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ÖZET 

11 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri, o güne kadar hiç 

kimsenin tahmin edemeyeceği bir felaketle uyandı. ABD’nin New York ve 

Washington şehirlerindeki stratejik öneme haiz bazı hedeflere yönelik, 19 El Kaide 

militanı tarafından kaçırılan 4 yolcu uçağı kullanılarak intihar saldırısı türündeki 

terörist eylemler gerçekleştirildi ve resmi açıklamalara göre 3225 kişi hayatını 

kaybetti. 

11 Eylül eylemleriyle birlikte iyice dengesini kaybeden günümüz dünyası, 11 

Eylül sonrası yaşanan gelişmelerle her gün yeni 11 Eylül’lere gebe hale geldi. Söz 

konusu eylemlerin başlangıcı olan süreci; korku, endişe ve güvensizliklerle dolu bir 

dünya olarak tanımlamak mümkündür.  

11 Eylül eylemlerinin faili olan El Kaide terör örgütünü ortadan kaldırmak 

amacıyla Afganistan’a yönelik gerçekleştirilen askeri harekat ve sonrasında 

yaşanması muhtemel gelişmeler, bazı çevrelerce “Medeniyetler Çatışması” olarak 

tanımlanan çıkmaza doğru gidildiği şeklinde yorumlanmış ve bu sürecin kaçınılmaz 

olduğu savunulmuştur. Bu durum, dünya kamuoyu tarafından İslam Dini’nin, her 

türlü terör eylemine zemin hazırlayan bir inanç sistemi olarak, aynen teröristler 

tarafından yorumlandığı tarzda algılandığı gerçeğini bir kez daha gözler önüne 

sermiştir.  

Semavi ve beşeri bütün dinlerin terörü şiddetle reddetmesine karşın değişik 

inançlara mensup kişilerce ve her inanca ait söylemlerle terör eylemlerinin 

gerçekleştirilmesi terörün dininin, milliyetinin ve ırkının olmadığını 
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göstermektedir. Bu gerçekten hareketle, 11 Eylül 2001 tarihinde ABD’de insanlığın 

karşısına çıkan terörün “Dini Motifli Terör” olarak adlandırılması daha doğru 

olacaktır.  

11 Eylül eylemlerinin ilk şokunun atlatılması sonrasında verilen cevap, dünya 

üzerinde bir kanser gibi yerleşen Taliban ve El Kaide terör örgütünün merkezi 

konumunda olan Afganistan’a askeri bir harekat gerçekleştirmek olmuş fakat askeri 

harekatın amacına ulaşıp ulaşmadığı noktasında medyada çeşitli yorumlar yapılmıştır 

ve halen yapılmaktadır. 
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ABSTRACT  

On 9/11 United States of America woke up with a disaster, nobody could 

forecast up to 9/11. Some targets which have strategic importance in New York and 

Washington in USA were committed suicide attacks by using 4 passenger planes 

which had hijacked by 19 Al Qiada members and according to official statament 

3225 poeple died in these terrorist attacks.  

Today’s wolrd which has lost its balance with 9/11 suicide attacks became 

pregnant new 9/11 suicide attacks everyday after the developments since 9/11. the 

process started on 9/11 is possible to describe a world which is full of fear, concern 

and insecuriy.  

The war which waged against Afghanistan in order to destroy utterly Al 

Qiada terrorist network which was carried out 9/11 suicide attacks and possible 

progress which can occur after the war were commented as “Civilizations Conflict” 

by some experts and the inevitable of this “Civilizations Conflict” process defended 

by them. One more time this condition demonstrated that Islam has perceived as it is 

based every kind of terrorist attacks by wolrd public opinion like terrorist’s Islam 

perception  

Although all of religions which is Celestial or human reject terrorism people 

who has different religion carried out terrorist attacks and carrying out a terrorist 

attack by any religious pronunciation demonstrate that terror has no religion, nation 

and race. Because this truth, it’s more right to name the terrorist attacks which 

encounterded humanity on 9/11 as “Religion motivated Terrorism”  
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After USA coped with 9/11 attacks shock hhe response of the mentioned 

attacks was to wage war against Afghanistan wihch was the base of Taliban 

management and Al Qiada terrorist network. But there were some commentarys in 

meida abuot this war was succeed or not and there are still some commentary about 

it. 
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GİRİŞ 

Toplumsal bir varlık olarak insan, etkileşim içerisinde bulunduğu çevreyle 

devamlı olarak iletişim halindedir. İletişim, fiziksel ve sosyal varlığını sürdürmek 

isteyen kendisi ve dışarısıyla üretim ilişkisinde bulunan insanla başlar. Bu nedenle 

insanlık tarihi aynı zamanda iletişim tarihi olarak karşımıza çıkar. İlk insanla sözsüz 

işaretler, sinyaller ve sesli uyaranlar iletişimin dili olarak başlamıştır. Yazının 

gelişmesi ve günlük yaşamın her alanında kullanılmasıyla, sözsellik toplumsal yaşam 

ilişkilerinin önde gelen parçası olarak devam etmiştir.1   

Devamlı öğrenme ve öğrenilenleri anlatma dürtüsü içerisinde olan bireyin 

sözlü olarak gerçekleştirdiği iletişim, teknolojik gelişmelerin vasıtasıyla kitlesel bir 

kimliğe bürünmüştür.  

“Kitle iletişimi kitle denilen insanlara yönelik o insanların zamanını, yerini, 

türünü, paketini kısaca üretimini biçimlendirmediği ve biçimlendiremediği bir 

iletişim türüdür…. Kitle iletişimi araçları kitle iletişimi olgusunu gerçekleştiren 

teknolojik araçlardır. Bu araçlar büyük sermaye gerektirir ve kullanılması uzmanlık 

ister. Kitle iletişim araçları denilince akla öncelikle basın (gazete, dergi, magazin, 

kitap), radyo, televizyon ve sinema ile iletişimi gerçekleştiren araçlar gelir.”2  

                                                 
1 ERDOĞAN İrfan, ALEMDAR Korkmaz, Öteki Kuram: Kitle İletişimine Yaklaşımların Tarihsel ve 
Eleştirel Bir Değerlendirmesi, Erk, Ankara-2002,  s.13   
2 A.k., s.19 
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Günümüzde iletişim araçları uygarlıklar için çok önemli bir yer işgal etmekte 

ve bu alandaki gelişmeler baş döndürücü bir hız kazanmış bulunmaktadır. Öyle ki, 

sürekli gelişen ve etkinliğini arttıran bir yapıya sahip olan medya adeta dünyanın 

sinir sistemi olarak işlev göstermektedir. Hatta basın-yayın araçları toplumun 

yapısına hayatiyet kazandıran ve yokluğu düşünülemeyen, vazgeçilmez 

unsurlardandır.3 

Günümüz gazeteciliğinde önemli rol oynayan gazeteler, dergiler, radyo ve 

televizyon etkin birer kitle iletişim aracı olarak gerek gazeteciliğin temel işlevi olan 

haber verme işlevini yerine getirerek, gerekse eğlendirerek ve reklam yaparak 

kitlelerin bir bakıma gözü kulağı olmaktadırlar.4 

Atatürk basını, “Milletin müşterek sesi” olarak tanımlamış ve bu tanımını 

şöyle tamamlamıştır: “Bir milleti tenvir ve irşatta, bir milletin muhtaç olduğu gıdayı 

vermekte, hülasa bir milletin hedefi saadet olan istikameti müşterekede yürümesini 

teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir.”5 

Bireyler karmaşık çevrelerine uyum sağlamada, gündelik yaşamlarını 

düzenlemede, dışlanma ve yalnız kalma korkusu olmadan hangi tutum ve duruşu 

sergilemede neyi önemli neyi önemsiz olarak değerlendirme noktasında başka 

araçlara ihtiyaç duyarlar ki bu araçların önemli bir bölümünü medya oluşturmaktadır. 

Sosyal yaşamı olanaklı kılan en önemli araç ve böylece toplumsal uzlaşımın oluşumu 

                                                 
3 İNUĞUR M. Nuri, Basın ve Yayın Tarihi, DER Yayınları, 5.Basım, İstanbul-2002, s.17 
4 TOKGÖZ Oya, Temel Gazetecilik, İmge Kitabevi, 4. Baskı Mart 2000, s.86-87 
5 İNUĞUR M. Nuri, a.g.e., s.20 
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ve korunmanın temel aracı konumuna gelen medya gittikçe hızlanan ve 

karmaşıklaşan dünyada insanların adeta gözü, kulağı durumundadır.6 

 “Çağdaş demokrasilerde, gazetecilerin kamuoyunun bağımsız temsilcisi 

olma görevini yüklendikleri ve sorumlulukları bulunduğu konusu üzerinde durulur. 

Bu bakımdan da basın, yasama, yürütme ve yargının yanında dördüncü bir güç 

olarak kabul edilir…. Karmaşık toplum yapısı içerisinde birbirleriyle ilişki kurmakta 

güçlük çeken kesimler arasında bağlantıyı gazeteciler sağlar.”7 

Olaylardan halkı sürekli haberdar ederek kamuoyunu düzenleyen, yönetici 

otoriteleri uyaran, ele aldığı konular yönünden uğraş alanı sınırsız olan bir yayın 

organı olarak tanımlanabilen gazete ise, her çeşit haberi topluma ulaştıran günlük 

haber aracıdır. Haberlerin yanı sıra gazete, okuyucunun ilgisini çekecek ve onu 

çevresiyle derece derece ilgilendirecek makale, fıkra, deneme, sohbet, yorum, 

eleştiri, hikaye, karikatürler ve çeşitli konuları dile getiren resimlere de yer 

vermektedir ki, bunlar da geniş anlamda birer haber olarak nitelenmektedir.8  

Günümüz gazeteciliğinde en çok ön plana çıkan köşe yazarları ve köşe 

yazıları ise, gazetelerin okuyucuya ulaşmak adına kullandıkları en önemli parçasıdır. 

Ülkemizde köşe yazarlığı yapanların sayısının dünyanın başka hiç bir ülkesinde 

görülmeyecek kadar fazla olması ve gazete sütunlarında gazeteciliğin ilkesi, “haber-

yorum” ayrımının neredeyse ortadan kaldırmış olduğu9, bazı köşe yazılarının bir 

bölümünde tarihsel ve toplumsal gerçeklerin katledildiği10 yönünde önemli 

                                                 
6 GÖKÇE Orhan, DEMİRAY Uğur Ed., Terörün Görüntüleri, Görüntünün Terörü, Çizgi Kitabevi, 
Temmuz-2004,  s.2 
7 TOKGÖZ Oya, a.g.e., s.98 
8 İNUĞUR M. Nuri, a.g.e., s.21 
9 ALPAY Şahin, http://www.milliyet.com.tr/2000/08/12/yazar/alpay.html 
10 KONGAR Emre, http://www.kongar.org/medyanotu/364_Yanlislar_ve_sayilar.php  



 4 

eleştirilere maruz kalsa da köşe yazarları ve köşe yazıları günümüz gazeteciliğinin 

ayrılmaz bir unsurudur. Artık gazeteler kendi reklamlarında gazetelerinde yazı yazan 

köşe yazarlarını ve yazarların köşelerinde işledikleri konuları ön plana 

çıkartmaktadırlar.  

Kongar’a göre, köşe yazarı olmak dünyanın her yerinde ayrıcalıklı bir 

konumdur ve dünyanın her yerinde köşe yazarı olmanın getirdiği önce toplumsal, 

sonra da bireysel çok ciddi bazı sorumluluklar vardır. Ülkemizde ise, yasaların 

belirlediği sınırlar dışında, köşe yazarlarının ciddi bir toplumsal yada bireysel 

sorumluluğu pek söz konusu olmaz ve “iyi bir köşe yazarı” olmanın bir koşulu ilgi 

çeken sorunları dile getirmekse, bir başka koşulu da “dili iyi kullanmaktır”.11  

Kongar bireysel yaşamın, iktidardaki hükümetin takip ettiği politikalar 

hakkında olumlu veya olumsuz anlamda kaleme alınan siyasal yazıların ve popüler 

kültür konularının gazetelerin köşelerine egemen olduğuna dikkati çekerken, bu üç 

grupta toplanan köşe yazılarının pek çoğunun arka planında, ne yazık ki o köşe 

yazısının yayınlandığı gazetenin patronunun siyasal ve ekonomik çıkarlarının 

görüldüğünü belirtiyor.12 Kongar’ın üç ana başlık altında topladığı köşe yazılarına  

egemen olan unsurlar arasında, özellikle 11 Eylül 2001 eylemleri ile birlikte şekil 

değiştirerek karşımıza çıkan “globalleşen dünyanın globalleşen terörü” de kendini 

göstermektedir. 11 Eylül 2001 eylemeleri ile tarihsel evriminin en acımasız evresine 

giren ve günümüzde nerede/kimi/ne zaman/nasıl vuracağının belli olmayan terörün, 

hayatın her anını köşelerine taşıma ve böylece toplumda belli bir kanaat oluşturma 

                                                 
11 KONGAR Emre, http://www.kongar.org/medyanotu/342_Kose_Yazarlari_ve_Turkce.php  
12 KONGAR Emre, http://www.kongar.org/medyanotu/346KoselerdeNelerTartisiliyor.php  
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gayretinde olan köşe yazarlarının sütunlarının dışında kalması elbette ki 

düşünülemez.  

Çağımızda terörizm, dünyadaki sınırları ortadan kaldırarak zengin-fakir, 

gelişmiş-gelişmekte olan ayrımı yapmadan her milletten, her dinden insanı ve her 

ülkeyi aynı derecede tehdit eden bir sorun haline gelmiştir. Günümüzün moda tabiri 

ile “globalleşen” dünyamızda terör de “globalleşmiştir”.  

11 Eylül 2001 tarihinde ABD’nin New York ve Washington şehirlerindeki 

eylemlere kadar, hayallerini küreselleşmeyle ilgili hülyaların süslediği çağımız insanı 

artık biyolojik-kimyasal terör senaryolarının baş aktör olduğu bir kabus 

kuşağındadır. Çağımız insanı, 11 Eylül saldırıları sonrasında güncelliğini hiçbir 

zaman yitirmeyecek gibi görünen “Daha kötüsü nerede, ne zaman ve nasıl olur?” 

korkusuyla yaşamak zorundadır.  

11 Eylül eylemleriyle dengeleri iyice bozulmuş olan günümüz dünyası, her 

gün yeni 11 Eylül’lere gebe bir dünyadır13 ve bu durumun en büyük kanıtı ABD’nin 

müdahalesi sonrasında Irak’ta yaşanmaya devam eden kaos ortamıdır.  

Çağımız terörünün önemli bir boyutu, içinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji 

çağıyla birlikte, teknolojinin en önemli buluşlarından biri olan televizyonun terörün 

bir uzantısı olarak kullanılıyor olmasıdır. Öyle ki, “Sihirli kutu”nun ekranı 

vasıtasıyla 11 Eylül saldırıları naklen bütün dünyaya aktarılırken, aslında terör nihai 

amacına ulaşmak adına en büyük adımı atmıştı. 11 Eylül eylemlerinin dehşetini 

Türkiye’de, İngiltere’de, Almanya’da, Fransa’da vb. ülkelerde aynen Manhattan’da 

                                                 
13 KORU Fehmi, 11 Eylül O Kader Sabahı, Timaş Yayınları, İstanbul 2002, s.244 
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eylem yerindeymiş gibi yaşayanlar en az Amerikalılar kadar dehşete ve kaygıya 

kapıldılar.  

Gerçekleşen terör eylemlerini, medya kendi işleyiş mantığına uygun biçimde 

tüm ayrıntılarıyla/en ince detayına kadar en geniş şekilde verirken, teröristlere 

kendilerini sahneleme olanağı sunduğu, böylece terörist eylemin gösteri arenasına 

çıktığı yönündeki eleştiriler giderek ağırlık kazanmaktadır.  

Bu anlamda, “Medya” ve “Terör” arasındaki ilişki uzun süredir iletişim, 

siyaset ve sosyal bilimcilerin tartışma gündemini meşgul eden konular arasındadır. 

11 Eylül 2001 New York ve Washington eylemleri, 15-20 Kasım 2003 İstanbul 

intihar saldırıları ve 11 Mart 2004 Madrid bombalamaları sonrasında medya-terör 

ilişkisi yeniden gündeme gelmiş, gerek akademik gerek popüler ilginin merkezine 

oturmuştur. 

Medyanın yaptığı her haberde olmasa bile özellikle terör haberlerini 

hazırlarken ve kamuoyuna sunarken toplumda oluşturacağı bilinci düşünmesinin 

gerekli olup olmadığı, terörün medyaya yansıması aynadan mı yoksa bir prizmadan 

yansıyan renklerden birisi olarak mı karşımıza çıkmalı ve terör görüntüleri hedef 

kitle izleyici/okuyucu nezdinde nasıl bir algılama oluşturmalı sorularına verilecek 

cevap henüz netleşmiş değildir ve öyle görünüyor ki bu cevap kolay kolay 

netleşemeyecektir. Terörün televizyon ekranlarına ve gazete manşetlerine/köşelerine 

nasıl yansıması gerektiği hususlarında medyanın kendini irdelemesi ve terör 

haberlerinde bulunduğu yeri tam anlamıyla gözden geçirmesi gerekliliğinin 
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akademik çevrelerce tartışılıyor olması konu hakkında atılan en önemli adım olarak 

nitelenmelidir.14 

Tek kutuplu yeni dünya düzenine başkaldırı olarak kabul edilmesi noktasında 

çok iyi planlanmış ve ideolojik mesajlar içeren bir terörist eylem15 olarak da 

nitelenen 11 Eylül eylemleri, eylemler hakkında yapılan yorumlarda “İslam” ve 

“Terör” kavramlarının birlikte kullanılması sonucunu da doğurmuştur.  

Uzmanlara göre, temelini 1980’li yıllarda atan ve genelde Batı dünyasını, 

özelde ise ABD’yi ve onun müttefiklerini hedef alan “İslami terör”, 1990 ve 

sonrasında Soğuk Savaşın bitmesi ve Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında 

ortaya çıkmıştır. 

“Konu” ve “kahramanları” ile İslam ve Müslümanlar arasında hiçbir ilişki16 

olmadığının altını çizen Koru, “İngiliz Başbakanı Mangaret Thatcher’in 

Turnberry/İskoçya’da 07-08 Haziran 1990 tarihinde toplanan NATO Zirvesi’nde 

“Yeni düşman İslam dünyası” dediğinin duyulduğunu17 belirtmektedir. 

11 Eylül eylemlerinin faili olarak El Kaide terör örgütünün tespit edilmesi ve 

sonrasında Afganistan ile başlayan ve Irak ile devam eden ABD askeri harekatları 

esnasında  bazı çevrelerce “Medeniyetler Çatışması” olarak tanımlanan söylem ön 

plana çıkarılmıştır. 

Bu araştırmanın ana problemi belirlenirken üç basamaklı bir süreçten 

geçilmiştir. Problemin ilk aşamasını, ulusal Türk medyasında yazan köşe 

                                                 
14Ayrıntılı bilgi için bakınız: GÖKÇE Orhan, DEMİRAY Uğur, a.g.e. 
15 KIBRIZLI İbrahim, Bundan Sonra Ne Olur?, Zaman Gazetesi, 13.09.2001 
16 KORU Fehmi, a.g.e., s.101 
17 A.k., s.72 
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yazarlarınca 11 Eylül eylemlerinin, “İslam” ve “Terör” perspektifinde nasıl 

değerlendirildiği ile eylemler sonrasında oluşan/oluşacak yeni dünya düzeninin ve bu 

yeni düzende Türkiye’nin konumunun nasıl değerlendirildiği oluşturmaktadır.  

Bu aşamada incelenecek alanın büyük ve dağınık olması ikinci aşama olarak 

ana problemi, ulusal Türk medyasında “İslami Basın” olarak nitelenen yelpazede yer 

alan gazetelerde yazan köşe yazarlarınca 11 Eylül eylemlerinin, “İslam” ve “Terör” 

perspektifinde nasıl değerlendirildiği ile eylemler sonrasında oluşan/oluşacak yeni 

dünya düzeninin ve bu yeni düzende Türkiye’nin konumunun nasıl değerlendirildiği 

oluşturmaktadır. 

Son aşamada karşılaşılan en önemli çıkmaz ise “İslamcı Basın” olarak 

nitelenen yelpazede yer alan ve ulusal yayın yapan Milli Gazete, 

Akit/Vakit/Anadolu’da Vakit, Yeni Şafak ve Zaman gazeteleri içerisinden hangisinin 

ana kaynak olarak seçilmesinin doğru olacağına karar vermekti. Türkiye 

Gazetesi’nin yayın hayatına başladığı ilk periyotta bu yelpazede yer aldığı düşünülse 

de son yıllarda merkez sağ çizgide yayın yapmakta olduğundan seçilecek gazeteler 

arasında Türkiye Gazetesi yer almamıştır.  

Milli Gazete ve Akit/Vakit/Anadolu’da Vakit gazetelerinin genel anlamda 

yayın politikalarını Refah/Fazilet/Saadet Partisi çizgisinde şekillendirdikleri 

görülmektedir. Bu nedenle söz konusu gazetelerin hedef kitlesi küçük ve dar bir 

çerçevede kalmıştır.  

