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Tarihî Bir Fırsatı Değerlendirebilmek...

Ü m ra n , 100. sayısına ulaştı. S on  yıllarda gerçekleştirdiği atılım  

ve açılım la kültür ve düşünce hayatımızın köşe taşlarından biri 

olan bir dergi haline gelmeyi başardı. A tılım  ve açılımlarımız el- 

bette ki sürecek.

Bu sayımızda 3 Kasım seçim  sonuçlarını çeşitli açılardan de

ğerlendiren kapsamlı bir ü m r a n 'la karşınızdayız.

A K  P arti’nin 3 Kasım erken genel seçim lerinden sonra tek 

başına ezici bir çoğunlukla iş başı yapması, ülkede hem en her 

kesimde bir rahatlam a havası yarattı. Ç ünkü ülkede tam  bir kıs- 

tırılmışlık, tıkanm ışhk, bitmişlik duygusu ve yapay geril imlerin  

yarattığı travm alar hakim di. Ü lke tam anlam ıyla felç olmuş, yö- 

netilem ez hale getirilmişti.

Bu durumun böyle devam  etmesi beklenemezdi: Çünkü ülke 

1 9 8 0 ’lerde yakaladığı ekonom ik sıçram ayı, toplumsal ve siyasal 

barışı, kültürel patlamayı devam  ettirem em iş; üstüne üstlük son 

on yıllık süreçte ekonom i çökm üş, siyaset tıkanmış, toplumsal 

ve kültürel doku büyük sarsıntı geçirm eye başlamıştı.

T ü rk iye’nin istikrarsızlıklarla, belirsizliklerle, travm alarla, 

yapay sorunlara kaybedecek vakti de, m ecali de kalmamıştı.. Bir 

an ö n ce  bir şeyler yapılması gerekiyordu.

V e 3 Kasım  seçim lerinde sandıktan istikrar çıktı; huzur çık 

tı; gerilim lere ve yapay gerginliklere, yasaklara ve yasakçılara  

halkın protestosu çıktı.

Ü m ran  dergisi olarak bu sayımızda, A K P  iktidarının ne an 

lam ifade ettiğini sosyolojik, siyasi ve kültürel olarak ve ulusla

rarası ilişkiler açısından anlam landırm aya ve analiz etm eye çalı

şıyoruz. Muzaffer Em in Göksu, Yıldırım  Canoğlu, A h m et C em il 

Ertunç, Yusuf Kaplan, N ecm ettin  Tiirinay’ın yazıları sadece 

A K P  iktidarının ne anlam  ifade ettiğini analiz etm ekle kalm ı

yor; ayanı zamanda A K P ’yi bekleyen iç ve dış handikaplara, pa- 

radosklara, tuzaklara dikkat çekiyor.

Bu sayımızda ayrıca bir de soruşturmamız var: Siyaset dünya

mızın en yetenekli ve çalışkan isim lerinden M ehm et Bekaroğlu  

ile M . N aci Bostancı, Fikret Başkaya ve diğerlerinin m etinlerin 

de geçm işe ve geleceğe dönük önem li tespitler yer alıyor. A yrı

ca yine siyaset dünyamızın hanımefendiliğiyle ve çalışkanlığıyla 

dikkati çeken isimlerinden O ya A kgön enç, bu sayımızda Kıb

rıs’ta n eler olup bittiğini araştıran önem li bir makale yazdı. M us

tafa Ö zcan, İslâmî söylem lerin siyaseten bitm ediğine aksine İs

lâm dünyasında İslâm î söylem lerin iktidara gelmeye başladıkla

rına dikkat çeken ilginç bir yazıyla tekrar aramızda. Bu sayımız

da ayrıca, arkadaşımız Turan  K ışlakçı’nııı Fethi Y ek en ’le küre

selleşm e ekseninde yaptığı bir konuşm a yer alıyor.

D erin  A naliz’de M esut K araşahan, 11 Eylül sürecinde insan  

hakları algısındaki kırılmayı analız ediyor.

Bu sayımızda size bir sürprizimiz var: Engin N oyan , K u r ’â n  

Ç iin lü ğ ü  "okum alar"ını bundan böyle U m ran ’a yazacak.

S o n  olarak K em al Ersözlü’yle yaptığımız konuşmayı seçim  

dosyası nedeniyle gelecek sayıda yayımlayacağımızı hatırlatm ak  

isteriz. D aha heyecanlı, hiç yaşlanm ayan yepyeni Ü m ra n la rd a  

buluşmak dileğiyle bütün müsliimanların Ram azan B ay ram ları

nı tebrik ediyor, kutlu bayramın tüm insanlığa hayırlar, huzur ve 

barış getirm esini Y ü ce Yaratıcım ızdan niyaz ediyoruz.
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1 0 0 .  SAYI

Ümran'IN UZUN KOŞUSU: 
YÜZÜNCÜ ETAP

ABDULLAH YILDIZ

Derginiz Ü m ra n , elinizdeki 

100. sayısı ile tevhîd eksenli 

uzu n  koşusunda  yeni bir 

etabı daha kat ederek yoluna devam  

ediyor. 1991 ’den bu yana her sayı

sında biraz daha olgunlaşıp kendini 

geliştiren Ü m ra n , uzun soluklu mü

cadelesini ve istikrarlı duruşunu n e

siller boyu sürdürmek azmindedir.

Bu yazı ile, 2 0 0 0 ’li yıllardan ge

riye; 9 0 ’lı yılların başlarına uzanarak 

12 yıllık bir ufuk turu  yapmayı, 99  

sayı ve 8 .000  küsur sayfalık Ü m ran  

külliyatı ile hafızalarımızı tazeleme

yi ve bir medeniyet yolculuğu yap

mayı deneyeceğiz.

A K V -B ülten ’den Ü m ra n ’a

1991 ’de ü ç  aylık periyotlarla 16 say

fadan ibaret hayli mütevazı ve am a

tör 4 adet A K V -Bülten  yayınlayarak 

işe başlamışız. Nisan ‘91 ’deki ilk sa

yımızda çıkış gerekçemizi açıklarken 

yine çok mütevazı bir hedef ortaya 

koymuşuz: "Araştırma ve Kültür V ak-  

f ı ’nı tanıtm ak, sosyal ve kültürel fa a li

yetlerinden okuyucuyu haberdar e t

m ek , Türkiye ve diinya gündemine iliş

kin haber ve yorumlara yer v erm ek . .. ”

‘91 A K V -B ülten sayfalarında, 

genellikle V akıfta verilen seminer 

metinlerine yer vermişiz. Başlıklar

dan bazıları Körfez Savaşı ve Yeni 

D ünya Düzeni, E nform asyon, M oder

ni zm , Kapitalizm , T oplum sal Değişme 

ve İslam , K u r’ân î K avram lar, K u r’ân 

ve Tarih, İslamcılık D üşüncesi olmuş.

1992’de ise iki aylık periyoda 

geçmişiz ve 34 sayfalık, kuşe kapak

lı, daha dolu ve çeşnili 6 sayı yayın

lamışız. Bu sayılar B ülten  havasının  

ötesinde ciddi bir dergi olma yolun

da önemli adımlar arıklığının gös

tergesi niteliğinde: ‘9 2 ’nin gündem  

konuları, Cezayir'den K a fk asy a , 

A zerbaycan , B osna-H ersek, S an cak  

ve A rnavutluk’a kadar bütün bir Os- 

m anlı coğrafyasında  yaşanan dra

matik katliamlar, savaşlar ve sorun

lar A K V -B ü lten ’in gündem sayfala

rında ele alınıp incelenmiş, yorum

lanmış. Sovyetler ve Yugoslavya’nın 

dağılmasının ardından dünyada ve 

bölgemizde meydana gelen değişim

lere paralel olarak Yeni Dünya D üze

ni, K uzey-G iiney  Kutuplaşm ası, N eo-  

Osm anlılık, Dinin Dönüşü gibi konu

lar vukûfiyetle işlenmiş. Francis Fu- 

kuyam a’ntn T a rih in  Sonu ve Son  

İnsan  kitabını özetleyen önemli bir 

çevirinin A K V -Bülten’in M art-Ni- 

san 1992 sayısında yer alıyor olması, 

dünya gündeminin yakından izlen

diğine dair bir ipucu veriyor. 9 2 ’le-

rin düşünce dünyasında sıkça tartışı

lan temel, konular da A K V  seminer

lerinde enine-boyuna tartışılmış ve 

Bülten sayfalarında yer almış: A b

durrahm an A rslan ’ın D inlerde Aile 

ve Feminist Yaklaşım lar, A li B u laç’ın 

M edine Vesil<ası Tem elinde İslâm î Ç o 

ğulculuk, Cengiz K allek’in M edine 

Pazarı, C evat Özkaya’nın Tarihsel 

Süreçte O ryantalizm , H üseyin  

A tay ’ın K ur'ân’m A nlaşılm ası, H ik

m et Zeyveli’nin T efsir Kitaplarında 

Bazı Zaaflar, M ustafa A ydın’m Sos- 

yal H ayatta Islâmîlik Ö lçüsü, Ahm et 

Taşgetiı-en’in İslâm ’ı Yaşam a Proble

mi başlıklı yazıları veya seminer me

tinleri Bülten sayfalarını süslemiş.

19 9 1 -1 9 9 2 ’deki iki yıllık B ülten  

tecrübesi, U m ran ’m elinizdeki 100. 

sayısı ile 10. yılını tamamlayan uzun 

koşusunun bir ön hazırlığı mahiye

tini taşıyordu.

Ü m ra n : B ir İm âr, B ir İnşâ,

B ir İhyâ Süreci

Ve O cak 199 3 ’te Ü m ran  doğdu. Ye

ni ismi, yeni kapak dizaynı, iç düze

ni ve zengin muhtevasıyla 48  sayfa

lık yeni bir dergiyiz artık.

“ Ü m ra n ” tesadüfen seçilmiş bil

işim değil. Müslüman düşünür İbn 

Haldun’un kavramsallaştırdığı, mer

hum Cemil M eriç’in Türkiye aydı

nına tanıttığı oldukça ihâtâlı bir 

kavram. Üstad C . M eriç’in tanımla

masıyla; “T arih i ve insanı hir bü

tün olarak ifade eden  bir kelim e. 

B ir toplum un yaptık ların ın  ve 

m eydana getirdiklerinin bütünü, 

içtimai ve dini düzen , âdetler ve 

inançlar. Ü m ran  en  geniş m anada  

İçtimaî hayat. . . ”

O cak-Şubat 1 9 9 3 ’te (1 1 .sayı) 

“ Ü m ra n ” adıyla çıkarken ilk sayda 

bu tanımlamaya yer vermişiz. H aç-  

H ilâl Kavgası ve Türkiye'nin Kimlik 

Sorunu  başlıklı ilk U m ran’da; Körfez 

Savaşı’ndan Bosna’ya uzanan çizgi-
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Y Ü Z Ü N C Ü  ET A P  I YILDIZ

de meydana gelen olayları “Çağdaş 

Haçlı Seferleri” olarak yorumlamış , 

Türkiye’nin “O sm anlı m isyonu”na 

sahip çıkması gerektiğini söylemişiz. 

İslâm’ın ve Osmanlı ruhunun yeni' 

den canlanm asından korkan Ba- 

tı’nın asla bize dost olmayacağını da 

vurgulamışız. Bu meyanda C. Me- 

riç’in bir sözünü prolog yapmışız: 

“B ütün K u r’ânları yaksak, bütün  

cam ileri yıhsak, A vrupalm ın gö

zünde Osmanlıyız; O sm anlı, yani 

İslâm. K aranlık , tehlikeli, düşm an  

bir yığın! A vrupa , maddeciliğine 

rağm en H ır is tiy a n d ır; sağcısıyla, 

solcusuyla H ıristiyan. Hıristiyan 

için tek düşm an biziz: Haçlı ordu-

ümran
•-__________ nx-y».. ’Yav *-_________________

Kt»3tn i nitsw/M litcj
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larını bozgundan bozguna uğratan  

korkunç ve esrarlı kuvvet.”

‘T em iz Toplum  İçin Çözüm  İs

lâm ” başlıklı 12. sayımızla birlikte 

başlayan süreçte Ü m ran , İslâm’ı bir 

yaşama biçimi, bir “m edeniyet pro

jesi” olarak ihya ve inşâ etmenin 

imkanlarını araştıran yazılara geniş 

yer vermiş: Bir yandan İslâm ’ın doğ

ru anlaşılmasının önündeki engeller, 

İslam dünyasının fikri ve fiili sorunları, 

irdelenirken; öbür yandan da 

‘K u r’â n ’ın ötıgördüğü  insem ve top

lum tipi nasıl oluşturulabilir; çağı

mı za nasıl bir İslami model sunula

bilir?” sorularına cevap aranmış.

U m ran ’ın 1 993-1994  sayıların

da Türkiye’nin, dünyanın ve İslam 

dünyasının temel sorunlarının de

rinlikli biçimde ele alındığını ve çö 

züm yollarına işaret edildiğini görü

yoruz: Etnik fundam entalizm  ve ulus- 

devlet çıkmazına karşı “ üm m et bi

l i n c i m  öneren 14.sayımızda mer

hum İsmail R aci el-Faruki’nin İs

lam ’ın evrensel kardeşlik ve dünya  

üm m eti idealini sistematize eden 

kapsamlı incelemesi yer almış. İçin

de yaşadığımız bunalım çağında İs- 

lami model arayışını gündeme geti

ren 15 ve 16.sayılarımızda M uham- 

med Abdülcebbar’ın §ûra ve biat 

kavramları çerçevesinde İslâm ’da 

iktidarın kaynağını temellendiren  

yazısına yer vermişiz. Bu bağlamda 

U m ran ’ın 9 3 -94  sayılarındaki Mus

tafa A ydının  H ak-Batıl, İm an-K ü- 

fiir, İbadet, Sünnet, In fak .. gibi te

mel İslami kavramları tanımlayan 

seri yazıları, İldeniz Tümay’ın Siyasi 

M ezhepler  ve Kelâm Ekolleri, Şem- 

şeddin Özdemir’in İslam ’da D avet 

konulu dizi yazıları, İslami model 

arayışına bir başka boyut kazandır

mış. Yine aynı dönemde, D em okrasi, 

Laiklik, Milliyetçilik, M edya ve İleti

şim  gibi konular vukufiyetle irdele

nirken; Bosna, Keşmir, Filistin, C e

zayir sorunları sürekli gündemde tu

tulmuş. Kâmran İnan, Cengiz Ç an ; 

dar, Mustafa Özel, Hayri Kırbaşoğlu 

gibi uzmanların kendi sahalarına 

ilişkin A K V ’de verdikleri kıymetli 

seminerlerin metinlerine ilaveten  

Peter Drucker, Haşan Tîırabi, Ed

ward Said, Abdiilaziz el-Tâzî, Fred 

Halliday, Carlton Hayes, Tilm an  

Nagel, H anan Leham.. gibi simalar

dan yapılan çeviriler de Ü m ran  say

falarına zenginlik kazandırmış.

Ü m ra n ’da Ansiklopedik 

Derinlik D önem i: ‘9 5 -9 6

O cak-Şubat 1995’teki 2 3 .sayısında 

Ü m ran  64 sayfadır ve daha ağırbaş

lı bir kapak dizaynına sahiptir artık. 

Abdullah Yıldız-M esut Karaşahan  

İkilisinin omuz omuza veı\  cam i

adan lojistik destek alarak ortaya 

koydukları çaba, ümran A nsiklopedi

si diye isimlenditilebilecek kapsamlı 

bir ürüne vücut verecektir: Milliyet

çilik, M odern Kirlilik, İnsan H ak

ları, Batılılaşm a, Aydın, M edya, 

T ü r  ki M üslüm anlık , İslâm’ın D i

rilişi, ( jiidüm lü Dem okrasi konula

rı, tevhidi perspektiften derinleme

sine incelenip yorumlanacaktır. ‘95- 

96 döneminde dosyalar halinde ele 

alınan bu temel konulara ilişkin çö 

zümlemeler, Ü m ran çizgisini daha 

bir belirginleştirir: Milliyetçilik, .ve  

ulus-devlet olgusu, Batı kaynaklı laik 

bir tarz-ı siyaset ve bir çatışma ide

olojisi olarak irdelenirken; m odern  

kirlilik sorunu Kuı’âni bakış açısıyla 

ekolojik ve sosyal fesat bağlamında 

yorumlanır. ‘İnsan  H ak(sızlık)ları’ 

başlığıyla çıkan 25. sayı, kavramsal 

çerçevesi Batıda çizilen bugünkü in

san hakları nosyonunun seküler ve 

‘kutsal karşıtı’ karakterine dikkat 

çekerken; 26. sayı Türkiye’nin Batı

lılaşma  m acerasını, 'm uasırlaşm a, 

çağdaşlaşm a, k a lk ın m a ..’ adı altında 

yürütülen bir söm ürgeleşm e süreci 

olarak değerlendirir. 2 9 .sayıda aydın 

kavramı Mustafa Aydın, Abdurrah- 

man Arslan, M. Önal Mengüşoğlu, 

Abdullah Yıldız, Mustafa Özcan ve 

Mesut Karaşahan tarafından çeşitli 

yönleriyle kritik edilir. ABD-İsrail 

eksenine endekslenen Türk dış poli

tikasının açmazları ve Ortadoğu so

runu çerçevesinde Kâmran İnan, 

Ahm et Davudoğlu, Asaf Hüseyin, 

C evat Özkaya’nm  yazı ve görüşleri

nw.TS'Mw HMMI *rwèw nmriı* « *w»

Ümran
Ordu (İlerinden Siyaset ve
POSTALPERVER
DEMOKRATLAR
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100. SAYI

30. sayıda yer bulur.

Ü m ra n ’m Mayıs-Haziran 1995 

sayısında merhûm ve mağfûr karde

şimiz K em alettin K aplan’ın nefis 

çevirisiyle yayınladığımız Roger Ga- 

raudy’nin Islâmi A lternatif başlıklı 

yazısı, aynı yılın sonlarında günde

me getirdiğimiz T ü r/«  M ü slü m a n ' 

lık benzeri yapay engellere rağmen 

Islâmi diriliş sürecinin insanlığın 

geleceğini kur/tar/maya aday oldu

ğunu belgeleyen bir manifesto nite

liğinde. Garaudy’ııin “niçin  M üslü- 

m anlar tarihin aktif ve yaratıcı öz

nel eri değil de n esn eleri konum un - 

da kalıyorlar?” sorusuna yine ken

disinin verdiği “ çü n k ü  K u r ’ân  ölü

lerin gözleriyle okunuyor” cevabı 

adeta hafızalarımıza kazınmış.

Aralık 1995 seçimlerinden Re

fah Paı tisi’nin 1. parti olarak çıkma

sıyla başlayan süreçte yaşanan siya

sal entrikaların ve ayak oyunlarının 

bir kez daha varlığını kanıtladığı 

A laturka D em okrasi ya da Çjüdüm- 

lii D em okrasi çerçevesinde Mayıs- 

Haziran ‘9 6 ’da yaptığımız soruştur

mada M ehmet A ltan, Besim Tibıık, 

Şükrü Karatepe, Davut Dursun ve 

Fehmi Koru’nun söyledikleri Türk 

siyasi hayatının netameli bir döne

mine tanıklık ediyor. Haziran ‘9 6 ’da 

Refahyol hüküm etinin kurulması 

üzerine Ü m ran  Miislümanca ve kar

deşçe uyarı görevini yapıyor; “M üs- 

lüm anın İktidarla İm tihanı” sade

dinde ‘R P ’yi bekleyen T ehlikeler’ 

adlı yazı dizisine başlıyor. U m ran ’ın 

ilkesiz uzlaşma, dünyevileşme vb. 

çerçevesindeki uyarıları ve ‘iktidar 

esarete mi dönüşüyorV  sorusu, gü

nümüz için de anlamlı mesajlar içe

riyor. Ders almak isteyenler için -ya

kın ya da uzak- tarih ibretler aynası 

olma özelliğini sürdürüyor.

2 8  Şııbat Sürecinde  

“İbrahimi D uruş”

Türkiye’de 1996 sonlarında başla

yan halkı sindirm e operasyonları

1997 başlarından itibaren psikolojik

i HÜJTArj. EM46I& îl SÎ3Î.T liftti Bir. KHîKP.SHI i

U m r a r ı
Postmodern
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savaş gü n lerine  dönüşmüştü. Gazi 

olayları, suikastlar, tarikat skandal- 

ları... şeklinde gelişen bu operasyon

lar ‘97 başlarında Refahyol iktidarı

na karşı medya desteğinde yürütülen 

bir psikolojik savaşa evrildi. N iha

yet Sincan sokaklarında yürütülen 

tanklar eşliğinde ‘balans ayarlı’ de- 

mokrasiye(!) geçiş için 2 8  Şubat 

postmodern darbesi gerçekleştirildi.

Psikolojik savaşın “ topyekün  

savaş”a dönüştüğü, sürekli ara rejim  

uygulamasının sahnelendiği 28 Şu

bat sürecinde hortlayan cuntacı eği

limlere ,orclu üzerinden siyaset yapan 

“ Postalperver D em okratlar” m  ya

lakalıklarına, siyasi fırsatçılığın vü

cut verdiği taşeron iktidarlara  ta

nık olundu. Sanal irtica yaygaraları 

ile Refahyol iktidarının düşürülme

sinin ardından ‘laik fanatizm ’in tek 

tip insan  üretme girişimleri ülkede 

tam bir karabasan havası estirdi.

1997 yayın döneminde Kriz Yö- 

netm eliği’ııe, Batı Çalışma Grubu  

bildirisine, darbeci girişimlere dik

kat çekerek uyarı görevini yerine ge

tiren Ü m ran, Ocak 1 998 ’den itiba

ren  “ U m utsuzluk  O rtam ında  

U m ut O lm ak”  iddiasıyla aylık ola

rak uzun koşusuna hız verdi.

1998 döneminde, “sanal” bir 

tehlike olarak icad edilen İrticâın  

Serü v en i’ni inceleyen A . Yıldız’m  

yazı dizisi, C . Vatandaş’ın Türk mo

dernleşmesinin jakoben karakterine 

ve iktidarların meşıüiyet .sorununa

dikkat çeken araştırmaları, Mustafa 

Aydın’ın siyaset sosyolojisi bağla

mında cari siyaset anlayışını irdele

yen yazıları okuyucunun 28 Şubat 

sürecini daha iyi anlamasına ve an

lamlandırmasına yardımcı oldu.

Ü m ra n , halkın bir kesiminin 

tehdit ilan edildiği, dindar halk ço

ğunluğu üzerindeki psikolojik baskı

latın yoğunlaştığı 1997-1999  yılla

rında Ibrahim î bir duruş  sergileye

rek bu sıkıntılı zaman diliminin ina- 

nanlarca bir “arınm a sü reci” olarak 

değerlendirilmesini önerdi. Okuyu

cularına sık sık “ (gevşem eyin, üzül

m eyin, eğer inanıyorsanız, üstün  

gelecek  olanlar sîzlersiniz.” 0 /1 3 9 )  

âyetini hatırlattı, "tcrâyı A dalet mi, 

İcrayı Siyaset m i” , ‘A n a d o lu ’ya A m 

bargo” , ‘A la tu rka  D em okrasi” , “Mil

let İradesi m i, Baskıcı İrade mi 

“K am uflaj D em okrasisi”, “İrtica Yay

garaları N eyi Örtüyor? ’’gibi kapakla

rıyla dayatmacı toplum m ühendisli

ği projelerinin tutmayacağını, dar- 

beci-cuntacı yöntemlerin bir çık

m az sokak olduğunu ve ülkeyi top- 

yekûn felakete sürükleyeceğini hay

kırdı. IH L’lerin önünün kesilmesi, 

başörtüse yasağı, Tayyip Erdoğan’ın 

görevden alınması, M erve Kavak- 

çı’nın milletvekilliğinin engellen

mesi, Fethullah Gülen H oca’ya kar

şı kampanya başlatılması gibi olayla

rı kapağına taşıyarak sürecin haksız 

uygulamalarına karşı haklının, mağ

durun, mazlumun yanında yer aldı.

1997-1998  döneminde başlattı

ğımız, derginin her sayısında bir bel

ge yayınlama geleneği U m ran-ek  

şeklinde klasikleşti ve kesilip sakla

nır hale geldi. Bir bölümünü “2 8  

Şubat-Belgeler” ismiyle kitaplaştır

dığımız belgeler arasında B aşbakan

lık Kriz Yönetim M erkezi Yönetmeliği, 

İrtica ile M ücadele Yasa Taşanları, 

T ayyip Erdoğan H alikındaki Yargı

tay’ın G erekçeli K ararı, RP ve F P ’nin 

K apatılm asına İlişkin G erekçeli K arar

lar, N A T O ’daki konsept değişikliği

ni belirleyen N ato Strateji Belgeleri, 

A B  Belgeleri gibi rapor, istatistik ve
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kronolojilerden oluşan belgeler.

’9 7 -99  döneminde yaşanan ta

lihsiz süreçte Ü m ran, kararlı duru

şuyla bir yandan “u m u t” pompalar

ken; öbür yandan da A . Cemil Er- 

tunç, Şemseddin Özdemir, Hüseyin 

K. Ece, Sedat Şenerman, Ahm et 

Baydar gibi isimlerin K u r ’cin A ra ş- 

tırm alan'm , Haluk Burhan’ın A h 

lak Ayaklanması eksenli yazılarını, 

Said- Çekmegil Ağabey başta olmak 

üzere birçok yazarın îslâmi anlayışı 

tevhid çizgisinde yenilemeye yöne

lik çalışmalarını yayınlayarak ihya 

ve inşâ çabasını sürdürdü.

2 0 0 0 ’lerde Entelektüel Sıçrama

H iç kuşku yok ki, İslâm’ı bir m ed e

niyet projesi olarak ihya ve inşâ et

me ameliyesi teorik ve entelektüel 

altyapı hazırlığı tam am lanm adan  

gerçekleşemez. Bıı çerçevede Ü m 

ran , 2000  başlarından itibaren hem  

İslâmî camiadaki “yenilgi psikoloji- 

si”ni kırmaya ve hem de İslâmî dü

şünceyi Kur’âni temelleri üzerinde 

yeniden canlandırmaya dönük gay

retlerine hız verdi. 2 0 0 0  döneminde 

Abdurrahm an A ıslan , Muzaffer 

Emin Göksu, Yıldırım Canoğlu, Yu

suf Kaplan, M. Akif A k, Ali Bulaç, 

Yasin Aktay, Murat Güzel, Haluk 

Burhan, Nurettin Özcan, A . Yüksel 

Ozemre, Cevdet Said, Mesut Kara- 

şalıan, Said Çekmegil, A . Cem il Er- 

tunç, Kerim Buladı, A hm et M ercan  

ve Abdullah Yıldız imzaları, bu inşâ 

sürecine değerli katkılar sağladılar. 

Yine bir Ü m ran klasiği haline ge

len Ramazan özel sayıları, ‘9 0 ’lı yı

lardan 2 000 ’lere kendini yenileye

rek Kur’ân’ı anlama, yaşama ve ya

şatma gayretlerine katkıda bulundu.

2 0 0 0  döneminde Türkiye’nin  

kimlik krizi’ne, sistem çıkmazına, 

siyasi ve hukuki alandaki tıkanıklı

ğına, ‘resm i İs lâ m ’ projelerine, 

dünya genelinde ise Yeni Soğuk Sa 

vaş olgusuna dikkat çeken Ü m ran, 

bu konulara ilişkin olarak yayınladı

ğı belgelere ilaveten; görüşlerine

başvurduğu H. Celal Güzel, Mustafa 

Erdoğan, Mustafa Başoğlu, Salim  

Uslu, Recep Yazıcıoğlu, Muhsin Ya- 

zıcıoğlu, Fehmi Koru, Cengiz Ç an 

da!, Hayrettin Karaman, Mehmet S. 

Aydın gibi yetkin isimlerle gerçek

leştirdiği röportajlarla bir “soruştur- 

m a g eleneği” de başlatmış oldu. Şu

bat 2 0 0 1 ’de başta Abdullah Gül, 

Meral Akşener, Num an Kurtulmuş, 

Mustafa Erdoğan, Nazlı Ilıcak ol

mak üzere 4 0  kadar siyasetçi, hu

kukçu, sendikacı, bilim adamı, gaze

teci ve yazarın görüş ve yazılarına 

başvurularak hazırlanan 2 8  Şubat 

Özel Sayısı hâlâ aranmakta olan 

Ü m ran klasikleri arasına girdi.

2001 Nisan’ından itibaren ise, 

Yusuf Kaplan - Abdullah Yıldız 

İkilisinin ortak çabası, Sezer Erdo

ğan’ın grafik tasarımı ile yenilenen 

kapak ve iç dizaynı, derginin yazar 

kadrosuna dahil olan Atasoy Müftü- 

oğlu, Rasim Özdenören, Mustafa 

Tekin, Dilaver Demirağ, Necmettin  

Turinay, İbrahim Karagül, Mehmet 

Doğan ve diğer imzalarla güçlenen 

Ü m ran  yeni bir ‘entellektüel sıçra

m a’ gerçekleştirdi.

U m rctn'm  her sayısında yer 

alan, medeniyet projemizin temel 

dinamiklerini ortaya koymaya yöne

lik, sahalarının yetkin isimleriyle 

gerçekleştirilen ‘açık otu ru m 9lar, 

kapsamlı, nitelikli ve öğretici dosya

lar, analizler, araştırma ve inceleme

ler, soruşturmalar, çeviriler bu ente

lektüel sıçram anın sacayaklarını 

oluşturdu. Kültür - sanat bölümü, 

edebiyat, sinema, şiir okumaları, de

nemeler, kitap, izlenim, yansımalar 

gibi sayfalarıyla Ü m ran  a yeni bir 

zenginlik kazandırdı.

2 0 0 1 -2 0 0 2  döneminde İslam  

d ü şü n cesi, d il-kültür-m edeniyet, 

Batı’nın bunalım ı, D ü n ya ’n m  b u 

nalım ı, İslâm dünyasının dinam iz

m i, İslâm ’ın protestanlaştırılma- 

sı... konuları ve “ turist bakışı” , 

“ k ü resel sıkıyönetim ” , “ kü resel 

Rom a”, “pııtbol paganizm i” , “si

lahlı barış” ... gibi kavramsallaştır- 

malar çerçevesinde yayınladığı te

fekkür yüklü yazılar, açık oturumlar, 

röportajlar, çevirilerle Ü m ran  bir 

okul-ekol olma iddiasını pekiştirdi. 

Seyyid Hüseyin Nasr, Haşan H ane

fi, Aliya İzzetbegoviç, Roger Gaıa- 

ııdy, A hm et Davudoğlu, Hüsnü 

Malili... röportajlarır"Paul Virillo, 

Richard Sennet, E. Ionesco, J. A tta-

li, Feıid Esack, I W allerstein, J. Es- 

posito, Haşan Tiirabi, Raşit Ganini- 

şi çevirileri ve Ü m ran A raştırm a  

Ç rubu’nun hazırladığı emek mahsu

lü belgeler 'Ü m ran A kadem isi’nin  

ders metinleri arasına girdi.

Bir yandan Batı medeniyetinin 

ve Batı-merkezli küresel sistemin if

lasla sonuçlanması kaçınılmaz buna

lımını gözler önüne sererken; öbür 

yandan da İslâm’ın ve İslâm dünya

sının dinamizmini özgüven yüklü 

bir derinlikle ortaya koyan Ü m ran, 

“2 1  Yüzyılı İslâm ’ın B elirleyeceği” 

hakikatini, kendi özelinde uçttn ko

şusunu  sürdürerek kanıtlıyor.

Ve “ Ü m ra n ” , kelime kökünün 

de içerdiği gibi; düşünce hayatımızı 

İslâmî temeller üzerinde yeniden 

“im â r” etmeye, İlahi mesaja susa

mış gönülleri “ tam ir” etmeye yöne

lik çabaları ile dünya ve ahiretimizi 

“m a m û r” kılma mücadelesine inat

la ve kararlılıkla devam ediyor. İğ

neyle kuyu kazarcasına, kültür ve 

medeniyetimizi / ‘umrân’ımızı ilıyâ 

ve inşâ  gayretini sürdürüyor.
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HALKIN İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜ

S İ Y A S E T T E  YENİ NEM

YILDIRIM CANOĞLU

Harabat ehline hor bakma sakın 
Defineler bulunur viranelerde 

Seyrarıi

Ü mran; doğruyu, güzeli, hak ve adaleti arayan, 
stratejik düşünce üreten bir okul ve bir 
ekoldür. Ürettiği düşünceler, yaptığı yorum

lar, başta Mtislümanlar olmak üzere tüm insanlığın 
yararınadır. Bu ülkenin içinde bulunulan bölge ve 
tüm dünyanın yararı düşünülerek hareket edilir. Bu 
Ümran'm tarihi misyonudur. Olaylara yaklaşımı, 
duygusallıktan uzaktır. Olayları ele alış biçimi, yo- 
ıumlayışı ve ulaştığı sonuçlar genelde faklıdır. Bu gü
ne kadar yaptığı yorum ve değerlendirmelerde, getir
diği çözümlerde, genellikle, yanılmamıştır.

Geçmişte RP, FP, MHP ve Fethulİah Gülen Ha
reketi ve buna benzer konularda dikkat çektiği tehli
keler ve öngördüğü sonuçlar ne yazık ki, bir bir ger
çekleşmiştir. Geçmişte yazılmış yazıların, hiç birinde 
ne bilileri yeriliyor ne de övülüyordu. Bunlarda yal
nızca gerçekler aranıyor, çıkış yolu ortaya konmaya 
çalışılıyordu. Bu bizim mümin olmaktan kaynakla
nan bir sorumluluğumuzdu. Çünkü Allah Al-i Imran 
sûresinin 110. ayetinde ‘Müslümanları tüm insan' 
lık için çıkarılmış hayırlı, iyiliği, güzelliği, adaleti, 
hak ve hukuku emredip; kötülükten, çirkinlikten, 
zulüm ve adaletsizlikten alıkoyan bir ümmet’ ola
rak tanımlamaktadır. Al-i Imran 104’de ise Miislü- 
manlaın kendi içinde aynı rolü üstlenecek bir toplulu
ğun bulunması istenmektedir. Keza Asr sûresinde bu 
görev; “Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan 
içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller iş
leyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sab
rı tavsiye edenler müstesnadır. (104 Asr 1-4)”, de
nerek kurtuluşa ermenin bir aracı olarak sunulmak
tadır. Konunun önemine, savaş gibi son derece haya

ti bir ortam göz önünde bulundurularak Tevbe Süre
sinin 122. ayetinde özel bir vurgu yapılmaktadır: 

“Müminlerin hepsinin toptan sefere çıkmaları 
doğru değildir. Onların her kesiminde bir gurup 
dinde (dinî ilimlerde) geniş bilgi elde etmek ve ka- 
ı'imleri (savaştan) döndüklerinde onları ikaz etmek 
için geride kalmalıdır. Umulur ki sakınırlar” .

İşte biz, 3 Kasını seçim sonuçlarını bu anlayışla 
ele alıp inceleyeceğiz. Ne birilerini göklere çıkara
cak, ne de birilerini yerin dibine geçireceğiz. Elde 
edilen sonuçların; ülkeye, millete, İslam dünyası ve 
tüm insanlığa yararlı olabilmesi için nasıl hareket 
edilmesi gerektiğini öneriler olarak ortaya koymaya 
çalışacağız. Bunun için de öncelikle bir arka plan su
nacağız. Bir dizi şeklinde devam edecek bu yazının, 
bu bakış açısı göz Önüne alınarak okunması yararlı 
olacaktır.

İki Halk: Gerçekte Var 01an(Yaşayan)Halk, 
Sanal(Toplum Mühendislerinin 

Kafasında Var Olan) Halk

Tarihimizin son 200 yıllık süreci çalkantılar, kargaşa 
ve bunalımlarla yoğrulmuştur. Toplum, kurak topra
ğın suya hasreti, susamış canlıların suyu özlem ve öf
ke ile arayışı gibi, gerçeği, doğruyu, güzeli ve huzuru 
aramıştır. Kanıyla suladığı, canı karşılığında korudu
ğu vatan topraklarında hor ve hakir görülmekten, 
aşağılanmaktan, itilip kakılmaktan; rahmetli Necip 
Fazıl’m deyişi ile “Oz yurdunda garip, öz vatanda 
parya” olmaktan kurtulamamıştır.

Yıkılışa doğru sürüklenen imparatorluğun kurtu
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labilmesi için yapılan tartışma ve çalışmalarda; batı 
karşısında alman mağlubiyetlerin gerçek sebepleri 
gerektiği gibi araştırılmamış ve tartışılmamıştır. Bu 
günkü gibi hep acil eylem planı diyebileceğimiz çö
züm şekilleri ortaya konmuştur. Bu nedenle de öze 
inilememiş genellikle de şekil planında kalmışlardır. 
İLMahmut’un başlattığı şekli değişim, cumhuriyetle 
devam etmiş bugün bile en yoğun bir baskı altında 
devam ettirilmek istenmektedir. (Öyle ki 75 yaşın
daki bir kadın, başörtüsünden dolayı üniversite has
ta hanesinde tedavi edilmek istenmemiştir.) Yanlış 
teşhis, yanlış tedavi yöntemini de beraberinde getir
miştir. Halkın inancı, örfü, adeti ve gelenekleri biz
zat geriliğin kaynağı olarak görülmüş ve Osmanlı’nın 
son dönemlerinde dolaylı yollardan; cumhuriyet dö
neminde ise doğrudan tasfiye edilme yoluna gidil
miştir. Halkın sahip olduğu tüm bu zenginliklerin 
yerine ikame etmek istedikleri değerler, özellikle, 
cumhuriyet döneminde batı düşünce sistemi, batı ge
lenekleri ve batı yaşam biçimi olmuştur. Bu süreçte 
her şey, ‘halk adına, halk için ama halka rağmen*- 
dir. Yönetim gücünü kullananlar, halk için yararlı 
olanı halktan daha iyi bilmekte, konunun muhatabı
na ne istediği sorulmamaktadır. Muhatap; duygu, dü
şünce ve ruh dünyası olmayan mekanik bir robot gi
bi algılanmaktadır. Yöneticiler, mevtanın ölü yıkayı
cı karşısındaki teslimiyeti gibi bir teslimiyeti halktan 
istemişlerdir.

Son 20 0  yıllık dönemin aydın ve bürokrat ke
simi; batı karşısında alınan mağlubiyetleri, ülkeyi 
kendileri yönetmiş olmalarına rağmen, yönetimde 
hiç söz sahibi olmayan halka fatura etmek gibi bir 
hatayı işlediklerinin farkında bile değillerdir. Ne 
Osmanlı’nın son dönemlerinde, ne de 1950 gelince
ye kadar yönetimde halk yoktur. Bugün bile partile
rin programlarının hazırlanmasında ve de kabulünde 
ne derece etkili olduğu tartışmalıdır. Ama bütün ba
şarısızlıkların müsebbibi olarak yine halk görülmek
tedir. Bu yaklaşım tarzı; halkın küsmesine, içe ka
panmasına, enerjisini ve imkanlarını ülke için sefer
ber etmesine engel teşkil etmiştir. Bu süreç içerisin
de yöneticilerin kafasında, başka bir halk tasavvuru 
oluşmuştur. Madem ki mevcut, yaşayan, fiziksel dün
yada var olan halk kendi istedikleri gibi olmuyor; öy
leyse kendi kafalarında olması gereken halkı yarat- 
malıydılar(!). "O n  yılda on beş milyon genç yarat
tık her yaştan” mısralarında söylenen, yapılmak is
tenendi. Bu anlayışla Türkiye coğrafyasında fiilen 
iki halk var kılınmıştır. Biri yaşayan günlük haya-

HALKIN İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜ / CANOGLU

tın içinde varolan, diğeri aydın, bürokratların ka
fasında var olan ve bir kısım ağa, eşraf ve komp
rador azınlık tarafından savunulup inşa edilmeye 
çalışılan sanal bir halk.

Cumhuriyet dönemi yöneticileri; başta eğitim ol
mak üzere hayatın tüm alanlarını, böyle bir halkı in
şa edebilmek için kullanmışlardır.

Nasıl bir insan ve cemiyet oluşturulmak istendiği 
batıya endeksli olarak düşünülmüş ve yol boyu de
ğiştirilmiştir. Mustafa Kemal Paşa, Tevhidi Tedrisat 
Kanununu mecliste savunurken yetişecek nesillerin 
alması gereken eğitimi:

“Efendiler! Bizim dinimiz akla en uygun ve en tabii 
bir dindir ve ancak bundan dolayıdır ki son din olmuştur. 
Bir dinin tabii olması için akla, fenne, ilme ve mantığa 
uygun olması gerekir. Elbette her fert dinini, diyane
ti öğrenecek bir yere muhtaçtır. Orası da medrese de
ğil mekteptir.

“Bizde ruhbanlık yoktur. Hepimiz müsaviyiz ve di
nimizin ahkamını eşit şartlarda öğrenmeye mecbu
ruz• Her fert dinini, diyanetini, imanını öğrenmek için 
bir yere muhtaçtır; orası da mekteptir.

olarak belirtmiş olmasına ve 3 Mayıs 1920-24 
Ocak 1921 hükümet programında:

“Maarif işlerindeki gayemiz; çocuklarımıza verilecek 
terbiyeyi her manada dini ve milli bir hale koymak ve 
onları cidal-i hayatta muvaffak kılacak istinatgâhlannı 
kendi nefislerinde bulduracak kudret-i teşebbüs ve iti- 
mad-ı nefs gibi seciyyeler verecek, müstahsal bir fikir ve 
şuur uyandıracak bir derece-i âliyeye isal eylemek, tedri- 
sat-ı resmiyeyi bütün mekteplerimizi en ilmi, en asrî 
olan bu esasta l<avaid-i sıhhiyye dairesinde yeniden tan
zim ve programlarım ıslah etmek.
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denmiş olmasına rağmen; pratikte bunun tam 
tersi yapılmıştır. Nitekim daha sonraki yıllarda, İçiş
leri Bakanı Şükrü Kaya (1937 yılında);

“Türklerin maneviyatı için kendi temiz ahlakını ge
liştirmesi yeter... Laiklikle biz, dinin memleket işleri 
üzerinde nüfuz sahibi olmasını önlemek istiyoruz... Din
ler vicdanlarda ve mabedlerde kalmalı, maddi ha- 
yatın ve dünyanın işlerine karıştırılmamalıdır 

ve Başbakan Haşan Saka ise (18.6.1948 yılında); 
“Her derece okullarımızda demokratik terbiyenin 

yerleşmesine ehemmiyet vereceğiz.”^
diyerek tavır değişikliğine gittiklerini belirtmiş

lerdir. O dönemin aydınları, daha da ileri giderek di
ne ve dindara savaş açmışlardır:

“Allah’ı da Sultan ile birlikte tahtından indir- 
dik. Artık Türkiye’de ne din, ne Tanrı ve ne de 
Peygamber vardır. Bizim dinimiz Kemalizm ve ma
betlerimiz de fabrikalar dır.

Terbiyede, 1920’de din ve millilik referans iken; 
193 7’de milli ahlak, 1948’de ise demokratiklik ana 
kriter olmuştur. Artık terbiye belirsiz, muğlak, kay
pak bir zemine kaymış, herkesin istediği zaman kul
lanabileceği yeni bir alan oluşturulmuştur.

Cumhuriyetin başlangıcında öngörülen insan un
suru ile, 1948’e gelinirken öngörülen insan unsuru 
arasındaki farklılık; çok ciddi bir ruhsal kırılmaya 
neden olmuş, sanal bir halkın inşası için mekteple ev 
arasına sıkışıp bunalıma düşen şizofrenik bir nesil 
ortaya çıkmaya başlamıştır. Okulla ev arasına sıkışan 
genç beyinler, bir kültür buhranına düşmüş; farklı 
değer sistemlerinin çatışma anaforunda yolunu ve is
tikametini bulamamış; bağrından çıkıp geldiği halka 
ya düşman olmuş ya da ondan uzak durmuştur. Artık

çocuklar evde başka okulda başka dışarda başka dav
ranmak gibi bir eğilimin içine girmişlerdir. Bu tehli
keyi, daha işin başında isabetle görüp mektep ve 
medreselerdeki eğitime dikkat çeken Ziya Gökalp 
olmuştur:

“Türkiye’yi diğer ülkelerden ayıran hususi bir hal 
var: Başka milletlerde en seciyeli ve ahlaklı kimseler tah
silde en ziyade ileri gitmiş fertler arasından çıktığı halde, 
biz.dc ekseriyetle bunun aksi vaki oluyor. Türkiye’de va
tan için en zararlı adamlar okullardan nasip alanlardır. 
Meşrutiyet’in ilanından beri gördüğümüz bir çok vakıalar 
bu paradoksal hakikati teyit etmektedir. Bu vakıalardan 
çıkan netice şudur. Türkiye’de medrese ve mektep terbi
ye ettiği fertlerin ahlak ve seciyesini bozuyor. Bunun se
bebi, diğer milletlerin maarifi milli bir mahiyette olduğu 
halde, bizim maarifimiz kozmopolit mahiyettedir.”7

Türkiye’de 18 yıl çalışmış Prof. Dr. Philip 
Schwartz, “ 1933 Yılında Yapılan Üniversite Refor
mu Neden Dolayı Başarısız Qeçti” adlı inceleme
sinde benzer tesbitlerde bulunulmuştur:

“18 yıl Türk milletinin her tabakasıyla yaptığım sıkı 
temaslardan edindiğim izlenimler neticesinde, üniversite 
reformunun başarısızlığında iki mühim ve Türk tarihiyle 
izah edilebilen faktörün en büyük rolü oynadığına inanı
yorum. Biri Türk aydınlarının birçoğunda derin kökleri 
bulunan kifayetsizlik hissidir. İkincisi de, gerek aydınla
rında, gerekse halkın birçok unsurunda Türk milletinin 
mukadderatını idare edenlere karşı mevcut olan itimaz- 
sızlıktır.

Önce kifayetsizlik hissini ele alalım. Bu ilk bakışta 
kolaylıkla tesbit edilemez. Hatta üniversitenin kaderini 
eline almış olanların bazıları kendilerini çok üstün gör
mektedirler. Fakat, hakiliatı biraz araştırırsak, kifayet
sizlik hissinin hayret edilecek ifadeleriyle karşılaşınz■ Kaç 
defa T  ürk arkadaşlarımızın şu tarzda hitaplarına maruz 
kaldım: Siz Türkiye’yi tanımıyorsunuz■ Burada hiçbir iş 
yapılamaz.

Ekseriyetle rastlanan sathi bedbinlik, haksız tenkit ip~ 
diası, hakikatlerin ve hadiselerin yanlış bir zaviyeden tak
dimi, daima haklı çıkmak hırsı, böbürlenmek, alâyişe 
düşkünlük, toleranstan yoksunluk, başkalarını hakir gör
mek, birbirini çekememek başkalarının üstünlüğüne ta
hammül edememek, başkalarına nisbetle daha iyi olma 
iddiası, görünüşü kurtarma arzusu, bütün bu gibi vasıf
ların neticeleri günlük hayatta bile çok derin tesirler yap
maktadır. Eğer yöneticiler arasında çok menfi bir seleksi- 
yon cereyan ediyorsa bunun sebeplerini de bu ruhi fak
törlerde aramak gerekir.

Yukarıda zikrettiğimiz ikinci sebep yani itimatsızlık
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unsuru da birinci sebeple çok yakından ilgilidir. Bütün bu 
sebepler neticesinde aydınların çoğu kendi şahsi kaderle
rini milletinden ayırmakta haklı olduklarını zannetmekte
dirler. Vatanları için ölmeyi göze alanların çoğunda va
tan için yaşamak arzusu çok gevşektir. Bundan dolayıdır 
ki, hayat mücadelesinde hile, lianundan daha büyük iti
bara sahiptir. Kurnazlık, ilim ve sanat bakımından yara
tıcı dehadan daha yüksek bir kıymet taşımaktadır. Üni
versitelerde mevcut olan mevkiler, birçoklarınca hayat 
gayesi olarak telakki edilmemektedir. Bilâkis ancak hariç
teki şahsi ve maddi işler için bir temel olarak kullanılmak
tadır”^

Ne yazık ki o gün yanlış bir varsayımdan hareket' 
le kurulan fabrika, yanlış üretime şu an bile devam 
etmektedir:

“Neticede, sapık ideolojilere, dinsizliğe veya 
zıddı fanatizme kayanlar, hayatta köşe dönmecilik
ten başka bir şey düşünmeyen, kolaylıkla yolsuzluk 
yapan, topluma zarar veren, yada uyuşturucu çu
kuruna ve ahlaksızlığa düşen nesiller yetişiyor. 
Böyle devam ederse, hızlı değişimli, T V  /  Bilgisa
yar /  Internet ağlarıyla her türlü “Bombardımana 
açık” bir dünyada manevi değer erozyonu daha fe
ci boyutlara ulaşacaktır. Bilgice iyi yetişmiş genç
lerde toplum sorumluluğu yoksa, zeka ve bilgilerini 
sade kendi çıkarları için ve ahlaksızca kullânırsa, 
cahil vatandaştan bile daha çok zarar verebilir
ler.”9

Halka rağmen halk için inşa edilen bu kozmopo
lit eğitim sisteminin uygulamasının bir sonucu ola
rak takiyyeci, inkarcı, kötüleyici, nifakçı, baskıcı, 
tahammülsüz, tehditçi, çifte standartçı, halka tepe
den bakan, hatta halkı tehlikeli ve düşman gören, 
kendisi ile barışık olmayan, sorumluluktan kaçan, 
menfaatçı, bireyci, enerjisiz, ilkesiz, heyecansız, 
kifayetsiz ve öz güvenini kaybetmiş yeni bir nesil 
yetişmeye başlamıştır.

Gerçekten istedikleri böyle bir nesil miydi? Hayır 
böyle bir nesil istemiyorlardı. 3 Kasım seçim sonuçla
rında Genç Partinin %7 lik bir oy oranına ulaşmasın
dan duydukları endişe; böyle bir nesli arzulamadıkları 
ve bundan çok rahatsızlık duyduklarının bir ölçüsü 
olarak değerlendirilebilir. Hata, tutulan yolun yan
lışlığından kaynaklanmaktadır. 1000 yıl İslam’la 
yoğrulan bir millet, İslam’dan koparılarak yeniden 
inşa edilemezdi. Edilmeye kalkılırsa ulaşılan sonuç, 
bundan başka olamazdı. Bu durum, sadece Türki
ye’de yaşanmamış; tüm İslam coğrafyasındaki ya
bancılaşma hareketlerinin ortak paydası olmuştur.

Gidilen yolun, uygulanan yöntemin yanlışlığı böyle 
bir ürünün varlığını ortaya çıkarmıştı. Çünkü gidilen 
yol kullanılan yöntem ilahi sünnete aykırı idi:

“Şayet onlar da, sizin inandığınız gibi inanırlar
sa, kuşkusuz doğru yolu bulmuşlardır; yok eğer yüz 
çevirirlerse, onlar elbette bir çelişki ve aykırılık 
içindedirler.” (2 Bakara 137)

Son 200 yıllık dönemde halk -bazı istisnalar ola
bilir- genellikle her alandaki politikaların tesbitinde 
yoktur. Onun için bu politikalar, gerektiği gibi ba
şarı kazanamamış ve fakat toplumsal dayanışmayı, 
heyecanı tahrip etmiş ve yaşayan halkı birbirine düş
man kamplara bölmüştür. Kafalarındaki halkı inşa 
etmeyi başaramamışlar ve fakat yaşayan halkı tah
rip etmeyi başarmışlardır. Belki de Cumhuriyet ta
rihi sanal halk uğruna, yaşayan halkın yok edilme 
uğraşı olarak özetlenebilir.

İlci Farklı Ağırlık Merkezi: Halkın Ağırlık 
Merkezi, Sistemin Ağırlık Merkezi

Milli mücadele yıllarında halkla bütünleşebilmek 
için halkın inanç sistemine oturtulan tüm söylem ve 
davranışların, zaferden sonra ince bir stratejiye bağlı 
olarak değiştirilmesi ve halkın dışlanması, halkın 
küsmesine ve tepkisine neden olmuştur. Halkın te
veccüh gösterdiği Serbest Fırka gibi partilerin, her 
türlü komplo ve iftira kampanyası ile kapatılması, İs
tiklal Mahkemeleri’nin uygulamaları, “Bazı kurban- • 
lar” verileceğinden sık sık bahsedilmesi, yöneten ve 
yönetilenin madden ve manen kamplaşmasını sağla
mıştır. Halk içine kapanırken, yönetenler de hayal
lerinde ki sanal halkı inşa ve o sanal halk için yeni
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bir sistem ve yeni bir devlet şekillendirme gayretleri
ne Kız vermişlerdir.

Yöneten-yönetilen ilişkilerinin bu denli bozul
ması, iki ayrı yapının ve iki ayrı ağırlık merkezinin 
oluşmasına vücut vermiştir. Bir tarafta halkın değer 
sisteminin oluşturduğa merkez; diğer tarafta sistemin 
değerlerinin oluşturduğu merkez. Sistemin ağırlık 
merkezinde halktan kopmuş, halka üsten bakan bir 
grup bürokrat, aydın, eşraf, ağa ve zenginler vardır. 
Halkın ağırlık merkezinde ise sadece halk vardır. 
Cumhuriyet tarihinde bu merkezler, hiçbir zaman 
örtüşememiştir. Ortüşemediği için de gerçek an
lamda bir huzur ülke
ye hakim olamamıştır.
Devamlı bir gerilim ve 
çatışma gizliden veya 
açıktan bu merkezler 
arasında var olagelmiş
tir. Böyle bir kutuplaş
manın nasıl bir sonuç 
vereceğini büyük bir 
basiretle ilk görenler
den biri, Atatürk’ün iktisadi konulardaki danışman
larından Ahmet Hamdi Başar’dır. Atatürk’ün de 
içinde bulunduğu ve “Laiklik dinsizlik midir, değil 
midir?” tartışmasının yapıldığı bir ortamda, iki fark
lı ağırlık merkezinin varolacağının tehlikesine dik
kat çekmiştir:

“Laikliğin bizde anlaşılmaya başlanan şekilde 
uygulanması dinsizlikten başka birşey değildir. İs
lâmlıkta, din ile dünyanın ayrılması, dinsizliğin 
ifadesidir. Bu vaziyette, bütün yaptıklarımıza din 
muhalefet edecek... Eğer halk dine inanırsa, hü
kümete ve devlete inanmayacak. Halk ya hükü
metsiz veya dinsiz kalacak. Hem hükümeti, hem 
dini kavrayan ve kabul eden bir cemiyet olamaya
cağız- Halbuki Hıristiyanlıkta bu oluyor, İslamlık
ta olmuyor. Laiklik inkılabını şimdi anladığımız şe
kilde kabul edince ve İslâmlığı fedaya kalkınca or
taya o mahiyette koyacak hiçbirşey bulamayacağız 
ve koyamayacağız. Halk, parçalanmış, hayvanlaş
mış insan sürüleri haline gelecek. Belki maddi 
eserler göreceğiz, belki çok ilerlemiş olacağız, fakat 
hayvanca, maddece bir ilerleyiş... Camileri yıkıp, 
terkedip onların yerine Halkevleri yapmak suretiy
le maksadımıza asla muvaffak olamayacağız.” ^® 

Bu kadar gerçekçi ve ileriyi gören bir tahlil ne ya
zık ki hiç dikkate alınmamıştır. Muhtemeldir ki, bu
na benzer çok şey söylenmek istenmiştir. Ama o

meşhur karalama mantığı, o baskıcı anlayış hep galip 
gelmiştir.

