiştiği tahmin edilebilmektedir.
Bu saldırılar
ın benzerleri Cumhuriyet'in kurulu ş yıllarında da yaşanmıştır. Teba, ümmet ve kullardan oluşan Osmanlı toplumsal yapısından,
çağdaş ve özgür bireylerle yurtta şlık bilincinin oluştuğu Türkiye Cumhuriyeti toplumsal yapısına geçiş süreci kolay olmamaktadır. Hala devam
etmekte olan bu ça ğdaşlaşma süreci, başmdan itibaren, ulusal ve uluslararası kimi kesimlerin rahatını kaçırmıştır. Bunlar, ulusal bilinci gelişmemiş
kimi işbirlikçilerle, her fırsatta beraber hareket ederek, ülkemizi karanl ık
maceralara suniklemek istemi şlerdir.
Hiçbir gerekçe doğanın en saygın varliğı olan insanın öldürülmesini
haklı kılamaz. Yaşadığımız XXI. yüzyılda hangi nedenle, hangi düşünceyle,
hangi amaçla, olursa olsun, insana yönelik şiddet ve yıldırma hareketlerinin
tümünü ifade eden "terörizm" yanı
nda, insan yaşamım hiçe sayan "savaş "
gerçeğiyle karşı karşıya bulunuyorsak insanlık bu güne kadar geliştirdiği
tüm düşence sistemlerini bir kez daha gözden geçirmek durumundad ır.
Kutsal din kitapları başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası sözleşmelerle, hak ve özgürlüklerin ifade edildi ği belgelerin tümü insan yaşanıını en yüce değer olarak tanımlamasma karşın, insana yönelik şiddet ve
saldırıların ardı arkası kesilmemektedir.
"Barış galip gelecek" sloganı ile ilk kez Mısır'da, 29 Müslüman, Hıristiyan
ve Yahudi devlet veya hükümet başkaninin katılımı ile toplanan ve dönemin
ABD başkanı Clinton'un açış konuşmasını yaptığı uluslararas ı toplantıda
dile getirilen, tüm iyi niyetli mesajlara kar şın, 11 Eylül 2001 günü dünya,
örneği görülmemiş bir terörist saldınyla yüz yüze kalmıştır. ABD yanında
tüm dünyayı etkileyen bu saldırının nedenleri konusunda bir çok değerlendirmeler yapılmış ancak bunların içinde en güçlü tespit ve de ğerlendirme;
"yeni dünya düzeni ya da kı2resel1eşme" adı verilen ve serbest piyasa güçleriyle,
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uluslararası sermayenin itici güç oldu ğu, ulusal değer ve çıkarla' ın göz
ardı edildiği, uluslar üstü ç ıkarlar bütününde birle şmeyi hedef alan yeni
oluşuma karşı sergilenen tepkiler şeklindeki değerlendirmedir. Çünkü, bir
yanda açliğın, işsizliğin, yokluğun, yoksulluğı.m belini büktü ğü milyarlarca umutsuz insan, öte yanda sınırsı z ekonomik geliş menin ve teknolojik
gelişmelerin yarattığı milyarlarca varlıklı insan. Aynı dünyayı payl şan bu
kesimlerin çatışması ve çarpışması kaçını lmaz bir gerçektir.
Bu nedenle ulusal ve uluslararası ölçekteki çeliş kilerin gideilerek,
sosyal adalet, sosyal güvenlik ba şta olmak üzere e şitlik, hakça pyla şım
yanında, insan hakları , demokrasi ve özgürlüklerin tüm toplumlarda gündığı, hukukun egemen olduğu "hukukun üstünlü ğü"nün
vence altına alı
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu konuda, Birle şmiş Milletler Insan
Hakları Yüksek Komiseri Mary Robinson'un " ... tüm ülkeler terörizme kar şı
işbirliği yapmalı, ancak bu durum insan haklar ının göz ardı edilmesi içir uygun
bir ortam yaratmanial ı dır.... sözleri tespit ve değerlendirmemizi dp ğrula-

maktadır.

ında son kez karşı
İnsan yaşamını hedef alan, her türlü terör eylemi yan
karşıya kaldığımız dinci terör eylemlerini şiddet ve nefretle kımyoruz ve
herkesin de adı m vermekten çekinmeden kmamas ını bekliyoruz.
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