Liberal sağ çizgide yayın yapan Yeni Şafak Gazetesi, Türkiye’nin bir çok 

önemli köşe yazarını bünyesinde barındırmaktadır. Ancak bu özelliklerine rağmen 
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günlük tirajı 108-109 bin18 civarında bulunması bakımından arka sıralarda kalmış 

olduğu da bir gerçektir.  

Milli Gazete, Akit/Vakit/Anadolu’da Vakit ve Yeni Şafak gazetelerinin 

yanında Zaman Gazetesi’nin “İslamcı Basın” olarak nitelenen yelpazede en fazla 

tiraja sahip olması, (13) farklı ülkede Latince ve Krilce olmak üzere iki alfabede 

basılarak, 14 dilde yayın yapması ve 11 Eylül eylemlerinin hedefi Amerika Birleşik 

Devletleri’nde günlük olarak yayımlanması nedeniyle araştırmanın ana kaynağı 

olarak Zaman Gazetesi seçilmiştir. Zaman Gazetesi seçildiğinde de kamuoyunca, son 

10 yıllık süreç içerisinde Hıristiyanlık ve Yahudilik dinlerinin ruhani liderleriyle 

gerçekleştirdiği “Dinler arası Diyalog” görüşmeleri ile söylemlerini hoşgörü ve 

diyalog perspektifinde gerçekleştiren, medyaya yansıyan vaaz kasetleri ve Ankara 

DGM eski Savcısı Nuh Mete Yüksel tarafından hakkında açılan dava ile gündeme 

gelen Fethullah Gülen   adı kendiliğinden ön plana çıkmıştır.19  

Araştırmanın amacı Zaman Gazetesi köşe yazarlarınca;  

-11 Eylül eylemlerinin,  

-Eylemler sonrasında oluşan/oluşacak yeni dünya düzeninin ve  

-Bu yeni düzende Türkiye’nin konumunun hangi perspektifte ve nasıl 

değerlendirildiğini anlayabilmektir. Araştırmada Zaman Gazetesi’nin (31) köşe 

yazarının toplam (145) köşe yazısı incelenmiştir. Ayrıca, seçilen konu ve gazetenin 

yapılan çalışmaya farklı bir değer kazandırması dileğiyle hazırlanan bu Yüksek 

                                                 
18 29.06.2005 tarihi itibariyle, kaynak: http://gazeteciler.internethaber.com/tiraj_pop.php 
19 Zaman Gazetesi ve Fethullah Gülen hakkında genel bilgi Bölüm I’de verilecektir. 
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Lisans Tezi temel olarak bilimsel çalışma yöntemiyle bilgiye ulaşabilmenin yolunu 

öğrenmeyi amaçlamaktadır. 

Bu amaç doğrultusunda araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

-Zaman Gazetesi köşe yazarlarınca kaleme alınan köşe yazılarında “İslami 

Terör” kavramı kullanılmış mıdır? Kullanılmış ise kavram üzerine nasıl bir anlam 

yüklenmiştir? Kullanılmamış ve “İslami Terör” kavramının kullanılmaması gerektiği 

üzerinde durulmuş ise bunun nedenleri belirtilmiş midir? Belirtilen nedenler 

okuyucuya ne şekilde aktarılmıştır?  

-Dünya kamuoyunda 11 Eylül eylemleri ve sonrasında oluşan/oluşacak yeni 

dünya düzeni tarif edilirken bazı uzmanlar tarafından kullanılan “Medeniyetler 

Çatışması” tezi, Zaman Gazetesi köşe yazarları arasında taraftar bulmuş mudur? 

-11 Eylül sonrasında oluşan/oluşacak yeni dünya düzeninde Türkiye’nin 

üstleneceği rol olumlu olarak mı yoksa olumsuz olarak mı değerlendirilmiştir?  

 Bu araştırma, belirtilen ana problem doğrultusunda amaçlanan neticeye 

ulaşabilmek için sorulan sorulara aranan cevapların 12 Eylül 2001-11 Aralık 2001 

tarihleri arasında Zaman Gazetesi’nde köşe yazısı kaleme alan köşe yazarlarının 

yazılarının irdelenmesi ile sınırlıdır.  

Araştırmanın varsayımları şunlardır: 

1. Zaman Gazetesi köşe yazarlarınca gerek 11 Eylül eylemleri gerekse 

dini söylemleri referans olarak terör gerçekleştiren örgütlerin 

eylemleri “İslami Terör” olarak nitelenmemektedir.  
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2. Bu bağlamda Zaman Gazetesi köşelerinde, İslamiyet’in terörizme 

bakışı başlığı altında İslamiyet’in terörizme kaynak olamayacağı 

şeklinde kesin ifadelerle neticelenen ve din hakkında bilgi aktaran 

yazılar, İslam Dini’ni anlatmak için bir fırsat olarak kullanılmıştır.  

 

3. Zaman Gazetesi köşe yazarlarına göre, İslamiyet’in teröre bakışı 

anlatıldıktan sonra sıkıntıların dinin kendisinden değil dini yanlış 

algılayarak/anlayarak yanlış yaşayanlardan kaynaklanmaktadır.  

 

4. Zaman gazetesi köşelerinde, köşe yazarlarınca gerçekleştirdiği 

eylemlerle İslam Dini’ne zarar verdiğine inanılan Usame Bin LADEN 

ve El Kaide terör örgütü hakkında ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır. 

 

5. Zaman Gazetesi köşe yazarlarınca 11 Eylül eylemleri sonrasında 

oluşacak yeni dünya düzeninin, “Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası 

arenada etkinliğini arttıracağı” şeklinde yorumlanmıştır.  

 

6. Dünya kamuoyunda 11 Eylül eylemleri ve sonrasında oluşan/oluşacak 

yeni dünya düzeni tarif edilirken bazı uzmanlar tarafından kullanılan 

“Medeniyetler Çatışması” tezi, Zaman Gazetesi köşe yazarları 

arasında taraftar bulmamıştır.  
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7. 11 Eylül sonrası terörizme karşı başlatılacak olan/başlatılan 

uluslararası mücadelede atılacak/atılan her adımda terörün cezasız 

kalmaması inancı ile suçsuzun/masumun zarar görmemesi arzusu, söz 

konusu eylemler sonrası ne yapılması gerektiği hususunda Zaman 

Gazetesi köşe yazarlarının yaşadıkları duygu karışıklıkları yazılarına 

yansımıştır.  

 

 



 13 

 

 

Yöntem ve Yaklaşım 

Kitle iletişim araştırmalarının başlangıcından beri incelenmeye çalışılan 

sorunların başında medyanın etkileri gelmektedir.20 Kitle iletişim araçlarının ortaya 

çıkmasından günümüze kitle iletişim araçlarının bireyler, gruplar ve toplum 

üzerindeki etkileri hakkında konuşulmuş, araştırmalar, betimlemeler ve analizler 

yapılmış ve yapılmaktadır. İletişim araştırmaları alanının tarihi incelendiği zaman 

gerçekleştirilen kuramsal ve görgül araştırmaların önemli bir bölümünün etki 

konusunda yoğunlaştığı görülmektedir.21  

Amerikan pragmatist geleneğinden, Frankfurt okuluna, Fransız yapısalcı 

düşüncesinden, İngiliz Kültürel Çalışmalarına uzanan kuramsal çalışmanın hemen 

hepsinin temelinde “medyanın sosyal yapı içindeki rolü”nü tartışan bir anlayış 

hakimdir ve bu eleştirilerin ardında, daha eşitlikçi, az yabancılaşmış ve mutlu bir 

toplumun özlemi bulunmaktadır.22 

Medya üzerine yapılan çalışmaların kuramsal temelleri yazılı basının 

gelişimine dayanır. Haberleri daha ayrıntılı ve haberin derinine inerek sunma 

imkanına sahip olan yazılı basının hedefe ulaştırdığı haber mesajları, saklanabilir bir 

                                                 
20 GÜNDÜZ Mustafa, Basın ve Terör, Saray Kitabevleri, İzmir-1996, s.33 
21 ÇEBİ Murat Sadullah, Medya Etki Araştırmaları, Gazi Kitabevi, Ankara-2002, s.5  
22 İNAL M. Ayşe, Haberi Okumak, Temuçin Yayınları, İstanbul-1996, s.177 
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belge niteliğini taşımaktadır. Bu nedenle yazılı basın, istenilen herhangi bir zamanda 

tekrar okunma ve gözden geçirilme özelliğine sahiptir.23    

1970 yılı sonlarına doğru eleştirel medya kuramcılarının 1980 yılı sonrasında 

postyapısalcı dil kuramcıları ile birleşerek “kültürel” süreçlerin önemi üzerinde 

yoğunlaşarak medya metinleri ile bu metinlerin okunma süreçleriyle ilgili kuramsal 

yaklaşımları bir araya getirmeye yönelik çalışmalara yöneldikleri dönemde 

yoğunlaşılan önemli çalışmaların temel sorunlarının arasında “haber” ve 

“gazetecilik” olgusu da yer almaktadır.24  

 Çoğulcu liberal düşünce, basını dördüncü güç olarak yasama, yürütme ve 

yargının yanında nitelemektedir. Böylece temsili demokrasilere yönelen eleştirilere 

bir yanıt oluşturulmuştur. Temsil, seçim dönemleri ile sınırlı kalmakta ve bir kez 

seçilen yöneticiler, seçmenlerden koparak denetim dışı kalmaktadırlar. Burada 

basının rolü seçim sonrası dönemde hükümetin uygulamalarını denetleyerek olup 

bitenden halkı haberdar etmektir. Karşı karşıya kalınan önemli sorunlarının neler 

olduğu ve bu sorunların çözüm yolları ile ilgili halkı bilgilendirmek de basının 

önemli bir başka görevidir.25 Çağdaş demokratik toplumların olmazsa olmaz bir 

organı olarak basının, öncelikle toplumun varlığı, birliği, işleyişi ve göreli kalıcılığını 

tehdit eden sıkıntıları gündeme getirerek kamuoyunu aydınlatmaları beklenir.26 

19. yüzyıl boyunca gazeteler ilk kez ekonomik çıkar kaygıları ile 

örgütlenmeye başladı. 20. yüzyılda ise medya, ekonomik dönüşümlerden etkilendi. 

Merkezileşme, yoğunlaşma ve tekeller 19. yüzyılın özel girişim anlayışının uzantıları 

                                                 
23 TOKGÖZ Oya, a.g.e., s.89 
24 İNAL, M. Ayşe, a.g.e., s.10 
25 A.k., s 14-15 
26 GÜNDÜZ Mustafa, a.g.e., s.xi 
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oldu. Kamusal bilginin parçalı hale dönüşmesi, devlet ve tekelci sermaye arasındaki 

ilişkilerin anlaşılmasını engelleyip, statükonun korunmasına hizmet eder hale geldi.   

“Haberciliğin örgütlenme biçimi profesyonel gazetecilik normlarının 

dolayımı ile gerçekleşti. Başını nesnellik ilkesinin çektiği bu kurallar, haberin 

tarafsız ve dengeli olması gerektiğini vurguluyordu… Profesyonel gazetecilik ilkeleri 

(nesnellik, olay yorum ayrımı gibi), gerek haber üretiminin örgütlenmesini gerekse 

haber metinlerinin dilini biçimlendirdi.”27 

Nesnellik, liberal-çoğulcular tarafından haberi tanımlamada en çok gönderme 

yapılan ve evrenselliğine inanılan meslek kuralıdır.28 Nesnellik ilkesi, “değer 

yargılarından arınmış bir gazeteci” tanımını getirir. Tarafsız olmak demek, 

gazetecinin “haber metninde” kendi görüşlerini açık bir şekilde belirtmemesi 

gerektiğine işaret eder. Haberde yorum, hem gazetecilerin tarafsız 

olamayacaklarından hem de dilin çok vurgululuğundan dolayı her zaman vardır ve 

kaçınılmaz olacaktır. 

“Haber bir söylemdir ancak söylemin ne olduğu sadece haber metinlerinin 

yapısal özelliklerinin sistematik çözümlemesi ile anlaşılmaz. Haberin söylemi, ancak, 

içinde olduğu bağlamla ilişkilendirildiğinde anlaşılır.”29 Haberi bir söylem olarak 

anlamak, iletişim ve medya kuramlarında 1900’lerin başından günümüze elde edilen 

akademik araştırmaların neticesinde elde edilen bir birikimin sonucudur.30 

                                                 
27 İNAL M. Ayşe, a.g.e., s.17 
28 GÜNDÜZ Mustafa, a.g.e., s.23 
29 İNAL M. Ayşe, a.g.e.,  s:21-22 
30 A.k., s.29 
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Kültürel çalışmaları haberin, söylemsel özelliğine, özellikle ideolojik yönüne 

vurgu yaparak gazeteciliği bir pratik olarak, haberi ise söylem olarak ele 

almaktadır.31  

Erdoğan ve Alemdar’a göre söylem (discourse) farklı anlamlarda kullanılır ve 

dilimize “söylem” olarak tercüme edilmesine rağmen, “discourse” kavramını 

açıklamakta yeterli değildir. Dilbiliminde (discourse) bir cümleden fazla olan yazılı 

veya sözlü iletişim biçimidir. 

“Kültürel incelemelerde bütün biçimler ‘metinler’ olarak ‘okunur’. Söylemin 

(discourse) üretimi günlük hayatta metinlerin nasıl üretildiği ve yeniden-

üretildiğidir.”32  

Toplumda söylemler arasında sürekli ideolojik mücadele bulunmaktadır. 

Serbest Pazar kapitalizmi şimdi egemenken, Marksist söylem ilgisizlik veya 60’lı 

yılların diliyle konuşmak olarak nitelenmektedir.33 

Van Dijk, gazeteciler, yazarlar, sanatçılar, yönetmenlerin ve 

akademisyenlerin oluşturdukları “simgesel seçkinlerin”, eşitsiz toplumsal yapısının 

eklemlenmesindeki önemli katkılarına işaret ederek, simgesel seçkinlerin kendi 

iktidar bölgeleri içinde söylem türleri üzerinde karar vermede görece özgürlüklerinin 

bulunduğunu belirtmektedir.  

Böylece bu grupların söylemin başlıklarını, üslubunu veya sunumunu 

belirlediklerini belirterek, bu grupların kamusal bilginin, inanç ve tutumların, 

                                                 
31 GÜNDÜZ Mustafa, a.g.e., s. 27 
32 ERDOĞAN İrfan, ALEMDAR Korkmaz, a.g.e., s.380 
33 A.k., s.351 
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normların, değerlerin ve ideolojilerin imalatçıları olduklarını vurgular. Böylece 

askeri, siyasal ve ekonomik seçkinlerin yanı sıra bahsedilen grupların da modern 

enformasyon ve iletişim toplumlarında iktidarın uygulanması veya sürdürülmesi için 

gerekli desteği oluştururlar.34 

İktidarın yeniden üretiminin önemli bir boyutu olarak, gazetecilere rehberlik 

eden mesleki ve ideolojik çerçeveleri nasıl edindikleri sorusunun oluşturduğu 

söyleyen Van Dijk, Turow’un medyanın başka örgütlere olan bağımlılığını azaltmak 

istediğini savunduğundan bahseder.35  

Günlük gazeteler, okuyucunun bütünü ve önemlilik sırasını bir anda 

algılayabilmesine yönelik olarak düzenlenerek, en önemli haberler ilk sayfada 

sunulur. Gazeteler arasında önemli benzerlikler bulunsa da her gazetenin oturmuş bir 

format yapısı vardır. Aboneleri gazeteyi ele aldıklarında gazetede neyi nerede 

bulabileceklerini bilirler. Bu gazeteye, verilmek istenen mesaj için bir avantaj 

oluşturur.36 

Van Dijk, haberi bir tür olarak değil de bir söylem olarak ele alarak, haberin 

söylemini, toplumdaki egemen söylemlerin bir ürünü olarak görmektedir. Hall ise, 

egemen söylemlerin haber metni içinde yeniden kurulduğuna işaret ederken aslında 

hem Van Dijk hem de Hall tarafından vurgulanan haber söylemlerinin, egemen 

söylemlerden bağımsız olmadığıdır.37 

                                                 
34 VAN DİJK, Teun A., Söylemin Yapıları Ve İktidarın Yapıları, Der. ve Çev: Mehmet Küçük, 
Medya, İktidar, İdeoloji, Ark Yayınevi, Ankara, 1999, s.337 
35 A.k., s.368 
36 İNAL  M. Ayşe, a.g.e., s.102-103 
37 A.k., s.97 
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“Haberi söylem olarak ele almak ve çözümlemek, haberi hazırladığı 

süreçlerden ve toplumsal yapı içinde oluşan güç/iktidar ilişkilerinden koparmadan 

incelemek demektir. Söylem çözümlemesi, metinlerin oluştuğu bağlama yönelik bir 

inceleme biçimidir. Bu yöntembilimsel yaklaşım içinde ne pozitivist yöntembilimin 

soyut “nesnellik” anlayışına dayanan bilimsellik iddiasının, ne de yapısalcı 

dilbilimin, metinlerin yapısındaki ortak özellikleri bulmaya yönelik yapısal 

çözümlemesinin yeri vardır.”38  

İnal’a göre, haberin söylemi içinde güç/iktidar sahibi kurum ve kuruluşların 

söylemlerinin temsili sorunu, dili bir anlamlandırma süreci olarak ele alan post 

yapısalcı yaklaşımın benimsenilmesini beraberinde getirir.  

İçerik çözümlemesi yöntemini kullanarak temsil sorununun incelenmesi 

yöntembilimsel açıdan yetersizdir.39 Bu anlamda araştırmada yöntem olarak söylem 

(içerik) analizi kullanılmıştır. 

“Haber üretimi ve haber metinleri üzerine yapılan çalışmalar oldukça eski bir 

tarihe dayansa da, haberi alımlama süreçleri ile ilişkilendirilen söylem analizleri 

kültürel çalışmalar ile birlikte gelişmiş, 1970 ve 1980 sonrasında yaygınlık 

kazanmıştır. Post yapısalcı anlayış ile ‘işaret’, ‘söylem’ ve ‘özne’ kavramlarının 

tanımlanma biçimlerinin eleştirel haber çözümlemelerine taşınması ise 1990’larda 

gerçekleşmiştir.”40 

                                                 
38 A.k., s.134 
39 A.k., s.100 
40 A.k., s. 26  
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 “Metin analizleri Avrupa ülkelerinde edebi metinler üzerinde yapılan 

çalışmalarla gelişmiştir. Daha sonra yapısalcı gelenek içinde metinler ortak yapısal 

özelliklerini ortaya çıkarmak amacı ile incelenmiştir.  

Kültürel çalışmalar ve postyapısalcılık içinde ise metinleri, ortak yapısal 

özelliklerini bulmaktan çok metnin yapısallaşma sürecini ortaya çıkarmak amacı ile 

ele alıp incelemenin üzerinde durulmuştur. Metinlerin ortak özelliklerinden çok her 

birini diğerlerinden ayıran farklılıklar, bunların oluştuğu bağlam ve metinlerarasılık 

üzerinde durulmuştur.”41   

 

 

                                                 
41 A.k., s.76 
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Araştırma Evreni ve Örneklem Seçimi 

Araştırmada, belirtilen ana problem doğrultusunda amaçlanan neticeye 

ulaşabilmek için sorulan sorulara aranan cevapların 12 Eylül 2001-11 Aralık 2001 

tarihleri arasında Zaman Gazetesi’nde köşe yazısı kaleme alan köşe yazarlarının 

yazıları analiz edilmiştir. Seçilen konu ve gazetenin yapılan çalışmaya farklı bir 

değer kazandırması dileğiyle hazırlanan bu Yüksek Lisans Tezi temel olarak bilimsel 

çalışma yöntemiyle bilgiye ulaşabilmenin yolunu öğrenmeyi amaçlamaktadır. 
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BÖLÜM I 

1.1.Zaman Gazetesi Hakkında Genel Bilgi : 

03 Kasım 1986 yılında yayın hayatına başlayan ve Feza Gazetecilik A.Ş. 

adına İstanbul ili, Bahçelievler, Çobançeşme Mahallesi Kalender Sokak, No 21 sayılı 

yerde gündelik olarak yayınlanan42 Zaman Gazetesi toplam 13 yabancı ülkede özel 

baskı yapmaktadır. 02.12.1995 tarihi itibariyle de internet üzerinden gazete hizmeti 

vermeye başlamıştır.43 Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tataristan, 

Başkortostan, Kazakistan, Romanya, Bulgaristan, Amerika, Avustralya ve Almanya 

(Avrupa) dahil toplam 13 ülkede Latince ve Krilce olmak üzere iki alfabede basılan, 

14 dilde yayınlanan ve 27 ülkede okunan Zaman Gazetesi, ABD’de de günlük olarak 

yayımlanmaktadır.44  

Türkiye’de 5 baskı merkezinde (İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Erzurum) 

günlük olarak 10 ayrı baskı yapmaktadır. 12.06.2005 tarihi itibariyle günlük tirajı 

553.601 olup Posta Gazetesi’nin ardından 2. Büyük Gazete konumundadır.45 

Gazetelerin Günlük tiraj listesi EK-1’de sunulmuştur. Zaman Gazetesi promosyon 

olarak okuyucularına daha çok dini ve ahlaki içerikli kitaplar vermektedir. Gazetenin 

künyesi EK-2’de verilmiştir. 