1950’ye kadar yönetimde halk yoktur. Sistem tek 
ağırlık merkezli olarak Türkiye’ye mutlak hakim po
zisyondadır. Başvekil İsmet İnönü 1925 yılında Mu
allimler Birliği’nde yaptığı konuşmada acelecilikleri
ni, tahammülsüzlüklerini, halkı nazarı dikkate alma
dıklarını baskı ve şiddet yolunu benimsediklerini 
açıkça dile getirmekte bir sakınca görmemiştir:

“Evvela Tevhid-i Tedrisat’m bazılarınca su-i tefsir 
ve telakki edildiğini gördük. Bu işin müteşebbisleri ile 
muakkiplerinin, elbette yeknazarda dinsizlik ithamına

maruz kalacakları ta
bii idi. Tevhid-i Tedri
satı düşündüğümüz za
man, avamfiribâne iğ- 
falâta vesile yapılaca
ğını tahmin etmiyor 
değildik. Bizim için bun
ların hepsi malum idi. 
Kapanan bazı müessse- 
selerin hiç olmazsa harf

leri ve harekeleri tanıtmak gibi faidesi vardı şeklinde na- 
zariyeler ileri sürüleceğini, Tevhid-i Tedrisat’la bir takım 
müesseseleri kapatmak yerine onları ıslah etmek daha 
faydalıdır gibi fikirler ortaya atılacağını, bu gibi itiraz
ların ne gibi netayici olacağını hep biliyorduk. Fa
kat, Türkiye Büyük Millet Meclisi ]<ararını verdi. Ted
ricen varılacak gayeleri ta’cil etmek inkılap yap
maktır. Büyük Millet M eclisinin zaruri bir netice
yi bir kanun ile ta’cil ve tesbit etmesi bir inkılap 
addolunabilir. Bunu yapmak için arız ve amîk düşün
dük. Gördük ki başka hiçbir çare yoktur. Gördük ki bü
tün dünyanın yolu budur. î ’tılaya bir medeniyete eren 
milletler, hep bu yoldan giderek bugünkü seviyelerini bul
dular. Mugalatalara, tezvirlere boyun eğmek, iti
raf-ı acz olurdu. İnkılaplar kâdir ve kâhirdir... 
Yaptığımız işi dine münafi görmek, yapılan işi görmemek
tir... On sene sonra bütün dünya ve şimdi bize muarız 
olanlar, yahut tuttuğumuz yoldan din namına endişe 
edenler göreceklerdir ki, müslümanlığın asıl en temiz, en 
hakiki şekli bizde tecelli etmiştir. O fiili tecelliye kadar 
biz bu hakikati kanunen, cebren, inkılapla telkin 
ve onu tatbik edeceğiz. . .  Hedefe varmak için her 
cahilane itiraz ve teşebbüs bertaraf edilecektir.

İnönü’nün bu konuşması, Kendi kafalarındaki 
doğruların tartışılamaz olduğunu göstermektedir. Bu
na karşı yapılan eleştiriler cahilanedir, avamfiribâne 
iğfalattır, mugalatadır, tezvirdir. Bunun manası şu

Seçkinler, kafalarındaki halkı inşa etmeyi 
başaramamışlar ve fakat yaşayan halkı tah
rip etmeyi başarmışlardır. Belki de yakın 
tarih, sanal halk  uğruna, yaşayan halkın  
yok edilme uğraşı olarak özetlenebilir.
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dur: ‘biz herkesten herşeyi daha iyi bilir, daha iyi dü
şünürüz; Dini de sizden daha iyi biliriz, bizim sundu
ğumuz din anlayışı gerçek ve saf din anlayışıdır; bi
zim kafamızdaki doğrulara(!) karşı çıkan herkes ya 
cahil ya gafil ya da düşmandır ve bunlar “kanunen, 
cebren” bertaraf edilecektir.’ Bugün bile bu anlayış 
devam etmektedir. 3 Kasım seçimlerine girildiği bir 
dönemde Ak Parti’yle ilgili açılan dava, kanun yo
luyla bertaraf etme girişimidir.

1923-1930 döneminde Sistemin Ağırlık Merke
zinde bulunanlar, kafalarındaki halkı inşa edecek si
yasal bir sistemi kurma çalışmalarını, yaşayan halka 
rağmen gerçekleştirme
ye başlarlar. Kendileri
ne gerekli her türlü ka
nuni statüyü(!) TBMM 
çatısı altında hazırlar
lar. Bu dönemde yaşa
yan halka, sen ne isti
yorsun diye birşey so
rulmaz. 1930-1938 dö-

İnönü’nün ‘kanunen ve cebren tasfiye yön
temini günün koşullarına daha iyi uyarla
yabilmek ve daha etkin kullanabilmek için 
yargı mekanizmasında özel düzenlemeler 
yapılmış ve özel kurumlar ihdas edilmiştir.

Halk Partisi bünyesinden çıkan ve Cumhuriyet yö
neticileri olan DP hareketi bir gerici hareket olarak 
nitelendirilmiştir; “cahillerin”, “kuyrukların”, “köy
lülerin'", “çarıklıların” hükümeti şeklinde hep hor
lanmış, aşağılanmışlardır. Nihayet bir sapma hareke
ti olarak görülüp sistemin Inönücü merkezinde yer 
almış bir kısım bürolcrat-aydm-eşraf-zengin tarafın
dan, uluslararası destek de sağlanarak 27 Mayıs dar
besi ile tasfiye edilmişlerdir.

Bu dönem şunu göstermiştir ki halk, sisteme ve 
onun ortodoks yorumunu yapan siyasi yapılara ilgi 
göstermiyor ve de desteklemiyor. Bundan dolayı, sis

temin Inönücü ağırlık 
merkezi, cumhuriyet 
döneminin en büyük 
eseri olan parlamento
yu, sistemin ağırlık mer
kezi için bir tehdit 
hatta bir tehlike ola
rak görmüşlerdir. İnö
nü’nün ‘kanunen ve

neminde rejim kuvvet-
lendirilmeye çalışılır. Laiklik, pozitif bilimcilik anla
yışları ile Batılılaştırma hareketi hızlanır. Dine ve 
dindara savaş açılır. Din toplumsal hayatın tüm 
alanlarından silinir^. Altı ok ilkeleriyle yeni bir din 
inşa edilmeye çalışılır. Bunun içinde, Darwin, Freud 
ve Durkheim’m fikirlerinin genç beyinlere yerleşti
rilmesine çalışılır. 1938-1950 arası dönemde baskı 
daha da şiddetlenir. Uygulamalar, milliyetçilik yeri
ne hümanizm adına yapılır. Kafadaki halkın inşası 
için Köy Enstitüleri yaygınlaştırılır. Türkiye’de 
1950’ye kadarki dönemde etkin olan tek ağırlık mer
kezi vardır; o da sistemin ağırlık merkezidir.

1950’ye yaklaşırken İnönü döneminin baskı me
kanizmasına karşı oluşan muhalefet ve dünyadaki 
konjonktürün değişmesi sistem merkezinin ikiye ay
rılmasına ve gücünün zayıflamasına neden olmuştur. 
Buna rağmen, bürokrasi, aydınlar, eşraf ve zenginle
rin Inönücü sistem merkezinde yer almaları ile sis
tem merkezinin etkinliğinin devamı sağlanmıştır.

1950-1960 yılları, aynı temel zihniyetin, yeniden 
yapılanma, kabuk değiştirme ve yeni bir çehreye bü
rünme dönemi olur. Dini ve dindarı karşısına alan 
resmi ideoloji yerine, Dini ve dindarı yedeğine alan 
ve kendi iktidarı için kullanan yeni bir ideoloji inşa 
edilir. Yayınlarda, kitaplarda İslam düşmanlığı de
vam eder. Batılılaşmanın toplumdaki gerçek tahriba
tı bu dönemde başlar^ . Buna rağmen Cumhuriyet

cebren ’ bertaraf etme 
yöntemini günün koşullarına daha iyi uyarlayabil
mek ve daha etkin kullanabilmek için yargı meka
nizmasında özel düzenlemeler yapılmış ve özel ku
rumlar ihdas edilmiştir. Anayasa mahkemesi, Yargı
tay, Danıştay, Sayıştay ve MGK bu dönemde ortaya 
çıkmış kurumlardır. Üzerinde durulması gereken 
nokta, bu kurumlar m ihtiyaç olup olmadıklarından 
ziyade nasıl işledikleri ve hukuku nasıl siyasallaştır- 
dıklarıdır. Bugün Anayasa mahkemesinin aynı ko
nuda Haşan Celal Güzel ve Tayyip Erdoğan için iki 
farklı karar vermiş olması; RP ve FP’yi hiçbir haklı 
gerekçe olmadan tamamen siyasi mülahazalarla ka
patmış olmaları, kuruluşundaki asıl amacı ortaya 
koyması açısından önemlidir. Milli Güvenlik Kuru
lu, bu dönemde ortaya çıkmış bir kurul olarak, hükü
metin üzerinde ayrı bir denetleme rolü üstlenmiştir. 
Bütün bu kuşatma ve baskılara karşılık Halk, kendi 
ağırlık merkezini kuvvetlendirecek bir tarzda oyunu 
kullanıp AP’yi hükümet yapmıştır. AP’nin parti içe
risinde milliyetçi ve mukaddesatçı kesime karşı al
maya başladığı tavır iki hareketin (Milli Görüş ve 9 
Işık ya da Ülkücü hareket) ortaya çıkmasına sebep 
olur. Halk kendi değerlerine daha yakın gördüğü bu 
iki hareketi farklı ölçülerde de olsa bağrına basar. İlk 
kez halk zayıf da olsa kendi değerlerini merkez edi
nen hareketler etrafında ağırık merkezleri oluşturur. 
Milli Görüş hareketi, halktan beklenmeyen bir ilgi
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görerek ağırlığını, parla- 
mentoda MHP hareketi- 
ne nazaran daha güçlü 
bir şekilde hissettirir. Bu 
dönemde İnönü döne- 
minde yaşanılan zulmün 
şuur ■altında bıraktığı 
önemli izler hâlâ vardır 
ve halk bundan kolay ko- 
lay kurtulamamalctadır.
O nedenle CHP’nin hü
kümet olmaması için sis
temin değişik versiyonu 
olan A P’yi bir güvenlik 
kuşağı olarak kabul edip 
desteklemiştir. AP kad
roları şuur altındaki bu 
korku olgusunu çok bilinçli bir şekilde kullanmışlar
dır. Fakat sonuç olarak halk, sistemin ağırlık merke
zini A P’yi destekleyerek bölmüştür. Bu çok önemli 
bir başarıdır; AP ve CHP arasında kıran kırana bir 
mücadele başlamıştır.

1960-1980’de CHP’ye yumuşatılmış Marksist bir 
kılıf giydirilir. 12 Martçılar resmi ideolojiyi yasal yol
larla daha da kuvvetlendirirler. Orduyu siyasetin, yö
netimin tam merkezine oturtacak şekilde yasal dü
zenlemeler yaparlar^’14. A P hükümet olmuş, fa
kat iktidar olamamıştır. CHP ise hükümet olama
mış, fakat hep iktidar olmuştur. Sivil toplum olarak 
nitelenen örgütlerin hemen hemen hepsi CHP’nin 
yanında AP’nin karşısında olmuştur bu dönemde.

1980 askeri darbesi ile başlayan dönem, farklı 
yaklaşımların sergilendiği yeni bir dönemdir. Halka 
güvenilmeyeceği esas alınarak ve fakat halkın bir şe
kilde gönlünün kazanılması yoluna gidilir. Dinsizlik 
anlamındaki katı laiklik anlayışından vazgeçilir. Ye
ni bir Atatürkçülük anlayışı, yeni bir laiklik anlayışı 
yeni bir milliyetçilik anlayışı ve “T ü rk M üslüm an- 
lığı” diye ifade edilen yeni bir din anlayışı getirilme
ye çalışılır. T ü rk-İslam  sentezi açıkça savunulmasâ 
bile geliştirilen söylem bunu göstermektedir. Türkeş 
için ‘kendisi hapiste fikri iktidarda olan lider’ denmesi 
bu dönemin ayırıcı özelliği olarak kabul edilebilir. 
Bununla birlikte ihtilalciler; halka güvenmemekte, 
siyasi hayatı kendi kontrollerinde yeniden şekillen
dirmek için çok yoğun baskı uygulamakta ve 2.5 par
ti dizaynı ile meşgul olmaktadırlar. Sistem, Turgut 
Sunalp’ın MDP’si için baskı uygularken; halk ise, 
Turgut Ozal’m ANAP’ının yanındadır. Ozal, sistem

den kopan kitleleri siste
me entegre etmiş olması
na rağmen; kendisine gü
venilmemiş, sokak hare
ketleri ile yıpratılmış ve 
dahası kendisine suikast 
teşebbüsünde bulunul
muştur; Cumhurbaşkan
lığında zehirlendiği iddia 
edilmektedir. Menderes, 
Demirel gibi Ozal da ai
leden. kabul edilmemiş, 
uluslararası denklemin 
elverdiği ölçü içerisinde 
Özal’ı uzaklaştırmak için 
herşey yapılmıştır.

80 sonrası darbecile
rin kurgusu tutmamış, siyasi hayat paramparça ol
muş, sistem felsefesinin değişik versiyonları ortaya 
çıkmış; sisteme karşı olanlar da dağınık merkezlerde 
örgütlenmişlerdir. CHP ve DSP sistemin ağırlık mer
kezinin solunda yer alırken, ANAP ve DYP sistemin 
ağırlık merkezinin sağında yer almışlardır. Pek çok 
sol fraksiyon sistemin karşısında ve halkın da karşı
sında olarak konumlanmışlardır. Etnik menşeli DEP, 
bu dönem kuvvetlenen partilerden biri olmuştur. 
Sistemin Özal’ı başarısız kılarak tasfiye etme girişi
mi, MHP ve RP gibi iki hareketin daha da gelişip bü
yümesine neden olmuştur. Bu iki hareket, halkın 
ağırlık merkezi etrafında yığılma noktaları oluştur
mayı başarmışlardır. Özellikle RP ya da milli görüş 
hareketi 1994 yerel seçimlerinde iki büyük şehir baş
ta olmak üzere çok büyük bir başarı göstermiştir. 
1995 seçimlerinde ise RP birinci parti olarak çıkma
yı başarmıştır.

Erbakan, söylemlerinde ciddi değişiklikler yapmış 
olmasına ve ülke için canla başla çalışmış olmasına 
rağmen sistemin gazabına uğramaktan kurtulamamış
tır. Tarihe Postmodern darbe olarak geçen 28 Şubat 
sureci ile hükümeti devretmek zorunda kalmıştır.

28 Şubat’a kadar “ tavsiye” niteliği taşıyan MGK 
kararlarına, 28 Şubat’tan sonra “emir” niteliği ka
zandırılmıştır. Artık MGK, hükümetin hatta parla
mentonun üstünde bir kurumdur. Kanunen ve ceb
ren anlayışının günün koşullarına uyarlanabilmesi 
için RefahYol’un daha başlangıcında, ‘Kriz Yönetimi 
Yönetmeliği.’ çtkaıtırılarak askeri bürokrasiye, günlük 
hayata fiilen müdahale eme imkanı verilmiştir. Böy
lelikle sistemin ağırlık merkezi kendisini kanunen
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kuvvetlendirmiştir. An
cak BÇG aracılığıyla inşa 
edilen muhbirlik siste
mi, daha sonra her türlü 
güven duygusunu zedele
yerek sistemi işlemez ha
le getirmiştir. Erbakan 
belki yönetimden uzak
laştırılmıştır ama sistem, 
tahminden fazla yıpran
mış; müslüman kitleler 
devlete ve orduya karşı 
ilk defa güven duymadık
larını seslendirmeye baş
lamıştır. Sistem farkına 
varmadan harakiri yap
mıştır.

1999 seçimlerinde, hükümette dik duramayan 
RP’yi halk ikaz ederken; sistemin yanında yer alan 
ANAP, DYP ve CHP’yi de cezalandırmıştır. CHP 
parlamento dışı kalarak çok ağır bedel ödemiştir. Sis
tem karşıtı bir söylem geliştiren Ecevit ve Bahçeli, 
seçimden birinci ve ikinci parti olarak çıkmışlardır. 
MHP’nin seçimden ikinci parti olarak çıkması, Ece- 
vit’in tabiri ile ‘bütün hesapları altüst etmiştir’. Halk 
sezgilerini kullanarak büyük bir basiretle önünü 
açmış, 1950  öncesine dönme hevesi içinde olanla
ra gerekli dersi vermiştir.

Ecevit’in başkanlığında kurulan yeni hükümet, 
kendilerine yardımcı olan bürokrasi ve İstanbul dü- 
kalığının kontrolüne girmiş, ülkenin tamamen yağ
malanmasını sağlamış, ardarda çıkan veya çıkarılan 
ekonomik krizlerle halk yoksullaştırılırken mutlu bir 
azınlık servetine servet katmıştır. Halkın seçimlerde
ki konuşma tarzını iyi okuyan sistemin ağnrlık merke
zi IMF ve Dünya Bankası ile birlikte parlamentoya 
savaş açarak parlamentonun hareket alanını kısıtla
ma yoluna gitmiştir. Ecevit’in hastalığından yararla
narak Ecevit’in yaşlılığı eksen alınarak ve Ecevit dö
neminin yağmalama hareketlerini kamu oyunda 
oluşturduğu nefretten yararlanarak siyaset, siyasetçi 
ve siyaset kurumlan medya aracılığıyla korkunç bir 
karalamanın muhatabı olmuşlardır. Siyaset ve siyasi
lere her gün küfredilerek her türlü kötülüğün kayna
ğı olarak gösterilmişlerdir. Bu kampanyanın arkasın
dan IMFve Dünya Bankası’nın dayatması ile ÜST  
KU RU LLAR  ardı ardına Derviş Yasaları diye anı
lan yasalarla birer birer oluşturulmaya başlanmıştır. 
Siyasiler kendi hareket alanlarını kendi elleri ile

daraltma gibi anlaşılması 
zor bir tavır sergilemişler
dir. Böylelikle sistemin 
ağırlık merkezi kendisini 
çok ciddi bir şekilde tah
kim etmiştir. Bugün 
AKP iktidarının önün
deki en ciddi engel bu 
üst kurullardır. A KP’ 
nin hareket alanını kısıt
layacak hatta önlerine 
engeller çıkaracak olan 
bu kurullar olacaktır. 
Bundan sonra muhte
meldir ki askeri bürokrasi 
devreye girmeyecek, bu 
sivil görüntülü cuntacılar 

ya da Güven Erkaya’nm deyişi ile sivil kuvvetler işi 
bitirmeye çalışacaktır. O nedenle AKP hükümeti bu 
üst kurulları denetim altına alacak yasal bir düzenle
meyi çok hızlı bir şekilde gerçekleştiımelidir.

tem tarafından çok ciddi bir tehlike olarak kabul edi
lip kanunen üzerine gidilmiş, bölünmesi için yargı 
tamamen siyasallaştırılmış ve RP kapatılmış; arka
sından da FP kapatılarak istenen bölünme sağlan
mıştır. Görünürde sistem, kendine karşı en büyük 
ağırlık merkezini etkisiz ve işlevsiz hale getirmişti. Fa
zilet Partisinin külleri üzerinde SP ve AKP olmak 
üzere iki parti doğmuştur.

Sistemin özüne karşı en ciddi muhalefet Milli Gö
rüş hareketinden gelmiştir. Milli Görüş hareketi bir 
zihniyeti inşa etmiştir. Bundan dolayı da sistemin dar
belerinin muhatabı olmuştur. Bununla beraber her 
darbe onu daha da kuvvetlendirmiştir. Fikri bir hare
ket olarak sistemin karşısında yer aldığından sistemin 
her tökezleyişinde o kuvvetlenecektir. Etkisi şu an za
yıf olsa da daima ağırlık merkezi olmayı devam ettire
cektir. Milli Görüş hareketi ikiye bölünmüş, SP ve 
AKP olarak iki ayrı parti tarafından temsil edilmekte
dir. Hangisinin sistemin karşısında kalıcı bir ağırlık 
merkezi oluşturabileceğini zaman gösterecektir.

İki Merkez Arasında Tahterevalli Oyunu

1950’ye kadar sistemin ağırlık merkezi, ülke yöneti
minde tek hakimdi. Halkın ağırlık merkezinin yöne
timde herhangi bir etkisi yoktu. Dünya konjonktürü
nün gerektirdiği çok partili sistemle birlikte, halkın
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ağırlık merkezinin etkinliği ve parlamentoda halk 
merkezli hareketlerin etkisi artmaya başladı. Her ne 
kadar DP hareketi sistemin temel felsefesini esas al
mış olsa da, CHP’ye karşı verilen mücadele ister is
temez halkın değerlerine saygıyı ön plana çıkarıyor
du. CHP sistemin ağırlık merkezindeydi. DP ise ne 
sistemin ne de halkın ağırlık merkezinde bulunuyor
du. Bu sistemin ağırlık merkezinin zayflamasma ve 
parlamentoda bu iki ağırlık merkezinin çekişmesine 
sebebiyet vermiştir.

Sistemin merkezinde bulunan CHP’nin 1950’ye 
kadar yaptığı zulümden korkan kitleler, A P’yi, 
ANAP’ı ve DYP’yi bir 
güvenlik kuşağı olarak 
görmüşlerdir. DP, AP,
ANAP, DYP halkın 
değerlerine sahip çıktı
ğı oranda desdeklen- 
miş, uzaklaştıkları 
oranda da cezalandırıl
mışlardır. Ancak bun
lar iktidar olmuş fakat 
muktedir olamamışlardır. Parlamentoya hakim ol
muş, fakat yönetime ve ülkeye sahip olamamışlar
dır. Sistemin ağırlık merkezinde bulunan güçler ta
rafından sıkıştırılmış, önleri tıkanmış ve halkın is
teklerine cevap vermeleri engellenmiştir. Halkın 
ağırlık merkezine doğru yaptıkları her yaklaşım, dar
belerle engellenmiştir. Bu durum, halkın; hakkını 
aramada yeni araçlar aramasına, masaya yumruk vu
racak, dik duracak ve ‘yeter artık’ diyecek yeni yapı
lara yönelmesine sebebiyet vermiştir. MHP, MSP, 
RP, FP, SP, BBP, AKP bu arayışın ürünüdür. Bu ara
yış, sistemin ağırlık merkezinde bulunan güçlerin, hal
ka boyun eğip teslim oluncaya kadar artan bir şiddet
le devam edecektir.

Türkiye’nin temeldeki sorunu, bu iki 
merkezin farkİı arzu, istek ve ideallerinin, değerle
rinin olmasıydı. Türkiye’deki yapılanış hiçbir sosyo
lojik kurama uygun değildi:

«Toplum, bir merkeze sahiptir. Toplumun yapısında 
bir merkezi bölge vardır. Topluma ait/üye olmak,bu 
merkezi bölge ile kurulan ilişki tarafından şekillendiri
lir... .Merkez veya merkezi bölge, toplumun değerlerinin 
ve inançlarının alanına giren bir fenomendir. Toplumu 
şekillendiren semboller, değerler ve inançlar düzeni top
lumun merkezini oluşturur.

Yukarıdaki ifadelerden anlaşılabileceği gibi 
Devlet, sistem ve tüm kurum ve kuruluşlar millet

için vardır. Bizde ise millet devlet ve sistem için var
dır. Asıl yanlış buradadır; bu düzeltilmedikçe de ül
kenin sorunları devam edecektir. Bu ters yapılanış, 
ülkeyi yasaklar cehennemine ve korkular ülkesine 
çevirdi. Millet devletten, devlet milletten korkmak
tadır. Millet devlete, devlet millete güvenmemekte
dir. Sistem, bir avuç insana hizmet sunar; halk ise 
hizmeti zorlayarak alır. Türkiye’nin en güzel yerle
rinde sistemin ağırlık merkezinde bulunanlar yaşar; 
milletin buralara yaklaşmaya hakkı yoktur. RP’ye ge
linceye kadar belediye imkanlarından ve sosyal tesis
lerinden kimlerin yararlandığına bakmak yeterlidir.

Sistemin ağırlık 
merkezi yasakçıdır, ku
ralcıdır. H alkın ağırlık  
m erkez i özgürlükçü, 
paylaşmaktan yana, 
sistem in ağılık m erke
zi ise inhisarcı ve pay- 
laşmamaktan yanadır. 
Sistemin ağırlık mer
kezinde bulunanlar, 

deveyi hamudu ile götürürken; halk, bir dilim ekme
ğini ihtiyacı olanla paylaşabilmektedir. Sistemin 
ağılık merkezinde bulunanlar lüks ve israf içinde ya
şarken, halk mütevazı bir yaşam sürmekte, varlığını 
zorlukla devam ettirebilmektedir; işsiz, aç ve yorgun
dur; ekmek kuyruklarında, hastahane ve mahkeme 
kapılarında beklemekten, horlanmaktan, aşağılan
maktan ve itilip kakılmaktan bizardır. Onlar sanki 
müstemleke halkı gibidirler. Fişlenirler, takip edilir
ler, tutuklanırlar ve işkence görürler fakat sebebini 
soramaz, öğrenemez ve hakkını arayamazlar. Çocuk
larının okuyamamasmdan ve de okuyanların kendi
sinden kopartılmasından şikayetçidir, fakat şikayet 
etme hakkı yoktur. Hakkını arama hakkı yoktur. So
ru sorma hakkı yoktur. Konuşma hakkı yoktur. Soru 
sormanın, konuşmanın ve hakkını aramanın bedeli
nin ne olduğunu o çok iyi bilir. Çünkü O, 'ÖTEKİ- 
D İR\

Sistemin ağırlık merkezinde bulunanlar, halka 
hep ‘hayır’ demeye yabancılara ‘evet’ demeye alış
kınlar. A B’ye girmek için yapılan tüm yasal değişik
likler, bu ülke halkı buna layık olduğu için değil Av- 
rupalılar istediği için olmuştur. Yabancıların baskısı 
olmadan halka bir şey vermek niyetinde değiller. 
Onlar kanun devletinden halk ise hukuk devletin
den yanadır. Sistemin ağırlık merkezi yönetimde 
merkeziyetçidir. Her şeyin Ankara’dan çözülmesini,

Sisteme karşı en ciddi muhalefet Milli Gö
rüş hareketinden gelmiştir. Milli Görüş, bir 
zihniyeti inşa etmiştir. Sistemin her tökezle- 
yişinde kuvvetlenmiştir ve kuvvetlenecek
tir; bir ağırlık merkezi olmayı sürdürecektir.
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her şeye kendisinin karar vermesini ister. Halka ezi
yet edilmesinden zevk alır. Halk ise hizmetin ayağı- 
na gelmesini, Ankara yollarında ömrünün tükenme
mesini devlet kapısında ezilip horlanmamasını ister.

Sistem her gün konuşur, halk kendisine tanınan 
seçme hakkını kullanırken konuşur. Büyük bir basi
ret göstererek çok iyi konuşur. 1950 DP, 1964 AP, 
1983 ANAP, 1995 RP, 1999 MHP ve 2002’de 
AKP’yi işbaşına getirerek iyi konuşmuştur. Halkın 
konuşmasını iyi yorumlayanlar siyasi hayatta kala
cak, yorumlayamayanlar tasfiye edilecektir. Halkın 
konuşması demokratik yollarladır. Sistemin konuş
ması darbe, muhtıra 
ve ihtilaller yoluyladır.
75 yıllık tarihimiz bir 
tahterevalli oyunudur.
Halk kendine yakın 
olanları ya da kendin
den olanları seçer ve 
konjoktüre bağlı ola
rak yükseltir’. Sistemin 
ağırlık merkezindekiler

Halkın konuşmasını iyi yorumlayanlar si
yasi hayatta kalacak, yorumlayamayanlar 
tasfiye edilecektir. Halkın konuşması de
mokratik yollarladır. Sistemin konuşması 
ise darbe, muhtıra ve ihtilaller yoluyladır.

vam ettiği imajı devamlı diri tutulmuştu. Bu baskıla
ra rağmen FP %16 gibi bir oyla meclise girmişti. Bü
tün bu baskılara karşılık FP’nin kaybettiği oy %6 ci
varındaydı. Bunun manası, Halk Sistemin ağırlık 
merkezine karşı direnmiş ve de RP yöneticilerine 
emaneti gerektiği gibi temsil edemediniz diyerek sa
dece ikaz etmişti. Belki de halk, büyük bir sezgiyle 
gerilim düşürme stratejisini benimsemiştir. Gerçek
ten tarihe dönüp baktığımızda halk, her darbe veya 
müdahale döneminden bir seçim dönemi sonrasında 
darbede mağdur olanları veya o çizgidekileri iktidara 
taşımıştır. Bu da halkın değişik yoğurt yeyiş tarzıdır.

3 Kasım 2002 se
çimlerinde de benzer 
durum yaşanmıştır. Er
doğan’ın yasaklılığı 
gündeme getirilerek 
AKP kurucu üyeliğin
den ve genel başkan
lıktan ayrılması isten
miştir. Genel başkan
lıktan ayrılmadığı için

seçilenleri darbeler yoluyla aşağı alır. İşte Cumhuri
yet tarihi bu iki ağırlık merkezinin çekişmesinin 
tarihidir. Bu dönemde 12 kez sıkıyönetim ilan edil
di ve 25 yıldan fazla sürdü; 15 yıldan fazla olağa
nüstü hal uygulandı; 78 yıllık idarenin 4 0  yılı sıkı
yönetim ve olağanüstü hal ile geçti. İki defa tam, 
iki defa yarım olmak üzere 4 askeri müdahale ya
şandı, iki defa tümü ile iki defa yarım olmak üzere
4  defa anayasa değişikliği yapıldı. 70 -9 0 ,lı yıllarda 
yaşanan olaylarda 4 0  bin civarında vatandaş haya
tını kaybetti(1 9 5 0  önceksindekileri de buna ekler
sek, ne kadar vahim bir tablo ile karşı karşıya ol
duğumuz anlaşılır). 78 hükümet kuruldu ve hükü
metlerin ömrü ortalama 1 .5  seneyi geçmedi

Bu mücadele; halk, sistemin ağırlık merkezine 
gelip yerleşip onun temel değerlerini değiştirinceye 
kadar devam edecektir.

3 Kasım Seçimlerini İyi Okumak

3 Kasım seçimleri tıpkı 1999 seçimleri gibi yasak ve 
baskıların gölgesinde geçti. 1999 seçimlerine gidilir
ken RP kapatılmış, kadrolarının %60’ı yönetimden 
uzaklaştırılmış ve FP’ye dönük olarak dosya savaşı 
başlatılmış, Erbakan ve Erdoğan yargıya sevk edil
mişti. Halk’ta “nasıl olsa FP’ye iktidar verilmeyecek” 
şüphesinin uyandırılması için 28 Şubat sürecinin de

de seçim sath-ı mailine girildiği bir dönemde, 
AKP”nin kapatılması için Anayasa mahkemesine 
dava açılmıştır. Seçime 2 gün kala Anayasa mahke
mesi nihai kararı alacaktı. Ancak ABD’nin yasakla
ra karşı olduğunu açıklaması ile karar 15 gün sonra
ya ertelenerek AKP’nin seçime girmesi engellenme
miştir. Halka ‘başbakanı belli olmayan’, ‘geleceği 
belli olmayan’ bir partiye oy vermemeleri mesajı ıs
rarla verildi. Bu yoğun baskı ortamında halkın ceva
bı sisteme ağır oldu ve AKP’yi tek başına iktidara ge
tirdi. Kendi değerlerini savunmayan, masaya yumruk 
vuramayan ve RP gibi ürkekleştiğini kabul ettiği 
MHP’ye de parlamento dışında görev vererek kendi
sini toparlamasını istedi. Halka daha yakın olan 
Ozal’ın ANAP’ını, Sistemin ağırlık merkezine daha 
yakın hale getiren Yılmaz’a da çok acı bir ders vere
rek parlamento dışına attı. Bütün halkçılık söylemi
ne rağmen halka en çok zulmün yapıldığı, Dürüstlük 
söylemine karşı ülkenin en çok soyulduğu, iş, a ş , ek
mek demiş olmasına rağmen elindeki işinin, aşının 
ve ekmeğinin alındığı, özgürlük sloganına rağmen 
halkın nefes alamaz hale getirildiği, bağımsızlık hay
kırışına karşılık ülkenin İMF ve Dünya Bankasına 
teslim edildiği DSP iktidarına da ibret verici bir ders 
olarak % 22’den %1’lere çekerek parlamento dışına 
bıraktı.

A KP’nin kurulduğu günden beri 1. parti olarak
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önde olduğu bilinmiş olmasına rağmen, sistemin ağır
lık merkezinde bulunanların, seçimi erteletme imkanı 
ortaya çıktığı zaman bile ses çıkarmamış olmaları an
lamlı olsa gerekir. Bu susuşun muhtemel sebeplerini 
aşağıda incelemekteyiz:

Birincisi: AKP’nin önde olduğunu göstererek
ters etki oluşturup, CHP etrafında sisteme destek ve
ren güçleri toparlamak önemli bir amaç olarak gö
zükmektedir. Ancak beklenilen gerçekleşmemiştir. 
CHP birinci parti olamadığı gibi AKP ile arayı kapa- 
tamamıştır. Fakat ters 
etki yaratma AKP’nin 
işine daha çok yaramış,
1950 öncesinin korku
su ile seçmen birinci 
parti olan AKP’ye da
ha fazla destek vererek 
onu %34’le tek başına 
iktidar yapmıştır. Tu
zak kuranlar, kendi tu
zaklarına düşmüşlerdir.

Sistemin sol yorumcularının toplam oyları, ilk 
kez %25 civarına inmiştir. 3 Kasım seçimlerinin en 
dikkat çekici yönlerinden birisi de budur. Toplum 
mühendislerinin beklentileri şuydu; CHP birinci 
parti olmasa bile AKP ile başbaşa kalacak ve barajı 
aşan DYP ile koalisyon kuracak, böylelikle AKP bi
rinci parti olarak muhalefette kalacaktır. Bu plandan 
beklenen Erbakan’m ve ANAP’m tasfiye edilmesi
dir. Ters etki yaratma ile gerçekten SP ve ANAP 
parlomento dışında kalmıştır. Ancak CHP ile ilgili 
beklentiler gerçekleşmemiştir.

İkincisi: sistemin ağılık merkezinin sağında ve 
solunda bulunan partiler bir türlü birleştirilememiş- 
tir. Bu partilerin tümünün parlamento dışında kal
ması ile mevcut liderlerinin tasfiye edilmesi düşünü
lebilir. MHP’siz hükümet modellerinin konuşulmaya 
başlanıldığı bir ortamda MHP’nin oyları, anketlere 
göre % 12 civarında bulunuyordu. Belki de MHP bu 
sonuçlara güvenerek seçime gitmeye ikna edilmiştir. 
Yavuz Donat, 3 Ağustos 2002 tarihli İhtimal Hesapla
rı başlıklı yazısında Yüksek Strateji Merkezi adlı bir 
kurumun hazırladığı ve devletin bazı karar mekaniz
malarına da ulaştırıldığı belirtilen bir rapordan bah
sedip rapordan bazı alıntılar vermiştir. Bu alıntılar 
tezgahlanan oyun konusunda bize gerekli ip uçlarını 
vermektedir:

“İttifak arayışı olmayan iki parti var: AKP ile MHP. 
AKP kendinden emin, MHP ise kendi oyununu oyna

mak istiyor,.. Sert bir oyun... Oyun tarzı M HP’ye sağ
lam bir zemin sağlıyor... AKP birinci parti... Oyu %18 
ile %22 arasında oynuyor... Tayyip Bey siyasetten ta
mamen tasfiye edilirse AKP’nin oyu 3-4 puan geriler. 
Tayyip Bey’in milletvekilliğine yeşil ışık yakılmaz fakat 
genel başkanlığı sürdürmesine imkan tanınırsa, mağduri
yet faktörü rol oynar ve AKP oyunu bir iki puan artırır. ” 

Kurulan bu oyunu ilk gören Ecevit olmuş; bu se
çimin kendilerini götüreceğinin farkına varmıştır. 
Nitekim seçimlerden sonra bu amaçla 'bile bile inti

har ettik’ demiştir. 
MHP oyunu göreme
miş ve seçimde ısrarcı 
olmuştur. Umanların 
kutlamalarının ne an
lam gelebileceği konu
sunda hiçbir istihbara
ta sahip olmayışları, 
MHP yönetiminin en 
büyük hatası olmalıdır. 

Seçim kararı alınır alınmaz, Uzanların parti kurarak 
sahneye çıkmaları, Yeniden Doğuş Partisini satın al
maları ile siyasi dengelerin tamamen değişmesi sağ
lanmıştır.

Bu seçimin en ilginç iki partisi, Genç Parti ve Ba
ğımsız Türkiye Partisidir. Kendileri hakkında söyle
nebilecek çok şey varken, medya tarfmdan bu denli 
muhabbetle karşılanmalarının oyunun bir parçası ol
duğuna inanıyoruz. BTP beklenen reyleri alamadı. 
Ancak GP büyük bir sürpriz yaparak televole kültü
rünün oluşturduğu bir neslin, kısmen de göçmenle
rin reyleri ile % 7 gibi bir düzeyi tutturmuştur. 
GP’nin böylesi yüksek bir rey almış olması, başta 
MHP olmak üzere DYP’nin barajın altına çekilmesi
ne sebep olmuştur. Muhtemeldir ki böyle bir dönem
de, Kürt milliyetçiliğini besler endişesi ile Türk mil
liyetçiliğinin istirahat ettirilmesi birileri tarfmdan 
düşünülmüş olabilir.

Üçüncüsü, uluslararası baskının artığı ve Irak’ta 
savaşın kapıya dayandığı bir dönemde Kürt milliyet
çiliğine dayanan bir hareketin barajı aşması ya da 
baraja yaklaşması, ciddi sorunların kaynağı olabilir
di. Bu nedenle Doğu ve Güneydoğudan rey alabile
cek bir parti olarak AKP idealdi. Nitekim DE- 
HAP’tan sonra en yüksek oyu alan parti AKP’dir. Bu 
ise rahatlatıcı bir durum olmuştur.

Dördüncüsü, 28 Şubat sonrasında ülke resmen 
soyulmuştur; kötü yönetilmiştir. Halkın üzerindeki 
baskı aşırı bir şekilde artmıştır. Yerli sermaye Türki

Halk sezgisiyle, zaman içerisinde sistemin 
ağılık merkezine olan desteğini çekip kendi 
ağırlık merkezini kuvvetlendirmiştir. H-alk 
yönetimden pay istemekte, bu ülkenin asıl 
sahibi olduğunu ifade etmektedir.
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ye’yi güvenli bulmayarak yurt dışına yönelmiştir. İşsiz
lik alıp başını gitmiştir. 400 bin işyeri kapanarak işsiz
liği daha da artırmıştır. Başörtüsü yasağı yaygınlaştırı
larak hastahanelere kadar uzanmıştır. Açlığın, yoksu- 
luğun, baskının ve horlanmanın oluşturduğu bir gir
dabın içerisinde halk, mevcut sisteme baş kaldırma 
noktasına gelmiştir. Eğer dini inançları olmasa Arjan
tin’den çok daha vahim olaylar meydana gelebilirdi. 
Bir sosyal patlamadan korkulduğu için seçim, 
1950’lerde olduğu gibi engellenmemiş olabilir. Seçim
le beraber aşırı iyimser
liğin pompalanması, se
çimler esnasında kapa
tılmak istenen AKP’ye 
medh ü sena edilmesi
nin bir anlamı olmalı
dır. Ortamın bu denli 
yumuşatılması ile sis
temden kopan kitleler
de bir rahatlama sağla
nıp, AKP aracılığıyla yeniden sisteme entegrasyonu 
düşünülebilir. Büyük bir devlet tecrübesi olan bir ül
kenin böyle düşünebilmesi anormal değildir.

Beşincisi, bunu önümüzdeki günler gösterecektir.
3 Kasım seçimlerinin dikkat çeken bir yönü de, 

% 27’lik büyük bir kesimin sandığa gitmemesi; % 4 
lük bir kesimin de reyini iptal etmiş olmasıdır. Her 
ikisinin toplamı %31 (10300000 oy) olan büyük bir 
kütle, yapılan seçimden ümitsiz demektir. Diğer ta
raftan seçmenin % 47’si parlamentoda temsil edile
memektedir. Bu durum, parlamento dışında kalan 
partilerin birleşmesi için gerekli psikolojik zemini 
hazırlayacaktır. Daha şimdiden 3 parti lideri istifala
rını açıklamışlardır. Birleşme ile birlikte yakalanan 
sinerjinin sonunda, parlamento dışı muhalefet bu 
konudaki uzmanlaşmış kadroları ile muhalefete ge
çip ortamı gerecek ve bürokrasideki adamları aracı- 
ğıyla da hükümeti engelleme yoluna gitmesi sürpriz 
olmayacaktır.

3 Kasım seçimleri, ağırlık merkezi boyutu itibari 
ile önemli mesajlar vermektedir. Birbirinden farklı
lıkları olmakla birlikte sistem ağırlık merkezinin çe
kim alanında bulunan ve 21 yıl boyunca (1983- 
2002) DYP, ANAP, DSP ve CHP’den biri veya bir 
kaçının iktidarda olduğu dönemi göz önüne aldığı
mızda DYP+ANAP+DSP+CHP’nin oyları, 1991 
%70, 1995 %58, 1999 %57 ve 2002 % 34-4 olacak 
tarzda düşmüştür. Buna karşılık AKP+ 
MHP+RP(FP)+ BBP’nin oyları, 1991 %16.9, 1995

%29.6, 1999 % 33.2 ve 2002 %45 gibi bir değere 
ulaşmıştır. Halk sezgisiyle, zaman içerisinde, siste
min ağılık merkezine olan desteğini çekip, kendi 
ağırlık merkezini kuvvetlendirmiştir. Bunun mana
sı halk Türkiye’nin yönetiminden pay istemektedir 
Bu ülkede Öteki olmayıp ülkenin asıl sahibi olduğu
nu ifade etmektedir. Her darbeden sonra sisteme 
karşı olan partilere destek vermesinin başka ne anla
mı olabilir?

AKP, MHP, FP ve SP hemen hemen aynı tabana
hitap etmektedir. Yö
netimleri açısından Is- 
lami veya milli duygu
ların ' farklı tonlarını 
dillendirmiş olsalar bi
le, taban için keskin 
bir ayırım yoktur. Oy
lar, partilerin perfor
mansına bağlı olarak 
bu partiler arasında gi

dip gelmektedir. Bunlardan diğer partilere gidiş he
men hemen yoktur; fakat diğerlerinden bu partilere 
geliş vardır. Bu konuda ilginç bir örnek olarak Yoz
gat gözönüne alınabilir:

Yıllar MSP (RP-FP-SP)% MHP % AKP% Toplam
1977 13 22.9 - 35.9
1995 36 13.9 - 49.9
1999 21.1 38.6 - 59.7
2002 1.5 13 51 65.5

Aralarında oy kayması olmasına karşılık toplam 
oy gittikçe artmıştır. Bu oy ise diğer partilerden gel
mektedir. Bunu değişik bölgelerde gözlemlemek de 
mümkündür. AKP, geçen seçimde FP’ye oy verenle
rin % 69’unun, MHP’lilerin % 38’nin oyunu almıştır. 
Geçen seçimlerde MHP ve FP’ye oy verenlerden al
dığı oylar AKP’nin 3 Kasımda aldığı oyların yarısı
d ır .^

Bu seçimi diğer seçimlerden ayıran en temel öğe
lerden biri de; AKP ve SP haricindeki, özellikle 
CHP, ANAP ve DYP’nin dini kavram ve motifleri 
kullanarak bir kampanya yürütmüş olmalarıdır. CHP 
tarihinde ilk defa ayet ve hadis kullanarak bir seçim 
kampanyası yürütmüştür. Aynı ifadeleri AKP veya 
SP kullanmış olsaydı, Türkiye’de ortalık toz duman 
olurdu.

Bu arada Kürt milliyetçiliğine dayalı sistem I<arşıtı 
ayrı bir ağırlık merkezinin varlığını kuvvetlendirdi

Toplum, İslam’ı üst kimlik olarak görmek" 
tedir. 1983’den bu yana Türkiye’nin sık sık 
Milli Görüş temsilcilerince yönetilmesi ve 
son 15 yılın en başarılı hükümetinin de 
Refahyol oluşu bu açıdan anlamlıdır.
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ğine dikkat etmek gerekir. HADEP(DEHAP)’in bii- 
tün olumsuz koşullara ve kapatılma istemine karşılık 
oylarını (1999)% 4.8’den %6’ya çıkarması ve Tun
celi, Diyarbakır, Mardin, Batman, Muş, Bitlis, Siirt, 
Şırnak, Hakkari,Van, Ağrı, İğdır ve Kars’ta birinci 
parti olması önemli bir olaydır. Ayrıca HADEP’in 
Diyarbakır’da %56, Batman’da %47, Hakkari’de 
%45, Şırnak’ta %46, Van’da %41, İğdır’da %32, 
Muş’ta %38, Siirt’te %32, Ağrı’da %35, Kars’ta %20, 
Tunceli’de %33 gibi yüksek oranda oy alması anlam
lı ve düşündürücüdür. 1999 seçimlerine nazaran bu
ralardaki oylarda ciddi artışlar olmuştur. Bunu nede
ni araştırılmalıdır. Kürt milliyetçiliği halk tabanını 
kuvvetlendirmektedir. Bu gerçekleri iyi okumalı ve 
tefsir etmeliyiz. Diğer taraftan buralarda bir iki yer 
hariç AKP ikinci partidir. Bu da iyi yorumlanmak ve 
değerlendirilmelidir.

Seçim sonuçlarına ilişkin coğrafi harita incelen
diğinde CHP Akdeniz, Ege sahilleri ile Trakya böl
gesinde, HADEP Doğu ve Güneydoğu’da, MHP Or
ta, Kuzey ve Kuzey Doğu Anadolu’da, AKP Kuzey, 
Orta, Doğu Anadolu Akdeniz ile Marmara bölgesin
de bulunmaktadır.

Trakya hariç Türkiye’nin her tarafında en yaygın 
parti AKP’dir. Türkiye’nin doğu ve güneydoğusunda 
etkin olan partiler batısında yoklar, batıda etkin 
olanlar ise doğuda yoklar. Bu Türkiye’de toplumsal 
mutabakat sorununu gündeme getirmektedir.

Etnik temelli bir kutuplaşma Türkiye’nin önün
de en ciddi sorundur. Etnik tabanlı bir milliyetçilik 
duygusunun yaygınlaşması, çatışmayı kaçınılmaz kı
lar. Uluslararası arenada böyle bir oluşumu bekle
yenler, hatta olması için katalizör görevi üstlenenler 
az değildir. O nedenle ülke sathında toplumsal mu
tabakatı en çok sağlayabilecek parti AKP olarak gö
zükmektedir. Bu noktada ilginç olan Türkiye’nin her 
tarafından rey alabilen parti 1995 seçimlerinde RP, 
1999 ise FP idi. Şimdi ise AKP. Buradan çıkarılabi
lecek çok önemli bir sonuç vardır: Bu partilerin İsla- 
mi duyarlılıklarını gözönüne aldığımızda toplum, İs
lam’ı bir üst kimlik olarak görmektedir. 1983 yılın
dan bu yana Türkiye’nin sık sık Milli Görüş hareke
tinin içinden gelenlerce yönetilmesi bunu göster
mektedir. Son 15 yılın en başarılı hükümetinin, öm
rünün kısalığına rağmen, RP hükümeti oluşu anlam
lıdır ve üzerinde durulması gerekir.

1995 seçimlerinde HADEP oylarının RP’ye; keza 
1999 seçimlerinde HADEP’in oylarının yerel seçim
lere iştirak etmediği bölgelerde genelde FP’ye gitme

si; 3 Kasım 2002 seçimlerinde de Kültlerin yoğun ol
duğu. bölgelerden AKP’nin DEHAP’tan sonra en 
yüksek oyu almuış olması, Kürtlerin İslam’ı, bir üst 
kimlik olarak görmesindendir. Bu ayrı bir araştırma 
konusu olmakla beraber her üç seçimin sonuçları in
celendiğinde, Kürtlerin İslam’a üst, birleştirici bir 
kimlik olarak baktıkları kolayca anlaşılabilir. Bu, ül
ke için bir avantajdır. Önemli bir çıkış noktasıdır da.

1999 seçimlerinde DSP ve MHP, ülkenin en 
sancılı bölgesinde mevcut değildi. Bugün ise CHP bu 
bölgede yoktur. Bu yöre insanlarının, kendilerini 
temsil ettiğine inandıkları partileri de her iki seçim
de de parlamentoya girememiştir. Bugün de Türk 
milliyetçiliğini temsil eden bir parti parlomento dışı
dır.

Sahil şeridinde olanlar içerlerde yok, içerde olan
lar ise sahillerde yoktur. Ayrıca büyük kent merkez
leri ile çevrenin siyasi tercihleri de farklıdır. Çevre 
genelde kırsal kesimden göç eden (iç göçmen) insan
lardan oluşmaktadır. Bu insanlar kısa vadede ne 
kentli, ne de köylüdür. Farklı değer sistemlerinin et
ki anaforunda huzursuzdurlar ve toplumsal bir şizof
reni ile karşı karşıyadırlar. Genelde de yoksuldurlar. 
Çevrede AKP etkin olmuş, buna karşılık merkeplerde 
CHP etkin olmuştur. Ancak bu seçimde şehir mer
kezlerinde de ciddi çözülme olmuş, AKP önceki se
çimler göz önüne alındığında daha yüksek oy topla
mıştır. Bu seçimlerin ilginç bir boyutu da A K P’nin 
yoksul ve ezilmişlerin, CHP ise zenginlerin, tuzu 
kuru olanların ve yabancılaşma hareketi temsilci
lerinin partisi olmuş olmasıdır. Bu seçimlerde yok
sulların partisi kazanmıştır.

Göçmenler, eskiden AP, ANAP, DYP çizgisinde 
iken; bu seçimde ağırlıklı olarak G P’yi tercih etmiş 
görünüyorlar.

Gelir seviyesi düşük ve işsizlik oranı yüksek olan 
bölgelerde, koalisyonda yer alan partiler oy kaybına 
uğramışlardır. Ancak buralarda da parlamento içi 
muhalefet ciddi hiçbir başarı gösterememiştir. Halk 
ekonomik durumun kötülüğünden ve uygulanan 
baskıdan, iktidar ve muhalefeti birlikte sorumlu tu
tarak parlamento dışı partilere yönelmiştir. Cumhu
riyet tarihinde belki de ilk defa böyle bir durum mey
dana gelmiştir.

18 Nisan seçimlerinde MHP, Ülkü Ocakları ara
cılığıyla işsiz gençliği örgütleyip onların ümidi haline 
gelmişti. Ancak MHP vadettiği işsizlik sorununu çö- 
zemeyince bu gençlerin büyük bir kesimi 3 Kasım se
çimlerinde AKP ve G P’ye yönelmiş olabilir. Şimdi
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de bütün bu gençler AKP’den iş talep edecektir. 
AKP kadrolarının bu geçeği iyi görmesi lazımdır.

28 Şubat sürecinin mağdurları olan Anadolu 
kaplanları/arslanları denen esnaf, zanaatkar ve iş a- 
damları, 28 Şubat sürecinde RP’nin kendilerini yete- 
rince savunmadığı inancı ile “masaya yumruğu vura
bileceği” ümit edilen MHP’ye 18 Nisan 1999 seçim- 
lerinde destek vermişlerdi. Anadolu kaplanlarının 
yoğun ve etkin olduğu yerlerde MHP’de ciddi oy pat
laması olmuştu. İstanbul dükalığma karşı duyulan 
kin ve hınçla MHP bu kesimlerin ümidi haline gel
mişti. Ancak MHP kendinden beklenen tavır alma
yı gösterememiş olduğu için bu seçimlerde bu deste
ğinden de mahrum kalmıştır. Bu seçimlerde bu insan 
unsuru genellikle AKP’yi desteklemiştir.

Yoksul ve işsizlerin veya 28 Şubat sürecinde mağ
dur olan esnaf, zanaatkar, iş adamları ve ticaret erba
bının RP’den MHP’ye oradan da AKP’ye kaymasın
daki sebebin iyi analiz edilmesi gerekir. Bu kesimler, 
kendi sorunları ile gerektiği gibi ilgilenmedikleri için 
MHP ve SP’ye küskünler ve bir anlamda da onları 
beceriksiz olarak görmektedirler. Koalisyonlardan bı
kan, birbirine yakın kulvarda rekabet yapan partile
rin kcdi-fare oyunu sergilemelerinden yorulan halk; 
bütün bu siyaset erbabını dinlenmeye alarak düşün
meleri' için parlomento dışında görevlendirmiştir. 
Devlet yönetiminde ciddiyeti, parlomentonun ağır
lık ve etkinliğini isteyen ve koalisyon çekişmelerin
den bıkan halk, AKP’yi tek başına iktidar yapmıştır.

Sonuç

AKP hükümeti, geçmişteki hükümetlerin düştüğü 
hataya düşmeden kendisine verilen bu imkandan iyi 
yararlanmalı; halkın konuşmasını sağlayacak dönü
şümü sağlamalıdır. Acil eylem planı uygulanırken ta
banın arzu ve istekleri çok fazla geri plana atılmama
lı. Halk küstüıülmemelidir. Kendilerini ezilmişlerin, 
horlanmışların, baskı altında tutulmuşların, yoksul
ların iktidar kotuğuna getirdiklerini unutmamalıdır
lar. Sistemin ağırlık merkezine doğru yapacakları her 
yaklaşım, kendilerini halktan daha fazla koparacak
tır. Sistemin ağırlık merkezi bir karadeliktir. Çekim 
alanına giren her yapıyı un ufak etmiştir. Vefasızdır. 
Bunun için sistemin merkezine yakınlaşan halkın 
teveccühünü kazanmış tüm siyasi partilerin akıbetle
rine bakmak yeterlidir. O nedenle halk ile yeni bir 
sosyal mukavele imzalayıp halkı siyasetin merkezine 
oturtmalıdır. Halk siyasetin merkezine oturup seç

tiklerine sahip çıktığı oranda ülke selamete çıkacak
tır. Halkın siyasetten uzak tutulması, AKP’nin hükü
met etme ömrünü azaltacaktır. Halkın siyasetin mer
kezine oturtulabilmesinin yolu, sivil toplum örgüt
lenmesinden geçer. Bu nedenle bütün darbelerin 
toplumun örgütlenmesinin önüne koyduğu tüm en
geller kaldırılmalıdır.

Bütün bu seçim sonuçları; halkın kendisini din
lemeyen, saymayan, yok farz eden yöneticilere karşı 
diklenme ve bizzat kendisinin masaya yumruk vurma 
kararlılığına ulaştığını; kendi reyinin hakkını verme
yenleri kolayca tasfiye edeceğini, eskisi gibi körü kö
rüne bir partiye bağlanmayacağını, herkesin haddini 
bilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Halk siyasilere ve ülkeyi yönetenlere Arnavut li
sanı ile “Nekâ ekmek, okâ köfte” demektedir. T e
fekkür, tedebbiir ve tezekkür edebilenler bu mesajı 
alabilir ve kendisini, sistemin ağırlık merkezinde 
değil de halkın oluşturduğu ağırlık merkezinde ko
numlandırır. ■
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AKP’NİN ZAFERİ, 
TÜRKİYE’NİN ZAFERİ OLABİLECEK Mİ?

YUSUF KAPLAN

I
slâm medeniyetinin en son ve en sofistike kav
ramlarının ve kurumlarının üreticisi olan Os- 
manlı’mn dağı(tı)İması ve paylaşılması süre

cinde doğan Türkiye, modernlikle birlikte sektiler 
Batı medeniyetinin geliştirdiği meydan okuma son
rasında içine sürüklendiği travmayı, bu travmanın 
oluşturduğu özgüven yitimini ve yenilgi psikolojisi
ni nasıl aşabileceğini bile henüz kavrayamadı hâlâ. 
O yüzden modernleşme tarihimizin başlangıcından 
itibaren karşı karşıya kaldığımız basit gibi görünen 
kimi sorunların bir anda büyük krizlere yol açması 
bir türlü önlenemiyor. Bu durum, tarihsel, kültürel 
ve entelektüel derinliği ve dolayısıyla hayatımızın 
hemen her alanında sendeletici, silkeleyici ve zaten 
yeterince karışık olan kafamızı daha bir karıştırıcı 
yansımaları olan büyük bir travma yaşayan bizim gi
bi kimlik krizi sorunu ile malul toplumlar için as
lında kaçınılmaz bir durum.

Bu travmanın en belirgin olarak gözlendiği ve 
sürgit aynı şekiller alarak tekrarlandığı anlar, hep 
büyük siyasî dönemeçlerin eşiğine geldiğimiz anlar 
oluyor.

3 Kasım seçimlerinde sandıktan çıkan sonuç, 
Türkiye’nin yepyeni bir dönemecin eşiğinde olduğu
nun ipuçlarını veriyor bize. AK Parti’nin oyların % 
35’ni, Meclis’teki sandalye sayısının da % 65’ini ala
rak ezici çoğunlukla tek başına iktidara gelmesi, sade
ce çok partili siyasî hayatımız açısından değil, Türki
ye’nin yaşadığı travmayı aşıp aşamayacağı açısından 
da önemli bir test imkânı sunacak gibi görünüyor.

Çok partili siyâsî hayata geçişimizden bu yana 
Menderes’in DP’si, Demirel’in A P’si ve Ozal’ın 
ANAP’mdan sonra Erdoğan’ın AKP’si tek başına 
iktidara gelen dördüncü siyasî parti olarak tarihteki 
yerini şimdiden aldı bile.

Cumhuriyet tarihinde siyasî yelpazenin sağında 
yer alan yalnızca bu dört partinin tek başına iktida
ra gelmeyi başarmış olması, sadece siyâsî yapımız 
hakkında değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel 
yapımız hakkında da önemli bir ayrım noktasına 
işaret ediyor: Cumhuriyet’in temel direği olarak ko
numlandırılan bize özgü laikliğin, daha genelde ise 
laiklik temeli üzerine inşa edilen sistemin veya sta
tükonun yegâne sivil koruyucusu, kollayıcısı olan 
C H P’nin bugüne kadar tek başına iktidara gele
memiş olması, esas İtibariyle atanmışlardan olu
şan elitlerin Türkiye’yi sürükledikleri belirsiz ve 
tıkayıcı noktanın toplum tarafından hem altının 
çizilmesi, hem de bir şekilde protesto edilmesi an
lamına geliyor.

Bir ülke düşünün... Devrim yapılmış bir ülke. Bu  
ülkede devrimi yapan kadroların ve zihniyetin ye
gâne temsilcisi olan bir parti normal şartlar altın
da hiçbir zaman tek başına iktidara gelemiyor! 
Dünyada böyle bir ülkenin varolabileceğini ben 
sanmıyorum.

Peki, problem ne öyleyse?
Problem, Türkiye’de devrim yapılmış olması 

ama bu devrimin bir toplumsal mutabakattan ve 
sözleşmeden yoksun olmasıdır. Toplumsal mutaba
kat veya sözleşme üzerine kurulmayan, aksine böyle 
bir mutabakatın, sözleşmenin veya ortak aklın da
yanması gereken bu topluma kimliğini, hafızasını, 
varlık nedenini veren bu toplumun anlam haritala
rını oluşturan toplumsal, kültürel ve siyasî dinamik
lerinin sürekli olarak yoksayılmaya ve hatta zaman 
zaman yok edilmeye çalışıldığı bir ülkedeki sistemin 
meşruiyetinin sorunlu olacağı ve bu sorun halledil
mediği sürece de siyasî, ekonomik, toplumsal ve
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kültürel iktidar aygıtları aracılığıyla kullanılan ikti
dar biçimlerinin her zaman sorun üreteceği açıktır.

Sonuçta, yalnızca Batı modernliğinin ürettiği 
meydan okumanın yarattığı bir travmayla başa çık
makla uğraşmıyoruz, aynı zamanda toplumsal söz
leşmesi olmadığı için sürekli olarak toplumsal talep
lere, duyarlıklara ve dinamiklere karşı takınılan fo
bilerin ve paranoyaların yarattığı sorunlarla da bo
ğuşup duruyoruz. Eğer Türkiye’deki sistemin esaslı 
bir meşruiyet sorunu olmamış, olsaydı, yaklaşık 20 
yıldır yaşadığımız ve hâlâ nasıl halledebileceğimizi 
bile bilemediğimiz ama toplumu sürekli geren ve 
yoran müdahalelerin ürünü olan başörtüsü sorunu 
aslâ bir sorun olmayacaktı. Ancak bir türlü telaffuz 
edilmeyen nokta şurası: Sorun başörtüsü sorunu, 
başörtüsünün kamusa] alanda yasaklanması soru
nu değildir. Türkiye’nin asıl sorunu, Islâm’ın gö
rünür /  kamusal alanda temsilinin hâlâ gayr-ı 
meşrû olarak görülmesi sorunudur.

Vaziyet böyle gittiği sürece, yani Islâm’ın kamu
sal alanda varolması gayr-ı meşrû olarak görüldüğü 
sürece, Türkiye’de sistemin / statükonun tek gerçek 
siyâsî temsilcisi olan CHP hiçbir zaman tek başına 
iktidara gelemeyecektir. Nitekim, Türkiye’nin eko
nomik, toplumsal, siyasî ve kültürel krizlerle kıran 
kırana boğuştuğu bir zaman diliminde, laikliğin 
bayraktarlığını yapan sol partilerin sadece % 22 ci
varında oy alabilmeleri, laiklik retoriği ile toplu
mun önünü tıkayan, nefes almasını bile zorlaştıran, 
dinamizmini yok eden, entelektüel melekelerini 
dumura uğratan sistemin / statükonun tam anlamıy
la tıkandığının, Türkiye’nin ihtiyaçlarına cevap ve
remeyecek kadar analcronikleştiğinin en somut gös
tergelerinden biridir.

Türkiye’deki anakronik (zaman ve tarih dışına 
düşen) laiklik retoriği ve uygulaması, Türkiye’nin 
yaşadığı travmaları kat be kat artırmakta, Türki
ye’de yapay sorunlar ihdas ettirmekte, Türkiye’nin 
zengin tarihsel, kültürel, toplumsal dinamiklerini 
dinamitlemekte, ülkemizin geleceğe güvenle yürü
yebilmesini handiyse imkânsızlaştırmakta, tarih 
yapmış bir milletin varlığını sürdürebilmesini bile 
tehlikeye sokmakta ve bu durum Türkiye’nin iç ve 
dış politikada büyük zaaflar göstermesine yol aç
makta ve Türkiye’nin imkânlarını, dinamiklerini 
yaratıcı şekillerde kullanabilmesini muhal kılmak
tadır.

3 Kasım seçimlerinden AKP’nin zaferle çıkması, 
Türkiye’ye hiç haketmediği halde yaşatılan sorunla

rın ve bu sorunların yegâne nedeni, kaynağı ve so
rumlusu olan statükonun ve bu statükoyu sanki bu
lunmaz hint kumaşıymışçasına korumayı marifet sa
nan anakronik elitlerin sandıkta demokratik bir 
yolla protesto edilmesi anlamına geliyor.

Aslında bu protestonun mahiyetinin 1950’liler- 
den bu yana sürekli İslâmî bir nitelik kazandığına 
dikkat çekmek gerekiyor. AKP’nin 1970’lerde ve 
1980’lerde ortaya konan İslâmî söylem ve biriki- 
min kaçınılmaz sonucu olarak böylesine ezici bir 
çoğunlukla tek başına iktidara gelmesi tesadüfî de
ğildir. Çünkü 1990’lardan itibaren Türkiye’deki 
merkez sağdaki ve merkez soldaki tüm partiler, sis
teme entegre olmuşlar ve toplumun sorunlarından 
çok sistemin sorunlarını ve sistemin sorunlarının 
yol açtığı sorunları gündemlerine almışlar ve parti 
kimliğini böylelikle sistemle özdeşleştirerek tanım
lamış, politikalarını da sistemin boyun ağrılarını ek
sene alarak belirlemişlerdir. Bu yüzden bu partilerin 
hepsi de 3 Kasım seçimlerinden sonra silinip gitti
ler.

Artık şunu rahatlıkla söyleyebilecek sosyolojik 
verilere sahibiz: Türkiye’de Refah-AKP çizgisi dı
şında gerçek anlamda siyasî parti kalmadı. Bu çiz
ginin dışında çizgi olarak adlandırılmayı hakede- 
cek çizgi kalmadı çünkü: Partilerin hepsi statüko
ya eklemlendiler ve böylelikle hazin sonlarını ken- 

' di elleriyle hazırlamış oldular.
AKP’nin seçimlerden zaferle çıkan tek parti ol

masının temel nedeni, sistemde yaşanan tıkanma
dır. Laiklik hassasiyeti, 28 Şubat sürecinden bu ya
na ülkenin gerçek sorunlarının önüne geçmiş ve bu 
anakronik hassasiyet, Türkiye’yi ekonomik olarak 
da, siyasî olarak da, toplumsal olarak da, kültürel 
olarak da tam bir çıkmaz sokağın eşiğine getirip bı
rakmıştır. Başka bir deyişle, anakronik laiklik hassa
siyeti ve gardiyanlığı kelimenin en geniş anlamıyla 
“karın doyurmamı§>,; aksine toplumu tam bir açlı
ğın, sefaletin, çürümenin, çözülmenin ortasına iti- 
vermiştir.

Türkiye’de laiklik hassasiyetinin anormalleşme
sine 11 Eylül süreci tuz biber ekmiştir. Başka bir de
yişle, İslâm’ın, neo-pagan ve sektiler dünya sistemi
nin haksız hegemonyasına ve sömürüsüne küresel 
ölçekte direnme biçimleri geliştirmesi, küresel ak
törlerin, daha önceleri başarısız olduğunu ilan ettik
leri Türk laiklik modelini İslâm dünyasına örnek 
model olarak sunma garabeti ve gayretkeşliği içine 
girmelerine yol açmıştır: Batıklar, İslâm dünyasının

Ü m ran-A ralık '2002  23



GÜNDEM

direncini Müslüman toplumlarm İslâm’la ilişkileri' 
ni asgarî düzeye indireceği düşünülen bizim anakro 
nik laiklik modelimize mal bulmuş mağribi gibi sa- 
rılmaktan başka seçenekleri olmadığını görmüşler 
ve Türkiye’deki laik sistemin varlığını sürdürmesi' 
nin kendileri açısından hayatî önem taşıdığını açık' 
ça dile getirmekten çekinmemişlerdir. Örneğin A h 
manya’nın Dışişleri Bakam’yken Kalus Kinkel 1997 
Kasım’ında şöyle bir beyanatta bulunma gereği his- 
setmiştir: “Türkiye’nin önünde Atatürkçülük’ten 
başka bir seçenek bırakmamalıyız” . Yine Alman- 
ya Başbakanı Schröder, AKP Genel Başkanı Tayyip 
Erdoğan’ın Türkiye’ye A B üyeliği için müzakere ve
rilmesi amacıyla çıktığı Avrupa turunun Almanya 
ayağında bizzat Erdoğan’a, “Türkiye’de laikliğin 
hayatî önem taşıdığına” dikkat çekmekten kendi- 
sini alamamıştır.

Türkiye’nin laiklik dostları ve sevdalıları yalnız- 
ca Almanlar değil elbette. Amerikalıların Alman- 
lar’dan bu konuda hiç de geri kalır bir yanları olma
dığını söylemeye bile gerek yok. Örneğin ABD eski 
Başkanı Bili Clinton, bu yılın ortalarında Türki
ye’ye yaptığı bir iş gezisi sırasında ülkemizde verdiği 
bir konferansta açıkça şunları söylemiştir: “Türkiye 
mutlaka AB üyesi olmalıdır. Türkiye’nin Batı 
medeniyeti dışında başka bir oluşuma soyunması 
sözkonusu olmamalıdır.”

Görüldüğü gibi 11 Eylül süreciyle kesinleşen en 
temel gerçek, Türkiye’nin asla kendi haline bırakıl' 
mak istenmediği gerçeğidir. Neden peki? Şundan: 
Eğer Türkiye, kendi haline bırakılacak olursa, ister 
istemez kendine özgü bir yörünge oluşturmaya kah 
kışacaktır. Türkiye’nin kendine özgü bir yörünge 
oluşturmaya soyunması demek, ABD-İsrail’in bölge 
üzerindeki sömürü düzenlerinin ve mekanizmaları' 
nın ortadan kalkması ve A BD ’nin başını çektiği 
neo-pagaıı ve sekliler dünya düzeninin büyük sar
sıntı geçirmesi demektir.

O yüzden ABD, İslâm’ın küresel ve evrensel 
bir aktör olarak yeniden tarih sahnesine çıkması
nı önlemek amacıyla İslâm’ı protestanlaştırma proje- 
sini tüm İslâm dünyasında uygulamaya başlamıştır. 
AKP iktidarı, A BD ’nin bu projesini uygulaması 
için biçilmiş kaftan olarak görülmektedir.

Burada dikkat çekilmesi gereken en çarpıcı, ya
kıcı ve paradoksal nokta şudur: Bugüne kadar ABD 
ve çliğer Batı ülkeleri İslâm dünyasında laik ve tota
liter rejimleri ve aktörleri desteklemişler ve böyle
likle İslâm’ın etkinliğini, direncini kırmayı amaçla

mışlardı. Ancak gelinen noktada bu stratejinin ba
şarısız olduğu anlaşılmıştır.1

Şimdi benimsenen strateji, bu kez laik elitleri 
değil, İslâmcı elitleri, İslâm’ın protestanlaştırılma- 
sında aktif rol almaya zorlayan bir stratejidir. AKP, 
böylesi bir işlev göreceği düşüncesiyle ABD ve A B 
ülkeleri tarafından Refah gibi ürküntüyle karşılan
mamış, aksine, AKP’nin İslâm’ın laikleştirilmesi 
için biçilmiş kaftan olduğu sonucuna varılmıştır.

AKP, zorlu bir sınavla karşı karşıya: Kendisi
ne biçilen misyonu, zamanla püskürtmeyi başararak 
elde ettiği seçim zaferini Türkiye’nin zaferine dö
nüştürmeyi başarabilecek mi, başaramayacak mı?

Teorik olarak İslâm’ın protestanlaştırılması (si
yasi, toplumsal, kültürel alandan uzaklaştırılması ve 
bireysel bir inanç meselesine indirgenmesi, yani la
ikleştirilmesi) imkânsızdır. Böylesi bir şeyi başara
bilmek ancak İslâm’ın beş şartını (yani çeşitli siya
si, toplumsal, ekonomik boyutları olan namaz, hac, 
zekât, oruç gibi temel direklerini) ortadan kaldır
makla mümkün olabilir ancak. Böylesi bir şey, İs
lâm’ın inkârı ve yok edilmesi anlamına gelir. Ki, 
son kertede, hiçbir Müslüman, böylesi bir şeyi kabul 
etmeye yanaşmayacağı için, İslâm’ın protestanlaş- 
tırılabilmesi olmayacak bir şeydir.

Ancak bu proje son derece sinsi ve tehlikeli bir 
projedir. Sadece İslâm dünyasının değil, bütün bir 
dünyanın İslâm’ın herkesi özneleştirici, özgürleştiri
ci, kendileştirici, dayanışmacı, adalet, ahlâk, şahsi
yet ve asalet sahibi kılıcı barışçı mesajına şiddetle 
ihtiyaç hissettiği bir zaman diliminde AKP’nin böy- 
lesine iğrenç bir tuzağın taşeronluğuna soyunmaya
cağını umuyor ve bekliyorum. Çünkü İslâm’ın pro- 
testanlaştırılması, Türkiye’nin İslâm’la ilişkilerinin 
sıfırlanması, bu da Türkiye’nin zamanla tarih sah
nesinden çekilmesiyle sonuçlanacak bir şeydir.

Oysa AKP aracılığıyla Türkiye tarihî bir fırsat 
yakalamıştır: Böylelikle devletle toplum arasındaki 
gerilimin yatıştırılması, toplumsal ve kültürel dina
mikleri eksene alan bir toplumsal mutabakatın ger
çekleştirilmesi, Türkiye’nin kimlik krizinden kay
naklanan travmanın ve özgüven yitiminin aşılması 
ve Türkiye’nin orta ve uzun vadede yeni bir yörün
ge oluşturarak yeniden tarihî misyonunu üstlenmesi 
mümkün olabilir. Umarım, AKP, önüne konan 
tuzakları püskürtmeyi ve yakaladığı imkânı Tür
kiye’nin ve İslâm dünyasının yeniden güçlenerek, 
toparlanarak ayağa kalkmasının motoru olmayı 
başarır. a
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AK PARTİ İKTİDARI MI, 
SİYASAL FETRETİN SONU MU?

(Başkanlık Sistemi Değil - Çift Dereceli Seçim Sistemi)

NECMETTİN TURÎNAY

3 Kasım seçimleri ile Türkiye halkı, mübarek 
Ramazan ayma büyük bir huzur ile girme im
kânı bulurken; aynı şekilde ortaya koyduğu tek 

parti iktidarı ile de, mübarek Ramazanı çifte bayra
ma dönüştürmeyi bildi. Hiçbir şamataya ve taşkınlı-- 
ğa ihtiyaç da duymayarak, büyük bir sekînet içinde 
cereyan eden bu sürecin, milletimiz için hayırlı ol
masını temenni etmek durumundayız. G eride bırak- - 
tığımız seçimlerin ve ortaya konan millî iradenin ta
yin ettiği bu iktidarın anlamı ve önemi sadedinde, 
bir aydan beri neler yazılıp çizildiğini hepimiz biliyo
ruz. Burada dikkatimizi çekmesi gereken husus, he
men bütün toplumsal tabakaların, yıllardan beri 
içinde bocaladığı gerginlik ortamını geride bırakma
sı, âdeta milletçe hasretini çektiğimiz bir huzur orta
mının yeni baştan avdet etmeye yüz tutmasıdır.

Yılanın Başı ve Kuyruğu

Bu büyük sonuçtan kuşkusuz çıkarılması gereken 
derslerin yanı sıra; kimlerin ders çıkarması gerektiği 
hususu da aynı derecede önem arzetmektedir. Birin
cisi, Türk milletinin ortaya koyduğu bu tarihî duruş 
karşısında, millete rağmen ve onun tarihî misyonu 
ile ters düşmekten de ötede, bu misyonu tahrip et
mek sadedinde eylemli politikalar icra eden sınıf ve 
lobiler!.. İkincisi de, 1997'den beri Türk halkına ve 
onun değerlerine, gene bu halkın kendi uzviyetinden 
tezahür ettirdiği toplumsal kurumlara karşı açılan 
tahrip savaşlarından, bizatihi kendi halkından ümi
dini yitiren yerli bazı aydınlar!.. Bu halk adam olmaz, 
bu halka güvenilmez,, bu halk kimsenin arkasından 
gitmez diyerek kendini yalnızlaştıranlar!..

İşte bu iki sınıfın ikisinin birden, ortaya konan bu 
tarihî sonuç karşısında derin derin düşünmesi gerek

mektedir. Yani bu milleti açlığa mahkûm etmenin 
yanı sıra, onun mukaddesleri ile de oynamaya kalkı
şanlar ve aynı zamanda bu olumsuz sürece karşı mü
cadele ederken, mensubu bulunduğu milli topluma 
ilişkin derin itimat kaybına maruz kalanlarL

Ne yazık ki bu iki kesimin ikisinin birden kendi 
ulusal tabanlarını, ülkemizin ve halkımızın tarih

tim iyi okuyamadıkları anlaşılmaktadır. Birbirine ne 
kadar zıt düşerse düşsün bu sınıfların, Türkiye halkı
nın içtimâî şuuraltını ve siyasî veya toplumsal davra
nış geliştirme mekanizmalarını tanımak ve öğren
mek yolunda, ciddi bir mesaînin içine girmeleri icap 
etmektedir.

Şu günkü günde, geçirdiğimiz seçimlerin ortaya 
koyduğu bu sonuçlar karşısında, içlerine kan oturan 
azgın bazı muhalefet odaklarının, bizatihi kendini 
ağızlarına, kimlerin fermuar çektiğini de iyi düşün
meleri gerekmektedir. Hiç olmazsa bir müddet için, 
bizatihi kendilerini motive eden ve güdiımleyen 
mihraklar nezdinde, “açığa düştüklerinin hesabını

• yapmaları da faydadan hali değildir.

Tarihin Fetreti - Siyasi Sistemin Fetreti

Bu noktadan hareketle; içtimâî şuuraltının derinden 
derine evrilerek, aynı zamanda da tarihin bu anına 
tesadüf eden büyük bir kasılma ile, ihtiyacını duydu
ğu tek başına ve milli bir iktidar ürettiği gerçeğini 
kimsenin aklından çıkarmaması icap eder. Çünkü bu 
iktidar, geçirdiğimiz acılı bir dönemin, ekonomik ve 
tarihî büyük kayıpların sonunda çekilmiş bir yekûn 
çizgisi olduğu kadar, bu politikaların uygulayıcıları 
üzerinden cereyan eden büyük bir referandumdur ay
nı zamanda. Dolayısıyla bu seçimler yeni bir döne
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min başlangıcıdır ve topyeklin bir millet olarak: 
“Nerede kalmıştık?” sorusunun, milletin gündemine 
yeni baştan avdeti hadisesidir.

Yırdırım Beyazıt Han’ın, Ankara Savaşı'nda 
(1402) Timur’a esir düşmesinin neticesinde, Anado
lu’da ve Rumeli’de başlayan bölgesel Şehzade ikti
darları dönemine, tarihimizde biliyorsunuz “fetret 
devri” adı verilir. Fetret yani iktidarın parçalanması, 
aynı halkın kendi irade ve temayülünün hilâfına ay
rı ayrı öbeklere ayrıştırılması!..

Buna benzer acı bir tecrübe dönemini, Selçuklu 
iktidarının sona ermesi üzerine ortaya çıkan Anado
lu Beylikleri döneminde de yaşayan bu toprakların 
insanı, Osman Bey’den Yıldırım Bayazıt’a doğru uza
nan tarihî süreçte telafi edebilmiş; bir ve bir arada ol
manın yanı sıra, bu topraklar üzerindeki muhtelif ik
tidar odaklarını da tek’e indirerek, tarihî misyonunu 
icraya yeni baştan hazır hale gelebilmişti. İşte bu 
mutlu rüyanın, acı bir sonu olmuştu Ankara savaşı!.. 
Anadolu ve Rumeli yeni baştan iktidar parçalanma
larına kurban giderken, yönünü İstanbul’un fethine 
tevcih eden tarihî ve millî irade, ister istemez sekte
ye uğramak durumunda kalmıştı.

Hatırlayanlarınız kuşkusuz bulunacaktır: Bu de
virde millet olarak maruz bırakıldığımız “derin fet

ret” in çaresini yakalayan dehâ Çelebi Sultan M eh
met’tir. Gerçi, tarihin yorumunu büyük kahraman
larla yapmayı tercih edenlerin yaklaşımı böyle ol
makla beraber, aksini düşünenler de yok değildir. 
Türk halkının özellikle de bu topraklarda kazanılmış, 
derin ve tarihî tecrübelerin şevki tabiileri ile hareket 
eden Türk halkının, nihai tercihidir bu büyük sonu
cu hasıl eden!..

Siz nasıl düşünürseniz düşünün ve nasıl izah ede- 
reniz edin!.. 1987 referandumundan bu yana geçirdi
ğimiz koca bir 15 yılın ortaya koyduğu siyasi tecrübe
nin, hüsranın, kırılmış ümitlerin ve zayi edilmiş sa
manların arkasından ulaşıyoruz bu sonuca!.. Siyaset
teki parçalanmanın ne getirip ne götürdüğünü, han
gi büyük kayıplarla milleti ytizyüze bıraktığını yaşa
yarak, deneyerek vardığımız birnetice değil de nedir 
bu?

“Bölünük Ülke” Türkiye

Bu arada özellikle batılı ülkelerin uzman sınıflarının 
hazırladığı “Türkiye etüdleri”nde çok sık kullanılan 
bir tabiri unutmamak gerekmektedir: “Bölünük ül
k e Aynen Türkiye’de olduğu gibi, bazı güney 
Amerika ülkeleri için de kullanılmaktadır bu tabir.
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Bu tabirle kastedilen; kendi halkının değer yargı
ları ile ters düşmüş bir “iktidar eliti” tarafından yö
netilen ve baskı altında tutulan ülkeler olmaktadır. 
Yani istenildiği an manipüle edilmeye müsait ülke
ler!.. Zaten görünür görünmez bu iktidar elitleri; za
man zaman varlıklarını bir dış dayanışmaya muhtaç 
hissedebilmektedirler.

Onların temel politikaları; toplumun seçimler 
vasıtası ile üretebildiği siyasî, yani kendine ait bir 
iradenin zaaf içinde yüzmesi ve eğer mümkünse bu 
siyasî iradenin yamalı bohça manzarası arzetmesi- 
dir. İşte biz bu duruma “Türkiye’nin siyasi fetreti” 
adını veriyoruz. Milli iradenin parçalanması ile ula
şılabilen bu sonucun; tabiatiyle muhtelif zavallı si
yaset derebeyleri üreteceği de aşikardır. Dolayısıyla 
onlar da ayakta kalmanın yolunu ya “metbû oluşlar
da”; ya da iç dış bazı mihraklarla içine girdikleri giz- 
li-açık dayanışmalarda aramak durumunda kalmak
tadırlar.

Hangi açıdan değerlendirirseniz değerlendirin!.. 
İster kendi halkı ile değer farkıllaşması üreten ve bu
radan baskıcı yönetimlere başvuranlar sonucuna ula
şın; isterse de millî iradeyi parçalayarak acze düşüren 
ve siyaseti sürekli bir “fetret çaresizliğine” sürükle
yen sinsi ve kasdî canbazlıklara!.. Sonuç aynıdır. Bu 
tip ülke ve yönetimler sürekli kan kaybetmekten 
kurtulamamaktadır. Asla iki yakaları bir araya gel
memektedir. Ayrıca iç politika tartışmaları arasında, 
adeta kendilerini helâk etmektedir bu ülkeler. En 
canlı örneği de 1987, özellikle de 1991’den bu yana 
koalisyonlarla kendini helak eden Türkiye değil mi
dir?

Bu tür “bölünük ülkelere” demokrasi adı altında 
reva görülen bazı tuzakları da unutmamak icap eder. 
O ülkelerin millî bir irade ve kendini yönetecek sağ
lam bir iktidar ortaya çıkaramaması için, hemen her 
ülkede mevcut olan alt-kültür gruplarının ve farklı, 
etnik ve mezhep yapılarının ayrı ayrı siyasal hüvi
yetlere dönüştürülmek istenmesidir. Toplumu eklek
tik bir halitaya dönüştürürken, siyasal iradeyi de pa
ramparça bir hale sokma!.. Bu bakımdan seçimler 
öncesinde, barajların yüzde beşe inidiıilmesi gibi 
gayretlerin başka birmânâsının olduğunu mu sanı
yorsunuz? Kendi kendilerini bu tür tuzaklara kurban 
eden ülkelerin, nasıl kolayca destabilize edilebildik
leri malûm değil midir?

Bu tür mihrakların barajların indirilmesi husu
sundaki gerekçeleri de ayrıca bilinmektedir. Avrupa 
ülkelerinin hiç birisinde seçim barajları, bizdeki ka

dar yüksek değildir diyorlar ve arkasından da hemen 
ekliyorlar: Halkın temayüllerinin bütünüyle meclise 
yansıması ve de demokratik katılımın sağlanması ba
kımından vs.

Fakat unuttukları veya üzerini örttükleri önemli 
bir hususu, nasıl olur da gözden kaçırırız? O da, Av
rupa ülkelerinin hemen çoğunda “çift dereceli” ya da 
“dar bölgeli seçim” sisteminin geçerli olduğu gerçe
ğidir. Öyle değil mi? Dolayısıyla Türkiye’de de, der
hal çift dereceli seçim sistemine geçilmeli ve aynı 
seçim sistemi içinde, siyasi parti barajlarının il ba
zında ve ulusal bazda tamamen “sıfırlanması” yoluna 
gidilmelidir. Burada olduğu gibi, siyasal düzlemdeki 
açmazlarımıza hasbi olarak yaklaşıldığı takdirde, 
önümüzdeki her türlü engeli aşmamız hiç de zor ol
mayabilecektir diye düşünüyoruz.

Çift Dereceli Seçim mi, Başkanlık Sistemi mi?

Onun için Ak Parti iktidarının önümüzdeki zaman
lar içinde, Tayyip Bey’in siyasî yasağını kaldırmak ve 
daha bazı ihtiyaçlar yüzünden baş vuracağı “anayasa 
değişikliği” paketine seçim meselesini de dahil etme
si, Türkiye’nin iç istikrarının teminat altına alınma
sı bakımından mübrem bir ihtiyaç olarak duruyor 
karşımızda. Anayasada seçimlerin süresi dört yıla in
dirilirken, seçim sisteminin adı ve kısa-öz olarak 
muhtevası da anayasa maddesine yerleştirilebilmeli- 
dir. Bu yapılmalıdır ki, bundan böyle zayıf iktidarla
rın ve derin bazı güçlerin, iki de bir “seçim yasaları 
ile oynamak" imkanlarının önüne'geçilebilsin!.. Bu, 
şu demektir: 3 Kasım 2002 seçimlerinde olduğu gibi, 
bundan böyle yapılacak her seçimden, behemehal 
bir iktidar ortaya çıkmalı!.. Ta ki milletin iradesiyle 
ortaya çıkacak siyasî iktidarların icraata, yatırıma, 
ciddi ekonomik kararlara ve önemli bazı dış politika 
tercihlerine girişmek gücü hasıl olabilsin. Şu kararı 
alırsam iktidar elden gider korkuları aşılsın. Millî 
egemenliği seçilmiş iktidarlardan âdeta gasbedercesi- 
ne, sürekli boşluk dolduran ve devamlı inisiyatif ge
liştiren görünür görünmez sınıfların "hudud-ı aslile 
rine çekilmelerine fırsat ve imkân tanınsın. Tiirkiye- 
miz Menderes döneminde, 1965-71 Süleyman D e- 
mirel ve 1983-1991 Ozal dönemlerinde olduğu gibi; 
tek başına iktidar uygulamalarına yeni baştan avdet 
edebilsin. Böyle böyle, yüksek tempolu yeni kalkın
ma dönemlerini idrak edebilelim. Halkımız da kendi 
ülkesinde hür, kendi geleceğinden emin bir yaşama 
iklimine yeni baştan kavuşmak imkânını bulabilsin.

Ü m ran-A ralık  •2002 27



GÜNDEM

Hatırlamalı ki, siyasetin parçalanmış yapısı için- 
de koalisyonlardan helâk olan bu ülke, maruz kaldı- 
ğı bin bir açmazı telafi edebilmek sadedinde “Baş
kanlık” veya “yarı başkanlık” sistemine dahi razı ol
mak üzere idi. Politikadan, dolayısıyla da mevcut si
yasi parti sisteminden ümidini yitiren bir milletin ve 
vicdanı kan ağlayan ilim ve fikir çevrelerinin ulaştı
ğı bir çaresizlik girdabından başka nedir Başkanlık 
sistemi? Ayrıca büsbütün karşı olduğumuz için ileri 
sürmüyoruz bu hükümleri. Ama siyasal sisteme yöne
lik derin ümit kayıpları sonucunda, bu tür tercihlere 
ulaşıldığını da bir yere kaydetmek gerekir.

Onun için salim bir kafa ile düşünerek, ülke ve re
jim olarak bizi nereye götüreceğini iyi hesap etmedi
ğimiz mübhem bazı denemelere girişmek yerine; AK 
Parti iktidarının sorunun çözümü ile kendini mesül 
addetmesi ve “çift dereceli seçim sistemini” somut 
bir anayasa maddesi haline dönüştürmesi, daha kolay 
ve risksiz bir seçenek olarak duruyor karşımızda.

Ayrıca böyle bir değişiklik denemesine iktidarın 
son yıllarında değil de, genel seçimlere hayli uzun 
yılların bulunduğu şu aşamada baş vurulması iktiza 
etmektedir. Hem de, ilk anayasa değişikliği paketi ile 
birlikte!..

İnşaallah Ak Parti’nin kendine ve millete böyle 
kalıcı bir armağanı olur da, Türkiye birkaç kere veya 
üstüste, tek başına iktidar uygulamalarına şahit olur. 
Unutmayalım ki bunun mânâsı, Türk milletinin 
Menderes, Demirel ve Turgut Ozal iktidarlarını bir
biri peşi sıra yaşaması demektir.

Acıları Bölelim Fakat 
Asla İktidarı Parçalamayalım

Zira bir birinden farklı zamanlara denk düşen bu üç 
iktidar döneminde yaptı, Türkiye asıl kalkınmasını!.. 
Ticaretin gelişmesi, yatırımların artması, kalkınma
nın millî bir politikaya dönüşmesi, milletin eğitim se
viyesinin yükseltilmesiden tutun da daha nerelere ka
dar!.. İşte Türk halkının uzun fakat acı tecrübeler so
nunda keşfedebildiği mühim sonuç budur. Türk halkı
nın İçtimaî ve siyasî insiyaklarının tayin ettiği bu so
nucun değerini; yönetici elitlerin ve çeşitli anayasal 
kuruluşlarının da iyi değerlendirmesi icap etmek
tedir. Çünkü etnik ve mezhep dürtüleri ile halkı bir
birinden ayrıştırılan ve millî kuvvetleri birbiri ile 
vuruşturula vuruşturula, yıllardan beri kedi kendini 
helâk eden bir ülke olup çıkmıştık. Mevhûm bir irtica 
paranoyası adı altında millî kaynaklarımızın heba

edildiği yetmezmiş gibi, bankalarımızın aşikâre hor- 
tumlandığını ve buna karşılık da, acziyeti üstlerinden 
akan yamalı bohça lcoalisyanların elsiz ayaksız bu 
manzarayı seyre daldıklarını, hiç birşey yapamadık
larını millet gördü ve bunun bir çaresini düşündü. 3 
Kasım 2002 seçimlerini böyle okumak gerekmez mi?

İşte apaçık görüyoruz: Seçim sürecinde T ayyip 
Erdoğan’a revâ görülen muameleleri Türk milleti 
haklı bulmadı. Haklı bulmamak bir tarafa; T  ayyip 
Erdoğan’a yapılan isnadları milletimiz kendisine 
yöneltilmiş bir tehdit olarak okudu ve algıladı. Ay
rıca ne kadar acıdır? Siyasî partiler dışındaki bazı 
odakların, kendi halkı ile düştüğü bu derin ve tarihî 
tezat, Türk milletinin şuur altından çıkmayacak bir 
“iç yarası” olarak devamlı kanayıp duracak gözükü 
yor. Zira rahmetli Adnan M enderes’i asanların 
maruz kaldığı ebedî kınamaları kim unutabilir? 
Onun için makul bir sürenin sonunda, Tayyip Bey’in 
önündeki siyasî yasağın kavgasız-gürültüsüz kal
dırılarak, Türk toplumunun ruhunda yer etmiş derin 
bir ukdenin halli yoluna behemal gitmek gerekir.

Çünkü iki bloklu dünyanın sona erdiği yıllardan, 
ya da bizim için önemli olan Körfez Saua^ı’ndan bu 
yana iç çekişmeler, toplumsal destabilizasyonlar ve 
şehzade kavgalarını andıran iktidar iniş-çıkışların- 
dan iyice bîzâr olmuştuk. Hiç olmazsa tarihin bu 
aşamasından itibaren, “Bölünük ülke” görüntülerini 
geride bırakarak; icra, yasama ve hukuk kuram
larının birbiriyle uyumlu çalışabilecekleri yeni bir 
döneme girmiş olalım. Millî kuvvetlerin birbiriyle 
bağımsız çalışmasından, Türk milletinin herhangi 
bir şikâyeti kuşkusuz bulunmamaktadır. Ne var ki 
zaman zaman şahidi olduğumuz çelişik ve birbirini 
markaj altında tutmayı amaçlayan gerilim poli
tikaları zamanlarında, milletimiz derin bir hüsrana 
kapılmakta ve talihinden şikâyetlere kalkışarak 
“derdini ummana dökmek" durumunda kalabilmek
tedir. İşte son seçimlerin bir mânâsı da “ummana 
döküle döküle biriken bu ah u figanın”, toplu hal
de, Ak Parti havuzuna dökülmesi değil de nedir?

Neredeyse bütün mahalle aralarının kendini 
sahipsiz hissederek, önüne gelene el avuç açan 
“fukara ve gureba” ile dopdolu hale geldiği bir ül
kede, göklere açılan bunca elin müstecab olacak 
yakarışları da bulunmayacak mıydı sanıyorduk? İşte 
yıllardan beri, hepimizin gözleri önünde bir tufana 
dönüşen bu ıztırab ve çaresizlik seli, pusulanın sürek
li kuzeyi gösteren ibresi gibi, halkı bu noktalara 
taşıyıp getirmiş oldu. a
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K ıbrıs, Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihi ve dış 
politikası içinde 40 küsür yıldır çözülmeye 
uğraşılan bir davadır. Kıbrıs sorunu Türkiye 

Cumhuriyetinin dış ilişkilerini şekilendirmiş ve dış 
politikaya en az 25 yıldır damgasını vurmuş olan bir 
olaydır.

Osmanlı imparatorluğuna 1571’de katılan Kıbrıs,
4 asrı aşkın bir dönem kesintisiz şekilde bir Türk ada- 
sı olarak kalmıştır. Ada Osmanlılara Italyanlardan 
geçmiştir. Sıkça duyulan "Yunan adası" lafı ise ge- 
nelde Yunanlıların propagandasıdır. Kıbrısta Rum 
nufusu ancak ikinci Dünya Savaşından sonra artmış- 
tır.

Kıbrıs adası Osmanlı imparatorluğu yıkılıncaya 
kadar Türklerin elinde kalmış ve ancak Kırım Sava
şı sırasında Osmanlıya Kırım savaşında yardım sözü 
veren İngiltere’ye "adanın geçici kullanım hakkı" 
verilmiştir. Osmanlının Birinci Dünya Savaşında 
çökmesinden sonra savaşın galiplerinden, Ingiltere, 
adanın tümüne el koymuş ve 1960'lara kadar da ada
yı idare etmiştir. Daha sonra, Adada 2 önemli askeri 
üsse sahip olmak kaydı ile idareyi, iki ayrı halktan 
oluşan Kıbrıs Cumhuriyetine devretmiştir. Bununla 
birlikte İngiltere, bu dönemlerde ve daha sonra, Kıb
rıs’la ilgili olarak yapılan tüm uluslararası anlaşma
larda taraf olmuş,Türkiye ve Yunanistan’ın yanı sıra 
"garantör devlet" olarak siyasi anlaşmalara imza at
mıştır. Kıbrıs üstünde ki siyasi ilgisini bu güne kadar 
devam ettirmektedir. Mesela, en son Birleşmiş Mil
letlerce hazırlanan ve "Annan Planı" diye bilinen 
plan, bir İngiliz tarafından kaleme alınmıştır.

Siyasi arenada güçlü olmak isteyen devletler 
mutlaka kendilerine bir etki alanı yaratır ve bunu sü
rekli genişletmeye çalışırlar. Politik etkilerini arttır
mak için de önemli gördükleri her coğrafyada kont
rollerini devam ettirmeye gayret ederler. Bu metod- 
ları Batılı devletler, kendileri devamlı uyguladıkları

halde, sıra başka devletlere gelince farklı tavsiyeler
de bulunmaktadırlar. Mesela, Kıbrıs’ın Türkiye için 
ne kadar stratejik bir önemi haiz olduğunu bildikleri 
halde sırf Kıbrıs’ı bir bütün olarak Avrupa Birliği’ne 
alabilmek için, Türkiye’den ve Türklerden sürekli 
taviz istemekte, fedakarlık yapmaya teşvik etmekte 
ve psikolojik baskı uygulamaktadırlar. Türkiye'ye 
sadece 45  mil uzaklıktaki bu adanın Yunanlaşma
sına çalışmakta vebunu da "barış gayretleri" çer- 
çevesinde gizlemektedirler.

Kıbrıs için öne sürülen Yeni Plan ve teklif edi
len eylemleri gözden geçirilirken, bu konuda "acele 
heyecana kapılıp, herşeyi çok olumlu zannetme- 
nin" hiç de anlamı yoktur. Doğru teşhis için, geliş
meleri ve tekifleri tarihi perspektif içinde değerlen
dirmek ve olayların bağlantılarını gözden kaçırma
mak gerekmektedir.

Türk halkı, 1950'lerde "Kıbrıs'ta ya taksim, ya 
ölüm" sloganı ile Türk iç siyasetine oturan bu olay
ların gelişimini bugüne kadar günü gününe yaşamış 
ve etkilenmiştir. Adada Rumların 1963'te gerçekleş
tirdiği "kanlı Noel" olaylar ile Türklere açıkça bir 
jenosid yani soykırımı uygulanmıştır. Ancak dış güç
lerin devreye girip, Türklere mani olması ile 1963 ve 
1967 olayları sırasında Türkler, adaya askeri müda
halede bulunmamışlardır.

Türkler tolerans gösterip, Kıbrıs Türlcleri de aza 
kanaat ettikçe, Rum tarafının soykırımı faaliyetleri, 
mesken tecavüzleri, toprak işgalleri, insanları göçe 
zorlamaları artarak devam etmiştir. Bu arada, tüm 
diplomatik girişimler de sonuçsuz kalmıştır. Adadaki 
bu fiziki ve hukuki baskıların yanı sıra, bir de Ana
yasal açıdan girişimler başlatılmış ve bunu için 1963 
yılında Rumlar tarafından, Kıbrıs Anayasası için 13 
maddelik bir değişiklik hazırlanmıştır. Bu maddeler
le, Türklerin durumunu eşit olmaktan çıkartıp 
haklarını daha da kısıtlıyan ve onları azınlık hali
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ne getirmeyi hedefleyen bu Anayasal değişiklikleri 
Türk tarafı kabul etmemiş ve yıllarca sürecek bir di
renişe geçmiştir.

1973'te Yunanistan’da idareye el koyan Cunta 
idaresi sırasında ve onların da destek ve teşviki ile 
Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıs adasında bir askeri darbe ger
çekleştirmiş ve Cumhurbaşkanı Makarios'u devire
rek, 1960’da kurulmuş olan Kıbrıs Cumhuriyetini so
na erdirmişlerdir. Bu darbenin ana hedefi Kıbrıs ile 
Yunanistan arasında bir enosis, yani birleşme, bü
tünleşme gerçekleştirmek olmuştur. Bütün bu soykı
rımı, toprak işgali ve darbe girişimi Kıbrıs Türkleri
nin ve Türkiye’nin direnişi ile karşılaşmıştır. Sayıca 
az olan Kıbrıs Türkleri büyük kayıplar vermiştir. 
Türkiye bütün diplomatik girişimler tüketildikten 
sonra, uluslararası anlaşmaların gereği ve bir "garan
tör devlet" sıfatı ile, Yunanistan ve İngiltere’yi de 
görev başına çağırarak cesur bir adım atmış ve 1974 
Kıbrıs Barış Harekatını gerçekleştirmiştir. Bu hare
kat ile kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu 
yıl 28 yaşma girmiştir. Bu süre zarfında adada barış 
hakim olmuştur. Diğer taraftan, tüm olayların mü
sebbibi kendileri olmasına rağmen sonuçta hedefle
rine varamayan Güney Kıbrıs Rumları, kendilerini 
Kıbrıs Cumhuriyetinin tek temsilcisi olarak lanse 
etmeye devam etmiş, gerek Avrupa’dan ve gerekse 
çeşitli uluslararası örgütlerden gelen yardımların tü
münü sadece kendi taraflarında kullanmışlardır. Bu 
konuda, Birleşmiş Milletlerde ki görüşmeler sırasın
da, Türk Hükümetinin yapmış olduğu teknik bir ha
ta, Rumlara bu imkanı kolaylaştırmıştır.

Şimdi de, AB müzakereleri için tarih bekleyen 
Türkiye'nin içinde bulunduğu psikolojik ortam ile,

ekonomik krizin Türkiye’
de yarattığı bunalımdan 
kurtulma isteğinin çok te
sirli olduğu bu dönemde, 
dışardan' birçok kimse, 
Kıbrıs için çözümün za
manının şimdi olduğuna 
inanmakta ve Türkleri de 
buna ikna etmeye çalış
maktadırlar.

Birleşmiş Milletler ta
rafından "Annan Planı” 
adı altında hazırlatılan fa
kat içi tehlikeli tuzaklarla 
dolu olan bu yeni projeyi 
"yapıcı bir çözüm planı" 
olarak takdim etmektedir
ler. Bu sebeple, Türkiye- 

nin her zamankinden daha dikkatli ve tetikte olma
sı şarttır. Acelecilik veya işgüzarlık sadece Türkiye- 
nin kaybı ile sonuçlanabilir ki, buna da izin verilme
melidir.

Buraya kadar anlatılanlar, yeni Annan Planı’nın 
doğru anlaşılması, ve içindeki gizli tuzakların götü- 
lerbilmesi için faydalı olacaktır. Zira tarihi perspek
tif ve daha önceki gelişmeler ve hedefler bilinmez 
ise, bu yeni planın ne anlama geldiği ve aslında "ne 
kadar eski bir plan olduğunun" da anlaşılamaz.

Önemli Ayrıntılar

1- Alman istihbarata göre bu planın çerçeve ve çatı
sı İngiliz Lord Haney tarafından tasarlanmış, eylem 
planı ve anlaşmanın bağlayıcı unsurları gayet diplo
matik, klasik ve zor bir İngilizce ile hazırlanıp, for
müle edilmiştir. Sonra, bu plan bir İsviçreli hukukçu 
tarafından kaleme alınmıştır.

AB ülkeleri ile yakın teşrik-i mesai içinde bulu
nan Rum tarafının teklif ve istekleri doğrultusunda 
çok ustaca bir uslüp ile hazırlanmış, zor bir İngilizce 
ve ağır bir hukuk dili ile kaleme alınmış bir rapor ve
ya tekliftir.

Yüzeyde son derece olumlu, yapıcı, hatta eşitlikçi 
görünmesine rağmen, dikkatle okunduğunda son'de- 
rece tehlikeli tuzaklarla donatılmış olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Dokümanda, başta verilmiş gibi görü
nen tüm haklar sonra tek, tek geri alınarak bloke 
edilmektedir.

2- ilk defa ortalıkta bir "Belçika modeli" lafı do
laştırılmış fakat bu modelin hiçbir şekli ile Kıbrıs 
şartlarına uyuşmadığı anlaşılınca teklif, hemen bir
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değişiklikle, daha çok "İs- 
viçre kanton modeline" 
dönüş t ür ii lmüştür.

Ne varki, ülkemizde 
olayları tam takip etmeyen 
veya kavramayan herkes 
bu konuda konuşmaya, ya- 
zıp çizmeye başlamış ve or
tada bir düşünce kaosu ya- 
ratılmışdır. Bunu yapar
ken, Kıbrıs davası için ne 
kadar zararlı bir durum
yarattıklarını bile fark et
memişlerdir.

3- Kelimelerin yüzey
sel ifadeleri birçok kişi için 
yanıltıcı olabilmektedir.
Bu yüzeysel intihaya al
danmadan, plan metni, mana ve bütünlük içinde ele 
alındığında, güzel görünen bu ifadelerin Türk tarafı 
için ne kadar vahim sonuçlar doğurabileceği ortaya 
çıkmaktadır. Bu durumu anlayamayan* kavrayama
yan birçok kişi ise, "aman böyle güzel bir fırsatı ka
çırmayalım ve AB trenine yetişelim" havasına gir
mişlerdir. Bu çok yalnış ve tehlikeli bir tutumdur.

Türk Tarafının Hedefleri ve İstekleri

Türk tarafı 28 yıldır, hatta 1960 esas alınırsa, 42 yıl
dır bazı prensipler üstünde titizlikle durmaktadır, 
çünkü bunlar hayati önemi olan noktalardır. Bu 
esaslar, olayların verdiği dersler sonucunda öğrenil
miş kalıcı esaslardır. Korunması gereken hususlar 
şunlardır:
1- Türk kesiminin tam egemenliği
2- Adada, iki taraflılığın devamı
3- Taraflar arasında siyasi eşitlik ilkesinin uygulan- 

, ması
4- Taraflar arasında mal-miilk değişiminin adil ola
rak tamamlanması, verilecek tazminatlarla hakların 
eşitlenmesi
5- Etkili garantörlük hakkının devamı, yani Türki
ye’nin güçlü bir garantör devlet olarak kalması
6- Kıbrıs’ta iki kurucu halk ve devletin varlığının ka
bulü
1- Bu şartlarda, mümkün ise yeni bir Ortaklık Dev
letinin oluşturulması, olmazsa, iki ayrı bölgeli yaşa
mın devamı.

Bunlar taviz kabul etmez esaslar olup, Türk ta
rafının varlığının ve hayatiyetinin idamesi için şart 
olan hususlardır.

Annan Plan'mm Getirmek İstedikleri
• ve Gerçek Hedefleri

Türk basınında Annan Planı diye bilinen bu çalış
ma, bunu hazırlıyanlar tarafından "plan" olarak 
isimlendirilmemektedir, çünkü Birleşmiş Milletlerin 
herhangi bir ülkeye, herhangi bir planı empoze etme 
hakkı yoktur. Dolayısı ile bu çalışmadan, iyi niyet 
misyonu içinde hazırlanan, "Annan'm yeni dokü
manı" olarak bahsetmektedirler. Bu çalışına ile bel
li başlı hedefler gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. 
Yıllarca müzakerelerle veya zorlamalarla elde edile
meyen sonuçlar, yumuşak vuruşla, belli etmeden, 
üstün hukuk ve lisan tekniği kullanılarak kabul etti
rilmeye çalışılmaktadır. Bu hususlar aşşağıda belir
tilmiştir:

1- Kıbrıs Cumhuriyetinin hâlâ yaşadığını ulus
lararası bir anlaşma ile belgelemek. Burada 
KKTC'nin varlığı kabul edilmemekte ve 1960 ön
cesi durumun devam ettiği kabul olunmaktadır. 
Metnin hiçbir yerinde eski Cumhuriyetin devrildiği, 
sona erdiği veya iki bölgeli kuruluşların olduğundan 
bahsedilmemektedir. KKTC'nin tek bir defa adı geç
memektedir. Bu kasıtlı bir uygulamadır.

Bu metnin kabulü ile Rumların kendileri tarafın
dan 40 yıl önce yıkılan Kıbrıs Cumhuriyeti konusu 
da tamamen hasıraltı edilmiş olmaktadır.

2- Kıbrıs’ta bulunan Türk tarafından ısrarla "par
ça devlet " anlamına gelen bir ifade ile bahsedilmek
te ve "Kurucu devlet" ifadesi kaldırılmakta ve "or
taklık " ifadesine yer verilmektedir. Böylece adadaki 
varlığın hukuki meşruiyeti, hazırlanan bu kuruluş
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anlaşmasına ve ileride yapılacak olan Kıbrıs Ana
yasasına dayandırılmak istenmektedir. Bu Anayasa 
da halk oylaması ile kabul edilecektir. Bu yeni Kıbrıs 
Anayasası, Rumlarca 1963’te hazırlanmış olan 13 
değişiklik maddesinin tümünü içinde ihtiva etmek- 
tedir. Dolayısı ile bu Anayasanın yürürlüğe girmesi 
ile Türkler otomatikman 1963 öncesindeki durumla- 
rina geri döndürülmektedirler.

Geçmişteki olay ve çalışmaları tam olarak bilme
yenler için bu Annan Planı yeni bir girişim ve fikir 
gibi görünebilir, halbuki esasta bu olay, eski bir ça
lışmanın, yeni bir ifade ve paketle, dolaylı olarak 
kabul ettirilmeye çalışılmasından ibarettir.

Bunun kabulü halinde İsviçre’nin kantonal yapı
sına benzer bir durum ortaya çıkmakla beraber, Kıb
rıs’ta, daha kısıtlanmış bir kanton yaşamı öngörül
mektedir. Her ne kadar bu durum, "Lokal egemen
li!c" diye tanımlanıyor ve kulağa hoş geliyorsa da, bu 
sistem içinde KKTC vatandaşlarının durumu bugün
kü Kosova'nın durumundan daha kötü bir hale geti
rilmek istenmektedir. Hiç olmazsa, Kosova’nın iste
diği zaman ayrılmayı talep etme hakkı vardır, oysa ki 
Kıbrıs’ta Türk kısmının asla böyle bir hakkı olmaya
cak ve onlara böyle birşey tanınmayacaktır.

3- Kopenhag zirvesine yetişmek üzere hazırlanmış 
olan bu çerçeve maalesef içi boş bir çerçevedir. Rum 
tarafı bunu derhal kabul etmiştir. Türk tarafına da 
"ya kabul eder ve birlikte içini doldururuz, ya da bu fır
satı ebediyen kaybedersiniz ve yıllarca uğraşırsınız" gibi
sinden mesajlar verilmekte ve baskı yapılmaktadır.

Annan Planı, AB ülkelerinin ve Rumların mu- 
taabakatı ile hazırlanmış olup, çok teknik ve sofisti
ke bir İngilizce ile kaleme alınmıştır. İçine çok zeki
ce tuzaklar yerleştirilmiştir. Türkiye bunu kabul 
ederse, bilmeden, anlamadan pekçok kazanılmış 
hakkından vazgeçmek durumunda bırakılacaktır.