Kendi köşe yazarlarının kaleminden Zaman Gazetesi; 
                                                 
42Ayrıntılı bilgi için bakınız: http://www.belgenet.com/dava/gulendava_04.html  
43 http://arsiv.zaman.com.tr 
44 03.11. 2004 tarihi itibariyle, kaynak: http://www.internethaber.com  
45 29.06.2005 tarihi itibariyle, kaynak: http://gazeteciler.internethaber.com/tiraj_pop.php 
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“Zaman, üstlendiği misyon itibariyle insanımızın dünyaya açılma, dünya ile 

entegre olma, uluslararası yarışta ülkemizin hak ettiği yeri alma gayesine hizmet 

ediyor. Kendi değerlerimizi koruyarak, biz kalarak evrensel bir buluşmada 

varlığımızı hissettirmek, kabul ettirmek Zaman’ın hedefidir. Demokratikleşme, 

hukukun üstünlüğü, insan hakları, ferdin özgürlüklerini teminat altına alan yönetim 

anlayışı, bunu sağlayacak yeni bir siyasî yapı hep Zaman’ın çizgisinin renkleridir. 

Meselelere böylesine üstten bakıldığı için Zaman, şahıslarla uğraşma, kısır 

çekişmelere girme, dedikodu yapma gibi yanlışlardan ve sığlıklardan uzak kalmaya 

azami gayret göstermektedir. 

Ancak Zaman’ın çizgisinin diyalog ve hoşgörü gibi iki rengi vardır ki, 

bunların öneminin şu son terör saldırılarından sonra ne kadar arttığının herkes 

farkında olmalıdır. Bu renklerinden dolayı Zaman’ı, tenkit edenler de olmuştur. 

Ancak kavganın, kutuplaşmanın (hem içte hem de dışta) bir yarar sağladığını 

savunmak mümkün müdür? Onun için Papa’nın elini sıkan bir İslam mütefekkiri ve 

kanaat önderi olarak Sayın Fethullah Gülen’i alkışladık. Ve bugün Sayın Gülen  ‘in 

başta Fener Ortodoks Patriği olmak üzere, Hıristiyan dünyasının ruhanî liderleriyle 

kurduğu diyaloğun, 11 Eylül’den sonra daha da önem ve anlam kazandığına 

inanıyoruz. 

11 Eylül terör saldırısının ardından başladığı söylenen yeni bir dünyada, 

insanlığın ortak değerler etrafında birleşmesinin, dinler arası diyalog çabalarıyla 

kolaylaşacağını düşünüyoruz. Zaman’ın çizgisinin en belirgin vasfı ise hoşgörüdür. 

Zaman’ın hoşgörüsünde itidâl ve denge vardır. Bazıları, hep sertlikten ve insanları 

dışlamaktan yana oldukları için bizim hoşgörü anlayışımızı da su-i zanla 
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değerlendirdiler. Zaman hoşgörü derken, milletimizin ve ülkemizin aleyhine olacak 

bir anlayışı seslendirmedi. Yani, ‘tarihimizi inkara, millî ve manevî değerlerimizin 

tahribine ve dinamiklerimizin örselenmesine de hoşgörüyle bakalım.’ demedik. 

Dediğimiz şudur: Demokratikleşmenin güçlenmesi; tartışma ve ayrılık 

konusu meselelerden çok, bizi toplum olarak, millet olarak birbirimize bağlayan 

hususları öne çıkartarak, herkesi bulunduğu konumda kabul ederek mümkündür. 

Toplumun ve milletin hakkını, hırstan gözü dönmüş bir avuç organize suç örgütüne 

bırakmak hoşgörüsü olamayacağı gibi, bu düpedüz bir zulüm ve insanımıza karşı 

işlenmiş bir suçtur. Zaman’ın çizgisinde, Türkiye’nin geleceğine duyulan güven, 

milletimizin refah ve mutluluk özlemi, halkımızın zihnî ve kalbî aydınlanması ile 

bilim ve teknoloji hamleleriyle güçlenmiş demokratik hukuk devleti ideali 

bulunmaktadır. Zaman’ın çizgisi çağın çizgisidir. Zaman, zamanın gazetesidir.”46 

“En provokatif ortamlarda bile sağduyumuzu kaybetmeden gerçeğin ve 

prensiplerin takipçisi olduk. Hizbullahın çökertildiği gün ‘Hizbulvahşet’ başlığı ile 

çıktığımızda, doğru ve ilkeli duruş yanında, gazetecilik görevimizi de başarılı 

yaptığımız görülmüştü. ABD’deki saldırı sonrasında da doğru tavrı, en net şekilde 

ortaya koyduk. 350 punto ile ‘Vahşet’ ifadesini tercih ettik. Binlerce masumun 

yanarak yaşamını yitirdiği, insanların can havliyle 80. kattan kendilerini boşluğa 

bıraktığı bir olaya başka ne denebilirdi ki?”47şeklinde tanımlanmakta ve Gülerce’nin 

yazısında ayrıca Fethullah Gülen ve Zaman Gazetesi arasındaki ilişkinin yüzeysel 

olarak dillendirildiği görülmektedir.   

 

                                                 
46 GÜLERCE Hüseyin, Zaman'ın çizgisi, Denge, Zaman Gazetesi, 23.10.2001  
47 KORUCU Bülent, İkizlere Marksistler saldırsaydı, Manzara, Zaman Gazetesi, 24.09.2001 
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Zaman Gazetesinin künyesinde imtiyaz sahibi olarak Ali Akbulut ismi yer 

alsa da Ankara DGM eski Savcısı Nuh Mete Yüksel tarafından hazırlanan 

iddianamede Zaman Gazetesi’nin yer alması, gazetenin promosyon olarak Fethullah 

Gülen’in kitaplarını zaman zaman okuyucularına hediye etmesi ve gazetenin 

Akademi sayfasında makalelerinin yayınlanması gazete ile Fethullah Gülen   

arasında bir ilişkinin olduğu iddiaları güçlendirmektedir. Aslında böyle bir durumun 

var olma ihtimalinin yüksek olduğunu bazı köşe yazılarından süzmek zor değildir; 

“Geldiğimiz nokta, dinlerarası diyalog çabalarının maalesef tam aksi bir 

sonuçtur. Ve bu noktada insan Sayın Fethullah Gülen  ‘in ileri görüşlülüğünü ve ufuk 

enginliğini hatırlıyor. Sayın Gülen   meğerse, yakın bir gelecekte dünyada diyalog 

adına ters bir rüzgâr eserse, tsunami etkisi yapacak sarsıntı dalgaları oluşursa hızla 

tedbirler almak gerektiğini anlatmaya çalışıyormuş. Tam 6 yıl önce Türkiye’de Rum 

Patriği ile görüşen, sonra bu diyalog çabalarını yurtdışına yayan ve Vatikan’da Papa, 

New York’ta Kardinal ile görüşerek dalgakıranlar inşa etmeye çalışan Sayın Gülen’i, 

şimdi daha iyi anlıyoruz, daha çok takdir ediyoruz.”48  

“Birileri insanları birbirine kırdırmak istiyor, medeniyetleri vuruşturmanın 

plan ve programlarını yapıyordu. Tehlikeyi erken sezdin. Gelecek bütün tepkileri 

göğüsleme pahasına ‘diyalog’ dedin yollara düştün. Hoşgörünün atmosferinde nice 

olumsuzluklar eridi, yerlerini sulha, sükuna bıraktılar. ‘Çatışma’ değil ‘diyalog’ diye 

ısrar ediyordun. Yol oldun, yöntem oldun arkandan geleceklere. Zaman, her geçen 

gün haklılığını ortaya koyma yarışına girdi.”49 

                                                 
48 GÜLERCE Hüseyin, Gülen'in Dalgakıranları Boşuna Değilmiş, Denge, Zaman Gazetesi, 
18.09.2001  
49 HAYLAMAZ Reşit, Her Şey Seni Hatırlatıyor, Zaman Gazetesi, 21.09.2001 
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Fethullah Gülen’in hayatını şahısla ilgili internet ortamında yer alan 

bilgiler50, hakkında açılan son davada eski DGM savcısı Nuh Mete Yüksel tarafından 

hazırlanan iddianame51 ve kendi ağzından anlattıklarını kitap haline getiren Latif 

Erdoğan’ın yazdıklarından52 aşağıdaki şekilde derlemek mümkündür: 

1941 doğumlu olan ve hakkında finans şirketlerinden yüzlerce özel okula 

kadar birçok kuruluşa sahip bir topluluğun ruhani lideri olduğu yönünde iddialar 

bulunan Fethullah Gülen’in babasının adı Ramis annesinin adı ise Rabia’dır. Şahıs 

Erzurum ili, Caferiye Mahallesi nüfusuna kayıtlıdır.  

1946 yılında ilkokula başlayan ancak babasının 1949 yılında Alvar Köyü’ne 

imam olması ve ailesinin oraya taşınması nedeniyle ilkokulu yarıda bırakmak 

zorunda kalmış ve ilkokulu dışarıdan tamamlamıştır. 10 yaşındayken Kur’an’ı 

hatmeden ve 14 yaşında ilk vaazını veren Gülen’in gençlik yılları din eğitimiyle 

geçmiştir.  

1959 yılında Erzurum’dan Edirne’ye giden şahıs girdiği sınavları kazanarak 6 

Ağustos 1959’da Üçşerefeli Camii imamlığına getirilmiştir. 60’lı yıllarda, hayatının 

önemli bir dönemini geçirdiği Erzurum’da "Komünizmle Mücadele Derneği"nin 

kurucuları arasında yer almış, askerlik öncesi ve sonrasında Edirne’de dört yıl 

imamlık yapmıştır.  

                                                 
50http://www.m-fgulen.org, 
http://www.netbul.com/superstar/ozeldosyalar/sicakhaber/kimkimdir/fetgulen.asp, 
http://www.kimkimdir.gen.tr/kimkimdir.php?id=2659 
51 http://www.belgenet.com/dava/gulendava_04.html 
52 ERDOĞAN Latif, Küçük Dünyam, 38. Baskı, AD yayıncılık, Kasım-1995  



 26 

Askerlik görevine 1961 yılında Ankara Mamak’ta başlayan Gülen, 

İskenderun’da usta birliği döneminde verdiği bir vaaz nedeniyle mahkemeye sevk 

edilerek aklanmış ancak, disiplin cezası alarak 10 gün askeri hapishanede yatmıştır.  

4 Temmuz 1964 günü Dar’ül Hadis camiinde Kur’an Kursu öğretmeni ve 

fahri imam olarak göreve başlamıştır. 1965 yılında Kırklareli merkez vaizliği, 1966 

yılında ise İzmir merkez vaizliği görevlerinde bulunan Fethullah Gülen Ege 

Bölgesi’nin çeşitli il ve ilçelerinde vaazlar vermiştir. 12 Mart döneminde tutuklanıp, 

Askeri Mahkeme’de yargılanan şahıs, 03 Mayıs-09 Kasım 1971 tarihleri arasında 

hapiste kaldı. 

1970’li yıllarda gözyaşları içinde verdiği vaazlarla ünlü bir vaiz haline gelen 

Gülen   1972-74 yılları arasında Edremit merkez vaizliği, 1974-76 yılları arasında 

Manisa merkez vaizliği yapmış, 12 Eylül 1980 ihtilaline kadar da Bornova merkez 

vaizliği görevini sürdürmüştür. 1977 yılında görevli olarak gittiği Almanya’nın 

çeşitli yerlerinde konuşmalar yaparak konferanslar veren Fethullah Gülen, ilk 

sayısını Şubat 1979 yılında çıkaran Sızıntı Dergisi’nde başyazıları ve daha sonra orta 

sayfa yazılarını yazmaya başlamıştır.  

12 Eylül’den sonra hakkında çıkan tutuklama emri nedeniyle altı yıl aranan 

ve 1986 yılında hakkında takipsizlik kararı verilen şahıs, ihtilalin ardından Çanakkale 

merkez vaizliğine tayin edilse de rahatsızlığı yüzünden göreve başlayamamış, 

ardından da vaizlikten istifa etmiştir. 1988 yılında Yeni Ümit Dergisi’nde yazıları 

yayınlanmaya başlayan Gülen yılı Haziran ayına kadar da haftalık ve aylık vaazlarını 

sürdürmüştür.  
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1996 yılından beri Zaman Gazetesinin Akademi sayfasında düzenli olarak 

makaleleri yayınlanan Gülen aynı yıl Patrik Bartholomeos ile görüşmüş ve 09 Şubat 

1998 tarihinde ise Vatikan’da Katolik dünyasının lideri Papa II. John Paul ile bir 

görüşme yapmıştır.  

18 Haziran 1999 tarihinde bir televizyon kanalında Fethullah Gülen’e ait 

Kaset Görüntüleri yayınlanmıştır. Kasetlerin yayınlandığı tarihten önce sağlık 

kontrolü için Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmiş olan şahıs halen Amerika’da 

bulunmaktadır.  

Fethullah Gülen hakkında son dava eski DGM savcısı Nuh Mete Yüksel 

tarafından “Laik devlet yapısını değiştirerek, yerine dini kurallara sayalı bir devlet 

kurmak amacıyla yasadışı örgüt kurduğu” iddiasıyla 31 Ağustos 2000 tarihinde 

açılmıştır. Söz konusu dava, 2. Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nce 20. 

duruşmanın yapıldığı 10 Mart 2003 tarihinde, 4616 sayılı şartlı salıverme ve dava ve 

cezaların ertelenmesi yasası kapsamında 5 yıl süre ile ertelenmiştir. Hakkında 

bugüne kadar açılan tüm davalardan beraat etmiş olan Fethullah Gülen   1999 yılında 

tedavi maksadıyla gittiği Amerika Birleşik Devletlerinden henüz dönmemiştir. 

Şahsın günümüze kadar yayınlanmış eserleri EK-3’de sunulmuştur. 

Fethullah Gülen’in, aralarında Bulgar Trud Gazetesi ve Varna Televizyonu, 

Hollanda Televizyonu, Time Dergisi, Rus ORT Televizyonu’nun olduğu yabancı; 

Aksiyon ve Aktüel Dergileri, ATV, NTV, Show Tv, TRT, Kanal D, STV 

Televizyonları, Zaman, Cumhuriyet, Milliyet ve Radikal Gazeteleri’nin olduğu Türk 

basın-yayın kuruluşlarında röportajları yayınlanmıştır. 
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1.2.El Kaide Terör Örgütü Hakkında Genel Bilgi 

El Kaide terör örgütü lideri Usame Bin Laden53, tarih sahnesine ilk olarak 

Rus-Afgan savaşıyla çıkarak 1990’lı yılların ikinci yarısından itibaren Amerika 

karşıtı bildiri ve söylemleri ile kamuoyunu meşgul etti. Bu dönemde yandaşlarına 

Amerikan çıkarları aleyhine eylem yapma fetvaları yayınlayarak dünya terör 

listelerinin hep en üst sıralarında yer aldı ve 1998 yılının sonlarından beri ABD 

tarafından başına milyonlarca Dolarlık ödüller konularak dünyanın her tarafında 

aranmasına rağmen günümüze kadar hala ele geçirilemeyen Usame Bin Laden’in 

izine, 07 Ekim 2001 tarihinde başlatılan Afganistan operasyonunda rastlandığı 

kamuoyuna bildirilmiş ancak, şahıs yakalanamamıştır.  

11 Eylül sonrası yaşanan süreç içerisinde, bir takım medya organlarına 

gönderdiği kasetlerde sağ olduğunu, yaptıklarının arkasında olduğunu ve her fırsatta 

düşmana saldırmaya devam edeceğini açıklayarak, özelde Amerikan halkına genelde 

ise tüm insanlığa yaşattığı korkunun azalmasına fırsat vermemiştir.  

Önceki yıllarda ABD’ye yönelik birçok eylemin mimarı olarak bilinen 

Usame bin Laden’in Afganistan’daki Sovyet işgaline karşı yürütülen savaşla 

başlayan serüveni zaman içerisinde yön değiştirerek bugün, Batı dünyasına karşı 

adeta ‘topyekün bir savaşa’ dönüşmüş durumdadır.54  

1957 yılında Suudi Arabistan’da Yemen kökenli bir ailenin 52 çocuğunun 

17.’si olarak doğan55 Usame Bin Laden’in Güney Yemen’in Hadramut bölgesi 

                                                 
53 Şahsın ismi kaynaklarda; “Usame Bin Laden, Usame Bin Ladin, Üsame Bin Laden, Üsame Bin 
Ladin” şeklinde farklı farklı yer almaktadır. Araştırmada bütünlük sağlanması açısından Usame Bin 
Laden ismi kullanılmıştır.  
54 http://www.ntvmsnbc.com/news/105827.asp#BODY 
55 http://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=2489 
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kökenli olan mimar-mühendis babası, 1932’de Suudi Arabistan krallığının 

kurulmasından sonra Cidde’ye göç etmişti. Bin Laden ailesi ile ilgili olarak bazı 

kaynaklarda, Usame Bin Laden’in babasının geçimini sağlamak amacıyla önce 

işçilik veya hamallık yaptığını, sonra çeşitli yolsuzluklar vasıtasıyla kurduğu küçük 

bir inşaat şirketi sayesinde zamanla kraliyet ailesinin dikkatini çektiği yönünde 

iddialara yer veriyorlar.56  

Suudi Arabistan’da Yemen’den göç etmiş insanlara pek iyi gözle 

bakılmadıklarını delil göstererek, Laden ailesinin meteliğe kurşun atar vaziyetteyken 

milyarlık ihalelerle bölgenin en zenginleri arasına Suudiler tarafından sokulduğu da 

gündemde olan iddialar arasında bulunuyor.57 

Muhammed Bin Laden 1960’ların başlarında Kral Faysal’ın tahta çıkmasına 

yardım ettiği ve ülkenin kasasındaki bir açık nedeniyle 4 ay boyunca Suudi 

Arabistan’ın bütün devlet memurlarının maaşını kendi cebinden ödediği yönünde 

bilgiler bulunmaktadır. Usame Bin Laden’in babası 1968’de kaza sonucu öldüğünde 

mirasının yaklaşık olarak 11 milyar Dolar olduğu belirtilmektedir. 

Laden, gençlik yıllarında “Müslüman Kardeşler” teşkilatının fikirlerinden 

etkilenerek savaşçılığa soyunmaya karar vermiştir. Hep dindar olarak bilinen şahıs 

Suudi Arabistan’da işletme ve mühendislik okumuştur.58 Üniversite eğitimini Kral 

Abdul Aziz Üniversitesi’nde tamamlayan Laden’in Kral Abdül Aziz Üniversitesi’ne 

başlaması hayatının dönüm noktalarından biri olmuştur.59 Usame Bin Laden için 

üniversitede geçirdiği yıllar militan inançlarının gelişmesinde önemli bir rol 

                                                 
56 REEVE Simon, Çev.KOCA Gürol, Yeni Çakallar, Everest Yayınları, Aralık-2001, s.219-220 
57 KORU Fehmi, a.g.e., s.40 
58 http://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=2489 
59 DEMİREL Emin, Ölüm Arabaları, IQ Kültürsanat Yayıncılık, İstanbul-2004, s.26 
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oynamıştır. Zira o dönemlerde arkadaşlarının vasıtasıyla tanıştığı Müslüman 

Kardeşler örgütü üyelerinin söyledikleri her şeyi canı gönülden dinlemiş ve 

onaylamıştır. Müslüman Kardeşler örgütü, Laden’in gençlik yıllarında içinde 

bulunduğu kimlik sorunu sayesinde onu katı bir İslamcı haline getirmiştir.60  

Suudi gizli istihbarat servisinin başkanı Prens Türki İbn Faysal İbn 

Abdülaziz, kendisi ile ilk olarak 1978 yılında tanışan Usame Bin Laden üzerinde 

ilerleyen yıllarda seçeceği yol hakkında etki eden önemli şahıslardan birisidir. Safari 

Kulüp’te alınan “Afganlar’a yardım edelim” kararının hayata geçirilmesi aşaması 

olan “Uluslararası Cihad Birliği”nin kurulması ve Birliğin başına geçecek kişi için 

arayışlarını sürdüren Prens Türki, seçimini Usame Bin Laden’den yana yaptı.61 

“Usame’nin kendisini adayacağı bir davaya, bir amaca ihtiyacı vardı ve tüm 

bunları ona Sovyet lideri Leonid Brejnev 26 Aralık 1979 yılında Sovyet birliklerini 

Afganistan’a yollayarak adeta bir tepsi içinde sunacaktı. LADEN, Batılı ülkeler ve 

milyonlarca Müslüman’la birlikte bu olayı nefretle karşılamış, hemen dostu Prens 

Türki’nin yanına koşmuş ve ona fikir danışmıştı. 