4- Bu planın kabulü gerçekleşirse AB, bir taşla 
iki, üç kuş vurmuş olacaktır. Mesela:

a- Kıbrıs’ın sorunsuz bir şekilde AB'ye girmesi 
sağlayacaktır.

b- KKTC yani Türk tarafı Kıbrıs’ın Avrupa’ya 
katılma istek ve başvurusuna taraf olmamıştır. Dola- 
yısı ile ortada hukuki bir boşluk mevcuttur. Yani 
AB'nin hukuki mesnedi zayıftır. Bu yeni plan kabul 
edildiği takdirde bu boşluk telafi edilmiş ve Türkler 
de başvurmuş sayılacaklardır. Böylece AB'nin eli 
■ güçlenecek ve Kıbrıs’ın kabulü kolaylaşacaktır.

5- Bu plan kabul edilirse, şu ana kadar etkisinden 
kurtulmak için hukuki bir yol bulamadıkları "garan
tör devlet olayı" da halledilmiş olacaktır. Eski anlaş
maya göre, "Türkiye ve Yunanistan’ın katılmadığı

hiçbir uluslararası kuruluşa, garantileri altında bu
lunan Kıbrıs’ın parçaları da alınamaz" prensibi boy- 
lece delinmiş, garantörlük sulandırılmış ve yeni bir 
fiili ve hukuki durum yaratılmış olacaktır. Dolaylı 
şekilde Türkiye’nin icazeti alınmış ve Türkiye’nin 
elinden bu çok önemli koz kapılıp, kopartılacalctır.

Tuzaklar ve Muhtemel Kayıplar

1- Bu plan veya çerçeve teklif kabul edildiği takdirde:
- Eşit Qüç olma mefhumu ortadan kalkmış olacak
tır,
- Ortak Kurucu devlet statüsü ebediyyen kaybola
caktır,
- Ortak Halklar statüsü ebediyyen yok edilmiş ola
caktır,
- Kurucu Devlet yok olmuş, yerine Parça Devlet 
kavramı ikame edilmiş olacaktır.
2- Türkiyenin garantörlük hakkı "mutantes kuralı
na" göre işlemeye başlıyacaktır; yani değişen koşul
lara göre uyarlanacak yeni uygulamaların yürürlü
ğe konması. Bu son derece tehlikeli bir durumdur. 
Tam 25 yıldır zaten bunu yapmaya çalışmaktadırlar. 
Bu durumu kabul etmek, kendi elimizle bileklerimizi 
kesmek gibi bir şeydir. Bu önemli noktayı kurnazlık
la, teknik kelimelerle, kendi elimizle bize yaptırmaya 
çalışmaktadırlar.
3- Kurulacak yeni federatif sistemde yetki paylaşımı 
esas alınmıştır ama bu çok sınırlı bir uygulamadır. 
Devlet başkanlığı ve tüm dairelerde 1/3 oranı uygulana
caktır denmektedir. Bunun şu anda lci nufus durumu
na tekabül ettiği söylenmektedir. Lâkin metnin daha 
sonraki kısımlarında " g ö ç  ve serbest yerleşim planı"  

içinde ilk 3 yılda, Türk nüfusunun sadece %1 oranın
da ve daha sonra da 1/3 oranında Rum nüfusunun 
Kuzey bölgelere yani Türklerin arasına yerleşmesi, 
yerleştirilmesi planlanmaktadır. Yapılan hesaba gö
re 20 yıl içinde Türkler çok küçük bir azınlığa indiri
lecektir. Bu tedrici bir asimilasyon ve yok ediştir.

Kısacası, 1 9 7 4 fte kazanılan tüm hakların kay
bedilmesi, zararların fazlası ile, faizi ile ve en kü
çültücü tarzda Türklere ve Türkiye'ye ödedettiril- 
mesi anlamına gelmektedir.
4- Yeni planda, Türklere sözde veto hakkı tanınmak
tadır. Her kurumda belirlenen orantıya göre (4 Rum
2 Türk oranı) hakim olacaktır. Herhangi bir oylama
da 1 Türk diğerlerine katılırsa tüm denge diğer taraf 
için işleyecektir. Bugünün şartları içinde bile kabul 
edilebilir bir durum değildir. Mesela Kıbrıs Türkleri 
arasında çeşitli inanç ve eğilimde olanlar mevcuttur. 
Neye göre karar verecekleri pek kestirilemez. Bazısı,
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ideolojik (komünist) sebeplerle, kimisi kendi çıkar
larına daha iyi hizmet edeceği düşüncesi ile, kimisi 
de para veya iş çıkarlarına tamah ederek, Rum tarafı 
ile işbirliği yapabilmeleri mümkündür.

Hatta, bugün bile,"şayet Rum kesimi AB'ye gi
rerse ben de faydalanayım" düşüncesini taşıyan ba
zı kişilerin gizlice Rum pasaportu aldığı gelen istih
barat bilgileri içindedir. Yarının değişen şartları için
de ve TC 'nin zayıflatılmış garantörlük durumunda, 
bazı Türk kökenlilerin Rumlarla birlik olup, hareket 
etmeyeceklerini kim garanti edebilir? Türkiye bütün 
olasılıkları hesap etmek durumundadır. Ortada kay
bolacak olan sadece Kıbrıs değil, Türkiye'nin gü
venliğini son derece yakından ilgilendiren durum
lardır.
5- Plan çerçevesinde, Türk tarafına geçip yerleşmeye 
başlayan Rumlar, ellerindeki güçlü mali imkanlarla, 
birçok fakir Türkten toprak ve emlak alabilecekler
dir. Bu uygulama, aynen Filistin’de yıllarca Yahudi- 
lerin Arap topraklarını satın almaları gibi bir uygula
ma başlatılmış olacaktır. Gerisinin ne olacağını an
lamak için, bugünkü Filistin topraklarına bakmak 
yeterlidir.
6- Bu anlaşma kabul olunursa, KKTC'nin şu anda ki 
topraklarının en az 1/5'i Rumlara terk edilecektir. 
Rumlar tarafından istenen bu bölgeler hem su açı
sından, hem ziraat açısından ve hem de turizm açı
sından en verimli ve gözde olan yerlerdir. Bu yerle
rin elden çıkması, Türkler için ana arterlerin kesil
mesi gibi bir durumdur.
7- Sunulan A ve B haritalarının her ikisi de tehlike
lidir. Adeta alay edercesine veya aldatırcasma "iki
sinden hangisini istersiniz" denmektedir. Her ikisi
nin de kabul edilir tarafı yoktur. Tabii, buna karşın, 
Türk tarafının da bunlardan birini kabul etmesi gibi 
bir zorunluluğu yoktur.

Diğer taraftan, Türklere adeta, "aba altında sopa 
göstererek", psikolojik baskı yaparak, aceleye getir
mek istemektedirler. Bu arada Türkleri ikna edebil
mek için önlerine hiç de gerçekçi olmayan bir 
"AB'ye giriş sözü" gibi, ne manaya geldiği belli ol
mayan bir vaat sallandırılmaktadır.
8- Yıllar önce, Türkiye’den gelen ve Kıbrıs’a yerle
şenler göçmenlerin de geri gönderilmesi bu planda 
öngörülmektedir. Boşalan yerler Rum göçmenlerin 
yerleşimine açık olacaktır.

Kısacası, Bcm§ Harekatı ile alman ve elde edi
len herşey kaybedilecek ve Barış Harekatı Yenilgi
si Türklere böyle ödettirilecektir. Tek hedef olan 
Enosis de AB genişleme operasyonu içinde gerçek
leştirilecektir.

Yunanlılar emellerini her zaman olduğu gibi bü
yük bir ustalıkla Avrupaiılara yaptırmayı planlamak
tadırlar. Türklerin şehit kanı ile kazandıkları herşe- 
yi, masa başında onlardan almanın hesabını yapmak
tadırlar. Bu tuzaklara düşmememiz ve çok akıllıca 
bir şekilde bu krizden sıyrılmamız şarttır.

Şu Anda Yapılabilecek Muhtemel Hatalar

1- Bütün olarak, olayları incelenmeden, bu planı 
"önümüze çıkan-en iyi fırsat" kabul etmek,
2- Kıbrıs olayını, ne olacağı beli olmayan AB üyeli
ğine bağlamak;
3- AB üyeliğinin ekonomik şartları yanı sıra siyasi 
mecburiyetleri, entegrasyonun getireceği sosyal ve 
kültürel güçlükler hiç kale almadan gözü kara bir şe
kilde istemek;
4- AB üyeliği için herşeyi fedaya hazır olduğumuz in
tibaını vermek;
5- Doğru dürüst anlamadan, süslü kelimelerine ka
nıp, Annan Planını benimsemek;
6- Belçika modeli gibi planlardan bahsetmek ve
Türk devletinin pazarlık gücünü sıkıntıya sokmak;__
7-Tiirkiye üstünde oynanmak istenen oyunların bir
biri ile olan irtibatlarına, gizli veya açık taraflarına 
bakmadan karar vermek;
8- Acelecilik yaparak, iş halledeyim derken davayı 
kaybetmek;
9- Lüzumsuz konuşmlar yaparak, kafa karıştırmak ve 
kaos yaratmak.

Gerek, bazı medya mensublarının ifadeleri, veya 
emekli ve hastanede yatan paşaların zamanlaması 
hiç de doğru olmayan ve T C  hükümetini sıkıntıya 
sokacak konuşmaları ve bazı işadamlarının işgüzarca 
yaptıkları ve hakikatle bağdaşmayan gereksiz beyan
ları biran önce durdurulmalıdır.

Kıbrıs konusu, bu konuyu bilen uzmanların da 
yardımı ile çok dikkatli ve akılcı bir şekilde çözülme
li, gerekli makamlarca ele alınmalıdır. Bu olay, herke
sin bol keseden konuşacağı, aklına estiği tarzda bir po
litika yürüteceği veya "bir de şunu deneyelim" diyerek 
yaz-boz tahtasına çevireceği bir durum değildir. Zira, 
bir kere bozuldu mu, düzeltilmesinin pek imkanı yok
tur. Dünyanın hiçbir yerinde de önemli dış politika 
konuları Türkiye’deki gibi ele alınmamaktadır.

Türkiye’nin de artık hata yaparak Girit gibi Kıb- 
rısı da kaybedecek lüksü ve imkanı bulunmamaktadır.

Güçlü bir Türkiye istiyorsak, ciddi, isabetli, mil
li çıkarlara ve gerçeklere dayanan politikalar ürete
bilen kadro ve aydınlarla bu işi halletme yoluna git
memiz gerekmektedir. Türkiye başarıyı ancak ciddi 
ve akılcı bir tutumla yakalıyabilir. □
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SEÇİM SONUÇLARININ 
SOSYOLOJİK ANLAMI

MUZAFFER EMİN GÖKSU

S eçimler yapılmış, önceden tahmin edilen şek
liyle sonuçlanmıştır. Bu sonuçlar üzerinde de 
çok şey söylenmiş, basılı ve görsel yayınlarda 

yorumlar yapılmış, açıklama argümanları olarak da 
genelde hükümetin başarısızlığı, ekonomik kriz, 
tepkisellik, A K P ’nin artık bir merkez sağ parti konu- 
munda olup olmadığı, medyanın rolü gibi noktalar 
üzerinde durulmuştur.

Artık gerilerde kalmış gibi gözükse de sonuçların 
bir kez daha gözden geçirilmesi, argümanların ifade 
ettiği anlamların sosyolojik bir analizinin yapılması, 
geleceğe yönelik dersler çıkarma yönünden yararlı 
olacaktır.

Muhafazakar Oylar ve Niteliği

Bir ülkenin siyasal oluşumundaki halk etkinliğini 
analizde resmi baraj yeterli bir ölçek olmasa da yine 
de bu durum bazı siyasal kadrolar ve eğilimleri hak
kında elbette bir fikir vermektedir. Yaklaşık 15 par
tinin oluşturduğu yüzde 45 gibi homojen olmayan bir 
kitleye denk düşen oylar, görmezlikten gelmemese 
de açık ve etkin bir siyasal kanaati ifade etmemekte
dir.

Büyük çoğunluğun kendisinde toplandığı AK 
Partinin oyları, genelde kimliğinde kullandığı “mu* 
hafazakar demokrat” niteliğine uygun düşmektedir. 
Bilindiği gibi muhafazakarlık; dindar, milliyetçi, 
devletçi gibi kimliklerin izolasyonu üzerine kurulu 
bir kimliktir. Bunun sebebi de adı geçen kimliklerin 
ulusal-küresel değişik nedenlerden dolayı ortaya çı- 
kamayışı, kendine bir yer bulamayışıdır. Gerçekten 
de AK Partinin oyları bu belirgin kimliklerden hiç 
birine ait değildir. En azından şimdilik kategorik bir 
nitelemedir.

Bu bağlamda oylar (mesela dışlamamakla birlik
te) dini bir nitelik taşımamaktadır. Ulusal ve küresel 
güvenlikçi sistem din konusunda öyle kısıtlamalar 
getirmiştir ki dinin toplumsal bir ihtiyaç olduğu gö
rüşüne bile sıcak bakmamakta, onunla uzaktan bağ
lantılı oluşumları tasfiye etmeye çalışmaktadır. Dola
yısıyla din alanını bir toplumsal talep alanı olarak ele 
almak kolay olmamaktadır. Hatırlanacağı üzere 
İmam Hatip Liseleri önündeki utanç verici tablolar 
seçim kampanyalarının en yoğun olduğu dönemler
de yaşanmıştı. Kimse bu tablonun üzerine konuşma
dı. Dil ucuyla başörtüsü probleminin çözülmesi ge
rektiği üzerinde duruldu ama bu konuşmalar siyase
tin iktidar diline ait değildi. Bu durum ulusal siyaset 
için uzun vadede bir handikap olsa da durum şimdi
lik böyledir.

Sonuç olarak denebilir ki muhafazakar oy, belir
gin hiçbir kimliğin oyu değildir onun için de korun
ması ve uzun soluklu kılınması zor bir iştir.

Milliyetçi Oylar

Milliyetçi Hareket Partisinin, seçimlerden önceki 
oylarının yarıdan fazlasını kaybederek çıkması ve ba
rajın altında kalması, ortağı olduğu hükümetin başa
rısızlığına ve özellikle verdiği vaatlerin yerine gelme
mesine bağlanmaktadır. Bu açıklama genel olarak 
doğrudur ancak bu düşüş, milliyetçi hareketlerin ta
biatı ve konjonktürel değişimlerle yakından ilgilidir.

Esasen milliyetçi partiler, bir ulusal savunma ref
leksinin partileridir. Dolayısıyla ulusal devlet olgu
suyla paralel gitmişlerdir. Onlar için önemli olan 
merkezî modern devletin bekası, bağımsızlığı ve üniter- 
liğidir. Halbuki siyasal partiler merkez denen devlet 
ile çevre yi temsil eden halk arasında, sosyal kişi, grup
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Bazı bölgelerimizdeki bir seçmen kesiminin dinci ola- 
rak algıladığı AKP’ye karşı CHP’ye oy vermeyi yeğ
lediğini söyleyebiliriz.

Hiçbir seçmen kesimini küçümsemek gibi bir ni
yetimiz olmaksızın diyebiliriz ki, burada daha önem
li olan, kararsızlık, ülkenin içinde bulunduğu durum 
karşısındaki -deyim yerindeyse- kafa karışıklığıdır. 
Kemal Derviş ve Yaşar Nuri Oztürk argümanları bu
nun açık delilidir. Ülkenin ekonomik sıkıntılarında 
önemli payı olan, en azından bu konuda yapacağı bir 
şeyinin bulunmadığı anlaşılan Kemal Derviş’in yine 
umut olarak görülmesi bir çelişki olduğu gibi Yaşar 
Nuri’de simgeleşen dini faktörün olumlu bir rolünün 
olduğu da söylenemez.

Yaşar Nuri Oztürk, seçim meydanlarında dini bir 
beyanda bulunduğu zaman alandaki kalabalığın 
“Türkiye laiktir, laik kalacaktır” sloganıyla cevap ver
mesi, üst düzey CHP yönetiminin dine ılımlı bakma
sı, siyasette hoşgörülü olma eğilimi, aşağıdaki kitleye 
henüz inebilmiş gözükmüyor. Onun için, CHP’nin 
açıyı genişletmesinin ne dereceye kadar oy topladığı 
yeterince test edilebilmiş değildir.

CHP oyları genelde sol oylar sayılsa bile, bunun 
da bir hayli izole olduğunda şüphe yoktur. Altık ka
tıksız bir sol teması, marjinal partilerin söylemlerin
de görülebilmektedir..

Merkez Sorunu

Seçim sonuçlarıyla ilgili olarak en çok üzerinde du
rulan konulardan birisi şüphesiz “merkez” sorunu
dur. Tartışma seçim öncesinde merkez sağ ve merkez 
sol olduğu ileri sürülen partilerin neden merkezi bo

Sol Oylar

İlk bakışta daha önce DSP’ye verilen yüzde 21 Tik sol 
oyların şimdi CHP’ye aktarıldığı, bir kısmının da 
marjinal partilere gittiği ve dolayısıyla söz konusu 
oyların orada durduğu söylenebilir.

Kanaatımızca CHP oylarını niteleyebilecek yargı 
“tepkisel bir kararsızlık”tır. Bu tepki iki yönlüdür. 
Birisi DSP’yedir ve gerçekten sol kanadı mahcup et
miştir. İkinci türden bir tepki ise AKP gibi bir sağ 
partinin ezici bir çoğunluk sağlayacağı endişesidir.

ve örgütlerin sığınağı olan 
bir “ikincil yapı”dır. Mer
kez zaten bir güç oluşumu
dur ve orada durmaktadır, 
talepleri iletilecek kesim 
toplumdur. Buradaki para
doks, milliyetçiliğin toplu
mun taleplerine öncelik 
verecek konumda olmayı
şıdır. Eğer başörtüsü gibi 
merkeze karşı bir toplum
sal talep dillendirilin işse 
aslında bu sadet dışı bir 
şeydir. Kısaca söylemek 
gerekirse milliyetçilik için 
önemli olan Apo’nun asıl
ması, üniterliğimize gölge düşürecek Avrupa Birli- 
ği’ne karşı çıkılmasıdır.

Hala canlı görünmelerine rağmen, konjonktürel 
ve küresel değişmeler, ulus-devlet yapılarını yeni dö
nemeçlere sürükleyip taşıya geldikleri niteliklerini 
erozyona uğrattıkları gibi,- üstüne kurulu milliyetçi 
hareketleri de önemli açmazlarla karşı karşıya getir
miştir.

Türkiye’deki milliyetçi hareketler de kendine has 
bazı açmazları yaşamaktadır. İmkanları bir hayli kı
sıtlanmıştır. Bu bağlamda Türk devletleri kurularak 
Turancılık noktalanmış, Doğu Bloğunun yıkılma
sından sonra komünizmle mücadele bu partilerin iti
ci gücü olmaktan çıkmış, Türk Müslümanlığı gibi 
ulusçu din politikaları hiçbir somut argümana sahip 
olmadan ortadan kalkmıştır.

Kaldı ki artık toplum bir ulusal savunma refleksiy
le sorunlarının çözüleceğini, modern dünyada (devlet 
değil) toplum merkezli projeler üretilmesi gerektiğini 
görmektedir. Bütün bunlar MHP’nin oylarının niçin 
önceki ideolojik konuma geldiğini açıklar.
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şalttıkları, AK Partinin merkez sağ sayılıp sayılama
yacağı üzerinde odaklanmaktadır.

Bu soruya doğru bir cevap verebilmek için önce 
merkebin ne anlama geldiğinin hatırlanması gerekir. 
Bilindiği gibi siyasi literatürde, demokratik teamülün 
oturduğu toplumlarda merkez, toplum çoğunluğunun 
yoğunlaştığı yerdir ve ekonomik, siyasi, sosyal, iç ve 
dış, dini-profan değişik konularda genelin eğilimini 
ifade eder. Bir temel özelliği de fevriliklerden, marj i- 
nalliklerden uzak olma- 
sidir.

Yine merkezde şim
dilerde gittikçe anlamı
nı yitirmekte olan bir 
sağ bir de sol kanat var
dır. Sağ veya sol çoğun
luğun düşünce ve duy
gularına hitap eden bu 
iki parti tipinin sağında ve solunda marjinal partiler 
sıralanır. Uç noktalara gittikçe marjinalleşir, seçmen 
kitlesi içindeki oranları, yüzdelerle değil, bindeler ile 
ifade edilir hale gelir.

Ne var ki bizim gibi otoriter ülkelerin siyasal ha
yatında merkez, toplum değil devlet tir. Devlet mer
keze oturmuştur, sağma ve soluna da iki merkezi par
ti yerleşmiştir. Devlet bunlara bakarak merkeziliğini 
belirlerken bunlar da devletten referans alarak mer
kezliklerini korurlar.

Ne var ki son zamanlarda merkez, kendisini güç
lendirme adına yapılan müdahalelerden sonra gittik
çe boşalmış, kendisiyle özdeşleşen partiler de yerle
rinden olmuşlardır. U ç iktidar partisinin kaybedişi 
bu argümanla açıklanabilir. DSP merkez sola, özel
likle ANAP ve daha sonra merkezle yaşadığı tüm 
maceraya rağmen sokulmaya çalışan Çiller DYP’si 
merkez sağa aday idiler. Ancak toplum referans ver
meyince açıkta kaldılar.

Ünlü 28  Şubat Süreci merkezin tüm imkanları
nın seferber edildiği, toplumsal merkezi tehdit eden 
bir hareketti. Söz konusu merkez partileri buradan 
alacakları referansla gidebileceklerini düşünmüşler
di. Ancak toplumun belirleyiciliğindeki bir merkez
de yer alamadılar.

Esasen, siyasal partiler dünyasında şimdiki du
rumda ne bir merkez ve ne de onun sağ ve sol par
tileri vardır. Ülkemizde iki kutuplu bir siyasal par
tiler yelpazesi yerine kutupsuz (veya çok kutuplu) 
bir partiler sistemi bulunmaktadır. Bu sistemin te
mel özelliği, seçimden seçime değişen ve parlamen

toda en çok üyesi bulunandan en az üyesi olana 
doğru yapılmış bir partiler listesi olmasıdır. İlci yüz 
yıldır süregelen sağ ve sol denkleminin şimdilerde 
anlamını yitirdiği, partilerin bir devlet örgütü değil, 
toplumsal bir ikincil yapı olarak anlaşıldığı oranda da 
merkezli iki kutuplu parti sistemi anlamını gittikçe 
yitirmektedir.

Bu analizler açısından denebilir ki AKP bir mer
kez sağ partisi olmadığı gibi, CHP de bundan sonra

biline gelen anlamıy
la bir merkez sol par
ti olmayacaktır. Kısa
cası bu partiler seçim- 
lerce belirlenen parti
ler listesinin 1 ve 2 
numaralı partileridir
ler. Tabi buna rağmen 
bir parti merkeziyetçi

liğe oynamak isterse bu onun dönüşümü anlayama
ması ile ilgili bir sorun sayılacaktır.

Seçimde Tepkiselliğin Rolü ve Medyanın Etkisi

Seçimlerde AKP’nin başarısı çoğu kere " tepkisellik” 
ile açıklanmaya çalışılmıştır. Bu yargı genelde doğru 
ise de her şeyi açıklıyor değildir. Çünkü sök konusu 
tepkinin içeriği önemlidir, yoksa bir genelleme ya
pılmış olur.

Genelde tepki, iktidar partilerine, onların hükü
met etmelerine, bir ekonomik kriz ile karşı karşıya 
bırakmalarmadır; yolsuzluğa, işsizliğe, sefaletedir. Ne 
var ki bu ekonomik kriz sadece iktidar partilerini 
vurmamıştır. Mesela hükümette yer almayan 
DYP’nin, bir muhalefet ortamında bulunmasına rağ
men daha önceki oylarının yüzde 3 5’ini kaybetmiş 
olması bu gerekçeyle açıklanamaz.

Burada bir tepkiden söz edeceksek bunun içeri
ğinin iyi bilinmesi lazımdır. DYP’ye tepkinin nede
ni toplum nezdinde net bir duruş belirleyemeyişi ile 
ilgilidir. 28 Şubat Sürecinde merkezden gelen bir 
mağduriyeti yaşamasına rağmen DYP, tabir caizse 
fırtına dindikten sonra, merkezde konumlanmaya 
çalışmıştır. Böylece de bir siyasal güvensizlik orta
mında, hak ve özgürlük ihlallerinin sürdürülmesin
de iktidarla aynı durumu paylaşan konuma gelmiş
tir.

İktidar partilerinin ekonomik krizin ötesinde 
merkezce yaşatılan sosyal bunalıma destek olmaları
na gösterilen bir tepki söz konusudur. İlgi çekicidir ki

Siyasal partiler dünyasında şimdiki du
rumda ne bir merkez ve ne de onun sağ ve 
sol partileri vardır. Ülkemizde iki kutup
lu bir siyasal partiler yelpazesi yerine ku
tupsuz bir partiler sistemi bulunmaktadır.
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kamuoyu araştırmaları, sosyal güven, inanç ve kana
at üzerindeki baskı konusunda ciddi şikayetleri ön 
plana çıkarmıyor. Bu ise şikayetin olmadığı anlamı
na gelmiyor. Artık bıkkınlık noktasında bulunan 
toplum, bu hegemonik ortamm da verdiği duygular
la bir beyanda bulunmuyor ama sandık gibi fazlaca 
riziko taşımayan bir fırsat bulursa orada tepkisini gös
terebiliyor.

Bununla birlikte tepki toplumun bir yerlerden so
ğuduğunu, uzaklaşma 
yönünü gösteriyorsa da 
niçin bir başkasına yö
neldiğini açıklamıyor.
Hatta tek başına tepki- 
selliği ateşleyen ve ta
raftarlığı empoze eden 
araçsal dünyada mün
hasıran sonuç alıcı de
ğildir ki bunun en açık örneği medyadır.

Modern dönemlerde medya elbette önemli bir 
araçtır, pek çok şeyi kanalize edip yönlendirebilmek
tedir. Genç Parti’nin yüzde 7’ler oranında oy alab i İr
mesi, arkasındaki bir medya grubuyla mümkün ol
muştur. Ancak yine de medya etkisi fazla abartılma- 
malıdır. Mesela bir diğer güçlü medya grubunun ikti
dar partilerinden birisine yoğun destek olması istedi
ği sonucu vermemiştir.

Genel olarak siyasi literatürde medya etkinliğinin, 
toplumsal potansiyele ve eğilime denk düşmesine 
bağlı olduğu kabul edilmektedir. Eğer medyanın yön
lendiriciliği, var olan bir eğilimle örtiişüyorsa buradan 
bir sonuç çıkabilmekte, değilse bu etki sınırlı kalmak
tadır ki bu seçimlerde de durum böyle olmuştur.

AK Partiyi Bekleyen Problemler

Analizimizi bu sürecin uzantısı sayılabilecek ve AK 
Parti’yi ilgilendiren bir değerlendirme ile noktalaya
lım. Tayyip Erdoğan’ın yasaklılığından doğan baş
bakanlıkla ilgili sorunlar bir kenara bırakılırsa, seçim 
sonrasında konjonktür AKP’den yanadır. Genelde 
her kesimin beklentileri vardır. Değişik kesimlerce 
destek sözü, güven kredisi verilmektedir ki şüphesiz 
bu, olumlu bir başlangıçtır. Ancak bu tozpembe tab
lonun sonuna kadar sürüp gitmesi beklenemez, 
hemen ciddi muhalefetlerin geleceği göz ardı edil
memelidir.

Bu süreçte dikkat çeken önemli noktalardan 
birisi, bir güven verme görüntüsünün arkasında,

AKP’nin deyim yerindeyse ehlileştirilmesi çabasıdır. 
Bu çerçevede sisteme uyum sağlaması, yanlış yap
maması ile uyarılmakta, birlik beraberlik, kapsayıcı 
olmak tavsiyelerinde bulunulmaktadır. Bu uyarılar 
ilkece doğrudur. Ancak bu atmosfer AKP’yi arkasın
daki kitlenin beklentileri ve kendine özgülüklerden 
uzaklaştırıp muhayyel bazı çevrelere yaranma 
çabasına dönüşmemelidir. Parti unutmamalıdır ki 
kendine has siyasal kanaatleri vardır ve halk bunlar

sebebiyle kendilerini 
tercih etmiş ve bu 
sonuca ulaşılmıştır. 
Gereksiz gerilime, 
manipülatif davranış
lara elbette girmemeli 
ama gereksiz bir oto 
sansürün içinde de 
mahsur kalmamalıdır. 

Çünkü bu süreç pek çok olumsuzluğun kaynağını 
oluşturur. Bu konuda her sosyal aktörün kendine öz
gülüklerine rağmen Refah-Yol tecrübesi bir hayli 
ders vericidir-—

Bazı çevrelerin peşin hükme dayanan eleş
tirilerine rağmen, Refah Partisi için de konjonktür 
iyi idi, olumlu bir hava vardı. Parti kendisini özellik
le dini duyarlılıkla ilgili konularda sansiirlemiş, hatta 
daha ötede, varolmasını sağlayan esasları hafife al
mış, garip bir merkezcilik oyununa girmişti. Ümran \ 
iyi takip eden okuyucularımızın hatırlayacakları 
üzere dergimiz bu ilkesizliği eleştirmişti. Islami 
temalar, milli görüşçülıik sadece rafa kaldırılmamış, 
zaten ciddiye alınacak tarafı yoktu, kabilinden bir 
tavır sergilenmişti.

Ekonomik bazı olumlu tedbirler almasına, açılan 
o ünlü paketlerden bir şeyler çıkmasına rağmen baş
taki genel söylem çizgisiyle, yapılan icraatları bağ- 
daştıramayan halk, arka tarafı hızla boşaltmıştı. 
Alaşağı edilme sürecinde kullanılan hemen bütün 
argümanlar karşıdan gelmişti. Karayoluyla hac, Tak- 
sim’e cami, vb. öteden beri konuşulan ama-mün
hasıran Refah Partisi’ne ait olmayan temalardı. 
Bililerinin başlattığı bu tartışma konuları havada 
kapılmıştı. Çünkü bu manipülatif temalar aracılığıy
la kitlelerle yeniden bir bağ kurulabileceği sanılmış
tı. Bu garip bir süreçti ve arkası geldi.

Elbette AKP farklı bir konumdadır ve farklı şart
lara da sahiptir. Toplum merkezli bir politika yürüt
menin ön şartları vardır, bu bakımdan topluma al
ternatif bir merkeze oynamamalıdır. ■

Bu güven verme görüntüsü AK Parti’yi, ar
kasındaki kitlenin beklentileri ve kendine 
özgülüklerden uzaklaştırıp muhayyel bazı 
çevrelere yaranma çabasına ve ehlileş
meye dönüşmemelidir.
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TÜRKİYE SİYASETİNDE 
MERKEZ-KENAR İLİŞKİSİ 

VEYA CUMHURİYETİN TARİHİT

A. CEMİL ERTUNÇ

4 Kasım 2002. Sonuç yine değişmedi. “Devlet” 
ile “Halk” arasında yine ilginç bir süreç ya
şandı. “Devlet” “suçlu’ bulup cezalandırdığı, 

“sakıncalı” bulmakta da devam ettiği kişi nedeniyle 
halkını uyardı. Sadece uyarmakla da kalmayıp, hal
kını muhtemel bir yanlış tercihte bulunmaktan ko
rumak amacıyla, gerekli bulduğu “yasal” önlemleri de 
aldı; söz konusu kişinin milletvekili ve parti kurucu
su olamayacağına karar verdi. Bu kararıyla da “tehli
kenin” önemine binaen kişiye özel hukuk uyguladı. 
“Tehlike” o kadar büyüktü ki, son anda, partilerin son 
sürat seçim faaliyetlerini yürüttükleri bir sırada, ilgi
li kişinin partisini kapatmayı düşündüğünün resmi 
işaretini de verdi. Halka verilen mesaj son derece 
açıktı: “oylarınızı heba etmeyin”. Ama olan oldu ve 
“Halk” “Devlet”inin dediğinin aksine davranma alış
kanlığını yine terk etmedi. İlgili kişiyi ve partisini 
üstelik tek başına iktidar koltuğuna oturttu. “Halk” 
“Devlet”ine alternatif bir seçenek dahi bırakmadı.

Bu halle hep böyle yapıyor; “devlet”ini şaşkınlığa 
sürüklemekten, “cieıuiet”inin uyarılarını adeta alaya 
alırcasına kulak arkası etme alışkanlığından hiç vaz
geçmiyor; aynen 1930, 1950, 1961, 1983’te yaptığı
gibi ı.

Yıl 1930 . Cumhuriyet devletini kuran, saltanatı 
kaldıran, toplumu “muasır medeniyetler seviyesine” çı
karma çabasını varlık amacı kılan, halkı “kul” ol
maktan “vatandaş” olmaya kavuşturan, ülkeyi demir 
ağlarla ören kadro iktidardadır. Görünüşte her şey 
devleti kuran kadronun planlandığı gibi gitmektedir. 
Nedeni tartışmalı olan gerekçe(ler)den hareketle, 
yıllardır muhalefetsiz ülkeyi yöneten iktidar kendisi
ne bir muhalefet oluşturmaya karar verir ve güdü
münde olmasını planladığı bir partiyi kendi bünye
sinden transfer ettiği kişilerle inşa eder. Artık siyaset

sahnesinde Serbest Cumhuriyet Fırkası (SCP) da 
vardır. SCP’nin iktidar kadrosuyla anlaşmalı lideri 
Fethi Okyar aldığı izinle siyasi faaliyetlerine başlar 
ve İzmir’de bir miting tertip etmeye karşr verir. Fa
kat, SCP heyeti korku ve endişe içerisindedir. Halkı 
için “az zamanda çok işler başarmış” bir iktidara, an
laşmalı bile olsa, muhalefet etmenin halkın tepkisini 
çekeceğini düşünürler. Bu nedenle İzmir valiliğinden 
korunmalarına ilişkin tedbirlerin alınmasını isterler. 
Heyet korku içerisinde İzmir’e gelir. Ancak karşılaşı
lan durum hiç de düşünüldüğü gibi değildir. Büyük 
bir coşkuyla karşılanırlar. Konak alanını doldurmuş 
sayısı 50 bin civarında büyük bir kitle Fethi Bey ve 
Serbest Fırka lehinde sloganlar atmaktadır. Kalaba
lıkta bir çocuk sıkışarak ölür. Ölen çocuğun cesedi, 
babası tarafından Fethi Okyar’m önüne bırakılır. 
Acılı baba “İşte size bir kurban! Başkalarını da veririz! 
Kurtar bizi” demektedir2. O günlerin bir tanığının 
ifadesiyle “bu hazin bir manzaraydı. Ama kim, kimden 
kurtarılacaktı? İzmir’in düşmandan kurtarılışı ise henüz 
sekiz yıl olmuştu. Kurtaran da milletin başındaydı. O 
hakle ya bu galeyan? Ya bu kurban?” 3. Fethi Bey hal
ka bir konuşma yapar. Niyeti devrimlerle gerçekleş
tirilen toplumsal dönüşümün bekçisi olduklarını ilan 
etmektir. Bu niyetle başındaki şapkasını göstererek 
“Bizim bunları çıkaracağımızı....”der demez, bütün din
leyiciler, binlerce kişi başından şapkasını çıkarıp 
ayağının altına atarak çiğnemeye başlar. Halbuki 
Fethi Bey’in cümlesi henüz tamamlanmamıştır. As
lında o, “Bizim şapkayı çıkaracağımızı söylüyorlar, bu 
bir iftiradır, inkılaplarla aynı fikirdeyiz”4 diyecektir. 
Anlaşılır ki, “devlet”in beklenti ve düşünceleri ile 
“h a lk ” ınki taban tabana zıttır.

Yıl 1946. CHP kadroları iktidardadır. CHP 
Cumhuriyeti kuran partidir; devrimlere öncülük et
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miş, kadın haklarını sağlamış ve ülkeyi yabancı ser
mayenin boyunduruğuna girmekten kurtarmış bir 
partidir. Her ne kadar ekonomik sıkıntılar hüküm 
sürüyor olsa bile, “başarılı” politikalarla ülkeyi Dünya 
Savaşından uzak tutmayı başarmışlardır5. Muhalifle
ri bulunmamaktadır. Ülkenin cumhuriyet rejimine 
demokratik bir nitelik kazandırılması kararlaştırılır. 
CHP’den ayrılan bazı milletvekillerince Demokrat 
Parti (DP) kurulur. Yeni parti siyasi faaliyetlerine 
başlar. Celal Bayar yurt gezisine çıkar. Heyete gaze
teci kimliğiyle katılan Metin Toker anlatıyor: “Ada
na’dan Tarsus’a, Mersin’e gittik. Ben hep Bayar’ın oto- 
mobilindeydim. Halk heyecan içinde muhalefet liderini 
bekliyordu. Her yerde soliaklar doluydu. Millet Bayar’ı 
görünce: “Yaşa babamızl Kurtar bizi babamız. di
ye bağırıyordu"6. CHP Erzincan Milletvekili Behçet 
Kemal Çağlar ise Tek Parti döneminin bu son yılla
rında yaşananları şöyle anlatır: “İnkılap yaptık, milleti 
harbe sokmadık diye halkın, altın heykelimizi dikeceğini 
sanıyorduk. Ferih fahur demokrasiye başlayalım dedik. 
Baktık ki, halk bizi sevmiyor... Artık ağzımızla kuş tut
sak, değil memleketi, dünyayı kurtarıcı tedbirler bulsak 
halkı tatmin edemez bir hale gelmiş bulunuyoruz”7 ■ 
CHP, dünyada benzeri bulunmayan “açık oy, liapalı 
tasnif’ taktiğiyle, sandık başına diktiği jandarmalarla 
“seçimi Demokratların, mazbataları Halkçıların” kazan
dığı, “oyların sandıktan kurula gelirken yolda değiştirildi
ği”8 seçim sayesinde iktidarını 4 yıl daha uzatır. A n
cak, halk 1950 yılında tercihini açıkça ortaya koyar: 
DP %52 oy oranıyla tek başına iktidardadır. O güne 
kadar “devlet” olan CHP’ye muhalefet yolu görünür.

Yıl 1960. 27 Mayıs sabahı ordu “kötü” gidişe 
“dur” der ve “demokrasiden sapan” yönetimi yoluna 
koymak, halkın arasındaki bölünmeleri önleyip “bir
lik ve beraberliği” sağlamak, irticantn yükselişini dur
durmak ve Atatürk devrimlerinden verilen ödünleri 
önlemek için yönetime el koyar. Türkiye’nin “kötü 
gidişatından” sorumlu tuttuğu kişileri cezalandırmak 
için aralarında başbakanın da bulunduğu 3 kişinin 
idamı, 31 kişinin ömür boyu hapis cezası, 418 kişinin 
ise 6 ay ile 20 ay arasında değişen hapis cezalarına 
çarptırılacağı bir süreci başlatır. “Gerekli” uyalar ya
pılır ve 1961 yılında seçime gidilir. Sonuç, halk “dev
ler in in  “uyanlarına” kulak asmadığını bir kez daha 
gösterir ve “devlet”in desteklediği CHP’ye verilen 
% 36’lık desteğe karşılık (bu destek Türkiye’nin DP 
tarafından “kötü” yönetildiği yıllarda, 1957 seçimle
rinde %47 idi), DP çizgisini takip eden partileri %62 
oyla destekler (Adalet Partisi (AP): %34,79; Cum

huriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP): % 13,96; Ye
ni Türkiye Partisi (YTP): % 13,73). 1965 seçimlerin
de ise, her fırsatta DP’nin devamı olduğunu söyleyen 
AP’yi %52 oyla tek başına iktidara getirir. “Devlet”in 
hesapları yine alt-üst olur.

Yıl 1980. 12 Eylül sabahı saat 04.00’da ordu 
“alian kardeş Icanını durdurmak”, “siyasi l<aosu sona er
dirmek”, “sol<ağa çıkamayan halkı” bu mahkumiyetin
den kurtarmak için yönetime el koyar. Bu öylesine 
etkili bir müdahaledir ki, 11 Eylül saat 24-00’de so
kaklarında çatışmaların olduğu, onlarca insanın kat
ledildiği ülkede -üstelik bütün ülkede sıkıyönetim 
idaresi bulunduğu halde- “kardeş kanının akması” du
rur ve halk terör belasından bir anda kurtulur. Ülke
de demokrasiyi hakim kılmak amacında olan “devlet”
6 Kasım 1983 tarihinde seçimlere gider. Halkın yan
lış tercihte bulunup “tekrar sıkıntıya girmesini” önle
mek için kurulan bir çok partinin seçime katılması
na izin vermez.. Seçime katılmasına izin verdiği üç 
partiden (Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), Ana
vatan Partisi (ANAP), Halkçı Parti (HP)) bir çok 
milletvekili adayını da veto eder. “Devlet”, “kötü gi
dişatı önleme” konusunda öylesine kararlı ve hassas
tır ki, vetoya uğrayanlar büyük bir kitle oluşturur; in
ce elenip-sık dolaman bir süreç yaşanır: 475’i bağım
sız, 89’u HP’den, 81’i ANAP’tan, 74’ü MDP’den ol
mak üzere 719 milletvekili adayına Meclis’in kapısı 
kapatılır. “Devlet”in halkı “uyarma” çabası bunlarla 
da kalmaz ve 5 Kasım akşamı Kenan Evren halka h i
tap eder; halkı bir yanlışlıktan kaçınmaya çağırır: oy
lar MDP’ye verilmelidir; ANAP’a verilmemelidir. 6 
Kasım akşamı halkın gelenekselleşmiş refleksini bir 
kez daha tekrarladığına şahit olunur: ANAP %54 
oyla tek başına iktidardadır. MDP ise seçime katılan 
üç parti içerisinde en az oyu alır: %23.

Bütün bunlar niçin böyle oluyor? .Niçin, “halk” 
“devlet”inin uyarılarını ciddiye almıyor ve hatta daha 
da önemlisi kendisine yapılan “telkin”, “tavsiye” 
v e”uyarılara” karşıt davranışta bulunma yolunu seçi
yor? Hiç kuşku yok ki bu ve benzeri soruların cevabı 
Türkiye’nin genel olarak son iki yüzyıllık, özel olarak 
da yüz yıllık tarihinin dökümünü gerektirecek kap
samda önemli sorulardır. Türkiye’nin bu tarihi süre
cinde gerçekleşen toplumsal, siyasal, ekonomik, ya
sal, ideolojik, kültürel oluşumları dikkate alan yakla
şımlar, söz konusu soruların cevabını verme konu
sunda fazla zorlanmayacaktır. Konunun eksenini 
“cumhuriyet-demokrasi” gerilimi veya başka söyle
yişlerle “devlet-sivil toplum” , “merkez'kenar” , “yö
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neten-yönetilen” ilişkisi/gerilimi teşkil etmektedir. 
“Devletçi seçkirıciler” ise sürecin temel unsurudur.

Osmanlının Mirası: Bürokratik Yapı ve Zihniyet

Geleneksel Osmanlı sisteminde “bürokrasi” tama
mıyla siyasi iradenin (Padişahın) emrinde idi. Siyasi 
iradeye kayıtsız-şartsız itaat “büro/crasi’’nin asli görevi 
idi. Bu nedenledir ki, XVI. yüzyıldan sonra, “bürok
ra s id e  bazen açığa çıkan kuralsızlıklar, Mustafa Alî, 
Koçi Bey, Aziz Efendi, Haşan Kâfî gibi sistemin so
runlarını tahlil eden aydınlar tarafından, sistemdeki 
yozlaşmanın önemli işaretleri olarak değerlendiril
miştir. Ancak, önceleri arızî bir durum olarak değer
lendirilen “bürokrasinin başına buyrukluğu”, XIX. 
yüzyılda önemli bir aydm/biirokrat ilkesine dönüşür. 
Bürokratlar “hizmet” görevlerini unutur ve gözlerini 
siyasi iktidara dikerler. Padişahın yetkilerini sınırla
yıp kendilerini iktidarın yegâne temsilcisi kılmanın 
arzusunu taşırlar. Bu arada kendilerine bir destek de 
bulurlar. Merkezi iradenin dışında oluşup-gelişen ve 
merkezi iktidarla husumetli “siyasal seçkinler”le ve 
bazı “aydın”larla birleşip, aynılaşırlar. Dönemin bazı 
paşalarının kişisel amaçlarını gerçekleştirme doğrul
tusundaki girişimleri ve bunun bir gereği olarak Ab- 
dülaziz’in tahttan indirilmesi mücadeleleri askerleri 
de sivil elitler ile bürokratların kulvarına taşır; tüm 
muhalifler aynı amacın kulvarında birleştirip, kay
naştırır. Böylelikle sadece ismen birbirinden ayrılan

bir seçkinler topluluğu oluşur. Asker ise, bu topluluk 
içerisinde en dinamik gücü teşkil eder. Çünkü, batı
lılaşma yolunda atılan ilk adımların tamamıyla aske
rî alanlarla ilgili olması, askerlerin batı kaynaklı dü
şüncelerle daha çabuk irtibat kurup etkilenmelerini 
sağlar ve askerler ilgilerini mesleklerinden siyasete, 
bürokrasiye, ekonomiye, toplumsal hayata yöneltir
ler. Kendilerini “devlet” aygıtının omurgası ve toplu
mun sahibi olarak görmeye başlarlar. Geleceğin bir 
çok paşası, askeri okulda öğrenci iken, geleceğin ba
şarılı bir komutanı olmaktan çok, geleceğin bir siya
si lideri, toplumu şekillendiren bir “toplum mühen- 
disi” olmanın hayalini kurar9. Bu nedenledir ki, 
Cumhuriyetin ilk yıllarında, ideal ve düşüncelerini 
yakından tanıdığı için, “osker’lerin “devlet” aygıtın
daki gücünü zayıflatmak amacıyla, Mustafa Kemal si
yasetle ilgilenecek paşaların askerlik veya siyaset se
çeneklerinden birisine karar vermelerini, ikisinin 
birden aynı zamanda olamayacağını bildirir ve bunu 
bir yasal uygulamaya dönüştürür. Böylelikle, potansi- 
yel muhaliflerinin önünü kesmeyi veya en azından 
güçlerini zayıflatmayı amaçlar.

XIX. yüzyıl Osmanlı seçkinlerinin ideolojik zemi
nini “pozitivist” değerler oluşturuyordu. Onlar, bu 
ideolojik zemin üzerinde, büyük bir sarsıntı içerisin
de olan “devleti kurtarmanın” batılılaşmaktan geç
tiği sonucuna ulaşırlar. Fransa penceresinden Batıya 
bakan bu seçkinler, Fransız geleneğine de uygun ola
rak, “kurtuluş” un, “merkeziyetçilik”te olduğuna inanır 

ve bu doğrultuda bir dizi reform hareke
tine girişirler. Meşrutiyetler ise gerçek
leştirilen reformların en önemli adımla
rını oluşturur.

Avrupa görmüş ve kısmen yabancı 
dil bilen üst bürokratlar, 1870’li yıllarda 
devlet yönetiminde geleneksel kurum- 
lardan olan ulemanın önüne geçmeyi ve 
yönetimde söz sahibi olmayı başarırlar. 
Ancak, Tanzimat sonrasında iktidarın 
geleneksel yapısını ve çevresini zorlayıp 
daraltan bürokrasi, Abdülhamit tarafın
dan Meclisin “tatil” edilmesiyle görünüş
te bir güç kaybına uğrar, iktidar tekrar 
Abdülhamit’in şahsında Saray’a geçer. 
Fakat, Abdülhamit’in bütün güçleri 
merkezileştirmesi, askeri seçkinlerle 
kurduğu yakın ve sağlam ilişkiler sonu
cunda mevcut bürokrasinin daha da 
güçlenmesine yol açar. II. Meşrutiyet,
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bürokrasinin iktidarı eline geçirme çabalarının sonu- 
cu olarak ilan edilir. İttihat ve Terakki ile birlikte 
otorite saraydan Bab-ı A lî’ye geçer. Kurtuluş Savaşı
nın asker ve sivil bürokratları da İttihat ve Terakki 
“okulunda” yetişirler.

İttihat ve Terakki mensubu asker ve sivil bürok
ratların öncelikli amacı devlet aygıtının işlemesini 
sağlamak değil, idealleri doğrultusunda toplumu dö
nüştürmektir. Cemiyetin bünyesinde iki farklı görüş 
dillendirilir. Prens Sabahattin’in öncülüğünde 
“adem-i merkeziyet” ve “teşebbüs-ü şahsi" gibi daha li
beral görüşler dile getirilirken, İttihat ve Teraklci’nin 
liderlerinden Ahmet Rıza ve taraftarları ise merkezi
yetçi, devletçi ve otoriter bir yönetimi savunurlar. 
Ahmet Rıza’ya yakın kişilerin yönetimde bulunması, 
İttihat ve Terakki’nin toplumsal politikalarının ni
teliğinin Ahmet Rıza’nm düşüncelerine göre belir
lenmesini sağlar. Devleti ele geçirmeyi birincil hedef 
olarak önlerine koyarlar ve II. Meşrutiyetle de amaç
larının ilk ve önemli aşamasına ulaşırlar.

Fakat ne var ki, İttihat ve Terakkiye mensup ve
ya yakın sivil ve asker seçkinler, ilk acı tecrübelerini 
de II. Meşrutiyetin ilanından sonra iktidarı ele geçi
rince yaşar ve devleti ele geçirmenin toplumu ele ge
çirmek olmadığını anlarlar. Halbuki o güne kadar, 
toplumu, daha doğrusu halkı elde edeceklerine inan
dıkları için devleti elde etmek istiyorlardı. İktidarı 
elde etmeleriyle karşılaştıkları gerçek düşündükleriy
le örtüşmeyince, ideolojik arka planlan da müsait ol
ması nedeniyle, çoktandır düşünce olarak kendileri
ni hazırladıkları “toplum mühendisliğini” uygulamaya 
koyarlar. Sadakatle bağlı oldukları pozitivist felsefe
nin, hakikatin tekliği ve bilinebirliği öncülüne daya
narak totalci bir yaklaşımla toplumu toptan dizayn 
etme sürecini başlatırlar. Böylelikle “seçk in ler” ve 
“halk" isimleri altında birbirinden kopuk ve farklı 
dünya görüşlerini temsil eden iki ayrı kesim oluşur. 
Bunda, seçkinlerin kendisini halktan yalıtarak ayrı 
bir yapı olarak inşa etmeleri asıl belirleyici faktördür. 
Bu süreçte bürokrasi açısından gerçekleşen durum 
Weberyen teori açısından değerlendirilirse, rasyonel 
bir örgüt şekli olması gereken bürokrasi bu haliyle 
“değerlerden arınm ış” bir yönetim anlayışından zi
yade, “değer aşılayan” memur işlevine sahip olur. 
Bürokrasi büyük ölçüde “politize” olur “verimlilik”, 
“rasyonalite" gibi unsurlar geri plana itilir.

Osmanlı döneminde oluşan, özelikle II. Meşruti
yet yıllarında netleşen, seçkin-hallc ayrışması, düşün
sel, siyasal, ekonomik, ideolojik köklerini OsmanlI

nın son dönemlerinde bulan Cumhuriyet kadroları 
içfrrde büyük oranda geçerliliğini koıur. Cumhuriyet- 
rejimi ve kurumlan geçmişten tamamen bağımsız 
nev’i şahsına münhasır bir şekilde oluşmaz; geçmişin 
etkileriyle oluşup karakter bulur. Kurum olarak bü
rokrasi, şahıs olarak bürokratlar ve zihniyetleri tarihi 
gelişim süreci içerisinde şekillenir. Cumhuriyetin 
devraldığı seçkinci /elitist anlayış kendisini halktan 
daha da yalıtarak ve amacını gerçekleştirme yönün
deki yoluna daha da bilenerek devam eder.

Otoriter Bir Sistemin İnşası: Tek Parti Dönemi

Tek parti döneminin seçkinleri, toplumu idealleri 
doğrultusunda değiştirmek için, halka “kamu hizmetiv 
götürmek yerine, halkı “siyasal ideolojiye” bağlamaya 
çalışırlar. Kendi aralarında da “liyakat” kriteri yerine 
“siyasal bağlılık” ilkesini önceleyip, önemserler. Fark
lılaşmış toplumsal güçlerin uzlaşmayla bir arad? yaşa
ması olan siyaset, asker seçkinlerin etkisi, bürokrat
ların uygulaması ve aydınların oluşturduğu meşruiyet 
izahlarıyla askeri kışla disiplinine dönüşür. Devletçi 
seçkinler siyaseti, halka hizmet yerine, halkı hizaya 
sokma aracı olarak algılarlar. Bu nedenledir ki, özel
likle 1930’lu yıllarda dönemin seçkinlerinden ve 
ideologlarından Yunus Nadi, Türkiye’nin en önemli 
ihtiyacının disiplin olduğunu belirtir. Bunu sağlaya
cak olanın ise sadece Cumhuriyet Halk Fırkası oldu
ğunu açıklar. Ona göre, CHF’nm temsil ettiği “Par'
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ti Devleti” ulusun geleceğinin belirlenmesinde ve 
yönetimde tek güç olmalıdır10. Yunus Nadi, başka 
bir yazısında ise, Italyan faşistlerinin Türk devrimini 
övmesinin ve beğenmesinin Türkiye’ye güç verdiği
ni ileri sürer.11 Ayrıca benzeri çokça bulunabilecek 
bir değer yazısında da övgüyle İsmet Paşa ile Musso- 
lini’yi karşılaştırır12. Elbette ki Yunus Nadi tüm bu 
düşünce ve tavsiyelerinde yalnız değildir. Dönemin 
neredeyse tüm “büyük” gazetecileri, bürokratları, si
vil ve asker seçkinleri bir “disiplinli dünya” inşa etme 
yarışına girişmiş gibidirler. Örneğin Siirt milletveki
li Mahmut (Soydan), Hâkimiyeti Milliye’deki yazıla
rında, Yugoslavya gibi o zamanlar diktatörlükle yö
netilen bazı Avrupa ülkeleri ne dikkat çeker ve bu 
ülkedeki “diktatörlüğün” ne kadar olumlu özelliklere 
sahip olduğunu anlatır13. CHF’nın ünlü “1<alem”le- 
rinden Falih Rıfkı’ya göre ise; “İnkılap fırkasını komü
nist ve faşist, yani eski nizamdan yeni bir nizama geçen 
memleketlerin fırkalarından örnek alarak [yeniden] kur
m ak”14 gerekmektedir. O, bu teklifiyle de doğrudan 
doğruya ve açıkça komünist veya faşist partilerin yö
netim biçimlerinin Türkiye’de uygulanmasını ister. 
İlk önceleri, Sovyetler Birliği’ndelci uygulamayı bazı 
sınırlandırmalarla ve “bizim fırkamız devlet idaresine 
karşı komünist fırkasının vaziyetini alamaz. Bu büsbü
tün başka ve bizim için aykırıdır. Fal<at halk yığınlarına 
liarşı komşu fırkanın inkılâpçı metodlarından istifade edi
lebilir”15 diyerek görüşünü açıklayan Falih Rıfkı, Rus
ya ve İtalya’ya yaptığı geziden sonra görüşlerinde de
ğişikliğe gider; “Rusya’dan ben bir ders getiriyorum. .. 
Rusya’dan komünist değil fakat şuurlu olarak geliyorum: 
Türkiye’nin iktisat ve inşa planını yapmak, İnkılâp Fır- 
kası’nı komünist ve faşist, yani eski nizamdan yeni bir 
nizama geçen memleketlerin fırkalarından örnek olarak 
kurmak. Bürokrasi yerine ihtilâlci metodlar almak, hiç 
durmaksızın büyük yığının terbiyesine geçmek [gerekli
dir]”16. Falih Rıfkı, İtalyan faşizminin anti-demokra- 
tik tutumunu ve totaliter uygulamalarını ise şu söz
lerle över: “Roma’nın yeni mahallelerinde liberalizm ve 
demokrasiye aykırı birçok şeyler görülse de 1921 anarşi
sinden, fakirliğinden, gevezeliğinden, başıboşluğundan 
hiç bir eser görmedim. Demokrasinin arliasından Osti- 
ya’nın sivrisineği, Roma kırının batağı, İtalyan ahlâkının 
inzibatsızlığı, İtalyan sokağının pisliği ve İtalyan milliyet
perverinin eğilmiş başı yukarı lialktı”17. Dönemin -hat
ta bugünün bazı kesimlerce ideolojik amaçlar gözeti
lerek- büyük bir coşkuyla söylenen “Onuncu Yıl Mar
şı” Cumhuriyetin bu ilk yıllarının düşünce atmosfe
rini yansıtan önemli bir belge niteliğindedir: malum

marşta “on yılda onbeş milyon genç yaratmak’*la
övünülür. O tarihte Türkiye’nin nüfusunun aşağı-yu- 
karı on beş milyon olduğunu hatırlarsa, bunun ne 
kadar “gerçekçi” bir övünme olduğu daha kolaylıkla 
anlaşılır.

Toplumun homojenize edilmesi; yurttaşların sa
dece inanç, fikir ve kanaatleri bakımından değil, 
duyguları bakımından da tek-tipleştirilmesi Tek 
Parti döneminin hakim anlayışını teşkil eder. Bürok
rat kadro, kabullendiği ve kendine göre anlamlandır
dığı 18 “halkçılık” ilkesi uyarınca, Türkiye toplumunu 
her biri diğerine muhtaç ve destek olan, aralarında 
çatışma değil “dayanışma” bulunan meslek zümrele
rinden oluşmuş bir toplum olarak kavrar. Bu anla
mıyla da “dayanışmacı-korporatist” bir ideoloji olma 
özelliği ağır basan resmi görüş19 Türk toplumunda 
çatışan sınıfların olmadığını savunup “zümre farklılık
ları ve zümreler arasında da toplumu güçlendirici bir da
yanışmanın” varlığına dikkat çeker. Toplumun, “da
yanışma ilkesi” temelinde ele alınması durumunda ça
tışan/yarışan sınıfların olmayacağı ön ka’bulünden 
hareketle Türkiye’de farklı düşünce ve görüşleri dil
lendirecek; siyasete alternatif projeler üretecek bir
den fazla siyasal partiye gerek olmadığı bir ilke ola
rak kabul edilir. Bu çerçeveden olmak üzere basın 
susturulur, eğitim (Tevhid-i Tedrisat Kanunu) ve 
kültürel kuruluşlar devletleştirilir (1924’te vakıfların 
devletleştirilmesi, 1932’de bir tür resmi misyonerlik 
teşkilatı olarak Halkevleri kurulması) veya bağımsız 
kalma potansiyeli taşıyan sivil örgütler kapatılır 
(1925’te tekke ve zaviyeler, 1931’de Türk Ocakları, 
1935’te Türk kadınlar Birliği kapatılır) Bu arada 
1933 yılındaki üniversite reformuyla “eski” üniversi
te geleneği kadrosuyla birlikte tasfiye edilir.

Devletçi seçkinler, Tek Parti döneminde sosyal 
değişmenin itici gücü olurlar. Toplumu dönüşüme 
uğratma yönünde öngörülen değişimi ise tepeden in
meci yöntemlerle gerçekleştirmeyi benimserler. Zor
la değişim söz konusudur20 ve hayatın her alanında 
yoğun bir “devrim” gerçekleştirilir. Bu süreçte top
lumsal/siyasal “merkez"i oluşturan sivil ve asker seç
kinlerle, halkın teşkil ettiği “kenar” arasındaki ayrılık 
ve gerilim gün geçtikçe artar. Ancak “merkez”t kar
şılık, “kenar”ı teşkil eden halkın sesini duyurabile
ceği, duygu ve düşüncelerini dile getirebileceği aygıt
lar yoktur; her şeyi içine atar ve bekler. Merkez için 
kenar “yontma taş devrinden kalma mağara inşa* 
n ı”, kenar için merkez ise “yaban”dır” 21. Araların
da, özellikle “kenar”ı “merkez”in hışmından koruya
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cak hiç bir toplumsal/siyasal yapı/kurum yoktur.
Esasen, güdük veya sönük de olsa, Tek parti dö

nemi Osmanlı’dan bir sivil toplum mirası devralmış
tı. Osmanlı son döneminin medrese, tarikatlar ve va
kıflar gibi geleneksel sivil toplum kurumlarınm yanı 
sıra, özel teşebbüs, ekonomik gruplar, siyasal partiler, 
dernekler, işçi hareketleri, kadın hareketleri, medya 
ve siyasal ideolojiler gibi modern sivil toplum unsur
ları da önemli ölçüde gelişmiş durumdaydı. Ancak, 
Tek Parti döneminin “tektipleştirme / homojenleştir
m e” politikaları karşısında bu tür sivil toplum unsur
larının hiç bir işlevi kalmaz. Gerçekleştirilen reform
ların hiç birinde sivil toplum unsurlarını yaşatacak 
bir uygulama söz konusu olmaz, aksine, sivil toplum 
dinamiğini tamamen yok edici uygulamalar söz ko
nusu olur. Sivil-asker kökenli devletçi seçkinler, si
vil toplum unsurlarını “çağdaş medeniyet düzeyine 
ulaşma” amacıyla yürüttükleri “toplumu ve zihniyeti 
inşa edici” politikalar karşısında olumsuz olarak de
ğerlendirdikleri için, 1930’lu yıllardan itibaren “sivil 
toplum” unsuru olan veya olabilecek bütün topluluk 
ve kuruluşları tasfiye ederler. 1930’lu yılların parti- 
devlet bütünleşmesi neticesinde devletçi seçkinlerin 
öngörmediği alternatif hiçbir sosyal ve siyasal oluşu
mun varlığı söz konusu ol(a)maz. Dönemin yaygın 
(esasen seslendirilebilen tek) anlayışına göre devlet
çi seçkinlerin yuvalandığı CHF her şeydir:

TBM M ’dir, devlettir, millettir..; Şu örnekler ise bu 
anlayışın tarihsel tanıkları olarak anlam kazanır: Va- 
k it’in başyazarı Mehmet Asım (Us), CHF ile 
TBM M ’ni aynılaştırarak, CHF’nı eleştirmenin hiç 
bir şekilde doğru olmayacağını, zira onu eleştirmenin 
TBM M ’ni eleştirmek olacağını yazar 22. Başbakan 
Refik Saydam ise 28 Mayıs 1939’daki CHP’nin 5. 
Kurultayında şöyle demektedir: “CHP demek, Türk 
milleti demektir ve CHP demek Türk Devleti demektir; 
bu mefhumlar birbirine o kadar sıla bir şekilde bağlıdır ki, 
birini diğerinden ayırmak imkansızdır.”23. İşte bu anla
yış temelinde, İsmet İnönü’nün 1 Haziran 1936 gün
lü genelgesiyle, “Parti Devleti” biçiminde şekillenen 
tekbiçimli bir toplum için gereken otoriter sistem 
kurulmuş olur.

Devletçi Seçkinlerin Altın Çağı

1923’ten 1950’ya kadar uzanan dönemde Türk siyasi 
yaşamına egemen olan güç, Cumhuriyet Halk Fırka
sı ile partinin toplumsal tabanını oluşturan ve ide
olojisini saptayan asker-sivil kökenli devletçi seçkin
lerdir. Cumhuriyet Halk Fırkası, asker-sivil memur
ların hakimiyetindedir. Bu nedenledir ki, Parti, top- 
lumca “bürokratların  partisi” olarak nitelendirilir. 
Bu dönemde hem Partinin hem de bürokrasinin siya
set ve yönetim anlayışı aynıdır. Her ikisi de (esasın-

M ssE fo m m sm

Ümran-Aralık -2002 43



GÜNDEM

da böylesi bir ayrışma tamamen zihinseldir, gerçekte 
tek yapı vardır) büyük ölçüde eğitim imkanlarından 
mahrum kalmış halka, adeta “güdülm esi gereken  bir 
sürü” anlayışıyla yaklaşırlar. Halkın “karar verme” 
yeteneği olduğunu kabullenmezler. Bunun ilginç ol
duğu kadar önemli bir örneği Tek Parti döneminin 
ünlü Ankara Valisi'Nevzat Tandoğan’m bir sözünde 
açığa çıkar: Vali “Bu ülkeye komünizm gerekiyorsa, 
onu da biz getiririz” der ve bu sözüyle, bürokrasinin 
halka bakış açısını, çok veciz bir şekilde ortaya ko
yar. Nevzat Tandoğan, aynı zamanda, Tek Parti Dö
neminde “altın çağlarını" yaşayan devletçi seçkinleri 
tanımamızı ve dönem
lerini resmetmemizi 

. - sağlayacak önemli 
ipuçları verir. 18 yıl 
Ankara valiliği yapmış 
olan Tandoğan için 
Ankara, Çankaya ile 
Ulus arasındaki Ata
türk Bulvarı idi. Bu 
cadde her gün süpürü
lür, sulanır, süslenir ve aydmlatılırdı. Tandoğan sü
rekli Çankaya’yı gözler ve en ufak hareketlenme de 
görevinin başına geçerdi Ve bu vali 18 yıl içerisinde 
Ankara’nın hiç bir ilçe veya kasabasını ziyaret etme
miştir. Görevi tamamen Çankaya merkezli olmuştur. 
Buradan aldığı güçle de Ankara’da tam anlamıyla bir 
sıkıyönetim idaresi uygulamıştır. Onun döneminde 
köylüler köylü kıyafetleriyle Ankara girememişler
dir24. Şu olay ise Tandoğan’m şahsında sivil-asker 
bürokratların Tek Parti döneminde ulaştığı yasalar 
üstü güçlerini göstermesi açısından önemlidir: Bele
diye ile anlaşmazlığını çözüme kavuşturamayan 
Emin Taş isimli bir müteahhit Danıştay’a başvurur. 
Danıştay’dan yürütmenin durdurulması kararını alır 
ve karar metniyle Belediye Başkanlığını da elinde tu
tan Tandoğan’m makamına gelir. Tandoğan, Danış
tay kararının yazılı olduğu evrakı müteahhitten alır 
ve “Burada benim sözüm geçer” diyerek yırtıp atar25. 
Burada bir diğer örnek olarak da Orgeneral Mustafa 
Muğlalı hatırlanabilir. 1943 yılında 3. Ordu Komu
tanı olarak görev yapan Muğlalı’nın emriyle 33 köy
lü kurşuna dizilir. Olay şöyle gelişir: Bir kısmı Van’ın 
Özalp ilçesinde ikamet eden Milan aşiretine mensup 
40 kişi Iran tarafında ikamet eden aşiret mensupları
nı ziyaret için sınırdan geçerken jandarma tarafından 
yakalanır ve “kaçakçılık” suçu nedeniyle mahkemeye 
sevk edilirler. Mahkeme 35 köylüyü suçsuz bulup ser

best bırakır; 5 köylü ise tutuklanır. Ancak, Muğlalı 
Paşa suçsuz bulunup serbest bırakılan köylülerin kur
şuna dizilmesi talimatını verir ve talimat gizlice yeri
ne getirilir. Olaydan, yaralı kurtulan köylü aracılığıy
la haberdar olunur. Fakat asıl önemli gelişmeler de 
olayın açığa çıkmasıyla yaşanır. Çünkü, olay açığa 
çıktığı ve ölenlerin yakınlarının bütün şikayet ve gi
rişimlerine rağmen Muğlalı Paşa hakkında hiç bir 
yasal işlem yapılmaz. Ancak, Demokrat Partinin ku
rulmasından sonra olay Meclise taşınır ve DP millet
vekillerinin olayın arkasını bırakmaması nedeniyle 
açılan dava sonucunda, olayın gerçekleşmesinden 7

yıl sonra, 1950 yılında 
Muğlalı Paşa suçlu bu
lunur ve 20 yıl hapse 
mahkum edilir. Muğla
lı 1951 yılında ceza
evinde ölür26.

Tek Parti döne
minde, Cumhurbaş
kanlarının tarihsel ki
şilikleri ve karizmaları 

ile cumhuriyeti kurmuş olan bürokratların sınırsız ik
tidarları toplumu olduğu kadar, parlamentoyu da bü
yük ölçüde kontrol altında tutar. Parlamento yürüt
me karşısında teslimiyetçi bir kişiliğe bürünür. 
1950’ye kadar hukuken bürokrat olarak faaliyet gös
teren ancak politikacı gibi davranan profesyonel 
devlet memurlarının oluşturduğu kapalı bir korpo- 
rasyon mevcudiyetini korur. Bürokratlar, serbest gi
rişimciliğin desteklenmesi görüşüne karşı düşmanca 
yaklaşırlar. Toplum iki ana gruba bölünür. Büyük 
parçayı huzursuz, yoksul ve devletçi seçkinlerin uzun 
süreli “ceberru t” yönetiminden bıkmış kitleler, köy
lüler ve işçiler oluşturur. Öte yanda ise, içeride ve dı
şarıda artık hiçbir destekleri kalmamış, yorulmuş ve 
tükenmiş bir tek parti seçkinleri vardır. Bu ayrılık 
bizzat devletçi seçkinlerin kendi yazı ve sözlerinde 
bir itiraf niteliğinde açığa çıkar. Tek Parti dönemin
de, bazı devletçi seçkinler, toplumda bir denge oluş
turulduğu ve toplumun bütünüyle eşitlendiği söyle
melerine rağmen, esasında toplumda halâ “ağaların”, 
“beylerin”, “paşaların” bulunduğunu ve “halkı sömür
meye” devam ettiklerini söylemekten ve yazmaktan 
da kendilerini alamazlar. Zira tüm bu kesimler Cum
huriyet kadrolarının en önemli destek gördüğü kesi
mi teşkil etmektedir27. Değişen sadece zaman ve şa
hıslardır. Bunu ise dönemin “seçkinlerinin” yazıların
da tespit etmek mümkündür: Falih Rıfkı’nm anlat

Bu halle hep böyle yapıyor; “devlet”ini şaş
kınlığa sürüklemekten, “devletlinin uyarı
larını adeta alaya alırcasma kulak arkası 
etme alışkanlığından hiç vazgeçmiyor; ay
nen 1930, 1950, 1 9 6 1 ,1983’te yaptığı gibi.
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MERKEZ KENAR İLİŞKİSİ / ERTUNÇ

Merkez için kenar “yontma taş devrinden 
kalm a mağara insanı”, kenar için merkez 
ise “yaban”dır”. Aralarında, özellikle “ke
nar”! “merkez”in hışmından koruyacak hiç 
bir toplumsal/siyasal yapı/kurum yoktur.

tıkları bunun örneklerinden birisini teşkil eder: “Bir- 
gün Ankara Adliyesinin koridorları köylü ve kasabalı, 
kadın erkek, bir yığın halk ile dolu idi. Niçin toplandıkla
rını sordum: “Hapis o la cak la r” cevabını aldım. Ağalar 
yüzde ikiyüzbin bu kimseleri borca boğmuşlar, şüphesiz 
sermayelerini ve üstünü almışlar, ihtikâr payının bir kıs
mını da koparmak için hapse yollamışlardır. Bir iki asır 
evvel olsaydı kendi samanlıklarına kapayacaklardı. Şim
di o zahmetleri de yoktur”28. Serbest Fırka denemesin' 
den sonra ülke şartlarını yerinde tespit için Mustafa 
Kemal’le birlikte Anadolu’nun büyük kısmını kapsa- 
yan bir tren gezisine çıkarak toplumun problemleri- 
ni bizzat yerinde gören
dönemin ekonomi da- -------------------------------------
nışmanlarından A h
met Hamdi Başar’m 
tespitleri ise şöyledir:
“Vakıa şimdiye kadar bir 
çok işler yapılmış; Şapka 
giyilmiş, tekke ve medre
se kalkmış, Lâtin harfle
ri ve Garp muaşeret
âdabı ve saire kabul olunmuş: Ankara’nın imarına baş
lanmış; işte şu üzerinde ilerlediğimiz raylar döşenerek 
memleketi demir ağlarla örme programının ilk maddeleri 
tatbik olunmuş... Fakat, işte, görülüyor ki, bütün bu ya
pılanlar halkın ıstırabını gidermiş, memleketin davâlannı 
halletmiş değildir. Vergi eskiden olduğu gibi yine mükel
lefe dehşet vermektedir. Köylü, sırtında giyecek ve boğa
zına sokacak bir şey bulamıyor. Memleketi kalkınmaya 
götürecek manivela henüz hareket etmemiş duruyor. 
Acaba daha ne yapmalı? Yapılanlar eksik ve yanlış mıy
dı?.. Köylüyü kurtarmak, onu efendi haline getirmek sırf 
temennilerden, hayallerden öteye geçmediğini ve sosyal 
davalar ve münasebetler edebi ve hissi görüşler altında 
mütalaa olunduğu ve hükümetçe de “yasak” çerçevesin
de kaldığı müddetçe, memleketin bu derin derdine çare 
bulunacağına inanmak çok güçtür”29. Şu ifadeler ise, 
güdümlü Serbest Fırka muhalefeti tecrübesinden 
sonra Anadolu’yu gezerek toplumun gerçekleriyle 
yüz yüze gelmek isteyen “Ebedî Ş e f”in gördüklerini, 
duyduklarını ve yaşadıklarını yakınlarından birisine 
itirafıdır: “Bunalıyorum çocuk, büyük bir ıstırap içinde 
bunalıyorum! Görüyorsun ya, her gittiğimiz yerde müte
madiyen dert, şikâyet dinliyoruz. Her taraf derin bir yok
luk, maddî manevî perişanlık içinde”30.

“K en ar” bu haldeyken acaba “m erkez”in duru
mu nasıldı? Bu sorunun cevabı olabilecek bazı tespit
lere yine Falih Rıfkı'nm yazılarında rastlıyoruz. Falih

Rıfkı bir bürokratın kısa sürede sahip olduğu değişi
mi şöyle anlatır; “Bir gün, mütarekede küçük bir alaca
ğı için bir tanıdığını denize atmakla tehdit eden küçük 
maaşlının Florya’daki evi önünde otomobili, denizde de 
kotrası duruyordu”31. Dönemin içişleri Bakanı Şükrü 
Kaya ise "seçkinler”le “halk” arasındaki kopukluğu 
bizzat kendisi gibi “seçkinler”e şöyle açıklar; “Anado
lu ortasında bir mâmure içinde bulunuyoruz■ Fakat bun
dan beş kilometre uzakta kendi ırkımızdan, kanımızdan - 
tertemiz bir cevher gibi- olan Türk çocuklarının ne halde 
olduğunu görmüyoruz■.. vatandaşlarımızın köylerdeki 
hali, maddî hayatı bizim hayatımızın ve bilgilerimizin çok

dûnundadır.. ”32 Yakup
-------------------------------------  Kadri ise “Heyhat!

Dünkü kahraman inkı
lap önderleri bile bugün 
ipekli ropdöşambrlarına 
bürünmüş, fağfur ban
yolu kaşanelerinden dı
şarıya başlarını uzatmak 
istemez oldular” 33 söz

ünde bulundu
ğu seçkinlerin durumunu özetler. Yakup Kadri, bir 
başka yazısında da mensubu olduğu “seçkinlerin” dün
yasını şöyle tasvir eder: “Bu saatte hükümet dairelerin
den veya boşalan başka devlet müesseselerinden ilen sınıf 
memurlar küme küme, Taşhanın otobüs duraklarına 
doğru seğirtirler. Bunlann kimi, Bahçelievler’de oturur; 
bazısı da Kavaklıdere’de, Güven’de, Küçük ve Büyüke- 
sat’ta köşkleri vardır. Bunlann hepsi de pırıl pırıl asri mo
bilyalarla döşeli yepyeni evlerdir. Kilerler, balık yumur
tasından taze havyara kadar en nadide mezelik erzaklar
la tıklım aklimdir. Bir Altınbaş rakı şişesi buzdolabında 
buğulanmaktadır. Salonda bayanlar, şimdiden “vidolu” 
bezik oyununa başlamışlardır”34. Anlcara’dakiler böy- 
ledir de, peki taşradaki “seçkinler” ne haldedir? Yakup 
Kadri’nin tanıklığıyla öğreniyoruz ki, onların duru
mu da Ankara’dakilerle farklı değildir: ““Lüküs V a
li’’ güya memlekette halledilmesi gereken başka bir mese
le yokmuş gibi, konağının her liatına bir.banyo yaptırı
yor, Ankara’dan yol paraları vererek birtakım yabancı 
ustabaşılan, bezgiciler çağınp binaya lüzumsuz yere bir
takım süsler yaptınyor ve Avrupa’dan mobilyalar getiri
yordu”35. Tek Parti döneminde devletçi seçkinlerin 
durumu bu idi. Ancak daha da kötüsü, onların çoğu 
yaşadıkları dünyanın dışını göremedikleri için, halkı 
da kendileri gibi zannediyorlardı. Bu nedenle de hal
ka bahşettikleri nimetler(!) nedeniyle hiç zorlanma
dan övünebiliyorlardı. Dönemin bir Bakanının şu
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GÜNDEM

ifadelerinde olduğu gibi: “Ordumuzu kuş sütüyle bes
liyoruz, Cumhurbaşkanı’nın sofrasında ne yeniyorsa, 
köydeki sığırtmaç da onu yiyor. Bu bize Cumhuriyetin 
sağladığı bir nimettir. Bunu tarihe karşı görev olarak söy
lemeliyim”36.

Kısacası, halk yoksullukla, yıllarca süren savaşla
rın bıraktığı yaraların acılarıyla uğraşırken, toplumu 
modernleştirmekle övünen seçkinci kadrolar, XX. 
yüzyılda bir Lâle devri oluşturmakta birbirleriyle ya
rışıyorlardı. İdris Küçükömer tespitiyle Osmanlı’dan 
Cumhuriyete geçen kesintisiz bir süreçti bütün bu 
yaşananlar: “Bu defa liaplumbağaların mum taşıdığı lâle 
bahçeleri yerine, saraylar, elçilik binaları seçiliyordu. İs
tanbul’da elçiliklerde verilçn balolarda, bürokratlar batılı 
dostları ve Levantenlerle beraber eğlenirken işsizlik artı
yor ve yerli üretim güçlerinin yok olması son derece sü
ratle devam ediyordu. Bu baloların benzerlerini, hatta 
devamı daha sonra C. H. Fırkası döneminde, tüketim 
mallarının kıtlığının yarattığı koşullar altında, Anadolu 
kasabalarında, halkın nefreti altında verilen cumhuriyet 
balolarında görmek mümkündür”37. Turan Güneş ise, 
1930’lu yılların devletçi seçkinlerinin ve halkın bir
birlerine karşı konumunu değerlendirdiği “CHP  
Halktan Nasıl Uzaklaştı?” başlıklı yazısında bu “ba
lo la ra  da değinir, balolardaki ortamın mensuplarını 
şöyle açıklar: “Batılılaşma ameliyesine en yakın Zümre
ler, C H P ’nin kurulduğu senelerde, mahallî eşraf ve me
murlardı. Atatürk, inkılâbını yaymak için, devlet teşkila
tı olarak memurları, parti teşkilatı olarak da mahalli eş
rafı kullanmıştır. Bir kere, Cumhuriyetin kuruluş sene
lerinde Türkiye’nin nispeten aydın zümresini bunlar teş
kil ediyorlardı. İkincisi, memurlar, devlet mekanizması
nın çarkları olarak, tabiatıyla devlet icraatına bağlıydılar; 
eşraf da devletle ve binaenaleyh iktidarda bulunanlarla 
en sıkı teması bulanan zümre teşkil ediyordu”38.

Sonuç

1946 yılında, çok partili siyasal yaşama geçildiği za
man, Türkiye toplumunun hali böyle idi: Bir yanda 
halka kapattıkları dünyalarında sorumsuz zevkleri
nin zirvesinde gezinen “devletçi seçk in ler”, diğer 
yanda ise yoksul, aç, dışlanan, aşağılanan “h a lk ” 
vardı. Onlarca yıl, halkın şikayet ve istekleri devlet 
aygıtını ellerinde tutan “seçkinler” tarafından ya dik
kate alınmaz, ya da Meşrutiyet yıllarından devralı
nan “devletçi seçkinlerin” gelenekselleşmiş refleksiyle 
“irticanın talebi” veya “irticanın başkald ırısı” olarak 
değerlendirilir; “kenar”\n en küçük kıpırdanışmda

cendere biraz daha sıkılaştırılır. Böylelikle “merkez” 
ve “kenar”dan oluşan iki dünya arasındaki duvar git
tikçe kalınlaşır ve yükselir. Ve, güdümlü dahi olsa, 
demokrasiye geçilince “halk” “seçkinlerin" temsil etti
ği “devlet”i dinlemez; dinlemeyeceğinin bir işaretini 
daha verir. Kendini dikkate alan bir partiyi iktidar 
koltuğuna oturtur. “Türkiye’yi 14 Mayıs 1950 Pazar 
günü ne kimse tanıyabilir ve ne de kimse kolaylıkla 
düşünebilirdi. Milyonlar, yıllardır baskı altında dur
dukları kovuklardan çıkmış ve genel oy adı verilen 
modern yaşamın en anlaşılmaz varlığını birdenbire 
ete ve kemiğe büründürmüşlerdi”39. Artık, Demok
rat Parti iktidardadır ve gücünü “sandıktan” alan ilk 
partidir. ■

Not: Yazının devamında, derginin gelecek sayı
sında, “devletçi seçkinlerin” iktidarı tekrar ele geçirme 
çabaları ve bunun sonucunda gerçekleşen 27 Mayıs 
1960 ihtilali incelenecektir.
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S O R U Ş T U R MA

3 KASIM SEÇİMLERİ 
ANLAMLARI, SONUÇLARI VE YANSIMALARI

3 Kasım 2002 Türkiye Erken Genel Seçimlerinin ifade ettiği anlamlar, yol açtığı değişimler ve 
sonuçlar, ortaya çıkardığı yeni siyasal denklemler uzun süre konuşulup tartışılacak gibi gözüküyor. 

Ümran m önceki sayfalarında okuduğunuz analitik yazılara ilaveten yetkin gazeteci, yazar, bilim ve 
siyaset adamlarımız ve “içimizden biri” olarak seçtiğimiz halk temsilcilerinin de görüşlerini aldık. 

Bize cevap vermek lütfunda bulunan gazeteci, yazar, bilim ve siyaset adamlarımıza aşağıdaki
soruları yönelttik:

1 - 3 Kasım 2002 Erken Genel Seçimlerini ve seçimler sonunda ortaya çıkan tabloyu nasıl
okuyorsunuz? Sizce seçmen ne demek istedi?

2- Seçimler sonunda, ikisi dışında diğer partilerin parlamentoya girememesi, sizce Türk siyasi 
hayatında nasıl bir değişime yol açar? Önümüzdeki günlerde siyasal denklemlerin nasıl 

şekillenebileceğim ilişkin bir öngörüde bulunur musunuz?

M. Naci B O S T A N C I:
“Seçmenin Muradı 

Siyasetteki Cliental Yapının Tasfiyesidir.”

1-
Bu seçimleri önceki seçimlerden ayıran bazı önemli 
hususlar var. Bunlardan birincisi Türkiye siyasetin- 
de genel bir tasfiyenin önünü açması. Öteden beri 
siyasi partilerin örgütlenme biçimleri çerçevesinde 
oluşan liderlik sultası eleştirilirdi. Ancak bu eleştiri
yi yapanlar, muhalif, dolayısıyla güçsüz konumları 
nedeniyle eleştirilerini icrai bir siyasi projeye çevire
cek iradeyi bulamazlardı. Bu seçimden kaybederek 
çıkan bir çok parti, statükoyu sürdürerek başarılı ola
mayacakları, yapısal bir değişim yaşamaları gerektiği 
kanaatiyle davranma lüzumunu hissettiler ve sonuç
ta partileri sembolize eden liderler ister istemez gö
revlerinden ayrılmak zorunda kaldılar. Batıdaki siya
si partilerde görülen başarısızlık halinde çekilme ve 
yeni lider ve önder kadrosuna şans tanıma geleneği 
böylelikle Türkiye’ye de taşınmış oldu. Herkesin 
önünde böyle bir örnek varken artık bundan sonra 
seçimlerden başarısız olarak çıkan bir siyasi partinin 
hiçbir şey olmamış gibi davranması ya da demagoji

ile statükoya bir meşruiyet inşa etmeye uğraşması 
mümkün olmayacaktır.

Bu seçimlerin bir başka sonucu uzun yıllardan 
sonra yeniden iki partili bir sisteme dönülmüş ol
ması. Bunun anlamı güçlü bir iktidar etkili bir mu
halefettir. Koalisyonla yönetim kimi ülkelerde işe 
yarar bir model olabilir; fakat Türkiye gibi henüz si
yasi kurumlaşmanın yerleşmediği, siyasi partiler ara
sındaki rekabetin oyunun kuralları içine oturmadığı 
ülkelerde koalisyonlar iktidarların mahrem iç çekiş
meleri nedeniyle irade ve perormans yoksunu olarak 
teşekkül ediyorlar ve bu zaaf kendini her alanda gös
teriyor. Uzun yıllardır Türkiye’nin yüz yüze olduğu 
bir çok hayati mesele var. Koalisyonlar bu konulara 
el atma sorumluluğundan her zaman kaçınmışlar, var 
olan durumu sürdürmeyi en risksiz politika olarak 
görmüşlerdir. Ekonomide radikal kararların alınma
sı, dış politikada Kıbrıs, komşu ülkelerle olan ilişki
ler gibi. Gerçi 57. Hükümet de bir koalisyon olması
na rağmen ekonomide ciddi bir yapısal değişime git
miştir, ancak böyle davranmasının nedeni şartlar do
layısıyla zoraki bir fail olma halidir.

Yine önemle vurgulanması gereken bir başka so
nuç yeni iktidarla birlikte Anadolu sermayesinin ik
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tidar paylaşımında kazandığı etkili roldür. Bu du
rum, şüphesiz radikal ölçülerde değil ancak yine de 
yumuşak bir dönüşümle yeni ekonomi elitleri doğu
racaktır. iktidar paylaşımındaki bu tablo Türkiye’nin 
demokratikleşmesi bakımından da önemlidir. Çünkü 
demokratikleşme dediğimiz süreç, kendisine ilişkin 
söylemleri dolaşıma sokmak kadar alt yapısına ilişkin 
değişikliklerin de gerçekleşmesiyle hayatiyet bulabi
lir. AKP iktidarı geçmişte DP, AP, nihayet 
ANAP’m yaptığı taşrayı merkeze taşıma ve böyle
likle iktidara geniş yığınları ortak etme projesinin 
günümüzdeki faili olarak sahne almıştır. Esasen de
mokratikleşmenin alt yapısı da böylelikle teşekkül 
edecektir.

Seçmenin muradı nedir derseniz, siyasetteki eli- 
ental yapının tasfiyesi, başarısızlığın artık daha sert 
olarak cezalandırılacağı bildirimi, toplumsal-kültürel 
eksendeki siyasi diskurları sevimsiz bulduğu ve esas 
olarak ekonomik performansı değerlendireceği yak
laşımı bu doğrultuda sayılabilir. AK Partinin seçmen 
tabanında hayli renkli bir kitle var. Farklı beklenti
lerin sahibi olan bu kitleyi yıllar içinde bir arada tu
tabilmek çok dikkatli bir politik mühendislik gerek
tiriyor. Bu kitlenin tekabülü olacak kadrolar AK 
Partide mevcut. Bu renkliliğin parti performansında 
öne çıkartılması herhalde seçmen kitlesiyle sürdürü
lecek diyalog bakımından son derece önemli. Bir ba
kıma seçmen bu diyaloga da önem verdiğini çizdiği 
siyasi profil ile ortaya koymuş oldu.

2 -

Parlamentoya giremeyen partilerin yeniden cazibe 
merkezi olması iki önemli gelişmeye bağlı. Birincisi, 
bir Türkiye siyaseti klasiği olan iktidarın yıpranma
sı. Sorunların altında ezilen bir iktidar görüntüsü her 
zaman ötekilerin şansını artıran çok önemli bir fak
tör oldu. Bunun herkes bakımından ne kadar trajik 
bir beklenti olduğu açık. İkincisi ise, siyaset yapma 
biçimlerine ilişkin ciddi bir özeleştiri süreci yaşadık
tan sonra liderden vitrin kadrolarına kadar yeni bir 
yapılanma ile halkın karşısına çıkmaları. Bu değişim 
onları, iktidarı eleştirme ve kendilerinin "daha iyi 
yapabilecekleri” iddiasını inandırıcı bir şekilde orta
ya sürme konumlarına güç kazandıracaktır. Böyle 
yaptıklarında artık geçmişteki başarısız siyasetin yü
künden, sorumluluğundan önemli ölçüde kurtulmuş 
olacaklar ve “yeni sözler” edebileceklerdir.

Bu noktada bugüne kadar yaşanan gelişmelere 
bakıldığında, partilerin “şimdilik” lider odaklı bir de

ğişim projesi geliştirdikleri görülüyor. Bu ilk adımın 
işe yaraması, peşinden örgütlenmede, söylemde, vit
rin kadrolarında da önemli değişikliklerin yapılması
na bağlıdır. Aksi halde lider değişiminden ibaret bir 
“yenilik” iddiası, son tahlilde lider figürünün de de
ğil sadece isimlerin değiştirilebildiği işe yaramaz bir 
projeye dönüşebilecektir.

Öte yandan bu seçimde önemli oranda bir seç
men iradesi Meclis dışında kaldı. Ancak malum se
beplerle mevcut partiler, bir meşruluk gerekçesi ola
rak yorumlayabilecekleri ve bunun üzerinden iktida
rı baskılayıp seçmenlerini harekete geçirebilecekleri 
bir sorun olarak bu temsil konusunu kamuoyuna ta
şımakta zorlanacaklardır. Neticede bu tablonun sa
hibi kendileridir. Meclis dışında kalan irade diskuru
nun siyasi bir değer taşıması, ancak bunu dile getire
cek siyasi hareketin inanırlılığı ile mümkündür. İşte 
Meclis dışında kalan partilerin bu inanırlığı inşa ede
bilmeleri de yine yapısal değişimlerine bağlıdır. Böy
lelikle geçmişin başarısız siyasetlerinden arınırken 
seçmenle diyalog kurabilecekleri bir haklılık ekseni
de inşa edebileceklerdin

AK Parti arkasındaki toplumsal desteği, havayı 
iyi kullanacaktır. En azından iki üç yıl başarılı bir dö
neme imza atabilirler. Sorun, iktidar yıpranması kar
şısında ne yapacaklarıdır? Burada bir tahkimat alanı 
olarak toplumsal/kültürel konuları görürler mi? Doğ
rusu buna ihtimal vermiyorum.

CHP’ye gelince. Seçim sonuçlarının yarattığı ha
yal kırıklığı muhtemelen bu partinin kadastrosunda 
bazı çatlama alanları oluşturacaktır. Ancak kısa va
dede çözülemez sorunlarla karşılaşmazlar. Etkili mu
halefet yapamadıkları biçiminde çevrelerinden eleş
tiriler gelir ve bunlar güç kazanırsa, biraz önce AKP 
için belirtilen toplumsal ve kültürel hinterlanda rii- 
cu etme hali CHP için de gözükebilir. Böyle bir tab
lonun verimsiz bir iktidar muhalefet diyalogu üzerin
den ülkenin zaman ve emek kaybına neden olacağı 
hesaba katılmalıdır.

Ahmet T A Ş G E T İR E N :
“3 Kasım’da 

Toplumun Derin Damarı Harekete Geçti.”

1 , 2 -
Tek parti döneminde Terakkiperver Cumhuriyet 
Fırkası ve Serbest Fırka ile yansıyor irade, çok parti
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li hayata geçişten sonra DP ile, 27 Mayıs'tan sonra 
AP ile, 12 Eylül'den sonra ANAP ile ve 28 Şu- 
bat'tan sonra Ak Parti ile....

Toplum vakur bir çizgi halinde, bütün kural dışı 
müdahaleleri aşıp, kendi özgün iradesini sistemin 
gündemine koyuyor.

28 Şubat süreci 5 yıldan beri ülkeye egemen.
Ve ilk seçimde Ak Parti Meclis'te ezici bir çoğun- 

lukla iktidar.
Ak Parti, hiçbir zaman kendisini ”28  Şubat'm 

rövanşı" olarak takdim etmedi. Hatta, güç merkezle
riyle daha nazik ilişkiler kurma adına böyle bir ta
nımlamadan dikkatle kaçındığı bile söylenebilir. 
Ama, ortaya çıkan vakıanın da, bir yandan insan 
hakları, özgürlükler, hukuk ihlalleri, diğer yandan 
onlara paralel yürüyen yolsuzluklar ve buna eşlik 
eden yoksulluklarla geçen 5 yıla, toplumsal bir "tep
ki" olduğu gerçeğini değiştirmek mümkün mü?

Toplum, iktidar partilerini, 28 Şubat süreci ile 
her anlamda bütünleştikleri için tercih etmemiş, 
hatta cezalandırmış olabilir. Ama mesela CHP'ye de 
iktidar imkanı vermedi. DYP'ye, Genç Parti'ye de 
vermedi. Bunun üçü de muhalefetteydi. Ama bu par
tiler, 28 Şubat sürecinin gerçek karşılığı değillerdi. 
RP'nin devamı olan Saadet de ilgi görmedi. Demek 
toplum, derin bir hesaplamada o çizginin de çıkış yo
lu olamayacağı kanaatine vardı.

A k  Parti'ye yöneliş, bir yandan 28 Şubat'a karşı 
bir cevap, bir yandan CHP - DYP türü siyasi yapılan
maya tayin edilen sınır, bir yandan da RP - Fazilet - 
Saadet çizgisine ciddi özeleştiri uyarısı anlamı taşı
yor.

Ak Parti başarısının 28 Şubat'a cevap niteliği, bu 
partinin, toplumun dindar kesimleriyle sistem ilişki
sini bir uzlaşma noktasına, ama inanç özgürlüğünü 
vurgulayan bir uzlaşma noktasına oturtan özelliğinde 
ortaya çıkıyor.

Evet, Ak Parti kendisini "İslamcı", "dini referans 
alan" bir parti olarak tanımlamadı. Bunun altını ka
lın çizgilerle çizdi. Bunu halka, "kendi hatalarıyla dine 
bedel ödetmeme" hassasiyetinin yansıması olarak sun
du. Ama bunun, hakim sistemin etkin çevrelerinin 
duyarlılıklarını da. dikkate alan bir boyutu olduğu 
açıktı. Ak Parti İslam - Laiklik arasındaki hassas - 
kritik denklemde, " Dinci parti değilim ama, dindar 
insanların inanç özgürlüklerini ve din eğitimi ta
leplerini kendime mesele ediniyorum" şeklindeki 
söylemiyle bir denge tutturmaya çalıştı. Ak Partiye 
oy veren halkın bu parti iktidarından 28 Şubat izle

rini rötuşlamasını istediğini, buna karşılık kimi etkin 
çevrelerin de Ak Parti'nin sınırlı söylemini bile kuş- ■ 
ku ile karşıladığını tahmin etmek mümkün.

Bununla birlikte, şayet Ak Parti, kendi söylemi 
içinde olumlu sonuçlar alabilirse, bu da sistemin İs
lam'la ve müslümanlarla ilişkisinde sancılı alanları 
azaltma yönünde bir gelişmeye sebep olabilir.

Bu noktada, İslam açısından bir riske de işaret et
mek gerekir diye düşünüyorum. O da, Ak Parti üze
rinden bir İslam tarifine gitmektir ki, Türkiye örne
ğinde bu her zaman gündemde olan bir husustur. Ke
malizm'in bir " Din reformu" olarak icraya konduğu 
dikkate alınırsa, Türkiye'de sistemin hep "dini sis
tem ölçüleri istikametinde yeniden dizayn etmek" 
gibi bir projesi bulunduğunu kabul etmek gerekir. 
Sistem zaman zaman din adamlarını ve ilahiyatı böy
le bir din restorasyonu için devreye sokmak istemiş
tir. Sistem açısından, toplumun güven duyduğu ve 
toplumla din ekseninde de derin bağları bulunan po
litik kadroları bu misyona sürüklemek de tercih edi
len bir yol olarak görülebilir. Burada da hassasiyet, 
hem söz konusu politik kadrolara, hem de inananla
rın "İslam duyarlılığı"na düşüyor.

Fikret B A ŞK A Y A :
“Geçerli Paradigmayı Dönüştürmeden 

Temel Sorunlar Çözülemez.”

1-
3 Kasım seçimleri kitlenin tepkisini ortaya koyduğu 
bir seçim oldu. 28 Şubat sonrası dönemde peş-peşe 
hükümet (Türkiye’de iktidar olmaları mümkün de
ğildir) olan siyasi partiler, benim “asıl devlet parti- 
si” dediğim odağa o kadar bağlı kaldılar ki, yoksul 
çoğunluk bundan iyice rahatsız oldu. Dolayısıyla, 
“kimi seçmemek” gereği, “kimi seçmeli” gereğinin 
önüne geçti.
Bu tepkiyi:
a) oy kullanmayı reddedenler ve/veya geçersiz oy 
kullananlar;
b) Genç Partiye oyvereneler;
c) AK Partiye oy verenlerin tepkisi olarak okumak 
mümkündür.
Bu da demektir ki, kitlenin neye karşı olduğu neyi 
tercih ettiğinin önüne geçti. Biliyorsunuz “halk hisse
der ama bilimez ve anlayamaz”. Esas itibariyle proğra- 
mı halkı bezdiren siyasi partilerden özde farklı olma
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yan AK Partiye yönelişin nedeni budur. AK Parti
nin benim “yenilgi tuzağı” dediğim paradigmanın 
dışına çıkması söz konusu değil. Oysa geçerli para
digma içinde kalarak hayırlı birşeyler yapmak müm
kün değildir. Rotayı, paradigmayı radikal olarak dö
nüştürmeden Türkiye’nin temel sorunlarını çözmek 
mümkün değildir. Hem şunun bunun “hassasiyetleri
ni” dikkate alıp, hem İMF’nin çizdiği yolda devam 
ederek diğerlerinden nasıl farklı olunacak?

Bu arada AK Partinin aldığı oyla çıkardığı millet
vekili sayısı arasında da bariz bir fark var. % 35 oy al
mış bir partinin 180 kadar vekile sahibolması gere
kirken sayı iki katı...

yokum’ dedi; % 4 ’ü de, oyunu iptal etti. İlk kez bu 
oranlarda böyle bir durum yaşanıyor.. Toplam % 30.

Mecliste temsil edilen partilerin oy oranı toplamı 
% 53.5 gibi bir şey., % 5 ’in üzerindeki partilerin oy 
toplamı % 3 6 ’yı buluyor.. Diğer küçük partilerle bu 
oran % 4 6 .5 ’lara çıkıyor. Burada ciddi bir temsil soru
nu var.. Bu sonuçlar yasadışı, hıılaık dışı demiyorum, 
ama bu durumu da görmek gerek..

AKP’nin oyu % 34.16 . Ama bu oran % 7 0 ’in 
içinde bir oran.. Bunu seçmen sayısına oranladığınız
da % 23 gibi bir oy oranı çıkar.. CHP ise % 9 ,5 ’larda 
kalır.. Demek ki, bu seçimlerdeki oranları, resmi so
nuçların dışında farklı bir şekilde de okumak müm
kündür.

Parlamentoyu oluşturan iki parti geçerli oyların 
% 5 3 .5 ’unu almasına rağmen, meclisin % 1 0 0 ’ünii 
oluşturuyor. % 34 oy alan AKP % 64, % 19 .4  oy 
alan CHP ise % 30 .6  sandalye kazanıyor.. Barajı ge
çemeyen partilerin sandalyeleri, barajı geçenler ara
sında dağıtılıyor.. Siz mesela D EH A P’a oy veriyorsu
nuz, ama sizin milletvekiliniz A K P’ye yazılıyor.. Yö
netimde istikrar adına temsilde adalet ayaklar altına alı
nıyor..

Mesela Barajın % 5 ’e çekilmesi halinde, AKP ya 
da CHP oylarını % 25 artırsalar bile bu kadar millet
vekili çıkartamayacaklardı..

Bu seçimlerin sonuçları bir çok bakımdan önem 
taşıyor. Ozal sonrası ilk kez bir tek parti iktidarı ile 
karşılaşıyoruz.. 195 0 ’den beri ilk kez parlamento iki 
parti ile temsil ediliyor.

Bu Meclis yeni Cumhurbaşkanını seçecek meclis 
olacak ve bu meclis Cumhurbaşkanının görevlerinin 
de tanımlandığı Anayasa değişikliğini gerçekleştire
cek bir meclis olacak.

Genel Başkanı parlamento dışında kalan ilk mec
lis bu.. 3 Kasım seçimleri, seçim kararı alan hüküme
ti oluşturan, partileri meclis'dışında bıraktı.. Kamu- 
oyundalci rahatlama A K P’nin başarısı kadar, Ecevit 
hükümetinden kurtulmanın getirdiği bir rahatlama 
olarak da görülmelidir..

Baskın şeklinde, siyasi partiler ve seçim yasala
rında değişiklik yapılmadan gerçekleştirilen bu se
çimlerde yine adayların tespiti genel başkanlara bıra
kıldı.. Son ana kadar seçimlerin yapılıp yapılmayaca
ğı tartışması sürdürüldüğü için de geç kalmış ve ace
leye getirilmiş bir kampanya ile karambol bir seçim 
süreci yaşandı ve sonuç ortada..

Burada en dramatik sonuç, D SP ’yi saymazsak 
SP’de yaşandı.. SP 2 .5 2 ’lik oy oranı ile 8. sırada yer

2-
Bir kere 1945 sonrası dönemin kapandığını söyleye
biliriz. Geleneksel siyasi partiler (ki, bunlar muvazaa 
partileridir ve ‘asıl devlet partisinin* taşeronudur.) 
işlevsizleşti. Artık taşeronluk yapamaz dürümdalar. 
Fakat bu durum daha köklü bir nedenden de kaynak
lanıyor. Son 30-40 yılda bilinen anlamda siyaset 
“ulus-devlet” denilenin aşınmasıyla işlevsizleşti. Ar
tık bundan sonra eski tarz siyaset* siyasetçi, siyasi 
partilerin varlık nedeni ortadan kalkıyor. Bunlar içi 
boş kabuk haline geliyorlar, tabii kitleleri oyalama 
yetenekleri iyice aşınıyor. Bu yüzden ilerde ortaya çı
kabilecek durumu tahmin etmek zor. Sanıyorum 
bundan sonra asıl meselenin tartışılmasına uygun 
koşullar oluşacaktır. Çok uzak olmayan bir zamanda, 
İktisadî büyümenin, kalkınma denilenin bir tuzak 
olduğu, bunun sonu olmayan bir yol olduğu, kapita
lizm geçerli oldukça kalkınmanın yoksulları oyala
maya, aldatmaya yarayan bir retorik olduğu anlaşılır 
hale gelecektir.

Abdurrahman D İLİP A K :
“Seçmenin Beklentisi İş, Ekmek 

ve Özgürlük...”

1-
■ Seçmen “kafam karışık, canım sıkılıyor, kim ne 
halt edecekse etsin, işsizliğe çare bulsun, iflaslar 
önlensin, okul kapılarında çocuklar coplanmasın, 
AB konusuna artık bir karar verilsin, birileri bizi 
bu hükümetten kurtarsın, ne olacaksa olsun, bu 
defa da Tayyib Erdoğan'ı, A K P ’yi deneyelim” dedi 
demesine ama, seçmenlerin % 2 5 ’i, ‘ben bu oyunda
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aldı. SP misyonu için bu sonuç, bütün zamanların en 
kötüsü idi.. D SP % 1.29  oy aldı. D SP ’den ayrılan 
Y T P  % 1 .2 2 ’de kaldı. B B P  ve LD P de umduğunu 
bulamadı. M H P’den B B P  ye giden oy olmadı, aksi
ne B B P  mevcut oylarım A K P’ye kaptırdı ve % 0.99  
oy aldı.. Oylarını AKP ve G P ’ye kaptıran LD P’nin 
oy oranı ise % 0 .2 9 ’da kaldı..

Sürpriz partilerden biri GP idi ve % 7.26  oy aldı.. 
D EH AP % 6.2 ile dikkatleri üzerinde toplarken, 
DYP % 9.51 oy oranı ile baraja takıldı. MHP 
% 8 .4 ’de kaldı.. ANAP ise % 5.11  ile devre dışı ol
du.. “Barajı aştık geliyoruz” diyen İP, ilk kez seçimle
re katılan TKP, bu seçimlerde bir sıçrama bekleyen 
ODP, kendi oy. oranını %34 olarak açıklayan BTP, 
Tantan’m partisi YP sıfır nokta diye başlayan sevi
yelerde yarışı en sonra bitirenlerden..

İktidarı oluşturan partilerin genel başkanları ve 
DYP genel başkanı seçim sonrası görevden ayrılma 
mesajı verdilerse de, sonra sanki bu kararlarından 
pişman olmuş gibi bir hal içindeydiler..

Diğer sürprizler ise Bağımsızlarda yaşandı. Meh
met Ağar yine milletvekili. Diğer bir milletvekili ise 
Jet-Pa’nın patronu Fadıl Akgündüz.. Şimdi gözler 
Akgündüz’ün dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırıl- 
mamasında..

2,
Şimdi, A K P’lilerin de beklemedikleri bir rahatlık 
var.. Birkaç pürüz dışında her şey yolunda gözüküyor. 
Ama bu durum her an bozulabilir.. Daha ilk günden 
döviz düştü, borsa yükseldi, piyasalar, rahatladı. En 
azından bir panik havası yok..

Kıbrıs ve Yunanistan konusu, Erdoğan’ın gele
ceği, Çankaya ile küçük sürtüşmeler, AB ile ilişkiler
de yaşanan gelişmelerin siyasete nasıl yansıyacağını 
önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Erdoğanm geleceği ne olacak o çok belli değil.. 
Durumu belli olmayan başka liderler de var. Ecevit, 
Bahçeli, Çiller, Uras, Kutan, Erbakan, Tibuk ve 
ötekiler.. Şu bir gerçek ki, bu seçim sonuçları iyi bir 
temizlik oldu.. Ecevit hükümetinden kurtulmak bile 
doğrusu tek başına olumlu bir gelişme idi..

Şimdi herkes AKP nin atacağı adımları bekliyor.. 
A K P’ye oy verenlerin beklentisi belli: İş, ekmek ve 
özgürlük.. Ama peki, ya başkalarının; mesela ABD, 
AB, Rusya, Çin ve İsrail’in, BM ’nin, IMF’nin bek
lentileri ne yönde.. Buna Ermeni, Rum ve Yahudi 
lobileri yanında Almanya, İngiltere ve Fransa’yı da 
eklemelisiniz..

IMF ve toplumun beklentilerinin aynı yönde ol
madığı bilinen bir gerçek..

Peki ya kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı siyaset 
aktörleri, derin devlet ve derin gerçekler ne olacak.. 
AKP seçimlerde başarılı olmak için yüzünü seçmene 
dönmesi gerekiyordu. Ama şimdi orada kalmak için 
yüzünü başka tarafa dönecek mi? O zaman durum ne 
olacak? Hemen gündemde A B ve Kıbrıs konusu 
var.. İsrail’in Tank ihalesi, IMF ile görüşmeler ve 
Irak operasyonu konusunda A K P’nin tavrı ne ola
cak? İmam Hatiplerin önünde bekleyen kızlar cop
lanmaya devam edecek mi?

Bekleyecek ve göreceğiz.. Cevabını beklediğimiz
o kadar çok soru var ki. Sanırım önümüzdeki iki ay 
içinde çok şey netleşecek..

Selam ve dua ile.

İsmail M Ü FT Ü O Ğ L U : 
“İdeolojik Temeli Olan Partiler 

Kalıcı Olacak.”

1-
3 Kasım erken genel seçim sonuçları, ülke insanını 
ve bilhassa siyasetle meşgul olanları şoke etmiştir. 
Zira, tahminlerin ötesinde bir siyasi tablo meydana 
gelmiş-tir. Böyle bir tablonun oluşmasının dış ve iç 
sebepleri vardır. Bunların üzerinde kısaca durmakta 
fayda mülahaza ediyoruz.

Şöyle ki: Küreselleşme ve globalleşme adına, dış
tan içe doğru yoğunlaşan propagandalar, seçmenleri
mizin aklını çelmiş, salim düşünme imkânından 
mahrum bırakmıştır. Süper güçlerin, ülke içindeki 
işbirlikçileri ile kendi mihverlerinde, yeni bir dünya 
için büyük gayretler gösterdikleri cümlenin malumu
dur. Bu güçler, kendi düzen ve stratejilerini zorlaştı
racak her türlü siyasi gelişmenin önünü kesebilmek 
için mücadele vermektedirler. Sistemlerini uyum 
içinde uygulayabilmeleri için, hiçbir ülkede aykırı 
ses istememektedirler.

Bunun için de, uluslar arası tüm siyasi, kültürel, 
ekonomik kuruluşları baskı aracı olarak kullanmak
tadırlar. Uyum dışı davranan ülkelerde de, ekono
mik çöküntü, siyasi istikrarsızlık, ahlaki yozlaşmanın 
oluşması için elden geleni yapmaktadırlar.

Eksenlerine karşı eksen oluşturma gayreti içinde 
görünen tüm sistemlere ve bu sistemleri realize ede
bilecek siyasilere ve siyasi partilere karşı amansızca
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tavır koymaktadırlar. Karşı çıkan ülkelerin sistemle- 
rini çökertmek için, ihtilâllere, darbelere, post-mo- 
dern girişimlere tevessül ederek, altern atif proje 
üreten  partilerin kapatılması için tüm birimleri el
den geldiğince devreye aldıklarını görmekteyiz.

Güçlü ekonomileri sayesinde ve propaganda güç
leri ile her ülkenin siyasetine müdahale eder durum
dadırlar. Bu neviden müdahalelerin aynısı Türki
ye’miz için de varittir. Nitekim, halkımızın beklenti
lerine cevap veren Demokrat Parti 1960 ihtilali ile, 
icraatları ile kısmen de olsa milletin sevgisini kaza
nan Adalet Partisi 12 Mart hareketi ile, Türkiye’ye 
yeni bir vizyon kazandırmaya çalışan Ozal AN AP’ı 
iç mihrakların veryansın edişi ile, milletin gönlünde 
makes bulan Refah-yol hükümeti de 28 Şubat post 
modern darbesi ile devre dışı bırakılmıştır.

Süper güç olma istikametinde ilerleyen ABD ve 
A B’nin, Türkiye’nin son seçimlerini yönlendirdiği 
kanaatindeyiz. Zira, Türkiye’nin stratejik önemi, on
ları piyadesiyle meşgul etmektedir. Batı, kendi sis
temlerine karşı uzun vadede de olsa, tavır koyabile
cek ülkelerden birisinin Türkiye olduğunu bilmekte- 
dir. Türkiye’nin Ortadoğu ülkeleri ile birlikteliği, di
ğer Islâm ülkelerinin de yaklaşımına sebebiyet vere
bileceği düşünüldüğünde, Türkiye’nin siyasetine mü
dahaleyi, onlar için vazgeçilmez kılmaktadır.