Amerikalı istihbarat kaynaklarına göre, genç Bin Laden’e servetini işgal 

ordusuna karşı yürüteceği savaşta Afgan halkına destek olmak üzere dünyanın her 

yerinden gelen Müslüman savaşçıları bir araya getirmek, eğitmek ve donatmak için 

bir şebeke oluşturulmasında kullanma fikrini ilk veren kişi Prens Türki’ydi.”62 

Usame Bin LADEN, 1979 Aralık ayında, Suudi Gizli Servisi Şefi Prens Turki 

tarafından Pakistan’ın Peşaver kentine gönderildi. Buradaki kamplarda, dünyanın 

                                                 
60 REEVE Simon, a.g.e., s. 222 
61 KORU Fehmi, a.g.e., s.64 
62 REEVE Simon, a.g.e., s.224 
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dört bir yanından gelen Müslüman gençler askeri eğitim görüyordu. ABD, Suudi 

Arabistan ve Pakistan’ın ortak çalışması olan bu projeyi Pakistan Gizli Servisi ISI 

yürütüyordu. Kampların yöneticiyse Filistin asıllı Abdullah Azzam’dı.63 Azzam’ın 

fikirleri Prens Türki’den sonra Usame Bin Laden’in fikri yapısı üzerinde çok önemli 

etkiler bıraktı.64 

“Laden bugün militan Müslümanlar arasında savaşma cesareti nedeniyle 

övgüyle anılıyor belki ama Afgan savaşı sırasında ön cephede savaşan bir asker 

olmaktan ziyade, gizli bir örgütleyiciydi.”65 

1979 yılında SSCB’nin Afganistan’ı işgal etmesiyle birlikte Afganistan’a 

geçmesi sonrasında Usame Bin LADEN, 1986 yılında kendi kamplarını kurmaya 

başladı. Bugün dünyanın dört bir köşesine yayılan örgütü “El Kaide”nin temelini, 

Müslüman gönüllüler hakkındaki bilgileri, önceleri şahısların ailelerine bilgi 

aktarmak amacıyla bilgisayar ortamında bir veritabanı kurarak attı.66 1988’e doğru 

Usame bin Laden kamplara gelen gönüllülerin listesini “kaide, temel” anlamına 

gelen, “El Kaide” adını verdiği bir bilgisayar dosyası etrafında derledi. El-Kaide’nin 

de temeli işte bu veri tabanıyla atılmış oldu.67 Bu veritabanındaki bilgiler illegal 

geçişlerde, militanların barınmasını sağlamada, gerekli olduğunda finansman 

sağlanmasında etkin bir şekilde kullanıldı. 

                                                 
63 http://yesil.org/teror/usamekimdir.htm/teror/usamekimdir.htm 
64 DEMİREL Emin, a.g.e., s.26 
65 REEVE Simon, a.g.e., s.229 
66 http://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=2489 
67 http://www.bigglook.com/usa/binladen.html 
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El Kaide sözünün ilk kullanıldığına 1980’lerin ortalarında Afganistan’da 

Sovyetler Birliği işgal kuvvetlerine karşı çarpışan ve dünyanın değişik ülkelerinden 

gelen Müslüman mücahitler arasında rastlanmıştı.68 

Terör uzmanları tarafından “en iyi yapılanmaya sahip olan örgüt” olarak 

adlandırılan El Kaide çok gevşek bir ilişkiler sistemi içinde, birbirini tanımayan 

insanlardan oluşmaktaydı. Birbirinden bağımsız bu parçalar bir araya geldiğinde ise 

korkunç bir ağ oluşuyordu. El Kaide örgütünün 11 Eylül’den önce 55 ülkede 

yaklaşık 70 bin  militanının bulunduğu sanılmaktaydı.69 

“El Kaide, hedef alabileceğiniz bir komuta merkezi olan tekil bir yapı değil. 

Aşırılık yanlısı gruplardan oluşan gevşek bir karışım, Usame kültürünün etrafında 

inşa edilmiş bir şemsiye örgüt. İlhamı o veriyor, ama hücreler o olsa da olmasa da 

eylemlerini sürdürebiliyor.”70 

El Kaide terör örgütü bir yönüyle üst şura (danışma kurulu) ve bağımsız 

hücrelerden oluşmaktadır. Üst Şura yani Danışma Kurulu, fetva verilmesi ve terörist 

faaliyetler gibi büyük kararları düzenlenecek eylemleri geniş çaplı tartışmalar 

akabinde onaylayarak karar veren bir mekanizmaydı. 

El Kaide örgütünü tanımlamada El Kaide üst yönetimi ve kendisine has 

yapılanması dışında 3 bölümden-daireden söz etmek mümkündür. Bunlar; 

-Hücreler, 

-Mücahitler-Mücahit Gruplar, 

                                                 
68 DEMİREL Emin, a.g.e., s.57 
69 Yeşil Teröre Karşı Yeni Dünya Düzeni, Akşam Gazetesi, 23 Aralık 2002 
70 REEVE Simon, a.g.e., s.xi 
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-Bölgesel-Yerel Örgütlenmeler şeklinde sıralanabilir.71 

Hücreler; örgüt tarafından çoğu zaman özel eğitim verilmiş şahıslardan 

oluşan ve dünyanın bir çok ülkesine dağılmış grupçuklardan oluşmaktadır. Medyada 

sık sık kullanılan “Uykucu Hücreler” tabiri bu özel eğitimli militanları isimlendirmek 

için kullanılmaktadır.  

Dünyanın dört bir köşesinde birbirinden bağımsız hücrelerden oluşan El 

Kaide terör örgütü birimlerinden bazıları yalnızca kendilerine verilen görevleri 

yerine getiriyor. Böylece birimlerden biri yakalanacak olursa diğerlerini ele 

veremiyor. Birbirinden bağımsız hücrelerin, 11 Eylül eylemlerinde yaşandığı üzere, 

ABD’nin en büyük şehirlerinde istihbarat birimlerini şüphelendirmeden faaliyet 

gösterebilmesi böylelikle mümkün olabiliyor. 

Harward Üniversitesi’nden terör uzmanlarının ABD’de bir gazetede, El Kaide 

terör örgütünün “hükümet gibi” çalıştığını, üyelerinin de bürokratlar misali yalnız 

kendi masalarındaki işle meşgul olduğunu anlatmaları72, örgütün yapılanmasında 

hücre sisteminin kullanılması sayesinde, açık verecek noktaların yok denecek kadar 

azaltıldığını gösteriyor.  

El Kaide gerek Afganistan’da gerekse Bosna Hersek, Keşmir gibi diğer 

çatışma yaşanan bölgelere savaşmak için gelen militanların eğitimi, gerekse de kendi 

hücrelerinin eğitimi için Afganistan ve çevresinde eğitim kampları ve lojistik destek 

sağlamıştır.  

                                                 
71 DEMİREL Emin, a.g.e., s.40 
72 http://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=2489 
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Bu kamplarda, her türlü silahların teorik ve pratik olarak kullanımı, patlayıcı 

yapımı ve kullanımı, gerilla savaşı taktikleri, eylem keşfi yapma, fotoğraflama, 

eylem finansmanı temin etme, sahte doküman (pasaport, seyahat belgesi, kimlik vb.) 

düzenleme, gizli iletişim teknikleri kullanma gibi askeri eğitimlerin yanında ideolojik 

açıdan İslam’ın radikal yorumları çerçevesinde ele alınan dini literatüre dayalı 

eğitimler de verilmektedir.  

Bu ideolojik eğitimlerde ise, dünya üzerindeki Müslüman nüfusun şu anda 

içinde bulunduğu olumsuzlukların Batı (ABD-İsrail-Rusya vb.) ülkelerinin izlediği 

İslam düşmanı politikalarından kaynaklandığı şeklindeki fikirlerin temel alındığı 

doktrin sürekli işlenmekte ve cihat, şehitlik olgularını benimsemiş militan tipi 

oluşturulmaya çalışılmaktadır.  

“Aralık 1999’da Kanada sınırında yakalanan El Kaide militanı Cezayirli 

Ahmed Ressam, El Kaide’nin kamplarında “füze fırlatma, kentlerde savaşma, sabotaj 

ve suikast” üzerine eğitim gördüğünü söylemişti. Ressam, El Kaide’nin bazı 

hücrelerinin hedeflerini kendi seçme ve maddi kaynak için gerekirse özellikle 

Kanada’da banka soyma yetkisine sahip olduğunu da söylemişti. Ressam, 

Afganistan’da kamptan ayrılmadan önce son gördüğü derslerden birinin ‘bir şehirde 

yaşamı çökertmek’ olduğunu anlatmıştı.”73  

El Kaide terör örgütü bir çok ülkede militanları bulunan uluslararası bir ağ 

şeklinde yapılanmış ve eylemlerini belirli bir alanla sınırlandırmayarak, dünyanın 

hemen hemen her yerinde saldırılar düzenleyebilecek kapasitededir. Günümüze 

                                                 
73 http://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=2489  
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kadar yapılan eylemlere bakıldığında çoğunluğunun İslam ülkelerinde 

gerçekleştirildiği dikkatlerden kaçmamalıdır.  

El Kaide; ABD ve müttefiklerinin hem ekonomik hem de psikolojik olarak 

çökertilmesi için İsrail ve ABD’ye karşı Müslüman nüfus tarafından duyulan öfke ve 

tepkilerden yararlanarak kitlesel ölümlere neden olacak büyük çaplı eylemler 

yapmayı hedefleyen uluslararası bir terör örgütüdür. Usame Bin LADEN ve örgütü 

El Kaide terör örgütünün sorumlu tutulduğu eylemler EK-4’de sunulmuştur.  

1.3.11 Eylül 2001 İntihar Saldırıları Hakkında Genel Bilgi 

11 Eylül 2001 sabahında Amerikan Airlines’e ait bir yolcu uçağının Dünya 

Ticaret Merkezi’nin kuzey kulesine dalmasıyla New York ile anında naklen yayına 

bağlanan televizyonlar, gerçekleşen bu “akıl almaz kaza”nın bilançosunun neler 

olabileceğini tartışırken, ilk çarpmadan 18 dakika sonra United Airlines’e ait başka 

bir yolcu uçağı da İkiz Kulelerin güney kulesine daldı. İkiz Kuleler’e dalan iki uçak 

da yolculuklarına yeni başlamıştı ve depolarının tamamen dolu olması nedeniyle 

depolarında yaklaşık 135 bin litreden fazla yakıt bulunuyordu.  

Kurtarma görevlileri New York’taki olay yerine akın ederken Pentagon’a, 

ABD’nin Savunma karargahına başka bir yolcu uçağı çarptı. O sırada Dünya Ticaret 

Merkezinin güney kulesini koruyan zemin dayanakları bin derecelik ateş topu 

içerisinde erimeye başladı ve bina bir toz bulutu içinde büyük bir gürültüyle çöktü. 

Saatler 10.28’i gösterirken Dünya Ticaret Merkezi’nin kuzey kulesinin çöküşünün 

ardından ajanslar dördüncü bir yolcu uçağının Pittsburgh açıklarında düştüğünü 
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duyurdu.74 Resmi açıklamalara göre 11 Eylül eylemlerinin bilançosu 3.225 kişinin 

ölümü oldu.75  

11 Eylül tarihindeki terörün hedefi çok önemli stratejik değerlere sahip temsil 

ettikleri alanda zirve olarak sembolleşmiş Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon’du. 

İntihar saldırılarındaki bu iki ana hedeften İkiz kuleler, dünyanın kalbi sayılan New 

York’un, yani ABD’nin silueti ve uluslar arası finans merkezlerinin, paranın ve 

gücün sembolüydü.76 Dünya Ticaret Merkezi kompleksinde, 110 katlı iki kulenin 

yanı sıra 5 bina daha vardı. Bunlardan ikisi de oldukça yüksek binalardı: Birisi 47, 

diğeri 22 katlıydı. 405 metre yükseklikteki ikiz kulelere biçilen değer 1 milyar 250 

milyon dolar olarak belirtiliyordu. Dünya Ticaret Merkezi’nin İkiz Kuleleri’nde 

geneli çok uluslu olmak üzere 1.200 şirket ya da örgütün bürosu bulunuyordu. 

Toplam çalışan sayısı da aşağı yukarı 50 bin kişi civarındaydı. Bu kompleksin yerle 

bir olması, küçük bir şehrin bir anda yok olması gibi bir şeydi. Kaldı ki bu şehir 

sıradan bir şehir değil, dünya finans piyasalarının kalbi durumundaydı.77 

Pentagon ise, dünyanın tek süper gücü olan Amerika’nın askeri gücünün 

sembolüydü. Hem İkizler, hem de Pentagon çok iyi korunan yerler olarak 

biliniyordu.78  

Koru eylemlerin planlanma ve gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak şöyle diyor; 

“ABD’nin değişik kentlerinden bir birine yakın saatlerde kalkan dört uçağın ele 

geçirilmesi, bunların sembolik değerleri bulunan yedi farklı hedefe yönlendirilmesi, 

                                                 
74 REEVE Simon, a.g.e., s. ix-x 
75 ÖZBEK Osman, 11 Eylül 2001’in Düşündürdükleri, http://195.155.145.1/turkce/yayinlar 
76 KORKMAZ Tamer, Dünya Tarihi: 11 Eylül 2001, Zaman Gazetesi, 13.09.2001 
77 DİKBAŞ Kadir, Ağır fatura, Ekovizyon, Zaman Gazetesi, 14.09.2001 
78 KORKMAZ Tamer, Dünya Tarihi: 11 Eylül 2001, Zaman Gazetesi, 13.09.2001 
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uçakları ikiz kuleler ile Pentagon’a çarptırarak binlerce insanın ölümüne sebep 

olunması. ‘Bu adam üşütmüş’ denmeyi göze almadan roman konusu yapılamayacak 

kadar ‘uçuk’ bir senaryo bu.”79 

Saldırıların ilk akla getirdiği yorum, Amerika’nın son derece planlı bir 

terörist faaliyetle karşı karşıya olduğu gerçeğiydi. Saldırılardan sonra saatler geçtiği 

halde Amerika ne ile karşı karşıya olduğunu tespit etmekte çok zorlandı. Hatta 

televizyonları karşısında eylemi “naklen” izleyenler bir film karesiyle karşı karşıya 

olup olmadıklarını bile uzun süre kavrayamadı. Buna rağmen Amerika, ilk defa 

kendi toprakları içinde savaş alarmına geçti.  

21. yüzyılın hayallerini hep küreselleşmeyle ilgili hayaller süslüyordu ancak, 

11 Eylül saldırılarının şokuyla, hayaller artık korkuya dönüşmüş durumda. Dünyanın 

tek süper gücü ABD’nin hem kendi başkenti Washington’da, hem de dünyanın 

başkenti sayılan New York’ta uğradığı savaş ilanını andıran terör saldırıları herkese 

güncelliğini hiçbir zaman yitirmeyecek gibi görünün “Daha kötüsü nerede, ne zaman 

ve nasıl olur?” sorusunu sordurmaya devam ediyor.  

Bu konudaki endişeleri Hazar şu şekilde vurguluyor; “Liza Minelli ünlü 

şarkısında “New York’ta yapan her yerde yapar” diyor. Belki insanlık tarihinin 

kırılma noktalarından birinin olduğu 11 Eylül’den beri, dünyanın her yerinin tek 

gündemi Dünya Ticaret Merkezi’ne yapılan saldırı. Çoğu kişiye göre bu saldırı 

önemli anlamlar içeriyor. Çünkü ABD’ye bunu yapan her yere yapar.”80  

                                                 
79 KORU Fehmi, a.g.e., s.27  
80 HAZAR Mahmut Nedim, Yıkıldı Büyük Babil, Gün Aşırı Notlar, Zaman Gazetesi, 13.09.2001 
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BÖLÜM II 

2.1.11 Eylül Sonrası Oluşan İslam Algılamasının Zaman Gazetesi Köşe 

Yazılarına Yansıması  

Zaman Gazetesi köşelerinde insanlık tarihinde özellikle son 2 asır; merhamet, 

sevgi, sulh, huzur ve sükûn dini olan İslam Dini’nin, terörle birlikte anılır olduğu, 

savaşa barış adının verildiği asırlar olarak nitelendirilmektedir.81 Öyle ki Ünal köşe 

yazısında; “İslam ülkeleri için 20. yüzyıl tarihe ‘kayıp asır’ olarak geçti.” 

demektedir.82   

Bununla birlikte, modern iletişim araçları vasıtasıyla oluşturulmaya çalışılan 

“Müslüman imajı” ve Fukuyama ile Huntington gibi düşünürler tarafından 

şekillendirilen ideolojik bir tarihin inşa edilme çabasının, 11 Eylül saldırıları sonrası 

en önemli değişimler arasında olduğu83 vurgulanmıştır. Küresel bir çatışma ile 

kurulması düşünülen “yeni dünya düzeni” için “medeniyetler çatışması” tezini ortaya 

atanların kendilerince uygun bir konjonktür yakaladıkları84 şeklinde kaleme alınan 

yorumlar ise 11 Eylül sonrası “İslam” ve “Terörizm” kavramlarının yan yana 

kullanılmasının kaynağı hakkında yapılan yorumlarda ön plana çıkanlar arasında yer 

almıştır.  

Bu yorumlardan bazıları şunlardır; 
                                                 
81 ÜNAL Ali, Ve kazan kaynadı, Bizim Kubbe, Zaman Gazetesi, 28.09.2001   
82 ÜNAL Mustafa, Taliban'ın büyük zararı, Zaman Gazetesi, 12.10.2001   
83 AYVAZOĞLU Beşir, Crusade, Not Defteri, Zaman Gazetesi, 03.10.2001  
84 BULAÇ Ali, Ahmaklığın stratejisi, Arka Plan, Zaman Gazetesi, 29.09.2001 
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“Esasen yıllardır devam eden Amerika kaynaklı imaj bombardımanı, 

zihinlerde terörizmi neredeyse İslâm ile eş anlamlı hale getirmişti. Bizim 

televizyonlarımızda da her gün birkaç tanesi yayımlanan Hollywood filmlerinde uçak 

kaçıran yahut dünya barışını akla hayale gelmeyen metotlarla tehdit eden teröristlerin 

hepsi Müslüman’dır.”85 

“11 Eylül saldırısının faturasını ‘İslami örgütler’e çıkarıp, bundan ‘siyasi 

İslam’, ‘İslamcılık’ ve hatta sosyal ve kültürel talebi olan her akıma karşı daha 

gelişmiş, derinlemesine işleyen ve özünde imha edici devlet politikaları çıkartmak ve 

bu konuda bazı İslam başkentlerine telkinlerde bulunmak çok eski bir strateji.”86  

Ünal, İslam Dini ile terörün bir arada anılmasının tarihinin, Sovyetler 

Birliği’nin çöküp, ABD’nin süper güç olarak tek başına kalmaya başladığı ve NATO 

tarafından İslâm’ın düşman kutup olarak ilan edildiği 1990’lı yılların başına kadar 

uzandığını belirtiyor.87 

“Huntington, 5-6 yıl önce medeniyetler çatışması ve İslâm coğrafyasının 

bütün kuzey sınırlarının çatışma cepheleri olacağı iddiasıyla ortaya çıkıp, hakimiyet 

ve gücünün zirvesinde olduğunu söylediği Batı’ya ekonomik, askerî ve siyasî 

hegemonyasını devam ettirebilmek için birtakım tavsiyelerde bulunurken, bir 

öngörüden değil de, bir stratejiden mi bahsediyordu? NATO’nun 1991 yılında 

İslam’ı düşman kutba oturtmasıyla birlikte, 1990’lı yıllarda dünyanın, daha önce hiç 

olmadığı şekilde birden “İslami terör” kavramıyla tanışması ve elde ciddi hiçbir vaka 

                                                 
85 AYVAZOĞLU Beşir, Crusade, Not Defteri, Zaman Gazetesi, 03.10.2001  
86 BULAÇ Ali, Ahmaklığın stratejisi, Arka Plan, Zaman Gazetesi, 29.09.2001   
87 ÜNAL Ali, Karen Armstrong ne diyor?, Bizim Kubbe, Zaman Gazetesi, 12.10.2001   
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ve delil olmamasına rağmen bu kavramın çok ciddi bir şekilde dünya gündemine 

oturması, bu stratejinin bir parçası mıydı?”88  

Eylemler sonrası, Batı ülkelerinde halkın gözündeki Müslüman imajı şuydu: 

Usame Bin LADEN ve adamları kendilerini Müslüman olarak gösteriyor ve 

ağızlarından “İslami söylemler” eksik olmuyor, namaz kılıyor ve camiye gidiyorlar. 

Adları Muhammed, Ali, Ahmet. O halde bu adları taşıyanlar ve bu ibadetleri 

yapanların algılanması “insanlık için birer potansiyel tehlike” olmalarıydı.  

Aslan köşesinde, 11 Eylül saldırılarını gerçekleştiren 19 eylemcinin 11 Eylül 

2001 tarihinde Amerika’nın kalbini vurmakla kalmayarak, hoşgörünün baskın olduğu 

Amerikan kültürün rahmine İslam Dini’ne karşı uzun süre kolay kolay ortadan 

kaldırılamayacak düşmanlık tohumları da ektiğini89 belirtmişti.  

İslam Dünyasında yaşanan radikalizmin hastalıklı halinin bir kez daha gözler 

önüne serildiği 11 Eylül saldırıları sonrası Zaman Gazetesi’nde, İslam âlemi denen 

dini, coğrafi ve sosyal bölgelerde karmaşık ve biri diğerini besleyen yüzlerce temel 

sorunun bulunduğundan hareketle, 11 Eylül 2001 tarihinde yaşanan terörün ve 

sonrasındaki savaşın belki de tek faydasının İslam Dünyasının içinde bulunduğu bu 

hastalıklı durumun açık bir şekilde ortaya çıkmış olması şeklinde yapılan yorumlar 

dikkat çekmektedir.  