Onun için bu güçler, 3 Kasım erken genel seçim
lerini yakından takibe almış ve çok zaman öncesin
den her türlü hazırlığı yapmışlardır. Öyle ki, Islâmi 
görüntü sergileyen veya Islâmi söylemleri telaffuz 
eden partilere karşı var güçleri ile menfi propaganda 
üretirken, îslâmi söylem dışında, batı havariliğine 
soyunan partiler lehine de müspet propaganda güçle
rini kullanmışlardır. Nitekim, 3 Kasım 2002 tarihin
de meydana gelen seçim sonuçlarının, emperyalistle
rin, bir başka ifade ile süper güçlerin arzuladığı tarz
da şekillendiğini görmekteyiz. Söylemlerinde ahlâk 
ve maneviyâtı dillendiren Saadet Partisi % 2.8’lere 
düşürülürken, batı yanlısı, lâik ve değişim sürecine 
girdiğini iddia eden, AB yanlısı ve IMF’ci Ak Par- 
ti’nin de % 34.4 oranında oy almasının her türlü ze
mini oluşturulmuştur.

Hedef, ülkemizin istikrarını sağlamaya yönelik 
değildir. Maksat, dünyaya hakim olma iştihalarına 
mani olabilecek ihtimalleri dahi ortadan kaldırmak
tır. Türkiye’de de, kendileri ile uyum içinde olabile
cek partileri iktidara taşımaktır.

İç sebeplere gelince: Yukarıda dış sebepler bölü
münde sıralamaya çalıştığımız hususlar, iç sebeplerin

de oluşmasına sebebiyet vermiştir. Sıkı ve istikrarlı 
bir şekilde, Türkiye’deki siyasi zeminin çürümüşlüğü, 
ekonomik çöküntü, siyasi çalkantılar, yandaşları 
olan medya ile hep gündemde tutulmuştur. Hükü
met ortakları arasındaki ihtilâflar körüklenmiş, ta
banla, hükümet arasında devamlı nahoş görüntüler 
de TV  ekranlarının vazgeçilmez görüntüsü olmuştur. 
Hükümetin başarısızlıkları, milleti ile barışık olma
yan bir hükümetin siyasi bunalım üreten bir meka
nizmaya dönüşmesi mukadderdir. Siyasal, kültürel, 
ekonomik ve ahlâki değerlerdeki bozulma, vatandaşı 
yeni arayışlara sevk etmiştir. Eski partilere karşı olan 
tepki devamlı körüklenmiş, milletin rahat düşünme
sinin önüne geçilmiştir.

3 Kasım öncesi hükümete karşı oluşan öfke, san
dıklarda cezalandırma anlayışına dönüşmüştür. Ü l
ke, bir nevi m illet-hüküm et çatışm asına  sahne ol
muştur. Onun için, 3 Kasım seçimlerinin meydana 
getirdiği tablo, hiç de realist değildir. Şöyle ki:

Hükümet partilerine icraatları ve beceriksizlikleri 
sebebiyle kızan vatandaş, öfkesini onlardan kısmen

ke ekonomisini düze çıkartan, şahsiyetli dış politika 
üretmeye gayret gösteren, Amerikan ekonomik ekse
nine karşı D.8’leri kurarak, yeni bir eksen oluşturma
ya çalışan, Mecliste haklarında araştırma, soruşturma 
bulunmayan, söylemlerinde doğrucu, ahlâk ve mane
viyatı ön planda tutan Saadet Partisinden de tama
men çıkarmakla çok büyük bir yanlış yapmıştır. Sa
adet Partisi hiç hak etmediği bir muameleye maruz 
kalmıştır. Bu da, insanımızın haktan yana değil, zu
lümden yana bir görüntü sergilemesinden kaynaklan
mıştır. Bir nevi arsız, soysuz, hırsız ve soyguncular tal
tif edilirken, çalmayan, çırpmayan, soymayan bazı si
yasiler ve partiler de cezalandırılmıştır.

Bunun sebeplerine gelince:
1- İnsanımızın eğitim düzeyinin kifayetsizliği.
2- Milletin objektif olmaktan ziyade, öfke ile ha

reket etmesi.
3- Oy kullanımında taltif ve cezada hata yapma

sı, soğukkanlı hareket yerine, propagandanın tesiri 
ile temkinsiz ve alelacele oy kullanması.

4- Milletin içine yuvarlandığı açlık, işsizlik sebe
biyle basit menfaatlere yönelme-si, ülkenin geleceği
ni değil, şahsi menfaatlerini ön plâna taşıması.

5- Milletin ülke meselelerine olan vukufiyetsizli- 
ği, heyecanlarını aklın önünde kullanması, kurulan 
hayallerin elde edilmesi düşüncesi ile hayal perişan
lığına yuvarlanması.
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• Dolayısıyla, 3 Kasım seçimleri sonucunda mevcut 
tablo oluştu. Seçmen meydana gelen bu tabloda sa- 
dece figürandır. Çünkü, seçim zeminini hazırlayan 
güçler, yol ve yordamı da tayin etmiştir. Millet bu ti- 
yatroda kendisine biçilen rolü, sadece iyi oynamıştır. 
(1976 tarihli rapor, 1989 Viyana’da yapılan Bilder.- 
berg toplantısı, 1992’de Cenevre’de akdolunan pro- 
tokol, 9 Kasım 1997 tarihinde Londra’da yapılan giz
li toplantıda alman kararlar düşünce-lerimizi teyit 
etmektedir.)

2 -

Uç Kasım seçimlerinin sonucunda, 2 partinin parla
mentoya girmesi, dış mihrakların, iç mihraklarla bir
likte oluşturduğu bir manipülasyonun sonucudur. 
Ancak, bu sonuç, milletin bir bölümünü tatmin et
miştir, gerisi tedirgindir. Zira, meclise giren her iki 
partinin tecrübesi, ülke problemlerini çözmede ne 
derece başarılı olabileceklerini düşündürmektedir.

Diğer taraftan, meclis dışında kalan % 45’lerin, 
meclise giren partileri rahat bırakacağını sanmak, bi
raz safdillik olmaz mı? Çünkü, tek parti iktidarları
nın, ülkede büyük sosyal ve siyasaj. olayların patla
masıyla son bulduğunu tarihen bilmekteyiz. Ülkenin 
selâmeti için, tek parti iktidarlarında işlevin meclis 
denetiminden geçmesi kısmi teminattır. Onun için 
de, güçlü ve tek olmayan ziyade muhalefet partileri
nin mecliste bulunması lazımdır.

Nitekim, meclisteki muhalefet zayıflığı sebebiyle, 
Demokrat Parti iktidarı darbe ile sonuçlanmış, siyasi 
erk, adli erke hesap vermek mecburiyetinde kalmış
tır. Yassıada’da haksız muhakemeler sonucu insanlar 
darağacma gönderilmiştir. Sosyal yaralar kolay iyi
leşmiyor, kolay da telâfi edilmiyor.

Son seçimlerde, bir partinin iktidar olmasının, 
diğer partilerden bir çoğunun parlamentoya gireme
mesinin önemli sebeplerinden birisi, CHP’ne karşı 
milletin tedirginliğidir. Eski CHP’nin tahakkümcü 
uygulamalarını bilenler, baskıcı zihniyetini unutma
yanlar, bunları ömürleri boyunca yeni nesillere inti
kal ettirmişlerdir. Yeni nesiller de bu endişe içinde, 
CHP’nin iktidar olma şansını ortadan kaldırmak 
için, diğer yeni kurulan bir partiye yönelmişlerdir. 
Ama, pek akıllıca iş yaptıkları da söylenemez. Çün
kü, tecrübenin olmadığı yerde, problemlerin çözü
münü beklemek abesle iştigaldir.

Onun için, bu seçimler sonucunda, meydana ge
len tablonun, uzun ömürlü olacağı kanaatinde deği
lim. Zira, parlamento dışı kalan partiler (DYP,

ANAP dışında) ideolojik te-mele dayanan partiler
dir. Tabanlarında fikri istikrar vardır. Güceniklikleri 
gelip, geçicidir. Bir fikir etrafında gelişmeyen, hedef
leri netleşmeyen partilerse çabuk çözülmeye mah
kum olurlar. (ANAP, DSP ve DYP’de olduğu gibi.)

İdeolojik tabana dayalı olan partiler ise, hayati
yetlerini, tek fert kalıncaya kadar, devam ettirirler. 
İnsanlar, inançlarından, ideolojilerinden, siyasi ka- 
naatlerinden kolay kolay vazgeçmezler. Dağılır gibi 
görünseler de, zaman içerisinde, tekrar tırmanışa ge
çerler. Dolayısıyla, 3 Kasım seçimleri sonucundaki 
görüntü yanıltıcıdır.

Bir partinin muktedir olabilmesi, bir fikir etrafın
da toplanmakla mümkün olabilir. Ayrı fraksiyonlara 
sahip partilerde ise, gürültü eksik olmaz. Muhalefete 
dayanamaz, çok çabuk çöker, gider. Günümüzde çö
küp, giden partiler gibi. Seçim sonuçları, rehavet se
bebi olmamalıdır. Çünkü, milletin beklentilerine ce
vap veremeyenlerin kalıcı olması mümkün değil-dir.

Ülkemizde, bu seçimler münasebetiyle, toplum 
mühendisleri, kısmen başarıya ulaşmışlardır. Millet 
yanıltılmış, hedefler şaşırtılmış, millet yanlış istika
metlere sürüklenmiştir. Bu senaryoları millet çok ça
buk anlayacaktır, inşaallah.

Mehmet B EK A R O Ğ LU : 
“Seçmen, AK P’yi Milli Görüş 

Partisi Kabul Ederek İktidara Getirdi. ”

- 3 Kasım seçimlerinin sonuçlarını nasıl okuyorsu
nuz? Yeni dönemde Türkiye’de siyaset nasıl olacak1

- 3 Kasım seçimleri üzerine daha çok konuşacağız. 
Özellikle şoku henüz yaşamakta olan bizim söyleye
ceğimiz gerçeği bütün yönleriyle ortaya koyamaz. Bu 
nedenle söyleyeceklerimizin bir kısmının savunma 
niteliğinde olacağı dikkate alınmalıdır.

Buna rağmen şu tespitleri yapabilirim.
3 Kasım seçimlerinde Türkiye seçmeni- bir döne

min siyaset tarzını aktörleri ile birlikte tasfiye etmiş
tir. Niçin böyle olduğu, niçin şimdi olduğu tartışıla
bilir. Yaşanan ağır ekonomik kriz, 28 Şubat postmo
dern darbesinin etkileri, baskılar, değişen dünya 
konjonktürü, 11 Eylül’ün yansımaları..., çoğu birbiri
ne bağlı olan bir çok sebep sayılabilir. Ama netice 
budur.

Bir dönemin siyaset tarzı tasfiye edilmiştir, ama
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onun yerine neyin geldiği henüz belli değildir. Bu, 
sadece seçimi kazanan AKP ve CHP’nin kimlikleri
nin ne olduğunun belli olmamasından dolayı böyle 
değildir. Yeni dönemin siyasi zemini ve siyasi parti
lerin konumlanacağı siyasi yelpaze de yeniden oluşa
caktır ve bu yeni yapının nasıl şekilleneceği de he
nüz belli değildir. Belii değildir ama hiçbirişaret yok 
da diyemeyiz. En azından neyin olmayacağı konu
sunda bazı şeyler söylenebilir. Örneğin; yeni dönem
de önceki dönemin klasik sağ  - m erkez  - sol tanım
laması geçersiz olacaktır.

Yeni oluşacak siyasi yapıda siyasi partilerin ko
numlanmasını belirleyecek özellikler de yeni olacak
tır. Bu özellikler belirginleşene kadar siyasi partiler 
kimliksizlik sorunu yaşayacaklardır. Özellikle küresel 
baskılar, bir süre siyasi partilerin özgün politikalar 
geliştirmesini engelleyecektir. Hepsi, bir süre serbest 
piyasa, demokrasi, insan hakları, terör gibi içerikleri 
çok belirgin olmayan kavramları tüketerek ayakta 
kalacaklardır.

Bu nedenlerinden dolayı ülkenin yönetiminde, 
yerel aktörler ve politikalar yerine, küresel aktörler 
ve politikalar etkili olacaktır.

Geçiş döneminden sonra oluşacak yeni siyasi yel
pazede siyasi partiler şu temel sorunlar karşısında ta
kınacakları tavırlara göre lconumlanacaklardır. Fi- 
nans kapitalizm, AB, A BD ’nin terörle mücadele ba
hanesi ile bölgedeki operasyonları, islami kimlik ve 
etnik sorunlar.

- 3 Kasım seçimleri Saadet Partisi ve Milli Görüş açı
sından ne anlama geliyor?

- Onlarca sebep ve bahane bulunabilir, ama % 
2.5, Milli Görüş tarihinin en ağır seçim yenilgisidir. 
Seçmen, Saadet Partisi siyasetini, çektiği sıkıntıların

sorumlusu olarak gördüğü siyaset tarzının içinde de
ğerlendirmiş ve oy vermemiştir. Halbuki, aslında en 
azından ekonomik açıdan olumlu izlenimleri olan 
yaklaşık bir yıllık dönemin dışında iktidar sorumlu
luğu taşımadık. Güven kaybedenler, ülkeyi yıllardır 
yöneten mevcut sağ ve sol partiler olmasına rağmen 
siyaset tarzı ve taşıyıcılar dolayısıyla Milli Görüş Par
tisi olan Saadet Partisi de tasfiye edilenler arasında 
oldu. Öte yandan siyaset tarzı ve aktörleri yeni ola
rak değerlendirilen AKP, “̂ eni”nin ne olduğuna ba
kılmaksızın tek başına ve büyük bir çoğunlukla ikti
dara getirilmiştir.

Her ne kadar AKP yöneticileri “bizim Milli Gö- 
rüş’le bir alakamız yok” deseler de, yine her ne kadar 
biz “Milli Görüş partisi Saadet Partisidir” demişsek de 
seçmen, A K P’yi bir şekilde Milli Görüş partisi ka
bul etti. En azından klasik Milli Görüş seçmeni böy
le gördü. Peki niçin Saadet Partisi’ni değil de AKP’yi 
tercih etti? Bu soruya, “AKP’nin politikalarını daha 
uygun gördü” cevabını veremeyiz. Çünkü AKP’nin 
Türkiye’nin temel sorunları ile ilgili köşeli bir ceva- 
bı yoktur. Sanıyorum burada etkili olan dil, ılımlılık, 
üslup, genç kadro ve “yen i” kelimesinin cazibesi ol
du. Tabi bu arada medyanın tutumu da var. 1995 se
çimlerinde RP’nin durumu gibi, yıpranmış ve tüken
miş merkez partileri ile medyanın eleştirileri 
AKP’nin lehine oldu. Bir de “Saadet barajı aşam i' 
yor” propagandası var tabi.

Dediğim gibi bunları bahane ve savunma şeklin
de ele almıyorum.

- Peki şimdi ne olacak? Saadet Partisi ve Milli G ö
rüş ne yapacak?

- Saadet Partililer konuyu tartışıyorlar; bugüne ka
dar Milli Görüş tarihinde görülmemiş bir muhasebe 
başladı. Belki biraz geç kalmış ama bu tartışmalar, 
umulur ki hayırlı kararlara ve sonuçlara sebep olacak. 
Sanıyorum bir süre sonra aktif olarak Saadet Partisi 
içinde olmayanlar dahil İslami kesim bütünüyle bu 
tartışmanın içine girecek, hatta AKP’liler bile.

Kimse bu olanları sadece Saadet Partisi ve Erba
kan Hoca’nın çevresi ile sınırlamasın, bu olanlar he
pimizle ilgilidir. Herkesten önce de aydınlar, düşü
nürler, yazarlar, çizerlerle.

Saadet Partisi açısından bir yeniden yapılanm a  
söz konusu ama, bunun nasıl olacağını, ne kadar za
manda olacağını şimdiden kestirmek zordur. Şu ka
darını söyleyebilirim ki bu yeniden yapılanma sade
ce yeni bir vitrinle sınırlı olamaz. !

Bir şey daha ifade etmek istiyorum: Yanlış anla
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şılmasın; tasfiye olan bir dönemin siyaset tardıdır. 
Yoksa Milli Görüş’ün itirazları ve temel argüman- 
lan ortadadır ve geçerlidir. Milli Görüş, haksızlıkla
ra, geri kalmışlığa, sömürüye itiraz etmiştir. Milletin 
değerlerine, taleplerine ve tercihlerine vurgu yap
mıştır. En nihayet Milli Görüş, insanın hak, adalet 
ve özgürlük mücadelesinin bu coğrafyada günümüz
deki halkasıdır. Bu gerekçeler sağlamdır ve haklıdır. 
Bu nedenle Milli Görüş’ün tasfiye olması söz konusu 
değildir. Aksine dünyada meydana gelen gelişmeler 
(küreselleşme, finans kapitalizmin dünyanın ezici 
çoğunluğunu fakirleştirmesi, İslam’ın ve Müslüman
ların ötekileştirilmesi, düşman ilan edilmesi, terör 
bahanesi ile İslam coğrafyasının savaş alanı haline 
gelmesi...), Türkiye gibi tarihi olan bir ülkede, İsla* 
mi duyarlılıkları öne çıkaran, tarihin hiçbir döne
minde eksik olmayan insanlığın hak, adalet ve öz
gürlük mücadelesini siyasetin merkezine koyan bir 
siyasi hareketi zorunlu kılmakta, hatta siyasetin mer
kezine koymaktadır.

Benim inancın odur ki, önümüzdeki yıllarda, de
ğişen koşulları iyi okuyarak kendisini yeniden ta
nımlamış, söyledikleri açık olan, üslup, dil ve vitrin 
sorunlarını çözmüş böyle bir siyasi parti Türkiye’nin 
siyaset yelpazesinde önemli bir yer işgal edecektir. 
Bunu Saadet Partisi yapacaktır. Ben böyle bir istek, 
irade ve kabiliyeti görüyorum.

- Siz, Mehmet Bekarloğlu ve Numan Kurtulmuş bu 
tartışmanın neresindesiniz? İstifanız ne anlama geliyor?

- Partimiz ağır bir seçim yenilgisi aldı. Bunun bir 
çok sebebi var. Ama her şeyden önce merkez yöneti
mi bu sonuçtan sorumludur. Ben ve sayın Kurtulmuş, 
bu sorumluluğun gereğini yaptık. Partinin politikala
rından sorumlu olan iki Genel Başkan Yardımcısı 
bunun hesabını vermek zorundalar. Görev başında 
olmaya devam ederseniz, hiçbir şey olmamış gibi 
davranmış olursunuz. İstifa ederek tartışmaların daha 
sağlıklı yapılmasının yolunu açtık.

Genel İdare Kurulu istifamızı kabul etmedi. Biz 
de zaten partiden istifa etmiş değiliz, GİK ve Kurucu
lar Kurulu Üyeliğimiz devam ediyor.

- Mehmet Beharoğlu bundan sonra ne yapacak? A k
tif siyasete devam mı?

- Henüz karar için erken, belki üniversiteye geri 
döneceğim, ama siyaseti bırakmıyorum. Bu zaten 
mümkün değil. Fakat şimdi kendimi daha serbest gö
rüyorum, bu en azından zaman açısından böyle.

Müzakerelerin içindeyim, hep birlikte çözüm arı
yoruz. Düşüncelerimi, tekliflerimi yazacağım, tecrü
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belerimi aktaracağım. Seçimden çok önce başlattığı
mız bir vakıf çalışması var, buna ağırlık vereceğim. 
Bir tür think-thank kuruluşu. Uluslar arası boyutu 
olan bir çalışma. Ortadoğu, barış, insan hakları, Tür- 
kiye-AB, demokrasi-islam konularında teorik çalış
malar yapan bir vakıf. Görüşmeler yapıyoruz, alt ya
pısını oluşturuyoruz, umuyorum 2003’ün ilk ayların
da başlayacağız.

Gördüğünüz gibi hayat devam ediyor. Kimsenin 
tembellik hakkını kullanma lüksü yok. Benim de ta
bi. Belki de benim için en doğru olan budur. Aktif si
yaseti de sevdim, ama çok zor, bin türlü işi var. Be
nim bu işlerin hepsini yapamadığım bir gerçek, ha
yırlısı bakalım.

3 Kasım seçimlerinin ve AKP iktidarının İslâm 
Dünyasında nasıl karşılandığını, ne gibi yansıma- 
lara ve tepkilere yol açtığını Kanal 7 Televizyonu 
Dış Haberler Müdürü sayın Sefer Turan’a sorduk.

Sefer T U R A N :
“Ortadoğu AK Parti iktidarından ne bekliyor”

Seçim sonrasında Türkiye'de herkes Cumhurbaş
kanının hükümeti kurup kurmamakla kimi görev
lendireceğini merak ettiği günler Suriye'nin başken
ti Şam’daydım. Ve Abdullah Gül'ün başbakan ola
rak görevlendirilmesini Şam'da öğrendim. Dolayısıy
la sıcağı sıcağına Arap dünyasının Türkiye'de olup 
bitenler hakkında neler düşündüğünü öğrenme fırsa
tı buldum. Aslında 3 Kasım seçimlerinin İslam dün
yasında umut ve sevinçle karşılandığını söylemek 
mümkün. Şam'da, sokaktaki insandan Başbakan'a 
kadar toplumun değişik kesimlerinden çok sayıda in
sanla konuşma ve Türkiye’deki seçimleri değerledir- 
me fırsatı buldum. Hatta o günlerde Şam'da yapıh 
makta olan bir etkinlik için Suriye'de bulunan Mısır 
ve Ürdün gibi başka Arap ülkelerinden gelen gazete
ci ve akademisyenlerle de görüşme fırsatım oldu. 
Genel bir değerlendirme yaptığım zaman hepsinin 
söylemi ortaktı.

Şöyle ki: Şam Üniversitesinin kampüsündeyiz 
Öğrencilerle sohbet ediyoruz. Öğrencilerin en azın
dan büyük bir kısmının seçimleri yakından takip et 
melcte olduğunu görmek beni sevindirdi. Öğrenciler 
özellikle bir şeyin altını çiziyorlar. Türkiye-Suriye
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dostluğu... Edebiyat Fakültesi öğrencisi bir genç bu
nu şu sözlerle izah etti: "Türkiye, Suriye’nin en 
önemli komşularından biri. Bizim Türkiye ile olan 
ilişkilerimiz tarihe dayanır. Ortak bir kültürden gel
diğimizi sanıyorum. Komşuluk ilişkilerimizin güzel 
şekilde olması ortak geleceğimiz açısından önemli." 
Coğrafya fakültesinden bir başka öğrenci ise ortak 
bir dini geçmişi bulunan Türkiye ve Suriye'nin kar
deş olduğunun altını çiziyor ve ekliyor: "Geçen 
dönemde Türkiye'nin İsrail'le olan yakın ilişkileri 
bizi endişelendirdi. İsrail'le askeri ilişkilerin Suriye 
ve Arap ülkelerini tehdit ettiğinden kuşkumuz yok. 
Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kazanmasından 
sonra Türkiye'nin Araplarla ve özellikle de Suriye ile 
olan ilişkilerinin daha da gelişeceğini sanıyorum"

Şam esnafıyla yaptığımız konuşmalarda ise yeni 
hükümetle birlikte Suriye ve Türkiye arasındaki ti
cari ilişkilerin gelişeceğinden Tayyip Erdoğan'ın bu
nu yapacağından emin olarak konuşuyorlardı. Bura
da şunun altını çizmekte fayda var. Hem sokaktaki 
insan hem de öğrencilerin özelikle R. Tayyip Erdo- 
ğan adını fazlasıyla zikrettiğini gözlemledim. Eskiden 
Türkiye denildiğinde ’’Necmettin Erbakan" derler 
de başka bir şey demezlerdi. Ama şimdi ’’Tayyip Er
doğan” olgusunun oralara kadar ulaştığını gördüm.

Heysem Keylani Suriyeli önemli bir strateji uz
manı. Şam'daki Stratejik  A raştırm alar Mer/cezi’nin 
başında. Keylani, seçimler konusunda önemli bir 
noktaya dikkatimizi çekti: "Kuşkusuz Türkiye'deki 
seçimler, demokratik bir ortamda yapılan seçimler 
olması açısından bizim için önemli. Bu seçimler Tür
kiye'nin Arapların gönlündeki yerini daha da yücelt
ti. Şu anda Türkiye’de işleyen bir demokrasi meka
nizması var. Bu önemli. Son seçimler bunun açık bir 
göstergesi. Yani yönetim halkın tercih ettiği siyasi 
partiye rahatlıkla devredilebiliyor. Bu çok önemli. 
Üstelik bir partinin ideolojisi de o kadar önemli de
ğil." Aslında Suriyeli strateji uzmanının bu tesbiti 
Arap ülkeleri açısından son derece önemliydi. Key- 
lani her Ortadoğulu gibi Türkiye’nin İsrail’ le ilişki
lerine dikkat çekiyor ve şunun altınrı çiziyor: "Bizim 
yeni dönemde Türkiye'den gerçekçi beklentilerimiz 
olacak. Elbette Türkiye'nin İsrail’le olan ilişkilerini 
kesmesini beklemiyoruz. Ama en azından Türkiye 
yeni dönemde İsrail’le askeri ilişkilerini mevcut sevi
yede dondurabilir ve Arap ülkeleriyle ilişkisini de İs
rail’le olan ilişkisi seviyesini çıkarabilir." Keylani ye
ni dönemde Türkiye'nin Ortadoğuyla ilişkelerinin 
daha da gelişeceğinden umutlu olduğunu gizlemiyor.

Peki yeni hükümetin Avrupa Birliği’ne girme 
yönündeki eğilimi ve ileride Türkiye'nin Avrupa 
Birliğine girmesi, Türkiye' nin Ortadoğu ile ve İslam 
dünyasıyla ilişkisini hangi yönde etkiler. ? Suriyeli 
araştırmacıya göre: “bu, tamamen Türkiye' nin elin
de. Eğer Türkiye Avrupalı olurken İslam dünyasına 
tamamen sırt dönmezse, Türkiye' nin A B’de bulun
ması, İslam dünyası için büyük binfırsat olur.- Ama 
Avrupalılık uğruna bölgeyle bağlarını keser de Avru
pa'nın çıkarlarını bölgenin çıkarlarına tercih ederse 
elbette bundan bölge zarar görür."

Suriye'deki bu iyimser hava aslında sadece 
Şam'la sınırlı değil. Mısır'ın ve Ortadoğunun en 
önemli gazetelerinden sayılan E l A hram  gazetesinin 
Yazı İşleri Müdür yardımcısı İhsan Bekri de benzeri 
şeyleri söylüyor: "Türkiye, Arap ve İslam dünyasının 
sırtını dayadığı sağlam bir dayanaktır. Türkiye' nin 
tarihi geçmesine baktığımız zaman bu dayanağın ne 
anlama geldiğini rahatlıkla görebiliriz. Elbette son 
seçimler bizi fazlasıyla umutlandırdı. Ak Parti iktida
rının Türkiye'nin bölgedeki ulusal çıkarlarını gözete
ceğini, öncelikli olarak ele alacağını düştinüyo rum. 
En azından Türk Arap ve Türk İsrail ilişkilerine bir 
denge geleceğini umut ediyorum. Biz Araplar olarak 
Türkiye'nin Avrupa Birliği’ne üye olmasından gurur 
duyarız. Ama bu durum Türkiye'nin Araplar ve böl
ge aleyhine politika izlemesine gerekçe olmamalı."

George Haddad ise Ürdün'de yayınlanan gazete
lerinden E d  Duştur gazetesinin önemli bir yazarı.. 
Haddad da Ak Partiden umutlu olduğunu gizlemi
yor: "Yeni hükümetten umutluyum. Ancak yeni hü
kümetin önünde çözmezsi gereken bir yığın ekono
mik sorun var. Ak Parti Türkiye'yi içinde bulunduğu 
siyasal sosyal sorunlardan kurtarmak sorumluluğunu 
taşıyor. Parti yetkililerin den yapılan ilk açıklamalar
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bölge için umutlu olmamız için yeterliydi. Yeni hü
kümetten en alt düzeydeki beklentimiz, Arap ülkele
riyle Türkiye arasıdaki ilişkilerin daha da gelişmesi."

En alt düzeydeki beklenti bu en üst düzeyin sınır
ları ise yok. Genel eğilim Türkiye'nin Suriye, Irak ve 
İran gibi bölge ülkeleriyle ticari ilişkilerini geliştir
mesinin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların çö
zümünde katkısı olacağı yönünde.

Suriye'nin Başbakanı Muhammed Mustafa Miro 
ise bizi son derece sıcak bir şekilde karşıladı. Mi- 
ro’nun yaptığı açıklamalar doğal olarak "diplomatik" 
içerikliydi. Ancak sanki yeni hükümet döneminde 
Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da geli
şeceğinden emin gibi konuşuyordu: ”Sizin aracılığı- 
nız ile Başbakan Abdullah Qülfü Suriye'ye davet 
ediyorum. Abdullah QüVün bölgeye yapacağı ilk zi
yaretin Suriye’ ye gerçekleşmesi bizi fazlasıyla 
onurlandır acaktır." Miro son yıllarda iki ülke arası
daki ilişkilerin zaten gelişme sürecine girdiğini hatır
latıyor ve bu sürecin hızlanacağını söylüyordu. Başba
kan'm bu yaklaşımının Suriye'deki diğer yetkililer ta
rafından da paylaşıldığını açıkça gördük.

Ancak bütün umutların odaklandığı bir nokta 
var. O da, seçimleri değerlendiren Lübnanlı din ada
mı Allame Fadullah'm değindiği şu nokta: "Ak Parti 
iktidarının kendinden beklentileri başarabilmesi için 
Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik, siyasal ve 
toplumsal sorunları çözmesi, Türkiye’yi düze çıkar
mayı başarması gerekir." Kısaca, Ortadoğudan bak
tığınız zaman Ak Partinin önünde tek şans var: O da, 
başarmak! Bakalım bunu başarabilecek mi!

Ümran, 3 Kasım seçimlerini halkımızın nasıl 
değerlendirdiğini de araştırdı. Bu amaçla “içimiz
den biri” olarak seçtiğimiz sayın Mustafa Çiftçi ve 

Kabil Karagöz’ün görüşlerini aldık.

Mustafa Ç İFT Ç İ:
“Millet Tepkisini Sandıkta Gösterdi.”

- Antısoi-M Hükümetini oluşturan üç partinin de 3 
Kasım seçimlerinden büyük bir yenilgiyle çıkmasının se
bepleri nedir sizce.
Ben AKP’nin daha yüksek, MHP’nin ise daha düşük 
oy alacağını bekliyordum. 1980 öncesinin karşıtları 
olan MHP ve DSP’nin birleşmesinden sonra MHP

“biz değiştik” dedi. O zaman ‘80 öncesinin kayıpla
rı ne olacak? Merve olayı da MHP’yi ilk anda zor du
ruma soktu.

Ben en azından MHP’nin politikalarının DSP’yi 
rahatsız edeceğini düşünüyordum, ama tersi oldu.

ANAP aslında siyasi ömrünü çoktan bitirmişti 
bu kadar yaşaması bile ilginç. Demek ki, ANAP’m 
yaşaması, hükümette kalması gerekiyordu.

DSP’yi anlatmaya gerek yok. DSP ve Ecevit hep 
geldi ve gitti. Ben marketlerde Sana yağını görünce 
hep Ecevit’i hatırlarım. MHP’nin içindeki inançlı 
kadroların ne yaptığını, nasıl yerinde durabildiğini 
merak ediyorum.

Hükümet başarısız gibi gözüküyor, ama hüküme
tin başı olan Ecevit’in bir başarısı vardır. O da MHP 
ve ANAP’ı silmesidir.

Ekonominin bozulmasının yapımızı nasıl bozdu
ğunu anlamak isteyen-istemeyen, Sarıyer’e doğru bir 
gitsin ve yol boyunca kenarda kaç kadının beklediği
ni görsün. Karnı aç insandan hiç bir şey bekleyemez
siniz.. Millet tepkisini sandıkta gösterdi. Ancak AKP 
başarısız olursa, korkarım Arjantin’den’kötü olabili
riz. Bir de halkın yardımlaşma duygusunu unutma
mak lazım. Hiç unutmam, markette çalıştığım bir 
dönemde 17 Ağustos depremi olmuştu. Bir Gümüş- 
haneli geldi; “Amca tüm sebzeleri tart” dedi. Bir baş
kası geldi “Amca tüm çocuk bezlerini, bisküvileri 
ver” dedi. Yani sizin anlayacağınız, insanların yar
dımlaşma duyguları bir isyanı engelledi. Bu hükümet 
3.5 sene milletle alay etti. Sonra da çıkıp oy istedi
ler, en acısı da buydu.

- Muhalefet partileri de bu seçimde bir varlık ortaya 
koyamadılar. Bunu nasıl değerlendiriyor sunuz?

- DYP’nin lider kadrosu 1960’lardan beri değiş-
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memiştir. Saadet Partisine gelince, Konya mitingini 
görünce Saadet’in barajı aşacağını zannettim, ama 
olmadı. Recai Kutan iyi bir insan, ama bu işi götüre- 
medi. Aslında mecliste 50 yaşının üstünde kimse ol
mamalı.

- Peki, AKP iktidarından beklentileriniz nelerdir?
- Ben bu hükümete, bana para versin diye, bana 

daha iyi imkanlar sağlasın diye oy vermedim; eskiler 
gitsin diye oy verim, çalm asınlar diye oy verdim, 
okul ön lerindeki kızlar itilip kakılm asın  diye oy 
verdim.

Ülkenin genç insanlar tarafından idare edilmesi
ni istiyorum. Huzur ve güven istiyorum. Açlığa bile 
razıyım, ama yarınlarımdan emin olmak istiyomm. 
Tayyip çalmayacak ve başarılı olacak; ama bu bürok
rasi ile ne yapacak, soru ve sorun bu.

Bu hükümete oy vermeyenler bile hükümete 
mühlet vermek istiyor.

Kabil KARAG Ö Z:
“Dış Politikada Onurlu Bir Duruş İstiyorum.”

- Anasoi-M Hükümetini oluşturan üç partinin de 3 
Kasım seçimlerinden büyük bir yenilgiyle çıkmasının se
bebi nedir sizce?

- 3.5 yıl boyunca bu millet Cumhuriyet tarihinin 
en ağır şartlarını yaşamıştır. Hükümet vergi, zam, zu
lüm hükümeti olmuştur. Ekonomik durumun bozuk
luğu ahlaki dejenerasyonu da getirmiştir. En kuvvet
li yapımız olan aile dahi bozulmaya başlamıştır. Bo
şanma oranları ilginç bir şekilde artış göstermiştir.

Partiler tabanın sesine kulak vermedi. Ekonomik 
ve siyasi alanda alınan başarısız sonuçlar da bu duru
mu hazırladı. DSP’yi bitiren, Derviş’i bu derece sa
hiplenmesi olmuştur. MHP ise Dervişle çatışma po
zisyonunda bulunan bakanlarına sahip çıkamadı. 
MHP iktidar partileri arasında taban-tavan çatışma
sını en şiddetli yaşayan partidir. MHP’nin parti içi 
demokrasiyi oluşturamaması, MHP’ye kavgacı bir 
imaj vermiştir. ANAP, Özal misyonundan uzaklaş
tıkça küçülmüştür. DSP’nin çıkmasında etkili oldu
ğu A f da bu yenilgide az da olsa etkili olmuştur.

Türkiye’nin kanayan yaralarına merhem olma id
diası ile gelen partiler -özelde ideoloj i partileri- mec
lise girdikten sonra bunları yapmanın zannedildiği 
kadar basit olmadığını anladılar ve bunun bedelini

sandıkta ödediler.
Ben ekonomik verilerle ilgili olarak verilen ra

kamlara inanmıyorum. Rakamlarla birilerinin oyna
dığına inanıyorum. Dolar bir gecede 700 bin liradan 
1.300’lere yükseldi. Türkiye’nin ekonomik durumu 
aslında-Arjantin’den de-geri idi. Ama halkın-mane- 
vi duyguları, geleneksel yardımlaşma faaliyetleri eko
nomik zorlukları bir nebze paylaşarak giderdi.

- Muhalefet partileri de bu seçimde bir varlık ortaya 
koyamadılar. Bunu nasıl değerlendiriyor sunuz?

- Muhalefet ise görevini yapmamıştır. Seçim ari

fesinde seçimi erteletme çalışmalarına yalcın durma
ları bazı muhalefet partilerine puan kaybettirmiştir.

- Peki, AKP iktidarından beklentileriniz nelerdir?
- Yeni hükümetimizin milletimize hayırlı, uğurlu 

olmasını dilerim. Bireysel beklentilerden çok mille
tin düştüğü zor durumdan kurtulması için çalışmalar 
yapılmasını, bekliyoruz. Ekonomi için çalışmalar ya
pılmasını bekliyoruz. Ekonomi tabi ki çok önemli. 
Milyonlarca insan işsiz, boşta; bunlara aş-iş lazım.

Dış politikada onurlu bir duruş istiyorum. İnisiya
tif kullanabilmeliyiz, başkalarının güdümünde değil, 
kendi menfaatlerimiz doğrultusunda hareket edebil
meliyiz. Dış politikamız şekillendirilirken tarihi iliş
kilerimiz ve milli hassasiyetlerimiz göz önünde bu
lundurulmalıdır.

Son söz olarak Meclis dışında kalan iktidar parti- 
le rinin kadroları, kitlelerine karşı kongrelerinde he
sap vermelidir. Yeniden yapılanmaları gerekir. En 
önemlisi de sadece halkın sesine kulak vermelidir 
siyasi kadrolar. ■
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İSLAM DÜNYASINDA SEÇİMLER VE 
İSLÂMİ HAREKETLERİN DİRİLİŞİ

MUSTAFA ÖZCAN

Yusuf el Kardavi gibilerinin de tesbitiyle meşhur 
Mısırlı yazar Ahmet Emin, oryantalist yönte
min tesiriyle Fecrü'l İslam, Duha'l İslam ve 

Zuhrü'l-İslam gibi kitaplar telif etmiştir. Bu tarih di
zisinin mahut bölümleri, îslamın Fecri, îslamın Kuşlu
ğu, îslamın Öğlesi anlamlarına geliyor ve devamının 
da gelmesi tasarlanıyordu. Eserlerin bu trend üzerine 
devam etmesi halinde arkası kesilmeyecek ve gele
cekti. Sırada İslam'ın ikindisi ve akşamı vardı. On
dan sonrası için de merhum Ahmet Davudoğlu hoca 
şu öneri veya benzetmede bulunmuştu: Buyrun c e - 
naze nam azına! Tabii ki İslam’ın cenaze namazına! 
İslam’ın cenaze namazını kılmak Ahmet Emin'e na
sip olmadı ama bunu en son deneyen Olivier Roy 
oldu. Günümüzde O. Roy gibi kimi siyasi oryantalist
ler veya siyaset mühendisleri İslami hareketlerin öl
düğüne kail oldular ve milleti İslam’ın cenaze nama
zına davet ettiler. Özellikle de 1992 sonrasında zin
cirleme reaksiyona neden olacağı varsayılan Cezayir 
deneyiminin başarısız olması, İslami hareketler ko
nusunda nihai hükmün ve kararın verilmesine ne
den oldu. İslami hareketler artık dirilmemek üzere 
ölmüştü. Bir daha ayağa kalkması mümkün değildi.

Birileri Türkiye'nin 28 Şubat süreci tecrübesin
den de, aynı hükmü istihsal ettiler: İslami hareketler 
öldü. Roy gibiler İslam’ın cenaze namazını kılsalar da 
ölüye değil de diriye kıldıkları çok geçmeden farke- 
dildi. Hem de Cezayir'de beklenen ama başka yerler
de patlak veren zincirleme reaksiyonlarla. Yeni geliş
meler, kadavra addedilen İslami hareketlerin can
lanma emareleri ve belirtileri gösterdiğini ortaya 
koydu. Olivier Roy ve onun peşinden giden yerel or
yantalistler de aynı şaşkınlığa düçar olsalar gerek. 
Dolayısıyla İslami hareketlerin nihai olarak öldüğü
ne hükmedilen bir zaman diliminde, sözkonusu hare
ketler başka başka yerlerde patlak ve sürgün verdi ve

közleri yeniden alevlendi. Dosya yeniden açıldı. Son 
gelişmelerle birlikte, İslami hareketlerin ölmediği, 
aksine kendisine yeni mecralar aradığı anlaşıldı.

Son iki ay zarfında dört İslam ülkesinde İslami 
hareketlerin geçmişe nazaran seçimlerden büyük bir 
zaferle çıkmaları umut tazelenmesine neden oldu. Bu 
seçimlerin sonuçlarına bakarak umudunu tazeleyen
lerden birisi de HAM AS'm  siyasi kanadının sözcüle
rinden Merci'uz-Zuhur sürgünlerinden Abdulaziz 
Rantisi oldu. Alquds Alarabi gazetesine yaptığı değer
lendirmede: "İslam i hareketler  istikbald ir .. .  Ni
ye?" diye soruyor ve bunun esbab-ı mucibesini de ir
deliyordu. İslam dünyasında miadını doldurmuş sis
temler karşısında yine de tek umudun ve seçeneğin 
İslami hareketler olduğu, inkarı gayri kabil bir gerçek 
olarak yeniden ortaya çıktı. Gündüz delile ihtiyaç 
duyarsa bu da öyle!

İki ay diliminde birbirinden uzak dört İslam ül
kesinde İslami hareketler sandıkta patlama yaptı. 
Phoneix gibi küllerinden yeniden doğdular. Pakis
tan'da darbenin üçüncü yılında ve Afganistan'da 
Taliban'm alaşağı edilmesinin de birinci yıldönü
münde, İslamcılar bu ülke tarihinde ilk defa şanlı bir 
çıkış yaptılar. Geleneksel partilerin pabucunu dama 
attılar. Batılı gazetelerin yazdığı gibi, Afganistan'da 
altedilen Taliban'm Pakistan'daki yandaşları sandık
tan çıkmışlardı. Hatta seçim sonuçları, 'sandıktan 
Taliban çıktı' şeklinde yansıtıldı. Bunları, şişeden çık
mış cin gibi geldikleri yere döndürmenin de imkanı 
yoktu. Taliban'm Pakistan'daki hamilerinden Faz- 
lurrahman liderliğindeki İslami İttifak (MMA) 
sürpriz bir çıkış yaptı. Ardından, Fas'daki AKP de se
çimlerden birinci olarak çıkmamak için gaz yerine 
frene bassa da, yine de yüzde 20 oyla üçüncü olması
nı engelleyememişti. Bahreyn'de de 1975 yılından 
beri seçimler yapılmıyordu. Çeyrek yüzyıl sonra ge
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len seçimlerde İslamcılar diğerleriyle Meclis sandal- 
yelerini yarı yarıya paylaştılar. Ardından da Türki
ye'deki AKP tavan yaptı.

Günün sorusu şu: N için İslam cılar her yerde 
tavan yapıyor? Fas'daki seçimlerde İslamcı AKP 
Meclis'in yüzde 20'sini tekabül eden 37 sandalye el
de etti. Fas'ın AKP'si, birinci ve ikinci partileri az bir 
farkla kovalıyordu. Pakistan'daki İslam i İttifak  ise 
272 sandalyelik Meclis’te 53 sandalye kaptı. Bah
reyn'de ise çeyrek yüzyıl sonra gelen seçimlerde İs
lamcılar 40 sandalyenin 19'unu (15 si'ınni, 5 şii) elde 
ettiler. Türkiye'de ise AKP tam bir tavan yaptı; 550 
sandalyelik Meclis'e 363 vekil sokarak tek başına hü
kümet teşkil edebilecek güce kavuştu.

Mısır'dan yazan Muhammed Cemal Arefe bu ba
şarının ortak paydasını, bu dört ülkedeki 'İslami' ke
simlerin veya partilerin m akul ve ölçülü h arek etle 
rine ve taban ı ürkütm eyen m esajlarına  bağlıyor. 
Öyle ki Fas'ın AKP'si Cezayir sendrom una  uğrama
mak için frene basarak 91 seçim bölgesinden sadece 
56'sında aday göstermişti. Gayet kontrollü hareket 
ermiştir, o nrujHiî uoıHyı L)d.zıidiı şriıiuiuciı, v ı̂ULirıut: 
İhvan'ın siyasi kolu olarak faaliyet gösteren İslam i 
Aksiyon C ephesi 'nden kendisine Türkiye ve Fas 
AKP'lerini model almasını öneriyorlar. Sebebi, Ür
dün'deki partinin AKP’nin hilafına Irak gibi husus
larda uzlaşmaz tutumu ve dik durması.

Bu hareketlerin tamamı ideolojik kimlik yerine 
halkın gündelik sıkıntılarına ve bunların çözüm yol
larına eğildiler ve bu hususlarda yoğunlaştılar. Artık 
eskisi gibi (çözüm  İslam 'da’ gibi sloganları da kul
lanmıyorlardı. Dikkatlerini yolsuzluklara ve ekono
mik sefalet ve bozukluğa yoğunlaştırmışlardı. Hatta 
Türkiye'deki ve Fas'daki benzer partilerin aynı adı 
paylaşmaları, aynı ortak ismi seçmeleri de manidar 
bulunmuştur (Alquds Alarabi, 13/11/2002).

Pakistan ve Fas'daki İslami partiler seçim kam
panyaları sırasında fakirlik ve işsizlik meselelerine de 
el attılar. Fas AKP'sinin parlak simalarından Abdu- 
lilah Benekran milyonlarca Faslıya iş bulma vaadin
de bulunmuştur. Faslılar, İspanya'ya kaçarken Cebe
litarık Boğazında boğulmak ile İslamcılara güven
mek seçenekleri arasında bir tercih yapmak zorunda 
kaldılar. Fas'ta da Türkiye'deki gibi İslami çizgiden 
gelen partilerin zaferinde, tepki oylarının payı büyük 
oldu. Oylar sistem partilerine tepki olarak İslami çiz
giden gelen partilere yöneldi. Faslı İslamcılar bunu 
açıkça itiraf da etmişlerdir. Fas AKP'sinin Başkan 
Yardımcısı Prof. Sadeddin Osmani bunu şöyle dile 
getirmiştir: "Halk bizi İslam’ın yayılması ve gelişmesi

için tercih etmedi. Ekonomik kalkınma ve işsizlik sorun
larını çözmek ve yeni istihdam alanları açmak için bize 
teveccüh etti. Bizi din için değil, pratik nedenlerle, eko
nomik nedenlerden dolayı tercih etmiştir...” Bah
reyn'de de Şii tabandan gelen İslamcılar da ekono
mik çöküntüyü hedef almışlardır. Bahreynli İslamcı
lar özellikle açlık sınırı altındaki kesimlere etkili me
sajlar vererek sandıktan çıktılar.

Muhammed Cemal Arafe'nin tesbitine göre, İs
lami çizgiden gelen partiler özellikle 11 Eylül atmos
ferine girdabına yakalanmadılar. Çatışmacı tutum
dan özenle kaçındılar ve oldukça uzak durdular. İs
lam ve hukukunu referans olarak göstermediler. 
Onun yerine genel değerlere vurguda bulundular. 
Pakistan'daki MMA'da aynen Tayyip Erdoğan ve ar
kadaşları gibi, siyasi hareketlerinin üzerindeki ' fun
damentalizm' yaftasını ve imajını reddetti. Ve bunu 
kadrü'l imkan düzeltmeye çalıştı. MMA Başkan Yar
dımcısı Kadı Hüseyin Ahmet kendilerinin Tali
ban'ın başka bir kopyası ve versiyonu olduğu tezini 
reddetti. Aynı paralelde Taliban'm Pakistan'daki 
müttefiki-Fazlurrahman-da seçim k-ampanyalar-ı sıra- 
smda ve sonrasında ABD'ye yumuşak mesajlar ver
meyi ihmal etmedi. Uzlaşmacı yönlerini önplana çı
kardılar. Türkiye'deki AKP gibi, Kadı Hüseyin Ah
met de mutlak manada Batı düşmanı olmadıklarını 
ve Pakistan toprakları üzerindeki yabancı askeri var
lığa karşı olmakla birlikte bu meseleyi, uzlaşma ara
yışı ve müzakerelerle çözmek istediklerini duyurdu. 
Faslı İslamcılar da, batılıların iddia ettikleri gibi İs
lam hukukunun fevri bir tatbikatından yana olma
dıklarını; tedriciliğini ve aşamalılık prensibini esas 
aldıklarını ve İslam’ın ruhunun da buna amir oldu
ğunu söyleyegeldiler. Öncelik olarak içki, kumarha
neler ve milli piyangoyu yasaklayacaklarını ilan etti
ler. Türkiye'de ise AKP kurmayları devletin laik ka
rakterine saygılı olduklarını ısrarla vurguladılar ve 
devlet organları, kurumlan ve orduyla çatışma niye
tinde olmadıklarını ifade ettiler. Hareketleri için ’İs
lam i' vurgusu yerine 'm u h afazakar' vurgusunu esas 
aldılar.

İslamcıların girdikleri her ülkede seçimlerden ga
lip çıkmalarını, başarıyı, bu ülkelerdeki 11 Eylül kü
resel rejimine karşı var olan tepkiye bağlıyorlar. Bu 
anlamda 11 Eylül hesaplaşması sandıkta cereyan et
miş oluyor. Bu seçimlerde Türkiye gibi döıt ülkede 
de klasik ve geleneksel siyasi güçler seçilememiş hat
ta sandığa gömülmüştür. Türkiye'deki 57'nci hükü
metin koalisyon ortağı partileri sandıktan bir tek 
milletvekili bile çıkaramazken Fas'ta da geleneksel
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çizgideki İttihadı Dusturi Partisi 34 sandalye birden 
kaybetmiştir. Ancak bu ülkelerde sandık sonuçları- 
nın iktidar üzerine yansıması veya tesiri beklendiği 
gibi fazla değil. Sonuçlar müesses nizamı fazla ırgala
mıyor. Seçim sonuçları, müesses nizam karşısında ik
tidarı muktedir kılmıyor. Sözgelimi Fas'ta siyasi kart
lar yasal olarak tamamen kralın elinde bulunuyor. İs
tediği vekili hükümeti teşkil için başbakan olarak 
atayabiliyor. İçişleri de dahil dört önemli icracı ba
kanı da bizzat kral kendisi atıyor. Hem sahip oluyor 
hem de hükmediyor. Yani yapısı İngiltere'deki mo- 
narşik düzene benzemiyor. Dolayısıyla iktidara İs
lamcılar bile gelse, statüko hükmünü bir şekilde icra 
ediyor.

'İslamcıların Projeleri Var mı?’ Sorusundan 
İslamcı Birikim ve Tecrübeye

Cezayir'de FIS'i alaşağı etme gerekçelerinden birisi, 
bu hareketin projesiz ve pusulasız olduğu yönündeki 
kesif iddialardır. Oysaki dört ülkede İslamcıların se
çimlerden zaferle çıkmalarının arkasında, dürüstlük 
imajının yanında sahip oldukları ve dayandıkları 
mahalli ve merkezi yönetimlerdeki tecrübe birikimi 
yatmaktadır. Bu itibarla, 'projeleri var mıV  iddiası 
ortadan kalkarken yaşadıkları tecrübe ışığında model 
olmaları gündeme gelmektedir. Binaenaleyh, İslami 
çizgiden gelen partilerin kendisini ispat etmiş tecrü
beleri, 'projeleri yok’ söylemini rafa kaldırmıştır. Hat
ta içeride kendisine direnmeyle gelen tıkanma sonu
cu uluslararası sistemi de kendisine mecbur etmiştir. 
Bu da Olivier Roy gibilerini tekzip eden fiili bir tec
rübe oldu.

İslami gelenekten veya çizgiden gelen partiler be
ceriksizlik ve projesizlik istifhamlarını dağıttılar. 
Fas'taki İslami eğilimli AKP de Yusufi hükümeti dö

neminde önce ortaklık sonra da yapı
cı muhalefetiyle göz doldurmuştur. 
Ancak yine de tam deneyimli olmadı
ğından, dereyi görmeden paçayı sıva
mak istememiş, ihtiyatı ve temkini 
elden bırakmamıştır. Bu da, sahip ol
duğu sorumluluk bilincinin düzeyini 
ortaya sermektedir.

Ayrıca, Türkiye'ye nazaran Ceza
yir sendrom u  coğrafi olarak Fas'la te
mas hattında olduğundan onları daha 
ihtiyatlı ve temkinli kılmıştır. Aynı 
sorun Türkiye AKP'si için; en azın
dan coğrafi olarak o kadar yakın bir 

tehlike ve tehdit arzetmemiştir. Taviz vererek uzlaş
ma çizgisini benimsemede de her ülkenin bizatihi 
kendi kriterleri ve şartları müessir olmuştur. Mesela 
Fas AKP'si tedrici olarak da olsa İslam hukukunun 
uygulanmasından vazgeçmeyeceğini ilan etse de 
kendi yasal zemini için Fas Anayasasını esas aldıkla
rını ilan etmiştir. Pakistanlılar ise toprakları üzerin
deki yabancı güçlere karşı olmakla birlikte, pazarlığa 
açık oldukları imajını verdiler. Bu yaklaşımlar da bi
ze Türkiye AKP'siııin Irak konusunda ABD ile para
lel hareket etme eğilimini hatırlatıyor; şartlı olsa bi
le...

Fas'ın AKP'sine Yalan Plandan Bakış

Seçimlerin önümüze koyduğu sonuçlardan biri de, 
Fas ve Türkiye'de İslamcıların önüne konan engelle
rin geri tepmesi ve hatta başarılarını pekiştirmiştir. 
Bu hususta el-H ayat gazetesinden Reşid Haşane se
çimlerden önce aynen şöyle yazmıştır: ' İslami hare
ketler henüz son sözlerini söylemediler. Uzaklaştırma 
(ih a ) ve kökünü kazıma (isti'sal) mantığında ısrarcı ol
mak, İslamcılara desteğin artmasına lmtkıda bulunmasa 
bile ulaşılacak hedeflere zıt sonuçlar vermesi sebebiyle 
hiçbir fayda sağlamamıştır.’ ( El-Hayat gazetesi, 1 Ey
lül 2002)

Ancak Reşid Haşane sürecin hem İslamcılar hem 
de kurulu düzenler için beklediği tehlikelere ve tu
zaklara işaret etmekten, parmak basmaktan da ken
disini alamıyor: "Bu yol Cezayir'de İslami Kurtuluş 
Cephesi'nin (FIS) yerel seçimlerde ve ardından parla
mento seçimlerinde şaşırtıcı bir başarı elde etmesi deneyi
mi ile esen kendini beğenmişlik ve egemenlik kurma duy
gularıyla döşelidir aynı zamanda. Ki bu durum askere 
gök ekin gibi ergenlik çağındaki çok partili sistemin gidi
şatını tersine çevirme imkanı verdi. Türkler ve Faslıların
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zihninin bir köşesinde bu müdahale yer 
etmiş durumda. Ancak Necmettin Erba- 
kan'dan Recep Tayyip Erdoğan'a kadar 
Türk İslamcılarının, askerle ve laik güç
lerle ilişkilerde Arap İslamcıları arasında 
benzeri pek az görülen esnek bir deneyim 
ortaya koydukları doğrudur ve belki de 
bu Türklerin askerin siyasi karar alma
daki etkin rolünün erken farkına varma
ları ve Atatürk'ün silinmesi oldukça zor 
izlerle bıraktığı toplumun yapısını kavra
malarındaki kurnazlıklara bağlanabilir.
Daha da önemlisi Mustafa Kemal'in ve
fatının üzerinden yarım asırdan fazla bir 
süre geçmesi ardından İslamcıların Türkiye'nin bütün 
kazanımlarındaki periyodik yükselişi Atatürk'ün ilkeleri
nin akıbetinin eski Sovyetler Birliği'ndeki komünistlerin 
akıbetinden daha iyi olmayacağına delil olma özelliği ta
şımaktadır. Ancak, Fas ve Türkiye seçimlerindeki bu 
göstergeler, işlerin sadece İslamcıların planlarına ve onla
rın seçim, oyununu idare etmedeki maharetlerine bağlı 
olacağı anlamına gelmiyor. Bu süreçte uluslararası ve 
bölgesel karar alma mekanizmaları önceki süreçlerden 
daha etkin rol oynamaktadır. Fakat zihinlerde takılan so
ru şudur : Uluslararası ve bölgesel kararların, cerrahi 
müdahale ve ameliyat yapmadan siyasi sonuçları etkile
me gücü hangi boyuta kadar geçerlidir!"