Bu yorumlar arasında, radikalizmin İslam Dünyasında nasıl ortaya çıktığı ve 

kaynaklarının neler olduğuyla ilgili bir takım bilgiler de bulunmaktadır;  

                                                 
88 ÜNAL Ali, Başlangıç ve netice, Bizim Kubbe, Zaman Gazetesi, 19.10.2001   
89 ASLAN Ali Halit, Doğum günü 11 Eylül, Washington Sütunu, Zaman Gazetesi, 01.10.2001 
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“İslam dünyasında radikalizmin biri diğerini besleyen iki boyutu var. Biri 

modernleştirici devletlerin radikalizmi -ki buna Batı hiçbir zaman ses çıkarmadı, 

aksine destekledi-, diğeri sivil siyasi muhalefetin radikalizmi. İslam radikalizmi, 

zorla kültürel değişime, toplumsal başkalaşıma uğratılan grupların, ‘modern ulus 

devletlerin radikalizmi’ne verdikleri cevaptır. Yani eğer siyasi rejimler baskıcı 

olmasaydı, ifade ve temsil özgürlüğüne saygılı olsalardı, belki yine ‘radikalizm’ 

olurdu; ama bu sadece saf entelektüel veya marjinal siyasi grupların her yerde 

gözlenen anarşizminden ibaret kalırdı.”90 

“İki İslâm yorumu karşı karşıya. Biri, İslâm dünyasının iki–üç asırlık 

ezilmişliğine dışlanmışlığına, horlanmışlığına, duyulan tepkilerden oluşan ve 

hissiyatla beslenen yorum. Bu yorum sahipleri, güç dengelerine bakmadan, bilim ve 

teknolojideki geri kalmışlığa aldırmadan bütün dünyayı karşıya alarak, sonunu 

göremedikleri, görmek istemedikleri bir mücadeleden, daha doğrusu bir kavgadan 

yana. Diğer yorum ise, insanlığın evrensel değerler olarak öne çıkardığı insan 

haklarını, hukukun üstünlüğünü, adil gelir dağılımını sağlayacak ileri demokratik 

sistemler sayesinde dünya ile entegre olmayı savunanların yorumu. Yani birlikte 

yaşamaktan ve diyalogdan yana olanların yorumu. Dünya ile entegre olmak, 

Müslüman kimliğimizi inkar anlamına hiç gelmiyor. Tam tersine küreselleşmenin 

insanî, sosyal ve ahlâkî boyutu için İslâm’ın değerlerinin çok önemli olduğunu her 

zeminde anlatmak gerekiyor.”91 

Ünal köşesinde, İngiltere Başbakanı Tony Blair’in sorduğu ‘Afganistan’daki 

rejimde yaşamak ister miydiniz?’ sorusundan hareketle, Müslümanlığı yaşanamaz bir 

                                                 
90 BULAÇ Ali, Pandora’nın kutusu açıldı, Arka Plan, Zaman Gazetesi, 17.10.2001   
91 GÜLERCE Hüseyin, Türkiye için doğru olan, Denge, Zaman Gazetesi, 11.10.2001   
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iklim olarak göstermeye kimsenin hakkı olmadığını belirtmiş ve Ortadoğu-İslam 

anlayışının Taliban veya Usame Bin Laden’in liderliğini yaptığı El Kaide terör 

örgütü gibi hastalıklı yapılar doğurduğu yorumunu yapmıştır.92 

Zaman Gazetesi köşelerinde 11 Eylül eylemleri sonrası yaşanan sürecin, 

İslam Dünyası tarafından gerçek İslam’ın anlatılması ve sözde İslam kültüründen 

doğan sakat düşüncelerin tasfiye edilmesi adına getirileri de olabileceği yönünde 

yapılan değerlendirmeler de dikkate değer; 

“Kim bilir belki de bir kırılma noktasının tam üzerinde duruyoruz. Ya 

hepimiz Bin LADEN gibi görüneceğiz tüm dünyaya ya da İslam’ın gerçek yüzünü 

gösterebilmek için bir şeyler yapabileceğiz.”93  

“Terör ve şiddeti İslam’la özdeşleştirenler yada dini, çıkarlarına alet edenler, 

İslam’a en büyük kötülüğü yapanlardır. 11 Eylül miladıyla gündeme gelen "Ebedi 

Adalet" operasyonu, dünyaya İslam’ın bambaşka, evrensel bir yorumunu sunma 

fırsatı verebilir.”94  

11 Eylül saldırıları vesilesiyle Amerika’da İslam Dini’ni anlatan kitaplara 

gösterilen rağbetin artması, internette İslami sitelere girme oranının büyümesi, 

Amerikan toplumunun İslam Dini’nin şiddete bakışını öğrenme çabaları ve 

televizyonlarda İslam Dini’ni anlatan programların yayınlanması, Boston’da bir 

camide imamlık yapan Türk din adamının konferans vermek üzere Kilise, Havra, ve 

üniversitelerden davet almasının aslında fırsat olarak algılanması gereken gelişmeler 

                                                 
92 ÜNAL Mustafa, Tarihin yönü, Zaman Gazetesi, 14.10.2001   
93 HAZAR Mahmut Nedim, Hüzün ve umut, Gün Aşırı Notlar, Zaman Gazetesi, 20.10.2001   
94 KARAYEĞEN İbrahim, Yeni dönemde yeni fırsatlar, Zaman Gazetesi, 22.09.2001   
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olarak yorumlandığı köşe yazıları da konuyla ilgili dile getirilen değerlendirmeler 

arasındaydı.95 

2.2.Zaman Gazetesi Köşelerinde İslam Dini’nin Terörizme Bakışının 

İrdelenmesi 

Kurucan’a göre, Müslümanlarca terörün her çeşidinin dinleri tarafından 

yasaklanarak masum insanları hangi amaçla olursa olsun öldürmenin yasak olduğuna 

inanılmasına, İslam Dini’nin temel kaynaklarının bu çerçevede “acaba” ve 

“ama”larla parantez açarak yorumlar yapılamayacak kadar kesin, net emir ve 

yasaklar sunmasına rağmen günümüzdeki “İslam” ve “Müslüman” algılamasının 

temelini Usame Bin LADEN ve onun zihniyetindeki yapılanmaların oluşturarak 

dünyadaki bütün Müslümanların potansiyel suçlu olarak görülmektedir.96  

-Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon’a yönelik eylem gerçekleştiren 19 

teröristin ismine bakıp Müslümanları terörizmle suçlamanın aslında mantık olarak 

çok yanlış bir yaklaşım olduğu,  

-İnsanlık tarihi boyunca her dinin, her mezhebin, her ideolojinin, her rejimin, 

her milletin teröristinin olduğu ayrıca,  

-Terörün çıkış noktası itibariyle tamamen Avrupa kökenli olarak İslam 

ülkelerine ihraç edildiği Zaman Gazetesi köşelerinde İslam Dini’nin terörizme bakışı 

başlığı altında yapılan yorumlar arasında yer almaktadır.97 
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97 İSMAİL Hekimoğlu, ABD ve Afganistan, Tefekkür, Zaman Gazetesi, 20.09.2001 
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İslam topraklarındaki “ABD işgali”ne karşı bir kurtuluş mücadelesi verdikleri 

iddiasında olan ve terör saldırılarını meşru göstermek amacıyla “Onlar da bizim 

sivillerimizi öldürüyor” şeklinde kendi eylemleri için meşru bir zemin oluşturmaya 

çalışan Usame Bin Laden’in, günümüze kadar yayınladığı bildiriler ve 11 Eylül 

sonrası basın yayın organlarına gönderdiği ses-görüntü kasetlerindeki 

söylemlerinden, başta Irak ve Filistin olmak üzere İslam topraklarında ABD ve İsrail 

tarafından uygulanan politikaların kendilerine masumları öldürme hakkı verdiği 

inancıyla hareket ettiğini göstermektedir. Ancak, amaçlarının, işgal altındaki 

Müslümanları kurtarmak olduğunu savunanların gözden kaçırdıkları bir gerçek de 

şudur; Kurtuluş savaşları hiçbir zaman Usame Bin Laden’lerle kazanılmamıştır.  

Yakın geçmişte Rus işgaline karşı mücadele ederek kahramanlaşanlar nasıl 

oluyor da bugün kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeksizin uçaklarla, gökdelenlerdeki 

katliamlara imza atar hale geliyorlar?98 Kendilerince “Müslüman’a yapılan zulümleri 

önleme” hedefini hak bir hedef olarak seçtiklerini söyleyip teröre yönelerek yanlış 

yolda gidenler daima lanetlenmeye mahkumdurlar.99  

Müslüman olduklarını söyleyerek binlerce masum insanı on dakika içinde 

öldüren zihniyetin kavrayamadığı noktayı Şahin ve Korucu köşelerinde şu şekilde 

dile getirmişlerdir;  

                                                 
98 ASLAN Ali Halit, Ladin İslam kahramanı değil, Washington Sütunu, Zaman Gazetesi, 22.10.2001   
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“İslamiyet’e göre, savaşın amacı yok etmek değil, etkisiz hale getirmektir. Bu 

yüzden asgari düzeyde insan zayiatı, sivillerin korunması ve canlı hayata zarar 

verilmemesi savaş hukukunun temel kuralları arasında yer alır.”100  

“İslam, ‘Yüzlerce eşkıyanın, suçlunun bulunduğu gemide bir tane bile masum 

varsa, o gemi batırılamaz. İslam’da hak haktır; hakkın büyüğü küçüğü yoktur; bir 

masumun hakkı toplum için bile feda edilemez. Bir kişiyi öldürmek, bütün insanlığı 

öldürmek gibidir.’ şeklinde net bir duruş sergiliyor.”101  

Bir tek insanın hayatını bile tüm insanlığın hayatı gibi büyük görme anlayışı 

aslında sadece İslam Dini’ne has bir yaklaşım değildir. Bu yaklaşımı Hıristiyanlık ve 

Musevilik Dinlerinde de görmek mümkündür. Konuya bu perspektiften bakılınca, 

“Dini Terör”, “İslami Terör” gibi kavramların, gerçekle uzaktan-yankıdan ilgisinin 

olmadığı açıktır. Bu nedenle 11 Eylül 2001 eylemlerinin “Dini Motifli Terör” 

olarak adlandırılması daha doğuru olacaktır.  

Ünal, İslam Dini’nin günümüzde bir çok bireyin gözünde çağdışı otoriter 

rejimleri ayakta tutacak araç ve radikal yorumlarla şiddet düzeyine indirgenmesi ve 

“İslam” deyince akla hemen “terör” kavramının gelmesinin, büyük ölçüde 

Müslümanlığın Ortadoğu-Arap yorumundan kaynaklandığının102 dile getirdiği 

yazısında, İslam’ın radikal yorumlarının kaynağının Ortadoğu olduğu tezi 

savunulmuştur. 

Gürsoy ise temelinde emniyet ve güven olduğunu belirttiği İslam Dini’nin, 

Batı kültürü tarafından onu yanlış temsil eden azın azı bir kısmın tavır ve 
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davranışlarında değil de İslam’ın kendi kaynaklarında, tarihinde ve hakiki 

temsilcilerinde aranması gerektiği vurgulanmıştır.103   

Bu yorumların ışığında 11 Eylül eylemlerini Müslümanların terörü olarak 

değil, teröristlerin menfur bir saldırısı olarak nitelendirmek daha doğru olacaktır. 

Savaş durumunda kadınların, çocukların ve yaşlı insanların savaş dışı tutulup 

korunmasını öngören İslam Dini’ni terörizmle bir arada tutmak son derece yanlış bir 

yaklaşımdır. Zira, Bulaç’ın köşesinde kaleme aldığı gibi, İslam, barış ve sevgi 

dinidir.104  

Müslüman’ın hayat görüşünü; “Mü’minlerin Hz. Adem’den bu yana tek bir 

kulluk gayeleri vardır: İyiliği emretmek, kötülükleri engellemek. Hayırda ve 

güzelliklerde yarışmak, kabalıklara, çirkinliklere ise mâni olmak. Din, menfaatlere ve 

politikalara alet edilmediği sürece, onu yaşayan, yani temsil eden insanlar sayesinde 

nice çölleri yeşertmiş, güllük gülistanlık etmiştir. Tersi olduğunda da, nice zümrüt 

vadiler, bağlar, bahçeler kurumuş, çoraklaşmış ve çölleşmiştir.”105şeklinde 

dillendiren Gülerce’nin yanı sıra, Şahin İslam Dini’nin teröre neden izin vermediği 

konusu irdeleyerek, “İslami Terör” kavramının kullanılarak tanımlanmaya çalışıldığı 

terör olgusunun İslam Dini ile taban tabana zıt olduğunu; 

“Neden İslam teröre izin vermez, müsamaha ile bakmaz? Çünkü terör, basit 

bir adlî vaka değildir. Terör bir insanlık suçu, bir toplum belasıdır. Çıktığı yerde 

söndürülmeli, görüldüğü yerde kökü kurutulmalıdır. Bu konuda İslam’ın bazı 
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hükümlerine şöyle bir göz atalım. Aynı zamanda evrensel de olan İslam’ın bazı 

hükümleri şunlardır;  

Hüküm bir: İslam’da her insan doğuştan masumdur. Dokunulmazlığa sahiptir. 

İnsanın bu masumiyet ve dokunulmazlığı ömür boyu devam eder. Kimse insanın 

canına kast etme selahiyetini kendinde göremez. Şayet dokunulmazlık sahibi bu 

insan dokunulacak bir suç işlerse bunun tespit ve tecziyesi adalete düşer, mahkeme 

görevlileri buna karar verip uygular. Herhangi bir kimse hem savcı, hem hakim hem 

de infaz görevlisi gibi davranıp da kızdığı insana suç isnat edip onu cezalandırma 

selahiyetini kendinde bulamaz. Bulmaya kalkarsa karşısındakine de aynı hak tanınır. 

O da mukabele etme hakkını kendinde görür. Toplumda can, mal, ırz emniyeti yok 

olur. Medeni hayat yıkılır. Terör işte bunu yapmakta, kendine göre suçlular ihdas 

edip yine kendine göre cezalar uygulamakta, kendini hem hakim, hem savcı, hem de 

infaz görevlisi olarak görmektedir. İslam, böylesine sorumsuz anlayışa izin vermez.  

Hüküm iki: İslam’da suçlar bireyseldir. İsra Suresi’ndeki 15. ayet, İslam’ın 

bir anayasası hükmündedir. Birinin suçundan dolayı başkalarının suçlanamayacağını 

bildiren bu ayetin hükmüne göre oğlun suçundan baba, ana, akraba ve milletler 

suçlanamaz. Terör ise bunun tam aksini yapıyor, suçluyu bırakıp suçsuzlara da 

yönelebiliyor, hatta daha da ileri giderek içinde birçok ırk ve dinden insan bulunan 

topluluklara yönelip canlarına kıyabiliyor. Müslüman böylesine büyük bir suça fiilen 

ortak olmak şöyle dursun fikren bile taraftar olamaz, kalben de meyil hissedemez. 

Hüküm üç: Barış zamanında insan hayatına böyle dokunulmazlık getiren 

İslam, savaş zamanında da hukuk getirmiş, bunu fiilen uygulamaya koymuş, savaş 

için yola çıkmış olan askerlerine, Allah Resulü’nün halifesi Hazreti Ebu Bekir şu 
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tarihi emri vermiştir: ‘Düşman topraklarında dilediğiniz her şeyi yapma 

sorumsuzluğu içinde olduğunuzu sanmayın. Düşmanın yaşlılarına, kadınlarına, 

çocuklarına, hasta ve mabetlerdeki din adamlarına dokunmayın. Hayvanlarını telef 

etmeyin, bağ, bahçe gibi yeşilliklerine zarar vermeyin.’ Bütün bunlardan sonra, İslam 

teröre izin veriyor, teröriste müsamaha ile bakıyor, denebilir mi?”106şeklinde kaleme 

almıştır.  

11 Eylül saldırılarını gerçekleştirmekle, Müslüman’ı korkunç bir imaj içine 

sokarak, korkulacak kimse haline getiren ve kendilerince terörü “Allah rızası” adına 

yaptıklarını iddia edenlerin, yaptıkları eylemlerle bütün dünyayı İslam’ın aleyhine 

çevirmek gibi korkularının olmaması teröristlerin, evrensel bir din olarak tanımlanan 

ve tüm insanlığa tanıtılarak, sevdirilmesi gereken İslam Dini adına hareket 

etmediklerinin en önemli kanıtlarını arasında gösterilmektedir.107 Konuyla ilgili 

Zaman Gazetesi köşelerinde seslendirilen yazılardan bazıları ise şunlardır: 

“İslam’ı korkulacak bir din, Müslüman’ı da korkulacak bir insan olarak 

görmek, göstermek nasıl bir vebaldir? Bir sevgi, hoşgörü dini olan İslam’ı bunun 

zıddına anlamak, anlatmak, dünyadaki herhangi bir veballe kıyas yapma imkanı 

vermiyor. İslam evrenseldir. Yani dünyanın dinidir. Buna rağmen dünya halen kendi 

dini İslam’a soğuk bakıyor, seyirci kalıyorsa, bunun vebalini bir ölçüde İslam’ı 

temsil iddiasında olanlarda aramak gerekir. Bilinen bir gerçektir ki, artık dünya bir 

köy haline gelmiş, bir ucundan öbür ucuna haberler köyden daha çabuk ulaşır 

duruma girmiştir. Herhangi bir ülkede vaki olan bir şiddet olayı, anında dünyanın her 

yanına ulaşıyor, şiddet kimin adına işlenmişse dünya da ona karşı nefret ve 
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107 İSMAİL Hekimoğlu, İslam'ı Sevdirmek, Tefekkür, Zaman Gazetesi, 25.10.2001   



 49 

uzaklaşma hissi duyuyor. Hal böyle olunca bir sevgi ve hoşgörü dini olan İslam, 

dünyaya şiddetin teşvikçisi olarak mı tanıtılsın, yoksa şefkat ve saygının sembolü 

olarak mı ilan edilsin, düşünmek gerek?”108 

“Bundan (11 Eylül saldırıları) daha büyük zarar verilemez İslam’a ve 

Müslüman’a. İslam’ı kendi gibi düşünmeyenlere hayat hakkı tanımayan terör dini 

gibi göstermek son derece yanlış ve veballidir.”109 “İslam, ürküten değil, sevdirendir. 

İslam, küstüren değil, barıştırandır.”110 

Nitekim, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George W. BUSH, 11 Eylül 

eylemlerini gerçekleştiren teröristler için “Onlar kendi inançlarına da ihanet 

etmişlerdir” diyerek, eylemlerden sonraki ilk süreçte terörle mücadelede için “Haçlı 

Savaşı” tanımını kullanarak sebep olduğu yanlış anlamaları, İslamiyet’in terörist 

saldırılardan sorumlu tutulamayacağını belirterek düzeltmiştir.111 

2.3.ABD-Afganistan Savaşı’nın Yankıları 

11 Eylül saldırıları sonrasında Usame Bin LADEN’i eylemlerin sorumlusu 

ilan ederek kamuoyuna terörizme çok yönlü bir savaş açacağını ve terörizmi 

destekleyen ülkelere müdahale edeceğini duyuran Amerika Birleşik Devletleri, 

aklındaki operasyonun ilk hedefini El Kaide terör örgütü ve Usame Bin LADEN’e 

bağrını açan Taliban yönetimini devirmek ve Usame Bin LADEN’i ele geçirmek 

amacıyla Afganistan olarak belirlemişti.  
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1. Dünya Savaşı sonrasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan 

genç Türkiye Cumhuriyeti’ni ilk tanıyan ülke olma özelliğini üzerinde taşıyan 

Afganistan, aslında Türkiye ile arasında çok önemli tarihi bağlar bulunan bir ülkedir.  

Afganistan Devleti, Afganların bölgedeki diğer topluluklar üzerinde üstünlük 

kazanmaları ile 18. yüzyılda kurulmuştur. Dil ve ırk birliği bulunmayan ülkede 

yaklaşık 25 milyon insan yaşamaktadır. Afganistan’ın toprak büyüklüğü, 657.500 

km2’lik bir yüzölçüme sahiptir. Kuzeyinde Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan 

ile; doğusunda Çin, Keşmir ve Pakistan ile; güneyinde Pakistan ve batısında İran ile 

komşu olan Afganistan’ın coğrafi yapısı; genellikle üzerinde sıra dağların bulunduğu 

yaylalardan ve yer yer de ovalardan oluşmaktadır.112 

Sahip olduğu jeostratejik konum itibariyle tarihsel süreçte devamlı surette güç 

çekişmelerinin cereyan ettiği Afganistan’a kuzeyden gelerek hakim olanların, 

okyanuslara ve Hindistan’a hakim olma avantajını kazanacak olması, Güneyden 

gelenlerin ise bu topraklara hakim olunca Orta Asya’ya ve Çin’e karşı stratejik bir 

pozisyona sahip olacakları değerlendirmesi, Afganistan’ın günümüze kadar süper 

güçlerce, hakimiyetlerini sağlamlaştırmak için çekişme konusu yapılmasının en 

önemli nedenlerindendir. Geçmişte önce İngilizler, ardından da Ruslar Afganistan 

üzerindeki emellerini gerçekleştirmek için bu ülkeyle savaşmışlardır.113  

Bu nedenle, Afganistan dendiği zaman akla ilk önce “savaş” geliyor. Zira, 

tarih boyunca savaş ve kargaşa adeta Afganistan’ın kaderi olmuştur. Bütün bu 

çatışmaların odağında bulunan Afgan halkı ise karşımıza, karınlarını doyurma 
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113 NİYAZİ Mehmed, Bir fotoğrafın düşündürdükleri, Tahlil, Zaman Gazetesi, 24.09.2001 



 51 

gayreti içerisinde “yarın” diye bir beklentileri bulunmayan bir topluluk olarak 

çıkmaktadır. Nüfusunun büyük bir çoğunluğu yaşlı ve çocuklardan oluşan 

Afganistan’da genç nüfus genelde savaşlarda hayatını kaybetmiştir. Yaşayan 

gençlerin ise büyük çoğunluğu savaşlardan dolayı sakat kalmıştır.114 

Afganistan’ın kısa süredeki değişim hikayesi şöyle anlatılabilir: Kral Zahir 

Şah’ı deviren ve uzun süre sürgünde yaşamasına yol açan kuzeni Muhammed Davud, 

iktidarının sonlarında Sovyet etkisini azaltıp, solculara baskı yapmaya yöneldi. İşte 

Afganistan’ın yakın tarihindeki dönüm noktası da bu oldu.  

1978 yılının Nisan ayında Afganistan bir komünist darbe yaşadı. Marksistler 

iktidara gelirken, ülkeyi devlet başkanı olarak yöneten Davud öldürüldü. 1979 yılının 

Aralık ayında ise Devlet Başkanı Hafizullah Amin bir suikastla öldürülünce 

Sovyetler Birliği ordusu Afganistan’a girdi. Yurtdışından getirilen Babrak Karmal 

ülkenin başına geçirildi. Kızılordu 1989 yılında çekildi; ama Afganistan’da kaldığı 

10 yıl ülkeye felaket getirdi. Kukla rejimi korumak isteyen Kızılordu ülkeyi kontrol 

etmeye çalışırken, dirençle karşılaştı ve yaklaşık bir milyon Afganlı hayatını 

kaybetti. Sovyetler çekilirken, Babrak Karmal’ın yerine yönetime Necibullah 

getirildi.  

Ülkedeki bu iç çekişmeler Taliban’ın işine yaradı. Birleşmiş Milletler, 

Afganistan’daki yönetimin barışçıl yollardan el değiştirmesi için uğraşırken, 

                                                 
114 GÜRSOY İdris, Türk öğretmenlerin ağzından Afganistan, Olayların İçinden, Zaman Gazetesi,  
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Necibullah da 1992 yılında devrildi. 1994 yılı sonlarına doğru, güneydeki 

Kandahar’dan Taliban hareketi kendini göstermeye başladı.115  

Afganistan, büyük bir medeniyetin mirasçısı olmasına rağmen 1994 yılı ve 

sonrası ülke gündeminde sahne alan Taliban tarafından tarihin akışı dışında 

bırakılmıştı. Afganistan, halkının yüzde doksanı dünyada olup bitenlerden habersiz, 

yardıma muhtaç insanların yaşadığı bir ülke durumundaydı.116  

1994 yılının ikinci yarısında hemen hemen dağılmış bir halde olan 

Afganistan, mücahit gruplar arasında bölünmüş durumdaydı. Devam eden iç savaş ve 

kaos ortamı Kandahar çevresindeki medreselerden yetişen ve İslam’ın radikal 

söylemlerinin ağır bastığı bir doktrine sahip olan Taliban’ı gün yüzüne çıkardı.117 

“Taliban sözcüğü Arapça ‘talebe’ kelimesinin ism-i faili olan ‘talib’ 

kelimesine Farsça çoğul eki olan ‘an’ hecesinin eklenmesiyle ortaya çıkan ve 

‘talebeler, öğrenciler, din öğrencileri’ anlamına gelen bir sözcüktür. Bu sözcük 

sadece medrese gibi geleneksel öğrenme merkezlerinde ders almış din adamları için 

kullanılmaktadır.”118 

Etnik yapı olarak çok etnili bir toplum yapısına sahip olan Afganistan’da 

Taliban güçleri ülkenin orta ve daha çok Pakistan’a sınır olan güney kesimlerindeki 

Peştun unsurlara dayanıyordu. Nüfusunun önemli bir bölümü Peştun olan ve ülkenin 

kilit mevkilerinde ağırlıklı bir konuma sahip olan Peştun topluluk vasıtasıyla Taliban 

ile Pakistan arasında başından beri ciddi bağlar bulunuyordu. Zaten bir manada 

                                                 
115 ŞİMŞEK Güntay, Savaş diktatörleri de etkileyecek, Beşinci Yol, Zaman Gazetesi, 09.10.2001 
116 AYVAZOĞLU Beşir, ‘Vur Abalıya’ Korosu, Not Defteri, Zaman Gazetesi, 19.09.2001 
117 Ayrıntılı Bilgi için Bakınız; YALDIZ Fırat, 11 Eylül Sonrası Afganistan, Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Trabzon, Kasım-2003  
118 DEMİREL Emin, Afganistan, IQ Kültür-Sanat Yay., İstanbul, 2002, s.58 
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Taliban’ı ortaya çıkaran siyasi iradelerden birisi de Pakistan olmuştu ve Taliban’ın 

Afganistan’da hakimiyet kurmasında Pakistan’ın rolü büyüktü.  

Bu konuyu Bulaç köşesine şu şekilde belirtmektedir: “Taliban, Sovyetler 

Birliği’nden sonra bir türlü sona ermeyen iç çatışmaların Afganistan’da büyük 

istikrarsızlıklara yol açacağını ve bir kaos ortamında bazı kesimlerin İran’la 

işbirliğine geçme ihtimalinin bulunduğu hesap edilerek “muhtemel bir İslam 

tehlikesi”ne karşı olarak tarih sahnesine çıkarılmıştı. Taliban projesinin mühendisleri 

ABD, Suudi Arabistan ve Pakistan’dı.”119 

Taliban Gönültaş’ın köşesinde yaptığı yoruma göre İslam’ın son derece kötü 

bir versiyonuydu. Taliban için İslam, dünya hayatını adeta cehenneme çeviren bir 

dizi yasaktan oluşuyordu ve özellikle kadınlar için hayat dünyada yaşanan bir 

cehenneme dönüşüyordu.120  

Nitekim, 2000’li yıllarda Batı medyası Taliban rejiminin ne kadar baskıcı ve 

aynı zamanda totaliter olduğunu anlatmak için Afgan kadınının karşı karşıya kaldığı 

zorluklar ve Afgan kadınlarının bedenlerini örten tek parçalı elbise olan “burka”yı 

ekranlara taşımıştı. Bulaç’a göre, Amerika’nın Afganistan’a yönelik gerçekleştirdiği 

askeri operasyon öncesinde savaşın bir bakıma meşruiyet çerçevesi çizilirken de yine 

“Burka” ve “Afgan kadını” simge olarak kullanılmıştı.121  

                                                 
119 BULAÇ Ali, Taliban, Arka Plan, Zaman Gazetesi, 06.10.2001 
120 GÖNÜLTAŞ Nuh, Taliban ve El Cezire örnekleri, Zaman Gazetesi, 10.10.2001 
121 BULAÇ Ali, Burka, Arka Plan, Zaman Gazetesi, 20.10.2001 
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Taliban ile ilgili verilebilecek ilginç bir bilgi de, 11 Eylül eylemleri öncesinde 

ABD’nin her iki senede bir yayınladığı “terör örgütleri” ve “teröre destek veren 

ülkeler” listesinde yer almadığı bilgisi olsa gerek.122 

2.3.1.ABD-Afganistan Savaşının Nedenleri Hakkındaki Yorumlar 

11 Eylül saldırıları sonrasında terörizme ve terörizmi destekleyen ülkelere 

müdahale edeceğini duyuran ABD, Usame Bin LADEN’e ülkesini açan Taliban 

yönetimini devirmek ve El Kaide terör örgütünü yok etmek için Afganistan’a askeri 

bir operasyon gerçekleştirmeyi ilk hedef olarak belirlemişti.  

Başyurt, ABD’nin Afganistan operasyonu ile ulaşmak istediği hedefleri genel 

anlamda üç maddede özetleniyordu;  

-Usame Bin LADEN ve militanlarını ele geçirmek.  

-El Kaide terör örgütü ve El Kaide terör örgütü çatısı altında faaliyetlerini 

sürdüren örgütlerin askeri kamplarını imha etmek ve 

-Usame Bin LADEN’i ülkesinde barındırmakla dünyaya, Afganistan’da 

yaptığı akla hayale gelmez baskı ve zorbalıklarla Afgan halkına kan ağlatan Taliban 

iktidarını devirmek.123  

Ancak, 11 Eylül eylemleri hakkında ortaya atılan komplo teorilerinin 

benzerleri ABD-Afgan savaşının nedenleri sıralanırken de gündemdeydi. 

Bir kıta devleti olduğu için güvenliği, ancak nükleer silahlarla ve terörle 

tehdit edilebilir bir pozisyonda olduğu değerlendirilen ABD, terörün tehdit 
                                                 
122 BULAÇ Ali, İnanılmaz görüntüler(1), Arka Plan, Zaman Gazetesi, 09.10.2001 
123 BAŞYURT Erhan, Kötü senaryo, Vizyon, Zaman Gazetesi, 26.09.2001 
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boyutlarının ne olabileceğinin farkına bütün dünyayla birlikte 11 Eylül saldırısındaki 

şokla vardı. Diğer tehlikenin yani nükleer tehdidin ABD’ye nerelerden gelebileceği 

sorusuna verilecek cevabın, ABD’nin neden Afganistan’ı seçtiğinin de bir göstergesi 

olarak kabul edilebileceği bu tür yorumlardandı. 

Yazılarında ABD’nin Afganistan’a savaş açma nedenleriyle ilgili komplo 

teorilerine de yer veren bazı köşe yazarlarına göre, ABD’nin Batılı müttefikleri 

dışında Çin, Hindistan ve Pakistan’ın nükleer güce sahip durumda olması ve bu üç 

ülkeye Afganistan’ın sınırlarının bulunması nedenleriyle kendi güvenliği açısından 

Afganistan’da denetimi sağlamayı amaçlayan ABD, Afganistan operasyonu 

sayesinde Asya’da çok önemli bir mevzi kazanacak ve bu gelişmenin Avrasya 

satranç tahtasında şah-mat hamlesi olacaktı.124  

Ünal, ABD’nin Afganistan harekatı için köşesinde: “ABD merkezli güç, 

‘yeni ünya düzeni’ adı altında şu anda dünyayı yeniden şekillendirmeye girişmiş 

bulunuyor. Hiç şüphesiz bunun, bir değil birden fazla sebebi var. En önemli sebebi, 

Orta Asya’daki enerji havzalarını kontrol altına almak. İkinci olarak, bütün İslâm 

coğrafyasında İsrail’in güvenliği adına da hiçbir tehdit unsurunun kalmaması 

gerekiyor.” 125 şeklinde yorum yaparken, Hekimoğlu İsmail tarafından: “Afganistan’ı 

anlamak için İsrail’i anlamak gerek. İsrail’i koruyan Amerika, orayı elli birinci 

eyaleti gibi görerek, Ortadoğu’ya hakimdir. Eğer Afganistan’ı da İsrail durumuna 

getirebilirse, Asya’nın ortasına tahtını kuracaktır. Afganistan’ın dağları maden dolu, 

nehirlerine baraj yapılabilir, açılmamış petrol yatakları vardır. Otuz milyona yakın 

                                                 
124 Ayrıntılı Bilgi için GÜLERCE Hüseyin, Neden ABD, en kazançlı ülke?, Denge, Zaman Gazetesi, 
25.09.2001, ÜNAL Mustafa, Taliban’ın büyük zararı, Zaman Gazetesi, 12.10.2001 
125 ÜNAL Ali, Başlangıç ve netice, Bizim Kubbe, Zaman Gazetesi, 19.10.2001 
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halk ucuz işçidir ve büyük bir pazardır.”126 yönünde farklı bir yaklaşım kaleme 

almıştı.  

2.3.2.ABD-Afganistan Savaşı’na Yönelik Tepki ve Yorumlar 

ABD’nin 07 Ekim 2001 tarihinde başlattığı operasyon ile ilgili dünya 

kamuoyunda çok çeşitli yorumlar yapılmıştı. Kimi uzmanlar ABD’nin terörizmle 

mücadelesine katıksız destek verirken, kimi uzmanlar ise 11 Eylül eylemlerinde 

Dünya Ticaret Merkezi’nde hayatını kaybeden binlerce mağdur ile Afganistan’da 

Taliban rejiminin akıl almaz baskıları altında ezilen mağdur Afgan halkının aynı 

derecede masum olduğunu ve Afganistan’a gerçekleştirilecek bir askeri müdahale ile 

ABD Başkanı George W. BUSH’un da El Kaide terör örgütü lideri Usame Bin 

LADEN ile aynı vahşeti paylaşacağını savunuyorlardı.  

Ayvazoğlu köşesinde: “Kim ne derse desin, koskoca Amerika’nın bütün 

dünyayı kendisiyle ittifaka zorlayarak fakir Afganistan’a bomba yağdırması, bana en 

az, Dünya Ticaret Merkezi’nin ikiz kulelerine ve Pentagon’a uçaklı intihar saldırıları 

düzenleyen teröristlerin eylemi kadar akıl dışı görünüyor.”127şeklinde 

değerlendirmelerde bulunurken,  

Alkan:“Amerika’nın acılarının büyüklüğü onlara “milli onurumuz zedelendi” 

gerekçesiyle dünyanın bir başka yerinde, aynı ikiz kulelerde can veren masumlara 

benzeyen masum sivilleri katletme hakkı vermez.”128,  

                                                 
126 İSMAİL Hekimoğlu, ABD ve Afganistan, Tefekkür, Zaman Gazetesi, 20.09.2001 
127 AYVAZOĞLU Beşir, Afganistan deyip geçmeyin, Not Defteri, Zaman Gazetesi, 10.10.2001 
128 ALKAN Ahmet Turan, Öldür, öldür, Kalemle, Zaman Gazetesi, 15.09.2001 
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Gürsoy ise:“Savaşın amacı ne? Sivil insanlar neden ölüyor? Yerleşim 

merkezleri neden bombalanıyor? Teröristler mi, halk mı cezalandırılıyor? İkiz 

kulelerdeki masumlarla, Afganistan’daki sivil halk arasında bir fark var mı? New 

York ve Pentagon’da ölen binlerce insandan sonra Mezarı Şerif’te, Kandahar’da yine 

masum insanlar bombaların hedefi oluyor.”129şeklinde fikir belirtmişlerdi.  

Afganistan’a yönelik gerçekleştirilen savaşın, kısa süreli olmayacağı ve 

sadece Afganistan’la sınırlı kalmayacağını da ifade edilirken130, ABD’nin 

Ortadoğu’nun sınırlarını tekrar çizme amacında olduğu yorumlarını Ünal köşesinde 

şu şekilde kaleme almıştı:   

“Savaşın Taliban rejimi ile sınırlı kalıp kalmayacağı henüz kesinlik 

kazanmışa benzemiyor. ABD yönetimi içerisinde Savunma Bakan Yardımcısı Paul 

Wolfowitz’in başını çektiği (ve muhtemelen Başkan Yardımcısı Cheney tarafından 

desteklenen) bir grup, ABD’nin vereceği cevabın Taliban’la sınırlı tutulmasına karşı 

çıkıyor. Bu gruba göre başta Irak olmak üzere pek çok ‘başıbozuk’ ülkenin de üstüne 

gitmek gerekiyor. Bu başıbozuk ülkelerde yönetim ve rejim değişikliklerini zorlamak 

lazım. Yönetim dışından Kissinger gibi ünlülerin de entelektüel desteğine sahip olan 

bu gruba göre teröristle mücadele yeterli olmayacaktır. Esas mesele, terörü üreten 

kafa yapısının oluşturduğu siyasi sistemleri ve yönetimleri ortadan kaldırmaktır.”131  

İlk hedefi Usame Bin LADEN’in yok edilmesi olan Afganistan operasyonunu 

Gülerce gibi aklı karışık bir şekilde takip edenler de vardı;  
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131 ÜNAL Hasan, Sıcak günlere doğru, Analiz, Zaman Gazetesi, 27.09.2001 



 58 

“Bir Müslüman olarak, İslam dünyası gibi benim de kafam karışık, 

duygularım karmakarışık. 11 Eylül’de ABD’nin emperyal gücünün sembollerine 

yönelik terör saldırılarının nasıl bir devi tahrik ettiğini, bu saldırılarda 6 bin masum 

insanın can vermesinin Amerikan halkını nasıl üzdüğünü, sarstığını, öfkelendirdiğini 

biliyorum. Bir insan, bir Müslüman olarak onları anlıyor ve acılarını paylaşıyorum. 

Ne var ki, teröre karşı topyekûn mücadele adına başlatılan Afganistan’a yönelik 

savaşın, yine bir insan ve bir Müslüman olarak bende uyandırdığı endişeler de 

gitmek bilmiyor… …Şimdi gazete ve televizyonlar günlerce savaş ve bombalama 

haberleri ile gözlerimizi ve zihinlerimizi işgal edecekler. Ama buna rağmen ben, 

Müslümanların kendilerini, globalleşmeyi, dine hizmet etmenin doğru yolunun ne 

olduğunu sorgulayacaklarını düşünüyorum. Haklı izah tarzlarımız da olsa, bütün 

dünyayı karşıya alarak doğru bir şey yapmanın mümkün olmadığını, tek yolun; 

demokratik zeminlerde inanç değerlerimizi temsil kabiliyetimizle bir tebliğ olduğunu 

artık kabullenmeliyiz.”132  

Terörün, insanlığa karşı işlenen bir suç olmasından hareketle Afganistan’a 

yönelik gerçekleştirilen çokuluslu operasyonun hedefinin terör ve teröristler olması 

durumunda operasyona destek olmamayı “insanlık ayıbı” olarak niteleyen Kurucan 

ise Afganistan’a başlatılan saldırının sadece terörün kökünü kazımak amaçlı olduğu 

konusunda dünya kamuoyunda yoğun bir şüphenin bulunduğunu da dile 

getiriyordu.133  

ABD’nin büyük bir hava bombardımanı ile başlattığı Afganistan 

operasyonunu bazı kesimler Hıristiyan Amerika’nın Müslüman Afganistan’a yaptığı 
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bir müdahale olarak algılamış ve kamuoyunda bu yöndeki yorumları tartışmaya 

davet etmişlerdi.  

Bunun yanında, ABD-Afgan savaşının bir Hıristiyan-Müslüman savaşı 

olmadığı da sıkça dile getirilmişti ve  Ünal köşesinde bu durumu açıkça dile 

getiriyordu: “Olayın adını doğru koymak lazım. Bu bir din savaşı değil. 

Amerika’daki bazı semitist gruplarla, Türkiye ve İslam ülkelerindeki bazı uç 

kesimler, olayı o noktaya taşımak istiyorlar. Ancak karşı karşıya olduğumuz bir din 

mücadelesi, İslam-Hıristiyan savaşı değil. Taliban yönetiminin üzerine bombalar 

yağması Müslüman kimliğinden kaynaklanmıyor.  

Kendi hallerinde durup dururken vuruluyor da değiller. Bu olayda 

Amerika’nın politikası kadar Taliban yönetiminin tutumu da sorgulanmalı. Üstelik 

bu sorgulamayı öncelikle Müslüman kesimlerin yapma mecburiyeti var. Taliban 

yönetimi, 11 Eylül’de binlerce masum insanın bir anda kül olmasına neden olan 

terörist saldırıyla ilişkilendirilen Usame Bin Laden’i adalete teslim etmeyerek 

füzelere, bombalara açık davetiye çıkarmıştır.”134  

Askeri operasyonun sona ermesinin ardından, Ertan tarafından operasyonun 

başarısızlıkla sonuçlandığı belirtilmişti.135 Çünkü Usame Bin LADEN ölü veya diri 

ele geçirilememişti. Ancak bu yaklaşım biraz da negatif bir yaklaşımdı. Zira 

operasyonun belli başlı 3 ana hedefinden sadece birisine ulaşılamamıştı. Operasyon 

neticesinde; Afganistan ve insanlık Taliban gibi bir beladan kurtarılmıştı ve El Kaide 

terör örgütünün Afganistan’da sahip olduğu askeri kamplar imha edilerek, bir bakıma 

Afganistan’da militan üreten bataklıklar kurutulmuş oluyordu. Fakat, Amerika’nın 
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Afganistan Harekatı ile İslam toplumlarında zaten var olan ve radikal kesimlerce 

gayet profesyonelce kullanılan Amerika karşıtı tavırlar artışa geçmişti.  