Görünen şu ki, 28 şubat süreci Türkiye'de; 11 
Eylül süreci de Fas'da İslamcıların önünü ve rüzgarı
nı kesememiş ve onları sahne dışına itememiştir 
(Bak: Muhammed Kiriyan, Fas Seçimleri, Alquds 
Alarabi, 10/10/2002).

Türkiye'deki gibi Fas'daki gelenekçi partiler de 
seçimlerde büyük darbe yediler. Zira inandırıcılıkla
rını kaybettiler ve halk nezdinde kredilerini bitirdi
ler. Eski Başbakan Abdurrahman Yusufi iyi bir sos
yalist muhalifken sisteme entegre olmuş ve eklem
lenmiş ve bu yolda da siyasi kariyerini tüketmiştir. 
İktidar simyasından geçerek başkalaşmış veya man- 
kurtlaşmış ve özüne yabancılaşmıştır. Eski İçişleri 
Bakanı İdris Basri'yi tezviratla suçlarken hasbelka
der onun rolünü devralma durumuna düşmüştür. 
Mazlumken egemenlerin tarafına geçmiştir. Bu tu
tum da ayrıca, kendisine yar olmamıştır. Yeni dö
nemde İslamcıların muhtemel kazançları ve kayıpla
rı tartışılıyor. Bu konuda iki tez çatışıyor. Bugün 
Fas'da AKP'nin temsil ettiği katılımcı çizgi ile Ab- 
dusselam Yasin ve cemaatı el-Adlu Ve'l-îhsan'm red
dettiği red ve boykot çizgisi realiteler dünyasında he
saplaşıyor. Şimdilik katılımcı mantığın ve maşlaha-

Wohin steuert Marokko?
Herausforderung für das 21. lahrhunc

Ab d e rrah rna m e Yo uss oufi
m inkt*r rie-s Königreichs Marokko 

Be rlin , 'V Oezr-mtir-r 70(13

tın üst geldiği ve galebe çaldığı görülmektedir. Faslı 
İslamcılar geçen meclis döneminde başarılı ve hatırı 
sayılır bir sınav vermiş bulunuyorlar. Yusufi hüküme
tine verdikleri kritik destekten yapıcı ve onarıcı mu
halefete şerit değiştirdiler. Bu da halk nazarında bü
yümelerine yol açmıştır. Fas'taki gelişmelerin yapıcı 
olan tarafı; yükselen İslamcılara karşı devlet aygıtı
nın ve rejimin 11 Eylül zemininden istifade etmeye 
gitmemesi ve durumdan vazife çıkarmamasıdır. Bu, 
taktire şayan ve alkışlanacak bir durumdur.

Bu husustaki güzel gelişmelerden birisi de, İslam
cıların derslerine iyi çalışmış olmalarıdır. Fas AKP'si, 
İslam’ın kimsenin olmadığı gibi kendilerinin de te
kelinde olmadığını itiraf etmiştir. AKP Başkan Yar
dımcısı Sadettin Osmani bu hususta şunları söyle
miştir: "İslam’ı kendimize referans olarak almamız, onu 
tekelimize alıyoruz anlamına gelmez■ Partimizin İslam’ı 
tekeline alıyor görüntüsü yanlıştır. İslami değerler umu
mun değerleridir ve malıdır; diğer partilerin veya örgütle
rin İslami sıfatını ortadan kaldırmaz veya inkarı anlamı
na gelmez■ ■ •"

Bu, aynı zamanda Tunus ve Cezayir tecrübele
rinden de ders çıkarıldığını gösteriyor. Zira sözkonu- 
su ülkeler, yaşanan gelişmelerle birlikte, Arap milli
yetçiliği ve İslami değerlerin umumi değerler olduğu 
ve tahsis kabul etmeyeceği veya bir partisinin değeri 
veya patenti olamayacağı ve bunları temsil iddiasın
da tekelci partilerin kurulamayacağı anlayışına ulaş
mışlardır. Veya böyle şartlanmışlardır. Bu manaya 
gelen partileri de yasaklamışlardır. Cezayir'de din ve 
ırk esasına göre parti kurulmasının yasaklanması üze
rine, bu yasaya adaptasyon sürecinde Mahfuz Nah' 
nah1 m lideri olduğu İslamcı Toplum Hareketi adını 
değiştirerek Banşçı T opkım Hareketine dönüşmüştür.

Fas AKP'si hareketini beş umde üzerine bina et
miştir. A salet (orantizm \ hüküm ranlık, dem okrasi,
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adalet  ve kalkınm a. Ancak Fas AKP'si ihtiyat ve 
temkini elden bırakmamış kontrollü bir seçim kam
panyası yürütmüştür. Aşamacı ve tedricilik prensibi
ni esas alarak içerideki ve dışarıdaki dışlayıcılara koz 
vermek istememiştir. Fas İslamcıları tepki oylarının 
külliyen kendilerine yönelmesinden de epeyce endi
şe etmişlerdi. Fas AKP'si seçimlere yaklaşık 224 
adayla girmiştir, bunlardan 36'sı da bayandır. Kadın 
adaylar konusuna verdikleri önemle de Türkiye 
AKP'sini hatırlatmaktadırlar. AKP adaylarının yüz
de 50'si doktora sahibi yüzde 37'si ise üniversite 
mezunudur. Aralarında ümmi ise hiç yoktur. Bu da 
Fas AKP'sini seçkinci bir parti konumuna oturtuyor. 
Fas AKP'si 1997 yılında 9 sandalye elde etmiş son
radan katılımlarla birlikte bu sayı 14'ü bulmuştu 
(Bak: Alquds Alarabi, 9/9/2002).

Fas İstiklal Partisi Başkanı Abbas el Fasi seçim
lerden önce güçlü bir uyarıda bulunmuştur. Fas'ta 
seçimlere din unsurunun karıştırılmasının ve dinin 
siyasete alet edilmesinin, felakete yol açabilecek bir 
etkiye sahip olacağım söylemiştir. Yani AKP'lilerin 
ayaklarını denk almalarını istemiştir.

Fas'ın Türkiye'ye benzer özelliklerinden birisi de 
işsizliğin fazlalığı ve fakirliğin yaygınlığıdır. 1998 
yılında açlık sınırında olanların oranı 4 milyonu 
bulurken bu oran 2002 yılında 5.5 milyona yüksel
miştir. İşsizlik oranı yüksektir ve resmi verilere göre 
yüzde 12.5 sınırına dayanmıştır. Gayri resmi olarak 
daha fazla olması da muhtemeldir.

Fas'da AKP'nin dini kolu olan Tevhid ve Islah 
Hareketi'nin lideri, ulemadan usul-u fıkıhçı Ahmet 
Raysuni'dir. Kral VI. Muhammed'in huzur dersleri 
hocasıdır da. Geçen ramazanlarda huzur derslerinde 
Kral VI. Muhammed'e ders takrir etmiştir. Bu iliş
kilerin elbette AKP üzerine müspet yansımaları ol
muştur.

Fas'daki İslamcıların şanslarından biri de iletişim 
kanallarının açıklığıdır. Belki Cezayir'deki FIS ile 
Şazli bin Cedid de böyle bir temas hattı buldular ama 
askerler bunu onaylamadı ve tanımadı. Fas'da ise 
durum kontrol altında. Buna mukabil, boykot taraf
tarı olan El-Adlu Ve'l-İhsan hareketi, kralın meş
ruiyetini tanımaya yanaşmamaktadır.

Güç Dengelerini ve Statükoyu Değiştirmek

İslami çizgiden gelerek seçimlerde başarılı olan ve bu 
surette koalisyonlara katılan veya tek başlarına ik
tidara gelenler, genelde iki şıkla karşı karşıya 
bulunuyorlar. Onları iki tehlike beklemektedir. 
Ç atışm a  veya kendilerin i inkar  ve m ankurtlaşm a  
tehlikesi. Katılım sürecine karşı çıkanlar da bu iki 
gerekçeyi öne sürüyorlar.

Hususlardan birisi, kurulu düzenlerin veya mües
ses nizamların güç dengesininin değiştirilmesine izin 
vermeyeceği faraziyesidir. Statükonun idamesidir. 
Fas'da muhalif, el Adlu Ve'l İhsan grubu AKP'nin 
zaferini bu şekilde değerlendirmektedir. İktidara gel
seler bile eli kolu bağlı bir şekilde muktedir 
olamayacaktır.

İkincisine göre, bu partilerin diğerlerinden bir 
farkı yoktur. Sonuçta hepsi aynı kaba dökülmek
tedir. Bu ikinci görüş daha toptancı ve daha radikal 
bir bakış açısının ürünüdür.

Bu bağlamda, hem krala hem de AKP'ye muhalif 
El-Adlu Ve'l-İhsan cemaati seçimlerden sonra bu 
yönde bir değerlendirme yapmıştır. Cemaat Sözcüsü 
Fethullah Arslan'm yaptığı değerlendirmeye göre, 
seçim sonuçları hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. 
Dolayısıyla AKP'nin seçimlerden birinci veya ikinci 
çıkmasının hiçbir pratik manası yoktur. Bu sonuçlar, 
ülkenin umumi siyasi durumunu asla etkilemeye 
kadir değildir. Anayasa bizzat hükümetlerin manev
ra alanını ve işlevini sınırlandırmaktadır. Bu durum
da hangi parti olursa olsun kendi programını değil 
devletin umumi programını uygulamaya mecburdur. 
Bundan ötesi çatışmaya yol açar. Belki klasik devlet 
işleyişindeki bazı kusurlar giderilebilir. Hatta F. Ars- 
lan temel bir konuya da parmak basarak Fas halkının 
yüzde 61 'inin ümmi olduğunu ve kimi seçtiklerinin 
bile farkında olmadıklarını ileri sürmüştür. Bundan 
dolayı cemaat zımni olarak seçimleri boykot etmiştir 
(Bak: Şarkul Avsat, 29/9/2002).

Bu tablodan çıkan sonuç şu : İslamcılar bazı yer
lerde çatışmayı kaybetseler de umumi savaşı kaybet
miş değiller. Düşe kalka hedefe doğru ilerliyorlar. ■

Mustafa Meşhur Vefat Etti

Müslüman Kardeşler Hareketi’nin genel mürşidi M ustafa M eşhur 
geçirdiği bir beyin kanaması sonucu 83 yaşında rahmet-i Rahm ân’a kavuşmuştur. Birçok eseri 

Türkçe’ye de çevrilen M eşhûr’a A llah’tan rahmet, tüm İslâm âlemine başsağlığı diliyoruz.
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FETHİ YEKEN: 
“11 EYLÜL İSLAMİ UYANIŞI HIZLANDIRDI”

Röportaj: Turan KIŞLAKÇ1

Türkiye'nin çok yakından tanıdığı Lübnanlı dünüşür ve eğitimci Dr. Fethi Yeken Küreselleşmenin 
dayatmacılık olduğunu söyledi. Kendisiyle Ümran adına görüşen arkadaşımız Turan Kışlakçı’ya 

1î  Eylül'ün dünyanın yeni haritasını çıkardığını belirten Dr. Yeken,
ABD'nin böl yönet taktiği ile yeni küçük ülkecikler oluşturmaya çalıştığını ifade etti. Amerikan yöne

timini İslam dünyasında yeni Hamid Karzai'ler istediğini belirten Yeken, yeni sürecin 
İslâmî uyanışı hızlandırdığını açıkladı.

Turan Kışlakçı: 11 Eylül sonrası dünya bir değişim ev
resi geçirdi. Dünya yeniden bir yapılanmaya doğru gidi
yor. Bu merhaleyi Müslümanlar nasıl yorumlamak, siz
ce Müslümanlar nasıl bir tavır içinde olmalıdırlar?

“A BD , 11 Eylül'ü Kullandı”

Fethi Yeken: 11 Eylül Dünya'mn yeni haritasını or- 
taya çıkardı. Müslümanlar bu konudaki görüşlerini 
detaylı bir şekilde açıkladılar. Dünya'mn bir çok ye
rindeki İslami dergiler ve gazeteler 11 Eylül'ü ele al
dı. Ben de bu konuda iki kitap kaleme aldım; biri 
”11 Eylül Sonrası 
İslami Hareketin  
Öncelikleri” adını 
taşıyor diğeri ise 11 
Eylül senaryolarını 
konu ediyor. İlk ki
tabımda İslami ha
reketlerin ABD'nin 
yeni meydan oku
malarına, iddiaları
na ve propaganda
larına nasıl cevap 
vermeleri gerektiği 
üzerinde duruyo
rum. 11 Eylül'ün 
olumlu ve olumsuz 
yönleri de vardı. Müslümanlara düşen görev 11 Ey- 
lül'ün olumsuz yönlerini de olumlu yöne çekmektir. 
İkinci kitabımda ise 11 Eylül senaryolarını ele alma
ya çalıştım. Bu olayı Müslümanların yaptığına dair

hiçbir güçlü kanıt yok. Usame bin Ladin'in de bu 
olayı yaptığına dair hiçbir kesin delil yok ortada. 
Ancak, bin Ladin bu saldırıları tasvip ettiğini söylü
yor. ABD'nin çok içlerinden bazı kişiler olayın arka- 
sında Siyonısüterin"olduğunu ifade ediyorlar. Çünktir 
bununla hedeflenen şey, terörizmle savaş adı altın
da İslami hareketleri yok etmek. ABD ve İsrail güç
lü bir ittifak kurdular. İsrail saldırıları arttı. Dünya 
Ticaret Merkezindeki Yahudilerin o gün olaydan ha
berdar oldukları ve hatta olay sonrasında bazı Yahu- 
dilerin tutuklandığını hepimiz biliyoruz. Bunlar hep 
gizleniyor. ABD hava yolu şirketleri saldırının he

men ertesinde 
uçaklarda hiç bir 
Arab’ın bulunmadı
ğını söylemişlerdi. 
Tüm haber ajansları 
bunu kaydetti. FBI 
tarafından ortaya 
atılan 19 zanlıdan 
5'i hala yaşıyor. Bu 
ve benzer sorular 
bunun arkasında 
başka bir gücün ol
duğunu gösteriyor. 
Bu olaydan en çok 
kimler yararlı çıktı?
O şüpheler ile bir

likte bu soru sizi cevaba götürebilir. Eğer İsrail lobisi 
bu olayın arkasında ise amaçlanan hedefine ulaştı. 
Çünkü artık tüm Müslümanlar zan altında. İslam’a 
karşı saldırılar artacak demektir. Ancak, eğer olayın

Ü m ran-A ralık -2002 65



İSLÂMİ HAREKETLER YÜKSELİŞTE

arkasında bin Ladin var ise, o halde delillerinizi or
taya koyun. Kimsenin hukuk dinlediği yok. 
ABD1 nin meydan okumaları ve propagandaları de
vam ediyor. Örneğin:
1- Müslüman vakıfların paralarına el konuldu. Bir 
çok Müslüman yetim, dul, fakir, ihtiyaç sahibi ve ha
yır kurulularının paralarına el konuldu. Bunların 
hepsinin terör ile bağlantısı olmadığını herkes deli
leri ile açıklayabilir.
2- İslami eğitim programları değiştirilmeye çalışıldı. 
Suudi Arabistan ve bazı Arap ülkelerindeki resmi 
üniversiteler de dahil bu yapılmaya çalışıldı. Hala İs
lami derslerin kendi istekleri çerçevesinde yapılması 
için baskı yapıyorlar.
3- Arap ve İslam ülkelerinin içişleri bakanlıkların
dan camilerin ve mescitlerin resmileştirilmesi, 
imamların ve hatiplerin buradan tayin edilmesi ko
nusunda baskılar sürüyor. Cuma hutbelerinin de içiş
leri bakanlıkları tarafından hazırlanması isteniyor.
4- Asya, Ortadoğu vc Afrika'daki birçok ülkede 
Amerikan üsleri kuruldu. Bu üslerde binlerce asker 
bulunuyor.
5- Ortadoğu'daki, Asya'daki tüm petrol ve su yolları
nın bulunduğu yerlere el konuldu.
6- İslami hareketlerin hepsi aynı kefeye konuldu. 
Mutedil ve silahlısı ayırt edilmeksizin saldırıya geçil
di. İhvaıvul Müslimin ılımlı bir hareket olmasına 
rağmen hergün bilileri bu harekete dahil olan kişile
ri hapsediyor.

Tüm bunlar gösteriyor ki, ABD'nin hedefi İslam 
ve Müslümanların hepsi. Bush her ne kadar daha 
sonradan sözünden döndüğünü belirtse bile, bunu bir

'Haçlı Seferi' olarak tanımlamıştı. Miraç Gecesi, tüm 
Müslümanların gözünün içine baka baka 'Kudüs İs- 
rail'in başkentidir' dendi. 11 Eylül'ün bu gibi çok 
olumsuz yönleri olmakla birlikte, olumlu yönleri de 
yok değil. 11 Eylül sonrası on binlerce kişi İslam'ı 
seçti. Batıklar her geçen gün İslam'ı daha çok merak 
etmeye başlıyorlar. Lübnan'da İslami yayınevleri İn
gilizce ve diğer batılı dillerdeki Kur'an meallerinin 
baskısını yetiştiremiyor. Hayli büyük bir talep olduğu 
söyleniyor. Müsliimanlar bunlara karşı birlik içinde, 
planlı programlı bir şekilde, hamasi ve duygusal bi
çimde değil ilmi, mantıki bir şekilde karşılık vermeli
dir ki, olumsuz yönleri de olumluya çevirebilsinler.

“İslâm'a Saldırılıyor”

Kışlakçı: 11 Eylül saldırıları sonrası bir grup İslam ali
mi bir bildiri yayımlayarak olayı kınadılar. Saldırıyı kına
yanlar arasında siz de vardınız. Ancak tüm bu girişimle
re rağmen Batı medyası İslam’ı terör ile bağdaştırmaya 
çalışıyor. Sizce Batı neden bunda hala ısrarlı davranıyor?

Yeken: İslam’ı terörizmle bağdaştırmaya çalışan
lar zaten daha önceleri de İslam'dan hoşlanmadıkla
rını dile getiriyorlardı. Bu olay onlar için vazgeçilmez 
bir şey oldu. Göğüslerinde sakladıkları tüm düşman
lıkları ve kini dışarı verdiler. Biz de bunların kim ol
duklarını öğrendik. Daha önceleri İslam'a saldırmak
tan çekinenler, şimdi bütün açıklığıyla kendilerini 
ortaya koydular. Hatta olay öyle bir safhaya geldi ki, 
Batılı bazı yazarlar Peygamberimiz(s.)'e dahi terörist 
dediler. Halbuki Allah'u-Teala onu tüm alemlere 
rahmet olarak göndermişti. Nasıl olur da alemlere rah
met olarak gönderilen böyle isimlendirilir. Çağdaşları 
olan müşrikler bile onu Muhammud-ul-emin olarak 
adlandırmışlardı. Kur'an-ı Kerim bizrden ehl-i Kitap 
ile en iyi şekilde mücadele etmemizi istiyor. Mücade
le karşılıklı konuşmadır, diyalogdur. Yine Kur'an din
de zorlama yoktur diyor. Halbuki terör zorlamadır. İs
lam, hiçbir zaman terörü tasvip etmez. Ancak bazı İs
lami hareketlerin yanlış tasarrufları bazı kişileri bu tür 
şeylere itti. Hatta 11 Eylül öncesi dahi silahlı müca
deleyi benimseyen bazı hareketler büyük yanlışlar 
yaptılar. Tıpkı Cezayir'dekiler gibi. Bu tür silahlı 
gruplar İslam'ı kötü yansıtıyorlardı. Batı da şimdi 
bunları kullanıyor. 11 Eylül öncesi İslam'ı terör ile 
bağdaştırıyorlardı. Velakin 11 Eylül sonrası bu evren
selleştirildi ve artık her yerde İslam'a saldırılar yapılı
yor. Yıllardır dünyayı kana bulayan ABD'dir. Hiroşi
ma'da, Nagazaki'de, Vietnam'da, Kamboçya'da, Gü
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ney Amerika'da ve benzeri daha bir çok yerde mil
yonlarca masumu öldüren ABD değil mi? ABD'nin 
yaptığı terör değil mi? Bu terörist, zalim ABD'yi dur
durmak için bazen terör gerekli. Yoksa tüm dünya'yı 
kan gölüne çevirecek bu zalimler. Toplumda genel 
adaleti bina etmek şuna benzer: Bir insan düşünün, 
gözünden açı çekiyor veya bir kolu felç olmuş ve bu 
tüm vücuduna yayılma durumu var. Ancak kolu kesi
lir ise vücudu felçten kurtulacak. Yahut gözünü ame
liyat ettirirse diğer gözü kurtulacak. O halde isteme
diğimiz bir şey dahi olsa bunu yapmak zorundayız. 
Geneli kurtarmak için küçük bir şeyi feda ediyorsun. 
Burdan yola çıkarak diyebiliriz ki, terör iki türlüdür. 
Biri övülen terör diğeri de kötülenen terör. Bazen Al
lah düşmanlarını korkutmak gerekiyor; Müslümanla- 
ra daha fazla zulümlerini önlemek için.

“ABD, İsrail Lobisine Hizmet Ediyor”

Kışlakçı: ABD 11 Eylül sonrası Müslümanlara yönelik 
şiddetli bir politika izlemeye başladı. Her gün yeni bir uy
gulamaydı îslam'â~karşı olduklarını göstefiyörlar~Sön 
olarak ABD Başkanı George Bush, kutsal Miraç gecesi 
“Kudüs İsrail'in başkentidir” dedi. Buna karşı Müslü- 
manlar nasıl bir tavır sergilemeliler?

Yeken: Şüphesiz ABD artık tüm çıplaklığıyla 
kendini ortaya çıkardı. Artık Amerika'yı asıl vechiy- 
le görebiliyoruz. Daha önceleri yüzü saklıydı. Bu yap
macık ve yalancı ülke tüm çirkinliklerini herkesin 
görebileceği şekilde sergiledi. Artık ABD'nin İsrail 
lobisinin kurbanı olduğunu ve İsrail lobisinin çıkar
larını gözettiğini çok rahatlıkla gördük. Biz ABD'nin 
uluslararası hukuku, insan haklarını gözetmesini isti
yorduk. Oysa ABD yıllardır İsrail'in çıkarlarını göze
tiyor. Tarihte bir kez bile ABD'nin Arap veya Müs
lümanların maslahatını gözettiğini göremezsiniz. O 
halde ABD'nin açık bir düşman olduğunu bilmemiz 
gerekiyor. Halktan önce yöneticilerin bunu çok iyi 
algılamaları gerekiyor. Ancak tüm bunlara rağmen 
yöneticilerimiz ABD'yi dost olarak görmek istedikle
rini belirtiyorlar. Halbuki Amerika önden bize gülü
cükler saçarken, arkamızdan hançerliyor. Artık buna 
ne zamana kadar tahammül edeceğiz Allah bilir.

Kışlakçı: Müslümanlar sizce Küreselleşmeye nasıl 
bakmalı? Küreselleşmenin M üslümanlara faydası mı 
var, yoksa zararı mı?

Yeken: Önce küreselleşmeyi ele alalım. Küresel
leşme, dünyaya bir şeyi dayatmak ve onu bir şeye zor
lamaktır. Dünyanın küreselleşmesi dünyanın bir tarz

üzere yol almasıdır. İslam evrensel bir dindir, fakat 
küresel değil. İslam, Dünya'ya hakkı ve gerçeği anla
tır. İsteyen onu alır, istemeyen de reddeder. Ancak 
küreselleşmede dayatma ve zorlama vardır. Dinimiz 
ise zorlama ve dayatmayı benimsemez. Küreselleşme, 
ABD ve İsrail yaşam tarzının benimsetilmesi veya 
buna zorlanılmasıdır. Küreselleşme ile bizden iste
nen, ABD'li gibi düşünmek, ABD'li gibi plan yap
mak, Amerikalı gibi yemek, içmek, giyinmek, ABD 
müziği dinlemek, ABD ürünlerini almak. İşte, 
ABD'nin küreselleşme ile istediği şey budur. Bunun
la ilgili de bir kitap yazdım. Baştan sona delilleri ile 
'Küreselleşme'den neyin kastedilmek istendiğini 
açıkladım. Kitabın adı 'Küreselleşm e ve İslam  A le
m inin Ç eleceği.' Kitapta özellikle ekonomik küre
selleşme üzerinde durdum. Çünkü, onlar bugün bi
zim tüm ekonomik kaynaklarımıza el koymuş dü
rümdalar. Biz fakirleştiğimizde bize yardım edecek
ler. Niçin? Çünkü bu durumda artık tamamıyla onla
rın güdümüne girmiş olacağız da ondan. Artık bize 
istedikleri herşeyi yaptırabilecekler. İflas etmemizi

başka hiçbir kimse size borç vermez' diye korkutuyor
lar. İşte budur küreselleşme. Bugünlerde ahlakı bile 
kiireselleştirmeye çalışıyorlar; ahlaki değerleri alt üst 
ederek. İnternet ve uydu aracılığıyla bunu yapmaya 
çalışıyorlar. Küreselleşme kendisiyle birlikte çevre 
kirliliğini de getirdi. Batılı sanayi ülkeleri üçüncü 
dünya ülkelerini de kirletti. Dünyayı mayınlar ile do
natıyorlar. Kamboçya, Lübnan, Afganistan bugün 
mayınlar ile dolu. Dünyanın tüm kara ve denizleri 
Amerikan askerleri ile donatıldı. Her yerde ABD as
kerleri bulunuyor. Bunu niçin yapıyorlar sizce? Tabi- 
lci tek bir hayat tarzını benimsemeyeni hizaya getir
mek için. İşte budur küreselleşme. ABD üçüncü dün
ya insanlarına önem vermiyor. Onların gözünde bir 
insan beş dolar bile etmiyor.

“ABD, Karzailer İstiyor”

Kışlakçı: ABD yeni dünya düzenini şimdilerde pratik 
olarak inşa etmeye başladı. Yakında olası bir İrak saldırı
sı gözüküyor, Ortadoğu'da yeniden şekillenmeden bahse
diliyor. Tüm bu olaylar karşısında Müslümanların tavrı 
ne olmalı sizce?

Yeken: Gerçekler şunu gösteriyor. Dünya bugün 
ABD'nin eliyle Siyonistlerin isteği çerçevesinde ye
niden oluşturuluyor. Yeni oluşturulacak bir Ortado
ğu'da İsrail'in bölgede en güçlü ülke olması hedefle
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niyor. Bunun için Ortadoğu ırksal, grupsal ve mez
hebi olarak yeniden bölünecek. Herkese bir küçük 
devlet verilmeye çalışılacak. Sykes-Picot ile başladı 
bu ve bugün devam ediyor. Bu Kissinger'in siyaseti
dir. Yani böl ve yönet. ABD şimdi Arap ve İslam ül
kelerindeki yöneticilerden Afganistan'ın başındaki 
Hamid Karzai gibi olmalarını istiyor. Kim Karzai ol
mak isterse yönetimde kalır, kim de olmak istemez, 
kendi ülkesinin çıkarlarını ön şart olarak sunarsa 
onun da işi bitirilmeye çalışılacak. Irak bile bugün 
Karzai'yi örnek alsa ona bir saldırı olmayacaktır. İşte 
tüm bunlar gösteriyor ki, bu dönem çok rahat geçme
yecek. Çünkü halklar buna büyük tepki gösteriyor. 
Amerika her istediğini yapamayacaktır. Ancak Allah 
(c.c) istediği her şeyi yapabilir. İslam ülkelerinde ye
niden askeri darbeler yaşanabilir. ABD, 11 Eyliil'de 
kaybettiği ihtişamını yeniden ülkeleri korkutarak el
de etmeye çalışıyor. Irak1 tan sonra sıra Suudi Arabis
tan ve Suriye'ye gelebilir. Bundan dolayı Arap ve İs
lam ülkelerinin yöneticileri bu merhalenin ehemmi
yetini anlayıp buna karşı birlik içinde hareket etme
lidirler. Ancak koltuklarından olmak onları çok kor
kutuyor. Keşke her biri birer Sultan Abdülhamid 
olabilse.

Kışlalcçı: ABD'nin Ortadoğu ve Asya'yı yeniden 
şekillendireceğini söylüyoruz. Peki bu geçmişte olduğu gi
bi bugün yeniden halkların istiklal mücadelesi için verdik
leri ayaklanmalara neden olabilir mi?

Yeken: Geçmişteki sömürgecilik, bugünkü sö
mürgecilikten tamamen farklıdır. Geçmişte ayaklan
mak kolay idi. Ancak bugün çok zor. Bugün hatta bir 
çok İslam ülkesinin ordusu bile yok. Mesela Lüb
nan'ın ordusu yok. Şimdiki durum geçmişten daha 
vahim. Bugün bizi yönetenlerin çoğu bizim içimiz
den ama bize sömürgecilerin hukuku ve uygulamala
rı ile muamele ediyorlar. Kendilerinin bizden olduk
larını söylüyorlar ancak her yönüyle başkalarını tem
sil ediyorlar. Bu daha tehlikeli. Geçmişte Fransızlar, 
İngilizler ve İtalyanlar vardı. Herkes düşmanını tanı
yordu. Fakat, bugün onlar her şeyimize nüfuz etmiş 
dürümdalar. Önce bunlardan kurtulmak gerekiyor. 
Okullarımızı, kanunlarımızı, müesseselerimizi, lcu- 
rumlarımızı, bankalarımızı, otellerimizi bunlardan 
arındırmalıyız. -

“Müslümanlar Birlik Olmalı”

Kışlakçı: Hocam bir de siz İslami hareketin çalışma me
toduyla ilgili bir çok kitap kaleme aldınız. Dünyanın bir

çok diline tercüme edildi kitaplarınız. Son yaşananlar 
çerçevesinde sizce İslami hareketler nasıl bir yol izlemeli?

Yeken: Her merhalenin kendine ait bir metodu, 
fıkhı, plan ve programı var. Sovyetler Birliği'nin çö
küşünün ardından ve bir de 11 Eylül'ün ardından, 
ayrıca İntifada'nm başlamasıyla birlikte İslami uya
nış her yerde yayılmaya başladı. Tüm bunlar davetçi- 
ler veya İslami gruplar sayesinde olmuyor. Onlar sa
dece birer vesiledirler. Bugün İslami hareketler çok, 
ancak durumları eskiye nazaran iyi değil. Tüm İslami 
hareketlerin kendilerini yeniden gözden geçirmeleri 
ve evrensel bir hareket olmanın yolunu aramaları 
gerekiyor. Plan ve programlar yeniden oluşturulmalı. 
Çünkü her asrın kendine has özellikleri bulunuyor. 
Ancak, tüm bunlara rağmen ferdi tassarruflar daha 
çok ve bu da Müslümanlara zarar veriyor. Eğer bugün 
bir cemaat evrensel bir programa sahip değilse, o ha
reket ferdi bir harekettir. O halde Müslümanlar bir
lik olmalı ve evrensel programlarını oluşturmalı
dırlar ki, Küreselleşme'nin önünde durabilsinler.

‘‘Siyasal İslam” Batı Terimidir

Kışlakçı: Bazı Batılı yazarlar, geçtiğimiz yıllarda siya- 
sal İslam'ın iflas ettiği yönünde kitaplar yazdı. Tüm İs
lam ülkelerindeki siyasi grupları tanıyan biri olarak, siz
ce siyasal İslam bitti mi?

Yeken: Herşeyden önce bilmeliyiz ki, İslam ile 
siyasal İslam  arasında bir ayırım yoktur. İslam sade
ce bir tanedir. Eğer siyasi İslam kavramını benimser
sek, o halde siyasal İslam dışında başka bir İslam ol
duğu da ortaya çıkar. Sosyal İslam, Eğitim İslami, 
Ruhi İslam vs gibi. Kesinlikle bu tür isimlere karşı 
çıkmalıyız. Batıklar bunu bilerek kullanıyorlar. Müs
lümanları böylece bölmeyi hedefliyorlar. Kur'an bizi 
Müslümanlar olarak isimlendirdi. Bunun dışındaki 
tüm tanımlamaları reddediyoruz. Ümmetin sorunla
rıyla ilgilenen, insanları İslam'a davet eden herkes 
siyasetle uğraşıyor demektir. Her Müslüman bu yö
nüyle ister istemez siyaset yapmış oluyor. Siyasal İs
lam gibi terimler Batı'nın uydurduğu terimlerdir. 
Müslümanlar, bu söylemlerin içeriğini anlamadık
larından hemen üzerine konuyorlar. İslam üm
metinin sorunlarıyla ilgilenen her İslami hareket el
bette ki, siyasi bir harekettir de. Aynı zamanda sos
yal ve yardımsever bir harekettir. Müslümanlar 
kuşatıcı olmasını bilmelidirler. ■
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“OZGUR DUNYA”DA İSRAİL MODELİ 
VE İNSAN HAKLARI

MESUT KARAŞAHAN

S oğuk Savaş yıllarında insan haklan söylemi 
iki kutuplu dünyayı izah ve meşrulaştırmada 
ve özellikle Doğu’ya karşı Batılı kampın elini 

güçlendirmede önemli bir işlev gördü. “Kızıl tehli
ke”, nüfuzu altına aldığı her coğrafyada kişisel ve si
yasal hak ve özgürlükleri -sonradan “birinci kuşak 
haklar” olarak adlandırılacaktır- ortadan kaldırıyor, 
-kalkınma-uğmna-bireyi-devletin muazzam çarkları 
arasında sıkışıp kaybolan basit ve önemsiz bir figüre 
indirgiyordu.

Sovyet tarafı buna ekonomik ve sosyal hakları 
öne sürerek karşılık verdi. Kapitalist ekonomik işle
yiş emek sömürüsü üzerine kuruluydu ve çalışan ke
simleri bundan koruyacak bir haklar kategorisi be
nimsemedikçe “birinci kuşak haklar”ın fazlaca bir 
önemi yoktu. Zaten bunlar burjuvazinin kendi ikti
darını güvence altına almak için formüle edilip mü
cadelesi verilmiş ve elde edilmiş olan haklardı. Sov- 
yetler’in, Birleşmiş Milletler bünyesinde insan hak
ları konusunda yürütülen çalışmalara katkısı, 19.yüz
yıldan bu yana işçi hareketlerinin hedefi olagelmiş 
ekonomik ve sosyal hakları, yani “ikinci kuşak hak
lar”! uluslararası sözleşmelere dahil ettirmek şeklinde 
gerçekleşti. Yine aynı dönemde çoğulculuk ve çok 
kültürlülük tartışmalarının, azınlıkların bireysel veya 
kollektif hakları olarak başlıca belge ve sözleşmelere 
yansıdığını ilave edelim.

Amerikan ve Sovyet kamplarının insan haklan 
üzerine çatışmasından BM çatısı altında yürürlüğe 
girecek olan iki büyük uluslararası sözleşme doğdu: 
Her ikisi de 1966’da BM Genel Kurulu’nda benimse
nip imzaya açıldığı halde ancak on yıl sonra 1976’da 
yeterli onaya ulaşarak yürürlüğe girebilen Uluslara
rası Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi ile Uluslara
rası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşme

si. Sovyetler Birliği her ikisini de 1973’te onaylar
ken, ABD sadece ilkini, 1992 gibi oldukça geç bir ta
rihte onayladı, ikinci sözleşmeyi ise imzalamakla ye
tindi. Halbuki Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi 
ABD liderliğindeki Batılı demokrasilerin daima 
şampiyonluğunu yapageldiği hak ve özgürlükleri ga
ranti altına almayı hedefliyordu: Kişi özgürlüğü ve 
güvenliği, yaşama hakkından keyfi olarak yoksun bı- 
rakılmama, işkence ve kötü muameleye maruz kal
mama, keyfi olarak tutuklanmama, tutukluluk ve ha
pis halinde insan onuruna uygun muamele görme, 
adil yargı, özel hayat, aile, konut ve haberleşmenin 
gizliliği, düşünce, din ve vicdan özgürlüğü, ayrımcılı
ğına uğramama, azınlıkların din, dil ve kültürlerini 
tatbik ve yaşatma hak ve özgürlükleri.

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Sözleşmesi ile Sos
yalist sistemlerde zaten garanti altında olduğu varsa
yılan, bu yönüyle devlete belli kaçınılmaz görevler 
yükleyen ve devlet müdahalesini gerektirdiği için de 
pozitif haklar olarak nitelenen (birinci kuşaktakiler 
bu çerçevede negatif sayılmıştır) hakları kapsamak
taydı: Çalışma ve özgürce işini seçme hakkı (taraf 
devletler tam ve verimli istihdamı sağlamayı taahhüt 
eder), adil ücret, eşit işe eşit ücret, güvenli ve sağlık
lı çalışma şartları, sendika kurma, üye olma ve grev 
hakkı, sosyal güvenlik hakkı, ailenin korunması, ço
cuk ve gençlerin ekonomik ve sosyal sömürüden ko
runması, “beslenme, giyim ve konut dahil, hayat se
viyesini ve yaşama şartlarını sürekli geliştirme hak
kı”, “açlıktan korunma hakkı”, sağlık hakkı ve eği
tim hakkı (kamu okulları dışında okul seçme ve 
inançlarına uygun dinî ve ahlakî eğitim görme hak
kı dahil).

Yine her iki sözleşmenin ilk bölümlerinde self- 
determinasyon hakkına yer verilmişti ki, bundan ne
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anlaşılması gerektiğine dair ipuçları sunan açılımla
rı, bu hakkın İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni 
tatbike koyma çabası olarak görülen başlıca sözleş
melerde yeralışını daha da ilginç hale getiriyordu: 
“Siyasal statüsünü, ekonomik, sosyal, kültürel geliş
melerini özgürce gerçekleştirme hakkı” ve ayrıca 
“doğal zenginliklerini kendi amaçları için kullana
bilme hakkı”.

Bu son “hak” da gözöniinde bulundurulduğunda 
ne anılan sözleşmelerin ne de sonraki yıllarda bunla
ra açılım ve daha ileri garantiler getiren yeni ulusla
rarası sözleşmelerin ciddi bir yaptırım gücüne sahip 
olamayışını anlamak kolaylaşır: Kadınlara Karşı Bü
tün Ayrımcılık Biçimlerinin ortadan Kaldırılması 
Sözleşmesi (1981), İşkenceye ve Diğer Zalimce, İn
sanlık Dışı veya Onur Kırıcı Davranış ya da Cezalan
dırmaya Karşı Sözleşme (1987) ve Çocuk Hakları 
Sözleşmesi (1990).

20.yüzyılın ikinci yarısı boyunca insan haklarına 
evrensellik boyutu kazandıracağı varsayılan bütün 
bu düzenlemelerden elle tutulur sonuçlar alınamadı
ğı görüldü. Avrupa Kömür ve Çelik Birliğinden Av
rupa Birliği’ne doğru sağlanan dönüşümün zemini ol
mak bakımından önemli bir fonksiyon icra eden Av
rupa İnsan Hakları Sözleşmesi yargı organıyla birlik
te “başarılı” sayılabilecek tek girişimdi ve aslında 
müreffeh toplumların, vaktiyle biriktirdikleri zengin

liği ellerinde sımsıkı tutarak dünyanın geri kalan kıs
mından soyutlanmış liberal bir cennet hayalinin ta
hakkuku gibi gözükmekteydi. (Gerçi bu cennetin sı
nırları içinde de din temelinde Orta Çağı aratmaya
cak bir ayrımcılığın hüküm sürdüğünü 11 Eylül 2001 
sonrası gelişmelerden çok önce, 1990’ların başında 
Bosna dramıyla gözlemlemiştik.)

Self-determinasyonun tanınması adına bağımsız
lığına kavuşturulan, ilgili bildirgenin adında geçtiği 
üzere kendilerine “bağımsızlık bahşedilen” halkların 
ise ne gerçekten kendi kaderlerini tayin edip ülke 
kaynaklarını özgürce kullanmalarına izin verildi, ne 
de yoksulluk ve sefaletten kurtulmalarına imkan ve 
fırsat tanındı. Doğu ve Batı blokları, zahirdeki olan
ca çekişme ve çatışmaya rağmen Doğu Avrupa ülke
leri dahil biribirlerinin emperyal paylaşım planları
nın tatbikine genellikle göz yumuyorlardı. 1960’lar- 
da Vietnam ve 1980’lerde Afganistan, Amerikan ve 
Sovyet sistemlerinin ancak vekil ordular yoluyla bi- 
ribirlerini sarsma teşebbüsleri olarak yaşanan mace
raları ifade etti. İki kutbun süpergüçleri doğrudan 
karşı karşıya gelmemeye özen gösterdi.

* * *

1989’da Berlin Duvarı yıkıldı. 1991’de Sovyetler 
Birliği dağıldı. Global köyün büyücü ve kahinleri
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olan biteni yorumladı: Komünist totaliter sistem- 
lere karşı kapitalist “hür dünya” galip gelmişti; Pen
tagon &  Hollywood ortak sunuşuyla şer güçlerine 
karşı, “şeytan imparatorluğu”na karşı iyilik güçleri.

Sovyetler Birliği’nin mirasçısı Rusya Federasyo- 
nu’nda kapitalist ekonomiye geçiş sürecinde devlet 
himayesinin kalkışı ve bunun dışında bir dünyaya 
alışık olmayan kitlelerin ileri boyutlarda bir yoksul
luk ve sefaletle karşı karşıya gelişi, ibret içinde izle
nen gelişmeler oldu. Eski Sovyet toplumları liberal 
özgürlük sistemiyle tanışmışlardı. '

Soğuk Savaş boyunca ABD; demokrasinin, ser
best piyasa ekonomisi ve liberal değerlerin, insan 
hak ve özgürlüklerinin kalesi olarak takdim edilmiş
ti ve 1990’ların başlarında bu algılama biçimi daha 
da pekiştirilecekti. Şimdi “liberal dünya”da büyük 
bir sevinç ve heyecan hüküm sürerken dünyanın ge
ri kalan kısmının da demokrasi, serbest piyasa eko
nomisi ve insan haklarından yana kendi payına dü
şen güzellik ve nimetlere kavuşmasının arzu edildiği 
Washington’dan ilan ediliyordu.

Artık Francis Fukuyama “Tarihin Sonu’ nu İÎan 
edebilirdi. Bundan böyle insanlığın tekamülü aşama
ları tamamlanmış, liberalizmden gayri bir siyasal ve 
ekonomik sisteme ihtiyaç ve teveccüh gerekçesi kal
mamıştı. Başka herkes, bütün halklar, toplumlar,ül
keler bu büyük galibiyetin ideolojik şemsiyesi altın
da birleşmeliydiler, birleşmek zorundaydılar; başka 
bir alternatifleri yoktu.

Kapitalist sistemin Fukuyama gibi coşkulu taraf
tarlarından yükselen tezahüratın erken dönemde 
gözlerden sakladığı, yeni dönemde başgösteren bir 
büyük problem, sistemin meşrulaştırılması konusun
da yaşanmaya başlayacaktı. Doğu Bloku’nun çökme
si ve Sovyetler’in çekilmesiyle birlikte dünyanın pek 
çok köşesinde Anglo-Amerikan ve belli bir ölçüde 
de Alman nüfuzuna açık yeni coğrafyalar ortaya çık
mıştı. Belli başlı enerji havzaları ve stratejik öneme 
sahip köşelerin tutulabilmesi için “özgürleştirme” 
söylemi bir ölçüde fonksiyonel oldu. 1990’da Ku
veyt’i işgale kışkırtılan Irak’tan, ele geçirdiği toprak
lar “kurtarıldı”. İhlal edilen uluslararası hukuk resto
re edildi.Kralın tahtıyla birlikte, enerji israfı içinde 
yüzen bir toplumun ucuz ve uzun vadeli petrol teda
riki garanti altına alındı. Diğer taraftan bu dönemde 
Orta Doğu’nun otoriter yönetimlerinde demokratik
leşme yönünde köklü değişimlerin yaşanacağı yolun
da kimi umutlar da yeşerdir iş, fakat APD istediğini 
elde ettikten sonra konu çok geçmeden gündemden

düşüvermişti.
Amerikan hegemonyası ve yayılmacılığının yeni 

dönemdeki ideolojik temelleri 1993 sonbaharında 
Samuel Huntington’un “Medeniyetler Çatışması” 
teziyle atıldı. Kapitalist-komiinist, NATO-Varşova, 
Amerikan-Sovyet kutuplaşmaları yerine Hıristiyan 
Batı-Müslüman Doğu tezadı önerildi. Ve böylece 
“evrensel” hak ve özgürlüklerden nasiplenmesi bek
lenemeyecek, sistemin dışında tutulacak, ayrımcılık 
ve aparthcid’m yeni versiyonlarıyla karşı karşıya bı
rakılacak olan halklar ve toplumlar da belirlenmiş 
oldu. Uygar-barbar, insan-insaııaltı, özııe-nesne gibi 
bugüne kadar Batılının dünyayı tipik algılayışının 
yeni versiyonu, zamanımızı Haçlı Seferleri günlerine 
bağlayan bir zıtlaştırma olarak ortaya çıktı. Hunting- 
toncu çalışma modelinin yürürlüğe tam anlamıyla 
girebilmesi içinse 11 Eylül 2001 günü New York ve 
Washington’da düzenlenen terör saldırılarını bekle
mesi gerekecekti.

11 Eylül hadiselerinin ardından Batı dünyası 
hak ve özgürlükler algılamasında dramatik bir deği- 
şime sahne_oldu r “Tarihin' Sonu” çabuk sona-erd i 
Üçüncü Dünya halklarına karşı desteklenen otori
ter ve totaliter rejimlere veya Soğuk Savaş döne
minde zengin eleştiri malzemesi sunmuş olan baskı
cı Sovyet sistemine, fakat belki en önemlisi, bilinç
li bir tercihle İsrail tarzı bir rejime doğru hızla yol 
alınmakta olduğunu gösteren yasama faaliyetleri 
görüldü: “Terörle savaş” adına ve özellikle Müslü- 
man-Doğulu, Orta Doğulu, yabancı insanlardan ge
lecek tehlikeleri bertaraf etmek adına. Mücadele
nin adı, ABD devlet başlcanımn ağzından “Haçlı 
Seferi” olarak kondu; yabancı, Arap ve müslümaıı 
düşmanlığı, İspanyol engizisyonunun yoğun mesai 
yaptığı dönemleri hatırlatacak boyutlarda şiddet
lendi. Gelişmeler bir yandan da Batılı başkentlerde 
“mülteci sorunu”na kesin ve nihai bir çözüm bul
mak için en uygun konjonktürün yakalanması ola
rak yorumlanıyordu.

11 Eylül sonrasındaki bu gerileme bizzat metro
poldeki cennet projesini tehdit edecek sonuçlar do
ğurmaya başlamıştır. Sistemin varlık vc bekasını an
lamlı kılacak bir karşıt, bir düşman ve “şeytan” bul
ma, üretme, oluşturma çabası, insanca bir hayat uğ
runa yüzyılların arayışını ifade eden demokrasiyi, in
san hak ve özgürlüklerini ve çoğulculuğa dayalı bir 
siyasal ve toplumsal düzeni belki de geri alınamaya
cak bir süreç içinde erozyona uğratma eğilimine gir
miştir.
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“Terörle Savaş” adına Rusya ve Çin dahil doğu- 
nun büyük devletleri, Orta Doğu’dan Orta Asya’ya 
Türk ve Arap dünyasının belli başlı diktatörlükleri 
kendi silahlı veya silahsız muhaliflerini şiddetle bas
tırmak için en elverişli ortamı bulurken Atlantik’in 
her iki yakasında “özgür dünya”yı da tehdit eden ge
lişmelere kapı aralandı. Sanki Nazi ruhu hortlamış, 
Italyan faşistlerinin reenkarnasyonu gerçekleşmişti. 
“Özgür dünya” içinde McCarthycilik günlerinden bu 
yana kendilerini her nasılsa gizlemeyi veya dizginle
meyi başarmış kimi 
çevreler birdenbire or
taya çıkıvermişti adeta.

vakti bulamadan kabul oyu kullanmak durumunda 
kalmışlardı. Uzun ve karmaşık düzenlemeleri içeren 
metin basılıp temsilcilere dağıtılmamış, Kongre bü
tün gece boyunca oturuma devam etmek zorunda bı
rakılmış, metnin kopyasını temin etmek isteyenler 
ise, ilginçtir, bizzat onu kaleme alan komite tarafın
dan engellenmişti.

Amerika’nın terörle mücadele yasasa aslında da
ha önceki dönemlerde FBI tarafından talep edilen, 
fakat zamanında Kongre’nin anti-demolcratik bula

rak reddettiği düzen-

Terörle mücadele adı
na “özgür dünya” için 
bugüne kadar tasavvur 
olunamayacak önlem
ler ABD ve Ingiltere’den başladı ve Avrupa’nın bel
li başlı ülkelerine, Almanya, İtalya, Fransa ve İspan- 
ya’ya sıçradı. Amerika’da çıkarılan yasaya “Vatanse
ver Yasası” adı verilmişti, III. Reich döneminde Fiili- 
rer’in basit bir oyuncağı haline gelen Reichstag’m çı
kardığı kanunlarla büyük bir paralellik içinde. Yasa
nın Amerikan Anayasası’na ters düştüğünü belirte
cek herhangi bir Kongre üyesi böylelikle “vatan ha
ini” damgasını yemeyi göze alırken yasanın onaylan
ması için mücadele edenler vatanseverlik yarışı (!) 
içine girmiş kimseler edasıyla bunu yapıyorlardı. Ne 
de olsa 11 Eylül’de ülkelerinin uğradığı muazzam sal
dırı karşısında Amerikan halkının milli duyguları 
kabarmış, herkes liderleri Bush ve bayraklarının et
rafında toplanmış, sokak ve caddelerde Amerikan 
birlik ve beraberliğinin muhteşem tablosunu sergile
mişti. Kamuoyu yoklamaları Amerikalıların büyük 
ekseriyetinin terörle mücadele adına yapılmak iste
nen yasal düzenlemelere destek verdiğini gösteriyor
du.

Vatansever Yasası’nm Kongre’de onaylanma sü
reci de başlıbaşma skandal niteliği taşıyan bir vakay
dı. Demokrasi süsü verilmiş dikta rejimlerinde rutin 
yasama faaliyetinin bir benzeri yaşanmıştı Amerikan 
Kongresi’nde. Bütün Amerikan vatandaşlarını gün
delik hayatımı en ince ayrıntısına kadar ilgilendiren 
yasa tam anlamıyla oldu bittiye getirilmiş, Kongre 
üyeleri oylama öncesinde ne yasa metninin kendisi
ni, ne de -elde etmişlerse- onu okuyup inceleyecek

Üçüncü Dünyaya karşı öne sürülen insan 
hakları idealinin zaten ciddi bir inandırıcı
lık sorunu vardı, insanlar hep temel hak ve 
özgürlüklerine kavuşturulmak bahanesiyle 
katledilmişler, aç ve yoksul bırakılmışlardı.

lemeleri ve 11 Ey- 
lül’den bir gün sonra 
Başsavcı John Ashc- 
rofPun gündeme ge
tirdiği “tedbirleri” 
içeriyordu. Ashc- 
roffun “ne yapalım, 
savaştayız” diye sa
vunduğu, medyanın 

“buradaki önlemler sadece teröristlere uygulana
cak” diye kamuoyunun tepkisinden korumaya çalış
tığı “Vatansever Yasası”, Amerikan halkını savaş 
yıllarında bile karşılaşmadığı türden bir polis devle
tiyle karşı karşıya bırakacak düzenlemeler getiriyor
du. Hükümet politikalarını eleştirenleri dahi “terör 
zanlısı” durumuna düşürebilecek bir tanımlamayla 
bundan böyle sadece yabancılar değil, Amerikan 
vatandaşları da keyfi uygulamalara maruz kalabile
cektir. Yasa, gündelik hayatın her safhasını, her tür
lü iletişimi sıkı ve habersizce denetim altına almayı 
öngörmektedir. Bu konuda yargı makamının müda
halesini ve denetleyici rolünü minimum seviyeye 
indirmektedir. Polis, arama izni olmaksızın ve sahi
bine haber vermeksizin konutlara girebilecek, her 
türlü özel eşyayı elden geçirebilecek, kısacası konut 
dokunulmazlığı ve mahremiyet hakkı bundan böyle 
tarihe karışacaktır. Amerika’yı terör tehlikesinden 
korumak adına telefon ve internet görüşme ve ya
zışmaları izinsizce kaydedilebilecek, yasa infaz ku- 
rumlarıyla istihbarat servislerinin ortak kullanımı
na sunulabilecektir. Hükümet yetkilileri herhangi 
bir şirketten kişinin yaptığı alışverişe ilişkin bilgile
ri, kredi kartı bilgilerini alabilecekler, suça dair bir 
kanıt göstermeksizin yaptıkları bu işlemlerden kişi
nin habersiz kalması için gereken önlemlere başvu
rulabileceklerdir.

Vatansever Yasası ABD Başsavcısi ve Dışişleri 
Bakanı’m ülke içinde herhangi bir grup veya örgü-
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tü “terörist” diye nitelendirme ve bunlara üye Ame- 
rikan vatandaşı olmayan kimseleri sıntrdışı etme 
yetkisi tanımaktadır. Göçmenler kuşku üzerine sü
resiz gözaltında tutulabileceklerdir. Kaldı ki belli bir 
örgütün mensuplarının gözaltına alınması veya sı- 
nırdışı edilebilmesi için, belirtildiği biçimde “terö
rist” teşhisi konması da gerekmemekte, geçmişte bir 
zamanlar “terörist” etkinliklere karışmış olmaları 
yeterli sayılmaktadır. (“Terörist” nitelemesinin son 
derece muğlak bırakılmış olmasının ayrıca otoriter 
rejimlerle büyük bir 
benzerlik taşıyan, her 
türlü hukuksuz ve keyfi 
uygulamanın başlıca 
kaynaklarından birini 
teşkil eden bir durum 
olduğunu ilave etmeli
yiz.) Sonuçta Ameri
kan anti-terör yasası -------------------------------------
“dernek dolayısıyla
suçlu” kimseler diye bir kategori ortaya çıkarmış, 
yardîmTkurulüşlarından Greenpeace gibi çevre ör- 
güderine kadar herhangi bir gönüllü kuruluşa yasal 
yardımı, hiç de belli olmayan sürelerle, adil yargı
lanma hakkını tanımayan prosedürlerle cezalandı
rılması gereken etkinlik haline getirmiştir.