2.4.Zaman Gazetesi Köşe Yazarlarına Göre 11 Eylül Sonrası Oluşan 

Yeni Dünya Düzeninde Türkiye’nin Önemi 

ABD eski Başkanı Bill Clinton, 15 Kasım 1999 tarihinde Türkiye Büyük 

Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmasında ana hatlarıyla, 50 yılı aşkın bir süredir 

Amerika Birleşik Devletleri ile müttefik olan Türkiye’nin, Türk insanının dinamizmi 

sayesinde bölgesel büyümenin motoru haline geldiği, 20. yüzyılı anlamak için 

Türkiye tarihinin bir anahtar olduğu, Türkiye’nin Doğu ile Batı’yı birleştirmedeki 

başarısının, içinde bulunduğumuz coğrafyanın göz önüne alındığında daha da önem 

kazandığı, Türkiye’nin, İsrail ve Arap ülkelerine bağlantılarından dolayı barış için bir 

güç olduğu, bütün bu hususlar doğrultusunda bölgede ve dünyada milyarlarca insanın 

geleceğinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çatısı altında 25 yıl boyunca alınacak 

kararlara bağlı olduğunu ve Türkiye’nin dünyanın ilham kaynağı olabileceğini 

söylemişti.136 Bu konuşmasında Bill Clinton, 21. yüzyılın kaderini belirleyecek 

ülkenin Türkiye olduğunu dile getirmişti.137 

1999 yılında yapılan bu konuşma, ABD’nin orta vadede atacağı adımlarda 

Türkiye’yi de işin içine katacağı sinyalini veriyordu. Nitekim, 11 Eylül eylemleri 

sonrasında atılan ilk adım olan Afganistan operasyonu ve sonrasında Afganistan’da 

kurulan yapıda Türkiye önemli görevlerde bulunmuştu. Hatta harekat sonrası 

Afganistan’da iki dönem halinde ISAF’ın komutanlığını da üstlenen Türkiye 
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137 KARAYEĞEN İbrahim, Bin yılın fırsatı, Zaman Gazetesi, 29.09.2001 



 61 

Afganistan’daki aktif varlığını Hikmet Çetin’in Afganistan’da NATO uhdesinde 

yüklendiği görev ile hala sürdürmektedir. 

11 Eylül sonrası terörizme yönelik ABD’nin vereceği her karşılığın 

kapsamında Türkiye merkezli bir coğrafyanın gündeme geleceği ve terörle mücadele 

konusunda dünyada genel bir konsept değişikliğine gidilecekse Avrupa ülkelerindeki 

değişimden Türkiye’nin karlı çıkacağı, Karayeğen tarafından Afganistan harekatı 

başlamadan önce yapılan yorumlar arasındaydı.138  

Bu bağlamda, Türkiye 11 Eylül sonrası değişen terörle mücadele konseptinin 

ilk karını, HD (İCB-AFİD) Hilafet Devleti (İslami Cemaatler Birliği- Anadolu 

Federe İslam Devleti) terör örgütü lideri Muhammet Metin KAPLAN’ın Almanya 

tarafından 12 Ekim 2004 tarihinde Ülkemize sınır dışı edilmesiyle görmüş sayılabilir.    

Ünal 11 Eylül 2001 saldırılarının, terörle başı dertte olan Türkiye’nin 

iddialarını haklı çıkarmakla kalmayıp aynı zamanda, Türkiye’nin stratejik önemini 

de artırdığını iddia etmişti.139 

Amerika Birleşik Devletleri, 11 Eylül terörünü üreten zihniyet ve bu zihniyet 

üzerine kurulu siyasi yapılarla mücadele etme seçeneğini, uygulayacağı siyasetin 

genel çerçevesi haline getirirse, ABD’nin Türkiye ile daha kapsamlı bir işbirliğine 

gitme ihtiyacı duyacağından hareketle, Türkiye’ye karşı ABD’nin takındığı bazı 

tavırların değişeceği bekleniyordu ve bu yaklaşım Ünal tarafından, “Böyle bir 

durumda da Clinton yönetimleri tarafından oluşturulan ve Kıbrıs gibi konularda 

Türkiye’nin aleyhine siyasetlere destek vermek şeklinde somutlaşan girişimlerinden 

                                                 
138 ÜNAL Hasan, Türkiye'nin önemi artabilir, Analiz, Zaman Gazetesi, 13.09.2001 
139 ÜNAL Hasan, Hükümet ve paradigma yanlış, Analiz, Zaman Gazetesi, 28.09.2001 
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vazgeçmelidir. Ayrıca Kongre’deki bir grup ırkçı, fanatik Rum ve Ermenilere destek 

veren gruplar yüzünden sık sık Türkiye’nin tekerine taş koyma siyasetine devam 

edilirse, bu tür kapsamlı mücadele politikaları yürütülemez.”140şeklinde belirtilmişti.  

Yeni kurulacak düzenin orta vadeli sonuçlar adına Türkiye’ye büyük 

imkanlar sunacağı düşüncesinin temeli, ABD’nin yeni Ortadoğu projesini Avrupa 

ülkeleri veya İsrail gibi düşman üreten devletle değil Türkiye gibi bir ülkeyle 

işbirliğine giderek hayata geçirebileceği ve nüfusunun %99’u Müslüman olarak 

demokrasiyle yönetilen, Batı standartlarına en yakın ülke olmanın yanında NATO’da 

da üyeliği bulunan Türkiye’nin yeni düzende olmazsa olmaz ülke olacağı 

yaklaşımıydı.141  

Öyle ki, İslam Konferansı Örgütü (İKÖ)’nün NATO üyesi olan tek üyesi olan 

Türkiye taşıdığı özellikler itibariyle Gülerce’nin belirttiği üzere Batı’nın doğusunda, 

Doğu’nun batısında bulunan bir değer olarak niteleniyordu.142  

Karayeğen ise demokrasiyi ve laikliği özümsemiş bir ülke olarak Türkiye’nin 

stratejik konumu ve sahip olduğu tarihi-kültürel derinlikle birlikte dünyanın karşı 

karşıya olduğu problemlerin barışçı ve kalıcı çözümünde katkısı olabilecek anahtar 

ülkelerden birisi olduğunu vurgulamıştı.143  

Türkiye açısından olumlu bir sonuç anlamına gelecek bu konsept 

değişikliğinde Türkiye’nin hem uluslararası ağırlığı artabilir hem de Türkiye’ye karşı 

terörü kullanan ülkelerin terörü desteklemesi ortadan kalkabilir sonucu da 

                                                 
140 ÜNAL Hasan, NATO-ABD dayanışması, Analiz, Zaman Gazetesi, 14.09.2001 
141 ÜNAL Mustafa, Milattan sonra, Zaman Gazetesi, 16.09.2001 
142 GÜLERCE Hüseyin, Türkiye için doğru olan, Denge, Zaman Gazetesi, 11.10.2001 
143 KARAYEĞEN İbrahim, Yeni dönemde yeni fırsatlar, Zaman Gazetesi, 22.09.2001 
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dillendirilen hususlardandı. Ancak, Avrupa’nın teröre bakış tarzının kolay kolay 

değişemeyeceği Ünal tarafından şöyle vurgulanıyordu: “Türkiye’yle uğraşan terör 

örgütlerine destek vermeyi marifet haline getirmiş ve bu yolla Türkiye içerisinde kirli 

bir lobi oluşturmuş bulunan AB’nin yaptıklarından özür dilercesine mevcut 

politikalarından vazgeçmesini beklemek yanlış olabilir. Dolayısıyla ABD’nin ilk 

anda yaptığı baskılar sonucu, bu konuda tam destek verecekmiş gibi davranan 

Avrupa’nın bir süre sonra tekrar eski politikalarına rücu edeceği ihtimali akıldan 

çıkarılmamalıdır. Veya AB, Amerika’ya karşı mücadele veren terör örgütlerinin 

Avrupa topraklarındaki faaliyetlerini bir miktar kısıtlayabilir; ancak Türkiye’yle 

mücadele edenlere yönelik siyasetinde hiçbir değişiklik yapmayabilir.  

AB’ye, olmayacak üyelik için yalvarmayı milli siyaset haline getirmiş 

bulunan Türkiye de bu konuda fazlaca baskıcı davranamaz. Dolayısıyla ABD’ye 

yapılan bu saldırının hemen ardından verilen genel destek mesajlarının kalıcı bir 

politika değişikliği anlamına gelmeyebileceğini aklımızda tutmamız lazım. Kaldı ki, 

NATO’nun aldığı kararın hemen ardından Avrupa başkentlerinin pek çoğundan 

gelen ‘açık çek vermedik’ mesajları, Avrupa’nın ABD’ye bile Washington’un 

istediği manada destek vermeyebileceğini gösteriyor. Veya en azından bu destek 

kalıcı olmayabilir. 

Bu durumda, ABD kendisi bir terörle mücadele siyasetine gidebilir. 

Muhtemelen de öyle bir gidişat olacaktır. Bu konuda Avrupa ile Amerika arasında 

pek çok başka konuda var olan görüş ve siyaset ayrılıklarına bir yenisi eklenmiş olur. 

Aslında böyle bir gidişat da Türkiye açısından gayet iyi sonuçlar verebilir.”144  

                                                 
144 ÜNAL Hasan, Muhtemel senaryolar, Analiz, Zaman Gazetesi, 17.09.2001 
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Benzer hususlar Bulaç tarafından, “İslam, çağdaş dünyanın gündemine 

taşınmasına engel ‘yüklerden’ kendisini bu süreç sayesinde kurtarır. Bölgeyi 

bekleyen yeni dönem Türkiye için tarihin rövanşı gibi bir şey. Türkiye’ye büyük 

fırsatlar vaat ediyor. Geçen yüzyılın başında kaybettiklerini bu yüzyılın başında 

kazanma imkanını yeniden yakalıyor. Türkiye Ortadoğu’nun tam ortasında 

duruyor.”145şeklinde, 

Ünal tarafından ise,“Türkiye bölgede en kilit ülke. Tarihi ve coğrafyasından 

gelen referanslar bölgede Türkiye’siz masaya oturulamayacağını gösteriyor. 

Hatırlayacaksınız bu referansı İsrail’in eski Başbakanı Ehud Barak itiraf etmişti. 

Barak’ın önümüzdeki günlerde sıkça kullanacağımız sözü aynen şöyle: Osmanlı’nın 

asırlarca bir manga askerle sağladığı barış ortamını biz koca bir orduyla 

sağlayamıyoruz. Yakın döneme ait Türkiye’nin ‘terörle mücadele tecrübesi’ de 

yabana atılamaz. Yıllarca dağ taş PKK terörüne karşı mücadele etti. Amerika teröre 

karşı cephe oluştururken Türk hükümetini aramıyor. Kaldı ki, operasyon sahası 

Afganistan’a ilişkin Türkiye’nin söyleyecekleri olabilir.”146 şeklinde yorumlanıyor 

ve Avrupa’nın teröre bakışının değişeceği yorumlarının yanında, 11 Eylül sonrası 

ABD’nin tavrı neticesinde Ortadoğu’da yaşanması muhtemel değişikliklerin Türkiye 

ile birlikte İslam Dini’nin algılanmasına da büyük kazançlar sağlayacağı 

değerlendiriliyordu. 

11 Eylül 2001 eylemlerinden sonraki yeni dönemin, Türkiye’nin açılan 

bahtının ilk işareti olan Sovyetler Birliği’nin dağılmasın neticesinde bağımsız Türk 

                                                 
145 BULAÇ Ali, Batı’dan önce, Arka Plan, Zaman Gazetesi, 19.09.2001 
146 ÜNAL Mustafa, Hükümeti olmayan Ankara, Zaman Gazetesi, 21.09.2001 



 65 

Cumhuriyetleri’nin tarih sahnesine çıkmasından sonraki ikinci büyük işareti olduğu 

yorumu Zaman Gazetesi köşe yazarlarınca şu yaklaşımlarla destekleniyordu: 

“Son terör saldırılarının [11 Eylül 2001 saldırıları] ardından İslam’ın Türk 

yorumuyla asırlarca insanlık ve medeniyet parıltılarını yayan bu topraklar; şimdi de 

Müslüman, demokrat ve dünya ile barışık insanlarıyla, laik demokratik rejimiyle 

yeniden kıymete binmektedir. Büyük milletimiz birkaç asırlık moladan sonra 

Türkiye Cumhuriyeti devletiyle, uluslararası sistemde özlediğimiz yerini almaya 

hazırlanmaktadır….Türkiye’nin stratejik önemi, coğrafi konumundan dolayı arttığı 

gibi, Müslüman kimliğinden dolayı da arttı. Son şok terör saldırılarıyla bunalan, 

şaşıran Batı’nın aradığı şimdi örnek bir İslam ülkesidir. İşte o ülke 

Türkiye’dir….Dünya nüfusunun dörtte birini teşkil eden İslam dünyası, Batı 

tarafından yok sayılamayacağına göre çözüm; örnek bir İslam ülkesi modeli ile 

bulunabilir. Evet o örnek ülke Türkiye’dir. ABD ve Avrupa Birliği artık Türkiye’yi 

bir de bu açıdan çok önemseyecektir.”147  

“Afganistan ve Taliban örneğindeki bir medeniyet, İslam’ı Batı’da ne 

tanıtabilir ne de sevdirebilir. Türkiye gibi demokratik, laik, serbest piyasa 

ekonomisini benimsemiş, Müslüman bir ülke; ancak bu açılımı sağlayabilir, yanlış 

anlaşılmaları önleyebilir. Hilal-Haç kavgasını tarihin derinliklerine ebediyen 

gömecek yegane ülke Türkiye’dir. Türkiye bu tarihi rolünü oynamak zorunda. 

Batı’da uç veren ‘İslam karşıtı’ düşünceler dünyaya yeni bir kaos ve kargaşa 

                                                 
147 GÜLERCE Hüseyin, Türkiye’nin bahtı, bir daha açıldı, Denge, Zaman Gazetesi, 24.09.2001 
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çıkartabilir. Böyle bir durumdan dünya kazançlı çıkamaz. Bu bunalımı aşacak 

anahtar Türkiye’nin elinde.”148  

“Türkiye, koskoca bir imparatorluğun yıkıntılarının altından belini 

doğrultarak yeni yüzyılda çağdaş dünyanın değerleriyle Müslümanlığı öpüştürecek 

tek İslam ülkesi olduğunu göstermekte. İslam’ın Türk yorumu çağdaş dünyaya 

sunulacak karakter taşımakta.”149  

Türkiye’nin öneminin sadece Afganistan’a yapılan müdahale sürecinde değil 

terörizmle mücadelenin her safhasında artmaya devam edeceği de Zaman Gazetesi 

köşe yazarlarının satırlarında karşımıza çıkan bir diğer yaklaşımdı.  

“Afganistan’da yapılacak kara harekatının değişik aşamalarında Özel 

Kuvvetler’den gönderilecek Türk birliklerinin değişik roller üstlenmesi de muhtemel 

görünüyor. Bu roller aktif savaşın organizasyonundan, savaşın değişik bölümlerine 

bilfiil müdahil olmaya kadar değişiklikler gösterebilir. Ayrıca Taliban karşıtı 

güçlerin eğitim ve organizasyonundan, bu güçlerin aşırılık yapmamalarını temine 

kadar pek çok senaryo içerisinde Türk birlikleri düşünülebilir. Türk birlikleri savaş 

sonrası Afganistan senaryolarında da oldukça önemli roller üstlenebilirler. Savaş 

sırasında ve sonrasında ülke içerisinde yapılması gerekecek olan insani yardımların 

dağıtılması ve bu yardımların korunması gibi konularda ciddi bir barış gücüne ihtiyaç 

duyulacaktır.”150  

                                                 
148 KARAYEĞEN İbrahim, Bin yılın fırsatı, Zaman Gazetesi, 29.09.2001 
149 ÜNAL Mustafa, Tarihin yönü, Zaman Gazetesi, 14.10.2001 
150 ÜNAL Hasan, Türkiye'nin rolü, Analiz, Zaman Gazetesi, 22.10.2001 
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11 Eylül sonrası dünyada bütün rüzgarların Türkiye’den yana eseceğinin 

gerçekleri yansıtmadığını gözler önüne seren Mahçupyan pembe tabloları koyu bir 

renge boyamıştı:  

“ABD’yi vuran terör olayıyla birlikte, tüm Türkiye’yi yeni bir heyecan, 

hülyalı bir atmosfer kuşattı: Nihayet önemimiz anlaşılacak ve devletler dünyasında 

hak ettiğimiz yeri alacaktık. Jeostratejik önemimize bu kez terör konusundaki 

tecrübemiz de eklenmişti. Bizim mantığımıza göre ABD hemen bizdeki bilgi ve 

deneyim birikiminden yararlanmak isteyecek; şimdiye kadar teröristlerin kendi 

ülkelerinde yerleşmelerine göz yummuş Avrupa’nın da burnu sürtecekti. Bazı 

hayalperestler bu yükselen önem sayesinde dış politikadaki tezlerimizin kabul 

göreceğini; hatta Türkiye sayesinde dünyanın kaosa doğru sürüklenmesinin 

engelleneceğini bile düşünebildiler. Fazla söze gerek yok: Bu hastalıklı bir durum.  

Ne var ki son terör olayı sonrasında hız kazanan küreselleşme öncelikle 

Rusya ve İran’a avantajlar sağlıyor. Bu iki ülke yıllardan beri Afganistan’daki 

muhalefeti destekliyor. Durum kültürel açıdan da lehimize değil. İran Şiiliği 

kullanırken Türkiye bu tablonun epeyce ötesinde duruyor; çünkü her ne kadar 

Taliban’ın Vahhabi olduğu söylense de, bilindiği gibi Vahhabilik bir Hanbeli kolu. 

Oysa Taliban Hanefi mezhebine mensup. Tüm bunların üstüne Rusya ile İran 

arasındaki ilişki de hızla gelişiyor. Diğer taraftan Filistin devleti için yeşil ışık yakan 

ABD’nin Kuzey Irak’ta öngördüğü muhtemel çözüm de bizim işimize gelmiyor. 

Ancak bu bölgenin bizzat orada yaşayanlar tarafından yönetilmesinin dışında hiçbir 

model, ABD’nin küresel liderliğine meşruiyet sağlama çabasına yanıt vermiyor. 
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Kısacası dünya konjonktürü ve çevre ülkelerin değişen vizyonları bizi giderek 

daha etkisiz hale getiriyor. Düşünün ki böyle bir durumda ‘terörle mücadele 

tecrübemizi’ bir değer olarak öne sürüyoruz. Bundan daha utanç verici bir şey 

olabilir mi? Terör tecrübesi denen şey, kendi toplumuyla barışık olmayan, kendi 

meselelerini çözemeyen bir devletin de ifadesi değil midir?”151  

Bütün bu yaklaşımların yanında Türkiye, oluşan yeni düzenin kaymağını 

yemek bir yana, üzerinde taşıdığı bir çok özellik ve uluslararası terörizmle mücadele 

adına verdiği destekten dolayı çok büyük bir bedel ödedi. 11 Eylül 2001 sonrası 

gerek Usame Bin Laden gerekse El Kaide terör örgütünün üst düzey militanlarınca 

basına yansıtılan bir takım bildirilerde Türkiye, El Kaide terör örgütünün hedefi 

konumuna getirilmişti. Nitekim, 11 Eylül 2001 sonrası gelişen olayların Türkiye’nin 

lehine sonuçlanacağı yorumları arasında, 15-20 Kasım 2003 tarihlerinde İstanbul 

uluslararası terörizmin hedefi haline gelmişti. 

15 Kasım 2003 tarihinde saat:09.30 sıralarında İstanbul Beyoğlu’nda bulunan 

Neve Şalom Sinagogu’nun önünde Gökhan Elaltuntaş isimli terörist tarafından 34 

ZR 099 plaka sayılı 1993 model Isuzu marka beyaz renkli kamyonetle intihar 

saldırısı gerçekleştirildi. Bu eylemle eş zamanlı olarak Şişli’de bulunan Beth İsrael 

Sinagogu arkasında Mesut Çabuk isimli militan tarafından aynı yöntemle bir saldırı 

daha gerçekleştirildi. Bu iki saldırının bilançosu 20’nin üzerinde ölü 300’ün üzerinde 

ise yaralıydı. 

Bu iki intihar eyleminin oluşturduğu şok Türkiye ile birlikte bütün dünyayı da 

etkisi altında almış ve eylemlerin ne anlama geldiği yorumlanmaya çalışılırken 20 

                                                 
151 MAHÇUPYAN Etyen, Allah'a şükür önemimiz artıyor!, Zaman Gazetesi, 07.10.2001 
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Kasım 2003 tarihinde ilk intihar saldırılarına benzer bir tarzda İstanbul Levent’te  

bulunan HSBC Bankası Genel Müdürlüğü’nde saat:10.55 sıralarında, İlyas Kuncak 

isimli eylemci tarafından bomba yüklü kamyonet patlatılmıştı. Aynı dakikalarda 

Beyoğlu’ndaki İngiltere Başkonsolosluğu’ndaki ölüm kamyonunun direksiyonundaki 

isim ise Feridun Uğurlu’ydu.152 

Söz konusu eylemler neticesinde Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı 

uluslararası terörizm bütün dünyayı bir kez daha korkutmuştu. Öyle ki, Galatasaray 

ve Beşiktaş futbol takımlarımız tarafından İstanbul’da oynanması gereken UEFA 

Şampiyonlar Ligi maçları UEFA tarafından alınan karar neticesinde İstanbul’da 

oynanmamıştı.  

                                                 
152 Ayrıntılı bilgi için bakınız DEMİREL Emin, Ölüm Arabaları, IQ Kültürsanat Yayıncılık, İstanbul, 
Mayıs-2004  
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SONUÇ 

İnsanlık tarihi haksız yere katledilen ve kendilerince mağduriyetlerini 

ispatlamaya ve gasp edilmiş haklarını tekrar elde etmeye çalışan canilerin mağdurları 

olan onlarca/yüzler/binlerce insanın kanıyla doludur. Geçen bunca zamana rağmen 

politik çıkarlar uğruna insan canının hala bir kıymet teşkil etmediği açıktır. Gün 

geçmiyor ki Irak başta olmak üzere dünyanın bir yerlerinde bir terör eylemi olmasın 

ve masum insanlar hunharca katledilmesin.  

Terörizmin uluslararası arenada başrolü oynamaya başladığı 11 Eylül 2001 

eylemleri ve sonrasında yaşanan gelişmeler, ademoğlunun kendisine bir an önce çeki 

düzen vermesi gerektiği gerçeğini olabileceği en vahşi boyutta gözler önüne 

sermiştir.  

Ancak, 11 Eylül 2001 tarihinde Dünya Ticaret Merkezi’nin İkiz Kulelerinde 

hayatlarını kaybeden binlerce insana rağmen bugün hala insanlar terör nedeniyle 

hayatlarını kaybetmeye devam ediyor ve  insanlık olarak dünyanın neresinde olursa 

olsun teröre kurban gitme endişesi yakamızı bir türlü bırakmıyor.  

Aslında, Türk insanının yaşadığı sıkıntılar karşısında kullandığı “Bir musibet 

bin nasihatten yeğdir” atasözüyle konuya bakıldığında, Amerika Birleşik 

Devletleri’nde yaşanan insanlık trajedisinden çıkarılması gereken çok dersler var.  
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11 Eylül 2001 tarihinde Amerika’da karşımıza çıkan terörün yıllarca bazı 

Avrupa ülkeleri tarafından kullanıldığı bugün gayet iyi bilinen bir gerçektir. Terörü 

önlemenin ilk şartının, terörü istismar etmemek olduğu artık herkes tarafından 

anlaşılmalıdır. 11 Eylül terörü başta olmak üzere terörün beslendiği zehirli kaynak 

tüm insanlık için gün geçmeden kurutulmaya başlanılmalıdır.  

Ancak önemli olan şudur ki; kurutulması geren zehirli kaynak, doğru tespit 

edilmelidir.  

Semavi ve beşeri bütün dinlerin terörü şiddetle reddetmesine karşın değişik 

inançlara mensup kişilerce ve her inanca ait söylemlerle terör eylemlerinin 

gerçekleştirilmesi terörün, dininin, milliyetinin ve ırkının olmadığını 

göstermektedir.153 Bu gerçekten hareketle, 11 Eylül 2001 tarihinde ABD’de 

insanlığın karşısına çıkan terör “Dini Motifli Terör” olarak adlandırılırsa daha 

doğru olacaktır. Nitekim 11 Eylül intihar saldırıları, eylemcilerin Müslüman 

olmalarına rağmen İslam’ın terörü değil, teröristlerin menfur bir saldırısıdır. 

Türkiye, yaklaşık 30 yıldır terörle mücadele etmek zorunda kalan ve nice 

vatan evladını hayatlarının baharında gerek terör örgütlerince zehirlenerek gerekse 

güvenlik güçleri safında kaybetmiş bir ülke olarak, Dini Motifli terörü de olanca 

vahşetiyle yaşamıştır.  

Öyle ki, insanları “domuz bağıyla” hunharca öldürdükten sonra evlerin 

bodrumuna gömerken Hizbullah terör örgütü ve nice aydınımızı katlederken Tevhid 

                                                 
153 EREN S.Ahmet, Dini Motifli Teröre Genel Bir Bakış,Türkiye’nin Mücadelesi Ve Alınabilecek 
Tedbirlere İlişkin Öneriler, Polis Dergisi Terörle Mücadele Özel Sayısı 2004 
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Selam/Kudüs Ordusu terör örgütü mensupları tarafından yeniden ve yanlış 

anlamlandırılan sözde İslami söylemlerin kullanıldığı görülmüştür.  

Türkiye terörün acısını yıllarca yüreğinde duymuş ve 15-20 Kasım 2003 

tarihinde olduğu gibi hala duymaya devam etmektedir. Söz konusu intihar 

eylemlerini gerçekleştiren ve halen yargılanmalarına devam edilen şahısların 

eylemlerin Türkiye’de gerçekleştirilmesi, eylemcilerin Türk vatandaşı olması, 

eylemler neticesinde hayatını kaybeden ve yaralananların hepsine yakınının Türk 

vatandaşı olmasına rağmen 15-20 Kasım 2003 eylemleriyle Türkiye’yi direkt olarak 

hedef almadıklarını açıklamaları günümüz terörünün hedefinin, yerinin, kapsamının 

tahmin edilemez bir boyuta geldiğini net bir şekilde göstermektedir. Avrupa 

ülkelerinin, Avrupa kıtasını Amerika Birleşik Devletleri’nin de kendi topraklarını 

terör tehdidinden uzak görme anlayış ve politikaları artık güncelliğini yitirmiştir.  

Bu durumdan hareketle, 11 Eylül 2001 tarihinden buyana yaşanan terörle 

uluslararası ve kollektif bir mücadele anlayışı her platformda ön plana çıkarılmalıdır. 

Nitekim NATO’nun 5. maddesini hayata geçirmesi iyi bir gelişme olarak kabul 

edilebilir.  

11 Eylül terörist saldırıları, insanlığın saldıranın yeri, teşkilatı, silahları ve 

tertibatı belli olmayan yeni bir savaş türü ile tanışmasına neden olmuştur. 11 Eylül 

terörü ile başlayan bu yeni savaş sonuçta ilk olarak Afganistan’a daha sonra Irak’a 

yönelik gerçekleştirilen savaşları netice vermiştir.  

11 Eylül terörü başta olmak üzere 15-20 Kasım 2003 tarihlerinde bir 

Ramazan günü insanları sözde İslam adına katleden teröristlerin böyle bir kini nasıl 

besledikleri, bir insanın insanlıktan ne zaman, hangi şartlarla, hangi yöntemlerle, 
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hangi sebepten çıktığı ve insanların akıllarını başlarından alan sebeplerin neler 

olduğu uzmanlarca tek tek araştırılmalıdır.  

Bu bağlamda, Zaman Gazetesi köşe yazarlarınca 12 Eylül-12 Kasım 2001 

tarihleri arasında üç aylık periyotta 11 Eylül eylemlerinin irdelenmesini araştıran 

tezin ortaya koyduğu ilk sonuç, insana insanlığını unutturan ve doğadaki en cani 

yaratık haline getiren hayat kaynağının “CEHALET” olduğu ve terörün yenecek tek 

silahın “BİLGİ” olduğudur.  

Günümüz insanının ilk bilgi kaynağı olan medyanın, toplumsal bir takım 

sorumlulukları olduğu iletişim uzmanları tarafından sıklıkla dile getirilen 

hususlardandır. Öyle ki bazı uzmanlar tarafından, 11 Eylül sonrası dünyanın yaşadığı 

gelişmeler ve değişmelerin bakışı çerçevesinde bir terör eyleminin bizzat kendisinin 

trajikliği ve korkunçluğu kadar, bu saldırının yarattığı sonuçların da terör gibi vahim 

olabileceği ve medyanın da bu gelişmelere karşı eleştirel bir duruş ve tutum 

geliştirme yerine resmi söylemler doğrultusunda bir gerçeklik kurguladığından 

hareketle çalışmalar yapılmıştır.154 

Günümüz medyasının bir olayı akla gelen her boyutuyla ele alma gayreti ve 

gerçeklerin tüm ayrıntılarıyla hedef kitleye verilme çabası, terör haberlerinde de 

karşımıza çıkmaktadır. Özellikle 11 Eylül saldırıları sonrası yaşanan terör 

eylemleriyle (örneğin 15-20 Kasım 2003 tarihlerinde İstanbul’da ve 11 Mart 2004 

tarihinde Madrid/İspanya’da meydana gelen terör eylemleri) artan bir ivme ile 

hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen terör eylemlerinin her safhası 

gazetelere ve televizyonlara konu olmaktadır. Bu durumda, gerçekleştirdikleri 

                                                 
154 Ayrıntılı bilgi için bakınız: Gökçe Orhan, DEMİRAY Uğur, Terörün Görüntüleri, Görüntülerin 
Terörü,  Çizgi Kitabevi, Temmuz 2004 
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eylemlerle kamunun dikkati çekerek insanları korkuya ve dehşete çekerek bir kaos 

ortamı oluşturmayı amaçlayan terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürülmüş olmakta ve 

terör eylemlerinin görüntüleri bir anlamda kendileri terör haline gelmektedir. Bu 

yaklaşım iletişim uzmanları arasında hala tartışılan bir konu olarak gündemini 

korumaktadır.  

Medyanın yaptığı her haberde olmasa bile özellikle terör haberlerini 

hazırlarken ve deklare ederken toplumda uyandıracağı bilinci düşünmesinin gerekli 

olup olmadığı, terörün medyaya yansımasının aynadan mı yoksa bir prizmadan 

yansıyan renklerden birisi olarak mı karşımıza çıkmalı ve terör görüntüleri hedef 

kitle izleyici/okuyucu nezdinde nasıl bir algılama oluşturmalı sorularına verilecek 

cevap henüz netleşmiş değildir ve öyle görünüyor ki bu cevap kolay kolay 

verilemeyecektir. Medyanın terörün televizyon ekranlarına ve gazete 

manşetlerine/köşelerine nasıl yansıması gerektiği hususlarında kendini irdelemesi ve 

terör haberlerinde bulunduğu yeri tam anlamıyla gözden geçirmesi gerekliliğinin 

akademik çevrelerce tartışılıyor olması konu hakkında atılan en önemli adım olarak 

nitelenmelidir. 

11 Eylül 2001 saldırıları başta olmak üzere 15-20 Kasım 2003 tarihlerinde 

İstanbul ilinde ve 11 Mart 2004 tarihinde Madrid/İspanya’da gerçekleştirilen 

eylemlerden tüm dünya eylemlerle eşzamanlı olarak haberdar oldu ve hatta 11 Eylül 

eylemlerinde ikinci uçağın Dünya Ticaret Merkezine çarpmasını bazılarımız naklen 

seyretti. Öyle ki hiç kimse bu olayları birinin kendisine anlatmasıyla kulaktan 

duymadı, hepimiz bu eylemleri görüntülerle defalarca gördük.  
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Eylemler sonrasında yazılı ve görsel basın tarafından takip edilen yayın 

politikaları nedeniyle, medyanın adeta terörün bir aracı haline getirildiği ve eylemleri 

gerçekleştiren teröristlerce medyanın araçsallaştırarak potansiyel bir silah olarak 

kullanıldığını söylemek yanlış olmayacaktır. 

Özellikle yazılı basının televizyon ekranından farklı olarak sahip olduğu 

ayrıntılı inceleme özelliği sayesinde terör olaylarının her boyutuyla ele alındığı 

gerçeğinden hareketle tez çalışması yazılı basından seçilmiştir.  

Tez konusu olarak sadece tek bir gazetenin seçilmesi bir bakıma bir eksiklik 

oluşturan yaklaşım olmuştur. Öyle ki en az iki gazetenin seçilmesi durumunda 

gazetelerin köşelerinde konuyla ilgili yayınlanan yazıların niteliği ve niceliğinin 

yanında köşe yazarlarının gazetelerin genel yayın politikalarıyla paralelliklerinin 

bulunup bulunmadığı ve gazetelere göre bu durumun farklılık gösterip göstermediği 

gibi hususların daha net olarak yorumlama imkanına sahip olunabilirdi.  

Bu çerçevede, 11 Eylül eylemlerinin üç aylık bir periyotta Zaman Gazetesi 

köşe yazarlarınca ele alınmasının irdelenmesi neticesinde; 

1-)Zaman gazetesi köşe yazarlarınca 11 Eylül eylemlerinin irdelenmesine 

bakıldığında, eylemin ilk neticeleri, İslam Dini’nin teröre bakışı, Amerika’nın 

imajının eylemlerle yitirdiği değer, eylemin gerçekleştirilmesindeki zamanlama, 

seçilen hedeflerin taşıdığı değer, 11 Eylül eylemlerinin sorumluları, eylemler 

neticesinde oluşan yeni dünya düzeni, yeni dünya düzeninde Türkiye’nin yeri ve 

önemi gibi hususların köşe yazılarına taşındığı görülmüştür. 
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2-)11 Eylül saldırıları sonrasında uluslararası arenada yeni bir dünya 

düzeninin oluşacağı ve 11 Eylül 2001 sonrasında hiçbir şeyin eskisi gibi 

olmayacağı/olamayacağı  söylemi Zaman Gazetesi’nde köşesi bulunan hemen hemen 

tüm köşe yazarlarınca dile getirilmiştir.   

3-)11 Eylül eylemleri sonrasında yazılı ve görsel basında eylemlerin 

büyüklüğünü belirtmek için kullanılan Amerika’nın imajının aldığı darbenin; 

“karizma çizildi”, “Amerika’nın güvenlik sistemi çöktü”, “ABD’nin içine düştüğü 

çaresizlik” gibi söylemlerin Zaman Gazetesi köşelerinde sık sık dille getirildiği 

görülmüştür.  

4-)İslam Dini’nin terörizme bakışı Zaman Gazetesi köşe yazarlarının ele 

aldıkları konular arasında önemli bir yer tutmuştur. Gazetede çıkan bu tür köşe 

yazılarının içeriklerinde yapılan araştırmalarda köşe yazılarında dile getirilen 

hususların bilgi vererek tatmin etmek amacıyla işlendiği dikkat çeken bir husus 

olmuştur.  

11 Eylül eylemlerinin çeşitli kaynaklarda “İslami Terör” olarak nitelenmesine 

neden olan ana unsurun konu hakkında yeterli bilgi sahibi olunmadığı varsayımından 

hareketle “İslam Dini’nin terörizme bakışının” Zaman Gazetesi köşe yazarlarınca 

irdelendiği değerlendirilmektedir. İslam Dini’nin teröre bakışı çerçevesinde yazılan 

köşe yazılarında yorumdan çok bilgiye dayalı hususların yer alması ve verilen 

bilgilerin yapılan yorumlarda temel olarak alınması bu değerlendirmeyi destekler 

niteliktedir.  

Köşe yazılarında İslam Dini özelinde hiçbir dinin teröre temel teşkil etmediği 

sonucuna varılması ve okuyucu kitle tarafından anlaşılır olma gayreti göstererek 
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verilen bilgilerin tatminkarlığı, köşe yazarlarınca yazılarının konu hakkında bilgi 

sahibi olmayan bireylere yol gösterici ve kendi çerçevesinde ikna edici bir şekilde 

kaleme alındığını göstermektedir.  

5-) Zaman Gazetesi köşelerinde rastlanılarak bir anlamda şaşkınlık oluşturan 

husus ise, köşe yazılarının bazılarında “İslam âlemi denen dini, coğrafi ve sosyal 

havzanın derin bir krizin içinde olduğu”, “İslam dünyasındaki radikalizm”, “İslam’ın 

farklı yorumların karşı karşıya olması” gibi söylemlerin dile getirilerek, son 

eylemlerde karşımıza çıkan “İslami Terör” kavramının, Ortadoğu’daki İslam 

ülkelerinin İslam Dini’ni algılama ve uygulamadaki yanlış tavırları sonucu 

olduğunun dile getirilmesidir.  

Bazı köşe yazılarında “İslam” deyince akla hemen “terör” kavramının 

gelmesinin büyük ölçüde Müslümanlığın Ortadoğu-Arap yorumundan kaynaklandığı 

belirtilerek İslam’ın radikal yorumlarının kaynağının Ortadoğu olduğu tezi 

savunulmuş, bu doğrultuda, İslam Dini’nin terörizmle yan yana kullanılmasının dış 

faktörlerden çok iç faktörlerde aranması gerektiğini belirten yaklaşımlarla İslam 

Dini’nin yanlış algılanmasının ortadan kaldırılması gerektiğinin vurgulandığı 

görülmüştür.  

6-)Köşe yazılarında Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere dünya 

üzerinde cereyan eden terör hareketlerinin temelinde gücü elinde bulunduran 

devletlerin izledikleri politikalar ve gerçekleştirdiği uygulamalarda adalet 

duygusundan uzak olunması ve adaletsiz politikaların terörizmin temel nedenleri 

arasında olduğu çerçevesinin çizildiği görülmüştür.  
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7-)11 Eylül eylemleri sonrasında Amerika Birleşik Devletlerinin atacağı ilk 

adım olarak Afganistan’a yapılacak bir askeri harekatın gündeme geldiği zaman 

içerisinde Zaman Gazetesi köşe yazarlarınca, askeri harekatın bir çözüm olmadığı, 

çözümün daha derin anlamda sosyal ve insani bir platformda ele alınması 

gerektiğinin belirtilmiştir.  

8-)Köşe yazılarında El Kaide ve Usame Bin LADEN için ayrıntılı bilgi içeren 

yazı fazla bulunmamakla birlikte Afganistan ve Afgan halkının içinde bulunduğu 

durumla ilgili köşe yazılarında duygusallığın hakim olduğu görülmektedir.  

Bu durumda köşe yazılarında Usame Bin LADEN ve El Kaide terör 

örgütünün kapsamlı bir şekilde değil de yüzeysel olarak irdelenmesinin 11 Eylül 

eylemleri sonrasında köşe yazılarında Amerika Birleşik Devletlerine tavsiye edilen 

kontrollü tavır ile paralellik gösterdiği değerlendirilmektedir. 

9-)Zaman Gazetesi köşelerinde, 11 Eylül eylemleri sonrası oluşacak/oluşan 

yeni dünya konseptinde Türkiye’nin önemli roller alacağı, uluslararası terörizmle 

mücadelenin her safhasında Türkiye’nin uzun yıllar sonunda elde ettiği terörle 

mücadele tecrübelerinin büyük önem taşıdığı ve Türkiye’nin öneminin günden güne 

artacağı yönünde yorumlara sıkça rastlanmıştır.  

10-)11 Eylül eylemleri sonrasında sıklıkla dile getirilen “Medeniyetler 

Çatışması” tezinin Zaman Gazetesi köşe yazarları tarafından kabul edilmediği, köşe 

yazarlarının bu kavramı yazılarında kullanmadıkları görülmüş ve 11 Eylül sonrası 

dünya genelinde ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Müslüman 

kitlelerin karşı karşıya kaldığı olumsuzlukların köşe yazılarında kaygıyla birlikte 

vurgulandığı görülmüştür.  
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Eylemler sonrası yaşanan ilk sürecin endişeyle izlenmesiyle birlikte, dünya 

kamuoyunda “İslam’ın terörizme bir kaynak olmadığı” gerçeğini kısa sürede 

kabullenileceğini beklediklerinden dolayı Zaman Gazetesi köşe yazarları tarafından 

“Medeniyetler Çatışması” tezinin kabul görmediği değerlendirilmektedir.  

11 Eylül eylemlerinin üç aylık bir periyotta Zaman Gazetesi köşe 

yazarlarınca ele alınmasının irdelenmesi neticesinde ortaya çıkan sonuçların ve 

konuyla ilgili yazılan köşe yazılarının yanında Gülerce’nin ABD’nin Afganistan 

müdahalesiyle ilgili yazdığı yazı ayrı bir önem taşımaktadır:  

“Bir Müslüman olarak, İslam dünyası gibi benim de kafam karışık, 

duygularım karmakarışık. 11 Eylül’de ABD’nin emperyal gücünün sembollerine 

yönelik terör saldırılarının nasıl bir devi tahrik ettiğini, bu saldırılarda 6 bin masum 

insanın can vermesinin Amerikan halkını nasıl üzdüğünü, sarstığını, öfkelendirdiğini 

biliyorum. Bir insan, bir Müslüman olarak onları anlıyor ve acılarını paylaşıyorum. 

Ne var ki, teröre karşı topyekûn mücadele adına başlatılan Afganistan’a yönelik 

savaşın, yine bir insan ve bir Müslüman olarak bende uyandırdığı endişeler de 

gitmek bilmiyor… Şimdi gazete ve televizyonlar günlerce savaş ve bombalama 

haberleri ile gözlerimizi ve zihinlerimizi işgal edecekler. Ama buna rağmen ben, 

Müslümanların kendilerini, globalleşmeyi, dine hizmet etmenin doğru yolunun ne 

olduğunu sorgulayacaklarını düşünüyorum.”155  

 

 

                                                 
155 GÜLERCE Hüseyin, Savaş Sorgulaması, Denge, Zaman Gazetesi, 09.10.2001 
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    G a z e t e   T i r a j  l a r ı 
1
 

 

Posta  634,071   

Zaman  553,601   

Hürriyet  498,539   

Sabah  425,332   

Takvim  278,447   

Vatan  271,098   

Milliyet  241,878   

Fanatik  238,388   

Türkiye  220,115   

Akşam  204,000   

Fotomaç  188,427   

Güneş  133,970   

Gözcü  132,138   

Yeni Şafak  108,909   

Star  106,331   

DB Tercüman  92,924   

Şok  81,924   

Vakit  67,685   

Cumhuriyet  58,485   

Yeni Çağ  56,743   

Bulvar  43,683   

Radikal  40,500   

HO Tercüman  32,915   

Milli Gazete  28,240   

Birgün  12,000   

Referans  9,721   

Özgür Gündem  8,339   

Yeni Asya  7,818   

Ortadoğu  7,783   

Önce Vatan  6,633   

Evrensel  5,425   

Yeni Mesaj  3,013   

Dünya  2,265   

Hürses  1,601   

 

                                                 
1
 29.06.2005 tarihi itibariyle, kaynak: http://gazeteciler.internethaber.com/tiraj_pop.php 
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