Terörle suçlanan kimselerin yargılanmasına dair 
yapılan değişiklikler, Batı dünyasının yüzlerce yıllık 
bir süreç içinde ulaştığı İnsanî ilke ve teamüllerin 
yok sayılması, bir çırpıda hak ve özgürlükler liste
sinden silinivermesi anlamına gelmektedir. Yeni 
yasal düzenlemeler Amerika’da “kanguru mahke
mesi” (kangaroo court) diye bilinen, sanık hakları
nın tırpanlandığı, hukukun horlandığı, her türlü 
usulsüzlük ve keyfi uygulamaya açık mahkemelerin 
kurulmasını gündeme getirdi. Basında “idam garan
tili ABD mahkemesi” başlığıyla kamuoyuna duyru- 
lan, sıkıyönetim mahkemeleri gibi çalışacağı belir
tilen askeri mahkemelerde siviller yargılanacaktır. 
Yargılamalar hızlı ve gizli yapılacak, sanığın itirazı
na imkan bırakılmayacak şekilde aleyhte “gizli ka
nıt ve tanıklıklar”a başvurulabilecek, hükümet yet
kilileri avukat ile sanık arasında geçen konuşmaları 
gizlice dinleyebilecek -ki kamuoyu yoklamaları, her 
dört Amerikalıdan üçünün, terörle mücadele için 
yapılıyorsa böyle bir uygulamaya onay verdiğini 
göstermiştir- delil standardı düşük tutulacak, yani 
normal kriterlere göre delil olduğu su götürür şeyler 
aleyhte kesin kanıtlar gibi değerlendirilebilecek, üç

Terörle suçlananların yargılanmasına dair 
yapılan değişiklikler, Batın ın  yüzlerce yıl
lık süreçte ulaştığı insanı ilke ve teamülle
rin bir çırpıda hak ve özgürlükler listesin
den silinivermesi anlamına gelmektedir.

kişilik askeri komisyondan oluşan mahkeme heye
tinde üçte iki çoğunlukla hüküm verilecek, , mah
keme tutanaklarına ulaşma imkanı bulunmayacak 
Ve temyize başvurma hakkı tanınmayacak. Ve Bush 
yönetimi, eski zamanlarda kralların iddia ettiği tan
rısal hakları andırır bir yetki ve edayla, kimin böy
le bir mahkemede yargılanacağına karar verebile
cek. Yargılamanın gizliliği için öne sürülen gerekçe 
ise Amerikan sisteminin kendine güvenmeyen, fi
kirden korkan ve baskı altına alan eski Doğu Bloku

rejimlerine özgüydü: 
Mahkemeler kamuya 
kapalı yapılmalıydı, 
zira El-Kaide mensup
ları kamuoyu önünde 
kendi bakış açılarını 
dile getirip propagan
da imkan ve fırsatı el
de edebilirlerdi!

Terörle mücadele 
adına gündeme getirilen ve tartışmaya açılan bir baş- 

“kâTÖnlem işkence oldu7~B~ell i başh~medya~kuruluşla-— 
rında ulusal güvenlik uğruna gerektiğinde işkenceye 
başvurulabilmesi gerektiği, işkencenin yasal bir yön
tem olarak kabul edilmesi gerektiği görüşü yüksek 
sesle dile getirildi. CNN International’da konuşan 
Cumhuriyetçi yorumcu Tucker Carlson’a göre işken
ce iyi bir şey değildi; ama terör çok daha kötü birşey- 
di ve belli şartlar altında işkence ehveni şer haline 
geliyordu. Şikago Tribüne gazetesinde yazan Steve 
Chapman’m başvurduğu argüman, bozacının şahidi 
şıracı deyişine pek uygun düşecek bir mantık üzerine 
bina edilmişti: Demokratik olduğundan kuşku duyu- 
lamayacak bir İsrail, Filistinli tutsakların yüzde 
85’ine tereddütsüz işkence uyguluyorsa ABD niçin 
uygulamasın ki? (Hem ABD, hem de İsrail, 1987’de 
yürürlüğe giren İşkence ve Diğer Zalimce, İnsanlık 
Dışı veya Onur Kırıcı Muamele ya da Cezalandırma
ya Karşı Sözleşme’yi onaylayıp taraf olmuş devletler
di. Bir farkla ki, İsrail, Yüksek Mahkeme onayıyla ve 
ulusal güvenlik gerekçesiyle işkencenin yasal bir 
yöntem olarak benimsendiği dünyadaki tek ülke du
rumundadır; fakat gelişmeler bu eşsiz statüsünün çok 
fazla devam etmeyeceğini göstermektedir.) Yine bu 
çerçevede değerlendirilmesi gereken düşündürücü 
bir gelişme de FBI yetkililerinden gelen bir öneri ol
du: Terör zanlıları, polisin “sert fakat etkili” yöntem
lere başvurduğu, dikta rejimlerine sahip dost ülkele
re -sorgulanmak üzere- gönderilsin!
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* * *

2002 yılı içinde yeni yasaların tatbiki başta belirtilen 
endişeleri haklı çıkaracak şekilde gerçekleşti. Basma 
yansıyan, Amerikan vatandaşları arasında bir muh- 
birler ağı kurmaya matuf projenin yürürlüğe kondu
ğunu düşündürecek oranda ilgili ilgisiz binlerce in
san soruşturmaya konu oldu, polisin veya oturdukla
rı çevredeki kimselerin kötü muamelesine, fişlemeye 
ve nihayet haksız gözaltı uygulamasına maruz kaldı.

Gerek ABD’de gerekse İngiltere’de, polise geniş 
yetkiler tanıyan bu sözde terörle mücadele yasaları
nın küçük-büyük her tür suç veya suçlama vakasında 
kullanılmaya başlandığına ilişkin şikayetler sık sık 
gündeme geldi. Sadece Amerika’da binlerce yabancı 
gizlice tutuklandı, hiçbir mahkeme kararı olmaksızın 
çok uzun sürelerle hapiste kaldı ve aslında pekçoğu- 
nun hâlâ demir parmaklıklar ardında olduğu sanılı
yor (“sanılıyor”, çünkü tutuklanan kişilere ilişkin 
sağlıklı bilgi alınımıyor).

İngiltere’de çıkarılan anti-terör yasası da özel ha
yatın gizliliğini kaldırmak yönünde oldukça ağır ted
birler içeriyordu. Yasa, Batı dünyasında temel hak ve 
özgürlükler bakımından en köklü geleneğe sahip bir 
ülkede yürürlüğe girmesinin yamsıra, sağ ve sol par
tiler, muhafazakarlar ile İşçi Partisi arasında hakları 
kolayca kısıtlayabilme bakımından bir fark olmadığı
nı gösterdiği için de manidar bulunmuştu. Bu yasaya 
göre sadece polis değil belli başlı bütün hükümet bi
rimleri ve devlet kuruluşları (ulaştırma, çalışma, sağ
lık bakanlıkları, yerel yönetimler, çevre ve finans 
konularındaki yetkili makamlar) herhangi bir kişi
nin haberleşme ve yazışmalarına ilişkin her türlü bil
giyi telefon şirketlerinden, internet servis sağlayıcı
larından ve posta görevlilerinden elde etmeleri, bu
nu bir mahkeme kararı olmaksızın yapabilmeleri, 
mümkün hale geldi.

Yine terör zanlısı olarak tutuklanan kişiler için 
sanık ve adil yargı haklarını hiçe sayan düzenleme
ler getirildi. Süresiz tutuklu kalma ve aleyhinde öne 
sürülen delilleri öğrenememe bunlann başında geli
yordu. Ve kısa sürede uygulamanın gerçekte ne ka
dar da insanlık dışı biçimlere bürünebileceği görül
meye başlandı: İngiltere’de terörist diye tutuklanan 
müslümanlar İçişleri Bakanlığı’nın sağlık uzmanları 
ve avukatlar tarafından “barbarca” diye nitelenen 
şartlar altında tutuluyorlar ve adeta “beton tabutlar” 
içinde gömülmüş bulunuyorlardı. Günışığı dahi gö
remiyorlar ve avukatla görüşme ve ibadet etme im

kanından yoksun bırakılıyorlardı. Avrupa Konse- 
yi’nden birtakım işkence müfettişleri bu ülkeye yol- 
landıysa da durumda bir iyileşme sağlandığına dair 
haber alınamamıştır.

Düşünce ve ifade özgürlüğü yeni dönemin kur
banları arasında ilk sıralarda yeralacak gibi görünü
yor. Amerika’da FBI’ın “kitap polisleri” kitapçıları 
dolaşmakta, belli kitapleri hangi müşterilerin aldığı
na dair dükkan sahiplerini sorguya çekmekte ve bu 
davranışlarıyla Amerikan toplumurida gitgide artan 
bir hoşnutsuzluğa sebep olmaktadırlar. Kültürel ve 
sosyal etkinlikler gitgide risk taşıyan şeylere dönüşü
yor. Bu özellikle Batılı ülkelerde mevcut miislüman 
varlığı için böyledir. Sözde “radikal” grupları hedef 
alan yasal düzenlemelerin, genelde bütün müslü- 
manlarm gerçekleştirdiği dini etkinlikler konusunda 
caydırıcı bir işlev görmeye başladığı, ortalama müslü- 
manların, faal kimselerden uzak durmasını sağladığı 
gözlenmektedir. Ve genel anlamda benzer durumla
rın diğer Avrupa ülkelerinde de geçerli olmaya baş
ladığına dair haberlere her geçen gün yenileri eklen
mektedir.

11 Eylül sonrası dönemde uluslararası hukukun 
içini boşaltmak yönünde sergilenen gayretler büsbü
tün çığrından çıktı. Dünya Ticaret Merkezi ve Pen- 
tagon’a düzenlenen saldırıların failleri hakkında El- 
Kaide ve Taliban yönetimini suçlayıcı yeterli kanıt 
olmamasına rağmen bu ülke işgal edildi. Cenevre 
Sözleşmeleri tamamen rafa kaldırıldı, her türlü savaş 
suçu işlendi: Siviller hedef alındı, aşırı ve nisbetsiz 
güç kullanıldı, aşırı tahribat gerçekleştirildi, teslim 
olan veya esir almanlar topluca katledildi. Yağma, 
çapul ve tecavüze göz yumuldu. Yine Cenevre Söz- 
leşmeleri’ne aykırı biçimde Afganistan’da esir alman 
kimselere “savaş esiri” statüsü verilmedi. ABD Ana
yasasının güvencelerinden de yoksun kalmaları için 
Amerikan toprağı olmayan bir yere, Guantanomo 
üssüne nakledildi. Bazıları buraya, Bosna-Hersek 
devleti vatandaşı oldukları halde ve buradaki mah
kemeler suçsuz olduklarına, aida edilmemeleri gerek
tiğine karar vermelerine rağmen zorla alınarak “kaçı
rılmak suretiyle” getirildi. Buradaki tutsaklar mutlak 
tecrit ve sağlığa aykırı şartlarda, kafesler içinde çürü
meye mahkum edildi.

Amerikan Kongresi’nde Başkan George 
W.Bush’a, kimin düşman olduğuna ve dolayısıyla 
Amerikan saldırılarına hedef olabileceğine -hatta sa
dece kişiler ve devlet yönetimleri değil, topyekün bir 
ulus! - karar verme yetkisi tanındı. Sonradan bu,
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“Bush doktrini” olarak ABD’nin devlet politikası 
haline getirildi. ABD’ye bir saldırı içermeyen çatış
malarda ve üstelik nükleer güce sahip olmayan dev
letlere karşı nükleer saldırıda bulunulmasını öngören 
Pentagon planları basma sızdırıldı. Irak işgali için 
hazırlıkların devam ettiği bir dönemde, 5 Kasım 
2002 günü Yemen’de bir araca düzenlenen saldırı ise 
Amerikan yönetiminin İsrail’i model alma hususun
da epeyce mesafe katettiğinin bir göstergesiydi 
C IA ’ya ait insansız bir gözetleme uçağından fırlatıl
dığı söylenen füzelerle araçtaki el-Kaide üyesi oldu
ğundan “kuşkulanılan” altı kişi öldürülmüştü.

Yeni dönemde “Amerikan hukulcu”nun ilkeleri: 
Kuşku üzerine bombala, şüphelendiğin herkesi hap
set, idam et, dilediğin yeri işgal et... Uluslararası C e
za Mahkemesi’nin kurulmasını engelleyemiyorsan, 
içini boşalt, ölü doğmasını sağla, yargı yetkisini tır
panla. Amerikan Senatosu’nda da onaylanan Ame
rikalı Görevlileri Koruma Yasası’na göre, herhangi 
bir ABD vatandaşı UCM ’de yargılanmaya kalkışılır
sa bu kişileri kurtarmak için operasyon düzenlenebi
lecek, mahkemenin bulunduğu ülke olan Hollanda 
işgal edilebilecek! Gerçi Amerika’nın müdahalesiy
le mahkemenin statüsünde değişikliğe gidildi ve “ba
rış gücü askerleri”nin yargı yetkisi dışında kalmaları 
sağlandı. Böylece büyük umutlarla, savaş suçlarını ve 
insanlığa karşı suçları yargılayabilmek ve uluslarara
sı hukuk için ciddi bir garanti sağlamak için yıllardır 
sarfedilen çabaların ürünü olan UCM daha başlatan 
işlevsizleştirildi

Avrupa’nın Aydınlanması sömürgelere zaten hiç uğ
ramamıştı; şimdi karanlık, Batı’nın ufuklarını tekrar 
kaplıyor. Üçüncü Dünya’ya karşı öne sürülen insan 
hakları idealinin zaten ciddi bir inandırıcılık sorunu 
vardı, insanlar hep temel hak ve özgürlüklerine ka
vuşturulmak bahanesiyle katledilmişler, aç ve yoksul 
bırakılmışlardı. Şimdi insan hakları büyülü bir kav
ram olmaktan çıkmak üzere. Bu, insan haklarının si
yasal manipülasyona etkisi kadar kolay konu olama
yacağı anlamına da gelebilir.

Peki, Batı’daki mevcut daralma, McCarthycilik 
vakasında olduğu gibi, gelip geçici bir durum olarak 
görülebilir mi? Durumun zamanla normale dönmesi, 
bunaltıcı yasaların en azından tatbikinden sarfı nazar 
edilmesi beklenebilir mi?

Bu durumun, zamanla her nasılsa yerini normal

şartlara bırakması gereken bir olağanüstü durum olup 
olmayacağını kestirmek güçtür veya en azından geçi
ci olduğunun bir garantisi yoktur. Çünkü sistem, ka
muoyu desteğini devam ettirmek, dikkatini gerçekte 
olup biten şeylerden sanal olanlarına doğru çevire
bilmek ve temelli sorgulamalardan kendini korumak 
için seçtiği bu Orwellyen oyunu devam ettirmek ih
tiyacı içinde olacaktır. Düzeni meşrulaştırmak' için 
çatışmayı devam ettirme mecburiyeti vardır.

Hakları ve özgürlükleri gözeten ilke ve uygulama
ların, bir elektrik düğmesini açıp kapar gibi gidip ge
lebileceğini düşünmek, kayıpların istendiği zaman 
telafi olunabileceğini beklemek yanlış olur. Hele bu 
durum, başka kültür ve inanç sistemleriyle birarada 
yaşama tecrübe ve geleneğine sahip olmayan, “ya
bancı düşmanlığı” olgusuna normal zamanlarda dahi 
bir çözüm bulamamış olan bir siyasal ve toplumsal 
düzende sözkonusu oluyorsa. Bu sebeple, İsrail’in 
normal bir hukuk düzenine geçmesi ne ölçüde imkan 
ve ihtimal dahilindeyse Batı dünyası için de o oran- 
da~mümkün gözükmektedir!

Demokrasi, liberalizm, insan hak ve özgürlükleri 
gibi Batılı kavram kurumlara vaktiyle yöneltilen 
esaslı eleştiriyi hatırlamalıyız: Bütün bunlar Batılı 
toplumların yaşadığı bir takım sosyal ve ekonomik 
dönüşümlerin ürünü, kendi tarihlerinin belli bir dö
nemine has şartların sonucu olarak ortaya çıkmış 
şeylerdir ve dolayısıyla evrensellik iddiası, gerçekleş
mesi neredeyse imkansız, temelden yoksun bir iddi
adır.

Ve bu değer ve kurumlarm hayata geçirilmeleri 
ancak belli bir refah düzeyinin tutturulmasına bağlı
dır. Yoksulluk durumunda başkalarını düşünmek, gü
venlik ihtiyacı ortaya çıktığında başkalarının da hak 
ve özgürlüklerine saygı göstermek Batılı seküler zih
nin kavrayamayacağı, tasavvur dahi edemeyeceği 
şeylerdir. Paylaşmayı bilmeyenlerin dünyasında 
refah ve zenginlik değil, “demokratik değerler”, hak
lar ve özgürlükler ilk önce feda edilebilir şeylerden
dir.

Batı dünyası bu idealleri bir yana bırakıp alabil
diğine adaletsizlik ve hukuksuzluğa, orman kanun
larına ve kaosa doğru yola alırken, istikbal için tek 
ümit kaynağı, müslümanların İnsanî ve ahlakî değer
lere sahip çıkmaları ihtimalidir. İnsanlığın kurtuluşu 
burada, İslam’da, müslümanlardadır. Müslüman dün
ya bunun farkında mı? ■
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YOL AÇMAK... NEFES ALMAK

MÜNİB ENGİN NOYAN

Nisan...

“Bak oğlum,” diyor Servet Abi, “hastanelerin 
Acil Servislerine ağır yaralılar getirildiğinde, sözgeli- 
mi trafik kazası kurbanı ya da enkaz altından çıkartı
lan biri falan, biz hekimlerin yaptığı ilk iş önce nefes, 
sonra da damar yolunu açmaktır hastanın! Geri ka- 
lan her şey teferruattandır bizim için.”

Nejat masmavi gözleri çakmak çakmak, kaşlarını 
alnının ortasına çatmış, pür dikkat Servet A bi’yi 
dinliyor her zamanki gibi.

Alanya’dan dönüyoruz. Torosları tırmanıyor mi
nibüsümüz. Servet Abi direksiyon başında, Nejat he
men yamacında nöbet sırasını bekliyor. Bense arka 
koltuğa uzanmış sırtımı dinlendiriyorum.

' “Nasıl ya!ni, abi?” diyor soruyor Nejat, “Anlama
dım ...”

Servet Abi yan gözle N ejat’a bakıp tatlı tatlı gü
lümsüyor. Yüzünü aynadan görüyorum.

“Yani, senin anlayacağın adamın bacağı kırıkmış, 
kulağı kopukmuş, kafası yarıkmış hiç takmayız! O n
ların hepsi nasıl olsa bir şekilde tamir edilir, tâbir-i 
âmiyâne ile! Önemli olan önce nefes, sonra da da
mar yolunu derhal açmaktır!”

“Nefes ve damar yolu, ha!” diye tekrarlıyor Nejat.
“Aynen öyle! Çünkü hasta nefes alamazsa, ölür! 

Damar yolu, da tıpkı demiryolu gibi kan vasıtasıyla 
gereken ilâcı vücudun her köşesine, öncelikle hayatî 
merkezlerine taşır!”

“Vay canına!”
“Bu iki işi sağladın mı tamam! Hasta nefes alıp 

verdiği sürece kalp çalışır, kanı pompalar beyne ve 
bütün hücrelere hayat kaynağı oksijen gider. Hasta
nın ister kolundan, ister bacağından, bulduğun en 
uygun yerinden bir damara girmeyi başardığın zaman

da ister ağrı kesici, ister yatıştırıcı, ister tedavî edici 
müdahalelerde her an bulunabilirsin demektir. Geri 
kalan herşey artık nisbeten daha kolaylaşmış demek
tir!”

“Doğru be abi, nefes alamadığını düşünüyorum 
da... Kaşını dikmişler, ne bileyim, kırığını alçıya al
mışlar ne yazar! “

“Aynen öyle oğlum, aynen öyle! Ümmet-i Mu- 
hammed’in hali de aynen öyle!”

Derin derin iç geçiriyor Servet Abi.
Nejat’ın kaşları büsbütün çatılıyor.
Kafası karışmıştı.
“Bizim Hacı Münib’in deyişiyle Hicrî onbeşinci 

yüzyılın ilk çeyreğinde o güzeller güzeli koskoca Üm
met-i Muhammed aldığı ağır, darbeler, ağır yaralarla 
Acil Serviste acil müdahale bekleyen hasta misâli ne 
yazık k i...”

“İlk iş olarak önce nefes, sonra da damar yolu açı
lacak yani!”

“Ha şunu hileydin Nejat efendi! Teşhisi koydun, 
turnayı gözünden vurdun!”

“İyi de... Nasıl?”
“Nefes yolu, hani o ilk açılacak olan, hayat kay

nağı oksijeni sağlayan, hiç kuşkun olmasın ki Neja- 
dım, mübarek Kur’ân! İhtiyaç duyduğunda her tür
lü ilâç müdahalesini derhal yapabilmen için mutla
ka bulup açık tutman gereken damar yolu ise Ra- 
sûl-i Ekrem Efendimizin (s.a.v.) mübarek Sünnet
leri!”

İkimiz de şaşırıyoruz.
“Vay canına! Vay canına!” diyor Nejat kendi 

kendine bir kere daha. Bir türlü gemleyemediği he
yecanı yüzüne vuruyor.

Servet Abinin gözleri buğulanıyor. O bir hekim. 
Hastasının derdini iyi biliyor. Koyduğu teşhisin doğ-

76 Umrem‘Aralık •2002



KUR’AN GÜNLÜĞÜ / NOYAN

tuluğundan emin. Ve hastasıyla birlikte, belki de
ğil, besbelli hastalığın adını ve mahiyetini bilen kişi 
olarak ondan çok daha fazla acı çekiyor.

Evet, gerçekten de yapmamız gereken bu: müba
rek Kur’ân’ı ve Muazzez Peygamberimizin (s.a.v) 
Sünnetlerini bir an önce, derhal bütün mü’min ve 
mü’mine kardeşlerimizin hayatlarının merkezine ta
şımalarını, yani iyice okuyup anlamalarını, sonra da 
Ismet’in deyişiyle “içselleştirmelerini” sağlamak!

...ve Hicrî onbeşinci yüzyılın ilk çeyreğinde, be
nim mahzun ve mazlum ülkemde hâlâ ne kadar uza
ğız bundan!

“O halde ne duruyoruz abi!” diye coşuyor Nejat 
birden, “Hazır senin cankurtarana binmişken.. .” 

Servet Abi gülüyor N ejat’ın coşkusuna.
“Çok yaşa be deli oğlan, çok yaşa sen emi!” 
Yanaklarından bir damla gözyaşı süzülii veriyor 

çaktırmadan.
Minibüsümüzün -Nejat’ın deyişiyle “Acil Servis 

Cankurtaranı”mızın bagajı ağız ağıza mübarek 
-Kur’ân’m bu_çağda yapılmış hiç kuşkusıız_e,n yetkin 
meal-tefsiri ve Sahih-i Buhârî’nin ilk cildiyle dolu. 
Hepsi de Alemlerin Rabbi Yüce Allah’ın (c.c.) rıza
sını kazanmaya talip mü’min ve mü’mine kardeşleri
miz tarafından (Cenâb-ı Allah cümlesinden ebediy- 
yen râzı olsun!) infâk edilmiş, müstakbel, yani şimdi
lik kim olduklarını / kim olacaklarını bilemediğimiz 
sahiplerine ulaşmayı bekliyor!

Yolumuz uzun! Ama bir türlü “yol”a çıkmadıkla
rı ya da çıkamadıkları için “yol”un kendilerine çok 
ama çok uzun ve dolayısıyla da yorucu gelenlerinki- 
nin türünden, yani olumsuz anlamda bir uzunluk de
ğil bu. Her kilometresi, her dönemeci Hak ve Haki
kat yolunda mucahade edebilme şevkiyle aydınlan
dığı, hayat kazandığı için asla bitmek bilmesini is
tenmeyecek türden bir uzun yol bu.

Alemlerin Rabbi Yüce Allah (c.c.) bütün sâlih 
kullarına bu yolun yolcusu olabilmeyi ve bu yolda 
ömrünü tamamlamayı nasîb etsin!

Amin.
© © O

Kur’ân Günlüğümün bu yeni defterine başlarken 
bu güzel hatıra canlanıverdi birden hafızamda. Kay
detmeden geçmek istemedim.

© © ©

Evet, [ey müminler,] siz onların kalplerine 
Allah [korkusunjdan da daha şiddetli bir korku salar

sınız:

çünkü onlar hakikati l<avramaktan aciz bir topluluk
tur. (59  H aşr 13)

Hicrî onbeşinci yüzyılın ilk çeyreğinde, Hak ve 
Hakikati inkâr ve bunun uzantısı olarak da Müslü- 
manlara hayatı zehir edenlerin kalplerine gerçekten 
de “Allah [korkusunjdan da daha şiddetli bir korku” 
salabiliyor muyuz?

Yoksa, değil Hak ve Hakikati inkâr edenlerin ga- 
zâbına uğramaktan, “kınayabileceklerin kınamasın
dan”1 dahi, hem de ödü patlarcasına korkan biz mi
yiz?

Ustâd Muhammed Esed mübarek âyette geçen 
“çünkü onlar hakikati kavramaktan aciz bir toplu
luktur” ifadesini yorumlarken “Onlar Allah'a inan
madıklarından yahut en azından inanç konusunda 
yarım-gönüllü olduklarından, bu dünyada karşılaşa- 

.cakları maddî/somut tehlikeler onları Allah'ın nihaî 
yargısı düşüncesinden daha fazla korkutur.”2 diyor. 
Bu yoruma göre halimiz nice? Bu dünyada karşılaş- 
maktan korktuğumuz maddî/somut tehlikeler bizleri 
gerçekten de Alemlerin Rabbi Yüce Allah'ın (c.c.) 
nihaî yargısı düşüncesinden daha fazla korkutur hale 
mi geldi yoksa?

Şu son günlerde matematik oyunlarıyla akılları 
çelerek “ğayb” üzerine ahkâm kesen ahir zaman kâhi
ni kılıklı münâfılcları Müslümanların gündemine 
taşımaktan utanmayanlar, acaba neden “ğa;yb”ın bel
ki de en önemli konusuna, yani Âlemlerin Rabbi 
Yüce Allah’ın (c.c.) kullan için öngördüğü hayat 
tarzına sıkı sıkıya bağlı kalınmadığı takdirde tecellî 
edecek “nihaî yargı”nın korkunç sonuçlarına dikkat 
çekmeye aynı önemi vermezler? Bu dünyada kar
şılaşacakları maddî/somut tehlikelerden yalnızca 
biri, belki de en hafifi olan, birileri tarafından “mür
teci” (!) olarak damgalanma korkusundan mı?

Bazan kafamın tasının iyice atmaya başladığını 
hissediyorum... ve biraz “oksijen” alıp nefeslenmek, 
temizlenmek, kendime gelmek, örselenen ruhumu 
tedavi edebilmek için yine mübarek Kur’ân’a 
yöneliyorum. Çünkü biliyorum ki tek çözüm yolu 
onda. Yalnız onda. m

Dipnotlar

1 - 5  Mâide 54

2- 59 Haşr 13-18
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BAYRAM BİR NEŞELİ KUŞTUR 
GELİR, GİDER...

TARIK TUFAN

B ayram, yeni ve temiz elbiseler giymektir aslında. 
Ramazan’da yeniden varolmanın, arınmanın 
bilincine ve coşkusuna ulaşan insanlar bu baş- 

langıcın mutlu anlarını kutlamaya başlarlar. Hayat ye
niden yaratılmıştır. Kelimeler yeniden yaratılmıştır. İn- 
sanın varlığında anlam taşıyan her şey yeniden yaratıl- 
mıştır.

Hayatının yenilenme kutlamaları başlayabilir. Ha
yatı yenilenen ve duygulanımları temize çekilen insan
lar, tertemiz giysileriyle tertemiz bir ruhun göstergesini 
taşırlar üzerlerinde.

Ramazan’da abdest almış bir ruhun, gerçekleştirece
ği kutlu yürüyüşü için, gülümseyen bir yüzle hazırlık 
yapmasıdır.

Bayram, uzun bir yol ağzında durmaktır.
Bayram, kırmızı bir ayakkabıdır aslında.
Küçük bir kızın akşam yatarken yastığının altına 

sakladığı kırmızı bir ayakkabıdır. Belki de kırmızı bir 
ayakkabının hayalidir. Uzun zamandır beklenen ama 
her bayram yeni bir hayal kırıklığına dönüşen kırmızı 
bir ayakkabıdır.

Yoksul bir babanın yüzüne düşen utanç çizgileridir. 
Küçük kızın yanaklarından dökülen birkaç damla 
umuttur, gözlerinde biriken bekleyişlerdir, avuçlarına 
dolan hüzündür.

Kudüs sokaklarında koşuşturup durmaktır.
Ellerinde tahtadan kılıçlarla çocukların Selahaddin 

Eyyubi oyunları oynamalarıdır. Ellerinde tahtadan kı
lıçları, atlarına binip şehre ilk kez giriyormuşçasma he
yecanla Kudüs sokaklarında Allah’ı gür seslerle anıp, 
fetih şarkıları söylemeleridir. Küçücük Selahattinlerin 
yere güçlü basıp, dirençli adımlar atmalarıdır.

Kudüs de yeryüzünün bayram yerlerindendir gerçek
te.

Ne olursa olsun hayatın her sabah yeniden yaratıl
dığının, kendini yenilediğinin umutlu bilgisidir. Hayat 
yeniden yaratılırken, bu kez daha güçlü bir yerde durup

hayatın bütününü kavrayabilme çabasına girişmektir.
Kötü olan ne varsa aldırmadan, hıçkırıklarla ağlar

ken bile ansızın yüzünü güneşe dönüp gülümseyebil- 
mektir. Sıcak bir dost ölümünün ardından bile, yeniden 
birlikte olabilmenin, ebedi bir varoluşu hissetmenin 
kusursuz mutluluğudur.

Yaşamın devam ettiği gerçeğini bir kez daha hatır
layıp her şeyi değiştirebilme gücünü elinde tuttuğuna 
inanmaktır. Nefes aldığını hissettikçe, güçlü adımlar 
eşliğinde tükenmemenin asi marşlarını söylemektir. 
Nerede ve hangi durumda olürsa olsun dostlarına, aile
ne, sevgiline, yeryüzüne “seni seviyorum”lar saçmaktır. 
İnatçı ve dik duran bir karşı koyuşla aşkı savunmaktır, 
ekmeği savunmaktır, kadınları savunmaktır, çocukları, 
yeryüzünün onurunu, göklerin duasını, Kitabın sözleri-. 
ni savunmaktır.

Neşeli sözlerle kavganın ateşini yükseltmektir bay
ram. Tüm totaliterlerin, baskıcıların, yasa koyucuların, 
elitlerin, sermayedarların inadına neşeli şarkılarla kav
gayı oyuna çevirmektir. Onların inanamayacağı kadar 
merhametli, şen, muhlis bir yüzle birbirine dost olma
nın, sevdalı olmanın, kardeş olmanın, yoldaş olmanın 
sevimli yüzleridir.

“Bunlar nasıl olur da böylesi bir coşkuyu ve sevinci 
hala yaşayabilirler!” ünlemini tüm totaliterlerin et par
çasından menkul kalbine saplamaktır bayram.

Bayram bir neşeli kuştur aslında.
Yeryüzünün, insanın, kelimelerin, zamanın, Kita

bın, ateşin, suyun, kalplerin, aşkın Rabbi olan Allah’ın 
göklerimize salıverdiği neşeli bir kuştur.

Göklerimizde kanat çırpan ve baharı müjdeleyen 
neşeli bir kuş.

Kadınlarımızı, ihtiyarlarımızı, çocuklarımızı gülüm
seten neşeli bir kuş.

Kanatları İstanbul’a, Kudüs’e, Şam’a, Bağdat’a, Sa- 
raybosna’ya, Caharkale’ye, Kırım’a, Beyrut’a çarpıp du
ran bir neşeli kuştur. ■ ,
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“ONLARIN ÇOĞU HAKKI BİLMEDİKLERİ 
İÇİN ONDAN YÜZ ÇEVİRİRLER”

CEVDET SAİD 
Türkçesi: Abdi KESKİNSOY

u âyet Hz. Peygamber’in (s) hayatının son 
günlerinde inmişti: “Bugün sizin dininizi 
ikmâl ettim ve size olan nimetimi tamamla- 

dım, din olarak size İslâm’ı vermekten de râzı ol
dum.” [Mâide, 3]. Bu âyet Hz. Peygamber Veda’ 
haccmda Arafat’ta iken inmişti. Hz. Peygamber ora
da müslümanlara verdiği ünlü Vedâ’ hutbesinde şöy
le demişti:-‘Ey insan 1 ar!_Hepiniz Adem’in_çocukları-

gün seni unutuyoruz. Böylece, israf eden ve Rabbinin 
âyetlerine inanmayan kimseyi cezâlandırırız. Ahiret- 
teki azap daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Onlardan 
önceki kuşaklan nasıl helâk ettiğimiz onları hidâyet 
etmedi mi; şimdi onların oturdukları yerlerde dolaşı
yorlar. Muhakkak bunda akıl sahipleri için âyetler, 
ibretler, belgeler vardır.”[Tâ-hâ, 123-128].

Yüce A llah’ın ‘Kim Benim zikrimden yüzçevi-
siniz, âdem ise topraktan yaratılmıştır. Bu bakımdan 
Arabm Arap olmayana bir üstünlüğü yoktur; üstün
lük yalnızca takvâdadır. Dikkat edin, benden sonra, 
birbirinizin boynunu vurarak, birbirinizi öldürerek, 
tekrar sapıklığa dönmeyin. Kadınlara karşı iyi dav
ranmanızı size tavsiye ederim!’

Bugün Islâm âlemi dünyanın en kalabalık nüfu
suna, en geniş, en verimli arazisine ve kaynaklarına 
sahip bulunmaktadır. Bütün dünya barış, esenlik me
saj mı özlemle bekliyor. Halbuki yeryüzü bize dar gel
mekte, bu yüzden kaçacak delik aramaktayız.

Bize şöyle diyorlar: Sizin kavramlarınızı, öğretile
rinizi, düşüncelerinizi, eğitim ve öğretim yöntemleri
nizi değiştirmeniz gerekiyor. Eğer siz değiştirmiyorsa- 
nız, biz sizi mutlaka değiştireceğiz. Zira Allah, A l
lah’ın zikrinden yüzçevirenleri cezalandıracağına söz 
verdiği minval üzere bizi cezalandırmaktadır. Nite
kim Allah Âdem’e yeryüzüne indirildiğinde şöyle 
demişti: “Oradan birbirinize düşman olarak hep bir
likte inin. Ama sizden kime benden bir hidâyet ge
lirse, onun için artık sapma ve kötülük sözkonusu de
ğildir. Ama kim benim zikrimden yüzçevirirse, onun 
için dar, sıkıntılı bir geçimlik vardır ve Kıyâmet Gü
nü onu kör olarak haşrederiz. Dedi ki: ‘Rabbim, beni 
niçin kör olarak haşrettin, halbuki ben görüyordum. 
Allah şöyle dedi: ‘İşte böylece bizim âyetlerimiz sana 
geldi ve sen onları unuttun. Aynı şekilde Biz de bu

rirse onun için dar ve sıkıntılı bir geçim, hayat var
dır’ deyiminden bizim şunu anlamamız gerekir: A l
lah’ı zikretmek, O ’nun aslâ değişmeyen ve dönüşüme 
uğramayan sünnetlerini hatırlamaktır. Nitekim A l
lah başka yerlerde: “Sizden önce de birtakım sün
netler geçmişti” ; “Allah’ın günlerini onlara hatır
lat!” buyurur.

Şu zamana kadar tuplumla ilgili ilâhî sünnetleri 
vuzuhla, açıklıkla anlatma kudretini elde edemedik. 
Açık seçik tebliğ olmadan da, insanların hayrı ger
çekleştirmeleri, kötülükleri ve fesâdı ortadan kaldır
maları mümkün değildir. İnsanların elleriyle kazan
dıkları yüzünden fesad karada ve denizde ayyuka çık
tı. Bütün bu fesatlar, Allah’ın sünnetlerini bilmeme
nin neticesidir. Bu sünnetlerden birisi de yazımıza 
başlık yaptığımız âyettir: “Hayır, onlar hakkı bilmi
yorlar, bu yüzden ondan yüzçeviriyorlar.”[Enbiyâ, 
24]. Bilgisi kendilerine ulaşmadığı için, Hakkın yar
dımından yüzçeviriyorlar. Çünkü bilgi öyle bir şeydir 
ki, insanlar onu öğrendikleri zaman, çoğunluğu artık 
âlemin salahı, ifsâd edilmemesi, ve kan dökücüliik 
yapmamak demek olan haktan yüzçev irmezler. 
Çünkü insanın bilgisizliği bilgiye dönüştürmesi 
mümkündür.

Bundan dolayı, bilgiyi, şahitliği, delilleri gizleyip 
izhâr etmeme, ortaya konulan delillere karşı çıkma
ma konusunda tehdit gelmiştir. Öyle ise son derece

Ü m ra n -A ra lık -2002  79



YAŞAYAN İSLÂM

önemli içtimâî kanunlar ve sünnetlerden birisi de 
bilgiyi yaymak ve hak için açık seçik biçimde tebliğ 
etmektir. Çünkü fesat ve kan dökücülük bilgisizliğin 
sonucu olarak meydana gelir, bundan dolayı, top
lumda barışı ve huzuru gerçekleştirmek için bilgi 
edinmek her insana mecbur kılınmıştır. Öte yandan 
bilgiyi, delilleri, âyetleri ve delilleri gizlemek de en 
şiddetli suçlardan ve milletleri helale eden en büyük 
günahlardan birisi olarak tanımlanmıştır; “Kitapta 
insanlara açıkladıktan sonra açık seçik delilleri ve 
hidâyeti gizleyenler var ya; işte Allah onlara la’net 
etmiştir; la ’net edebilen diğer varlıkla da la’net et
miştir. Tevbe edip ıslâh olan ve başkalarını da ıs
lâh edenler ve açıklayanlar; işte öylelerinin tevble- 
rini kabul ederim. ben tevbeleri ziyâdesiyle kabul 
eden merhamet sahibiyim/’[Bakara, 156-160].

Allah bilginin gizlenilmeyip yayılmasının zorun
luluğunu vurgulayarak şöyle buyuruyor: “Allah’ın 
Kitâb’dan indirdiklerini gizleyenler ve az bir bedel 
karşılığında satanlar; işte onlar karınlarına ateş
ten başka bir şey yemezler ve Kıyâmet Qünü Allah 
onlarla konuşmaz ve onları tezkiye etmez; onlar 
için elîm bir azap fardır.’’[Bakara, 174].

Bilginin gizlenmesi, daha büyük zulümlere, ka
ranlıklara sürükleyen zuliim çeşitlerinin en büyüğü

dür. Yüce Allah şöyle buyurur: “Ailah katında şehâ- 
deti gizleyenden daha zâlim kim vardır. Allah ya
pıp ettiklerinizden gâfil değildir.”[Bakara, 140].

Bilgiyi, hakkı, burhânı ve âyetleri gizlemek, tek 
başına toplumu hasta etmez. Tersine bilgiyi gizleyen 
kişinin kalbi selim olmaz, hastadır. Kalp hastalığıyla 
mücâdele etmek, ve selîm kalp meydana getirmek 
peygamberlerin başlıca görevlerinden birisidir.

Bilgi rııhun, benliğin sağlığıdır. Bundan dolayı 
Allah: “Şâhitliği gizlemeyin, kim onu gizlerse onun 
kalbi günâhkar olıtr.” [Bakara, 283] buyurur.

Allah Kitap verilenlerden sağlam söz almıştı. Bu
nunla ilgili olarak da şöyle buyuruyor: “Allah Kitap 
verilenlerden, onu gizlemeden mutlaka insanlara 
açıklayacaksınız, diye kesin söz almıştı. Ama on
lar, o kitabı arkalarına attılar ve az bir bedel kar
şılığında sattılar. Karşılığında satın aldıkları şey 
ne kötiidür!”[A 1-u Imrân, 187].

Ben burada sünnetlere madda, hayat ve insan 
bağlamında işâret ediyorum. Bunun yanısıra Kitâb’m 
toplum kânunlarına ilişkin olanları ve benliklerde 
olanı değiştirme ile ilgili kanunlara işaret ediyorum 
ki, Allah’ın nesnel dünyaya ya da nassa dayalı sün
netlerinden kaynaklanan yarattıklarını gizlemeye
lim. Bunu yapmakla beşer tarihinden kitabın açık se
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çik âyetlerinden ve hidâyet kaynağından insanlık ta
tminden çıkarmayı mümkün kılan âfâkt ve enfüsî 
âyetleri birleştirmek istiyorum. Allah bunları insan
lara açıklamıştır. Sözgelişi Allah şöyle buyuruyor: 
“Hak onlara kesin olarak belli olsun diye âyetleri- 
mizi âfâkta ve enfüste onlara göstereceğiz. Rabbi- 
nin her şeye şahit olması yetmez rm.?,,[Fussilet, 53].

İnsanların Allah’ın maddî hayatla, kevnî hayat 
madde, ve toplum için yararlı, kullanılmaya müsait 
ilgili ve ilgili yarattıklarına bakmayı nasıl öğrenecek
lerini gördük. İnsan yıldırıma dönüşen gök gürültü
sünü, şimşeği dilediği gibi kontrol altına alma ve 
kendi hizmetinde kullanılır hâle getirerek, insanlar 
yıllarca karanlıkta kaldıktan sonra en büyük hizmet
çiye dönüştürdü. Aynı şekilde insan diri bedenin 
sağlığı ve huzurunu sağlayan sünnetleri de keşfetti. 
Böylelikle birçok hastalığın üstesinden gelmeyi, bu 
hastalıkların tamamen ortadan kaldırılmasını ger
çekleştirdi. Bu sayede ömürler uzadı, çekilen acılar 
azaldı. Bu alanlardaki gelişmeler her gün sürekli şe
kilde devam etmektedir. Fakat peygamberler, bun
dan çok daha önemli, çok daha büyük bir şey getir
diler: Bu da sâlim saf kalp ve barış toplumu teşekkül 
ettirmek. Allah fesâd ve kan dökücüliıkten yurdun
dan kurtuluş için barış ve esenlik yurduna çağırıyor.

Ne yazık ki biz henüz bunun ilmini keşfetmiş de
ğiliz. Keşfedilmeye, tebliğe ve gizlememeye muhtaç
tır. Hem de âcil bir şekilde. Biz insanın bilgi ile de
ğil, ancak öldürmekle değişebileceğini zannediyoruz, 
işte bu bizim başlıca bilgisizliğimizdir. Şu anda biz en 
mahir bilim adamını dahi şaşkın bırakan bir buhran 
dönemini yaşamaktayız. Ben ve benim gibi, sıfırdan 
sağlıklı bir toplumun teşekkül ettirilmesinin müm
kün olduğuna inananlar, bu durumu siret dönemin
de geldiği gibi, bu mes’eleyi bütün vuzuhuyla ortaya 
koyamıyoruz. Hani o dönemde hiç bir insanın kanı
nı dökmeden Allah’ın yardımı ve fetih gelmişti. 
Böylelikle takvâ temeli üzerine kurulan apaçık barış, 
esenlik, huzur toplumu gerçleştirilmişti. Ne ki miis- 
lümanlar ‘Dînde ikrâh yoktur’ ilkesini arkalarına 
atıp ikrâh ile iktidarı meydana getirmeyi caiz gördük
leri andan beri dinlerini unuttular; zira râşid bir yö
netim biçiminde de ikrâh yoktur.

Ne oldu insanlara? Yaşadığımız bunca acıklı azap
lar, hurafelerden vazgeçip öz akıl sahiplerine ibret 
olan âyetlere dönmemiz için bir vesiledir. Allah şöy
le der: “Belki yollarından dönmelerine vesile olur di
ye onlara büyük azabdan önce dünyada azabın en ha
fifini tattırırız.”[Secde, 21].

İnsanlar ne zaman Allah’ın sünnetlerinden yüz- 
çevirirlerse, Allah da azâplarını artırır. Allah birbiri
ne yükselen fitneler konusunda ihânet ve elem bakı
mından bir azaptan daha büyüğüne ilerleyecek şekil
de azaplarını büyütür. Biz işlerimiz, durumumuz ko
nusunda tam bir şaşkınlık içinde yaşıyoruz. Kabus 
görür gibiyiz. Öylesine büyük bir şaşkınlık içindeyiz 
ki, Allah’tan başka hiç kimse, bu şaşkınlığı açamaz. 
Belki de budara hiç kimsenin bir ziyana uğramadığı, 
herkesin kazançlı olduğu bir kurtuluş ve başarı var
dır.

Bunu bilenler, şu söz kendilerine söylenenlerin 
takındığı tavır gibi tavır takman kimselerdir: “İn
sanlar, onlara ‘Düşmanlarınız size karşı bir ordu 
topladı, onlardan korkun!’ dediler. Ama bu, onla
rın îmânını artırdı ve A llah  bize yeter, o en güzel 
vekildir’ dediler. Bu yüzden kendilerine bir kötülük 
dokunmadan, Allah’tan bir nimet ve bollukla geri 
döndüler. Allah’ın rızasına uydular. Allah büyük 
bolluk sahibidir.”[Âl-u Imrân, 173-174].

Ey insanlar! ey Afâplar! Ey müsltrmanlar! ^akmr 
hele şu Avrupa’da neler olup bitiyor! Onlar dinî, 
millî, mezhebî ve dünya savaşlarına doyduktan son
ra, birleşiyorlar. Şu anda birleşmek, toplu hâlde yaşa
mak için birlikte çalışıyorlar, birleşiyorlar ve savaşsız 
birbirleriyle dayanışma içine giriyorlar.

Bize düşen salah üzere olmaktır. Bu deyimden bi
zim iktidar sahibi olmamızı değil, sadece iktidar sa
hipleri olan bilgi sahipleri olmamızı kastediyorum. 
Çünkü dünyada bir kere meydana gelen her şey, keş
fi ve nakli mümkün olan bir sünnet, kânun ve bilgi 
hâline gelir. Avrupa hâdisesi Arapların kendi arala
rında barışı gerçekleştirmemiz için anlamamız 
mümrkiin olan bir hadisedir. Böylelikle kötü azap bi
ze dokunmadan Allah’ın nimeti ve lütfü ile gerisin 
geri dönmemiz için.

Aynen gördüğüm bu şey artık anlaşılması yalcın 
olmuştur. Bu bir hârika ve bir savaş değil, tersine bir 
bilgidir.

Ben kesinlikle Rabbimden bir belge üzereyim. Bu 
belge bana Rabbimden geldi. Onun katından bir 
rahmet olarak. İnsanlar onu görmezlikten gelseler bi
le. Bu bağlamda bilgisizliğin ortadan kaldırılması 
üzerine bilgisizlikten kurtulup Allah’ın aydınlığına 
girmek için başımıza gelenlere sabredeceğiz. Allah 
bütün karanlıklara, zulümlere rağmen nûrunu 
tamamlayacaktır. b
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A. CEMİL ERTUNÇ

H icretten beş yıl sonra, 627 yılının Ocak 
ayında, Ben-i Müstalık aşiretinin Medi- 
ne’yi istila hazırlıkları içerisinde olduğu- 

nun; istila için önemli miktarda silah ve at satın al
dığının, adam topladığının duyumları alınır. Ben-i 
Müstalıkların yaşadığı bölge Medine’ye oldukça uzak 
bir yerdedir. Resuliillah, haberlerin doğruluğundan 
emin olmak için Büreyde bin Husayb’ı bölgeye gön
dererek durumu araştırmasını ister. Büreyde, Resu- 
lüllah’taıı aldığı izinle, bir müşrik gibi gidip Ben-i 
Müstaliklere misafir olur ve durumlarını anlamaya 
çalışır. Yine Resulüllah’tan aldığı izinle, Resultillah’a 
yönelik önlem alınmasının zorunlu olduğunu, eğer 
önlem alınmazsa bütün bölgenin Müslümanların eli
ne geçeceğini yakınarak anlatır. Böylelikle Ben-i 
Müstalik liderlerinin Miislümanlara karşı tutumları
nın ne olduğunu anlamaya çalışır. Ben-i Müstalik eş
rafı oyuna gelir ve gizli tuttukları hazırlıkları hakkın
da bilgi verip, Büreyde’nin de kendilerine katılması
nı isterler.

Büreyde, gerekli bilgileri edindikten sonra Medi
ne’ye döner ve bütün bildiklerini, tespitlerini Resu- 
lüllah’a aktarır. Artık bir askeri harekat kaçınılmaz 
olmuştur. Baskını bir karşı baskınla önlemek gerek
mektedir. Resulüllah Müslümanlardan hazırlanma
larını ister. Hazırlıklar çabucak tamamlanır ve Resu- 
lüllah’ın komutasındaki yedi yüz kişilik İslam ordusu 
Medine’den yola çıkar. '

Gerçekleşen harekat ilk andan itibaren diğerle
rinden farklı özeliklere sahip olur. Sahip olduğu en 
önemli farklılık, ilk defa çok sayıda münafığın ordu
ya katılmış olmasıdır. Kendilerini Müslüman olarak 
takdim etmelerine rağmen, önceki harekatlara katıl
maktan hep kaçınan, katılmamak için bahaneler uy
duran münafıklar, bu sefere büyük bir istekle orduya

katılırlar. Bu, son birkaç yıldır başarıyla sonuçlanan 
askeri harekatların Müslümanların itibarını çok yük
selttiğini göstermesi açısından önemlidir. Münafık
lar eğer bu sefer de orduya katılmazlarsa iyice deşifre 
olmaktan korkmuş olmalıdırlar.

Bu harekatın diğerlerinden farklı olan yönlerin
den birisi de, son ana kadar harekatın nereye yapıla
cağının Resulüllah ve birkaç Müslüman dışında hiç 
kimse tarafından bilinmemesidir. Hatta, Müslüman- 
lardan harekata hazırlanmaları istenirken Şam taraf
larına gidileceği söylenir. Şam harekatın gerçekleşe
ceği bölgenin karşıtı sayılabilecek bir yönde yer al
maktadır. Harekatın amacının Müslümanlardan da
hi gizlenmiş olması, Resulüllah’m ani baskın taktiği
ni bu sefer daha da önemsediğini göstermesi açısın
dan önemlidir. Her zaman olduğu gibi, bu sefer de 
ani bir baskınla düşmanın hazırladığı birliklerin da
ğıtılması kararlaştırılır. Ayrıca, gidilecek bölge Mek
ke’ye yalcın olduğu için, Mekkelilerin Müslümanla
rın aleyhine herhangi bir girişimde bulunmaları da 
önlenmiş olur.

Ordu, Medine’den yola çıkar ve bir gün süreyle 
Şam tarafına doğru gider. İkinci gün ani bir dönüşle 
Ben-i Müstaliklerin bölgesine yönelir. Bir süre Ben-
i Müstaliklerin hiç bir şeyden haberleri olmaz. Yol
culuk sırasında Ben-i Müstalilcler adına casusluk ya
pan bazı kimseler yakalanır. Casuslarının yakalan
masıyla, Ben-i Müstalilcler Müslümanların kendileri
ne doğru geldiğini öğrenirler. Her şey bir anda olur; 
karşı koymak için hazırlık yapacak zamanları yoktur. 
Bir çoğu panik içerisinde evini bırakarak kaçar. Ben-
i Müstaliklerden lcaçmayıp direnmeyi düşünenler 
toplanıp çatışmaya hazırlanırlar. İki ordu karşı karşı
ya gelir ve ok atışlarıyla savaş başlar. Savaş son dere
ce kısa sürer; Müslümanlardan bir kişi şehit olurken,
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Beıvi Müstaliklerden on kişi öldürülür. Kaçamayan 
herkes esir alınır. Ayrıca Beıvi Müstaliklerin bütün 
hayvan sürüleri de Müslümanların eline geçer.

Elde edilen ganimet hayvanlarının sayısı çok faz
la olduğu için, dönüş hazırlıkları birkaç gün vakit 
alır. Ayrıca, Resulüllah’ın harekat bölgesinde birkaç 
gün beklemek gibi bir uygulaması da olduğu için, or
du Müreysi olarak isimlendirilen kuyunun yanında 
konaklar. Bu harekata farklılık kazandıran asıl olay 
da burada, kuyu başında konaklarken yaşanır.

Hz Ömer’in ücretli işçisi olarak çalışan Cahcah 
bin Mes’ud ile Hazreç’in eski müttefiklerinden bir ai
leye mensup olan Sinan bin Veber arasında kuyudan 
su çekme sırası konusunda bir tartışma çıkar. Tartış
manın boyutu büyür ve kavgaya dönüşür. Cahcah ve 
Sinan birbirlerine vurmaya başlarlar. Sinan tek başı
na Cahcah’ı alt edemeyeceğini anlayınca “Yetişin 
Ey Ensar topluluğu!” diye bağırır. Münafıkların ile
ri gelenlerinden Abdullah bin Ubeyy’le birlikte ku
yu başındaki kavgayı seyreden Ensar’dan bazı Müslü- 
manlar, “Koşun adamınıza yardım edin” diyen Ab
dullah bin Ubeyy’in de teşvikiyle”kuyu başına koşar- 
lar. Ensardan bazılarının Sinan’ın yardımına gelmesi 
üzerine, Cahcah’da “Yetişin Ey Muhacirleri” diye 
bağırarak muhacirleri yardımına çağırır. Orada bulu
nan bazı mühacirler de Cahcah’a yardım etmek için 
kuyu başına koşarlar. Her bir taraf kendilerini çağı
ranın yanında toplanıp, kavga için karşı karşıya ge
lirler; sözlü atışmalar, hakaretlere dönüşür. Hatta ba
zıları silahlarını çekerler. Kanlı bir çatışma çıkmak 
üzeredir. Durumdan haberdar olan Resulüllah, koşa
rak gelip, iki topluluğun arasına girer. Öfkelidir. 
Görgü tanıklarının ifadesiyle, Resuliillah’ı o güne 
kadar hiç böylesi öfkeli görmemişlerdir. Resulüllah, 
her iki tarafa da “Müslüman olduktan sonra da ha
la cahiliye çağrısı öyle mi? Halâ cahiliye davasını 
sürdürüyorsunuz ha!” diye çıkışır; “Artık bırakın 
şu cahiliye davalarını! Bu pisliktir, kötülüktür” 
der. Müslümanların bazı ileri gelenleri de araya gire
rek, iki tarafı yatıştırır ve kalabalığı dağıtırlar.

Yaşanan olay küçük bir çatışma gibi görünürse de 
gerçekte hiç de öyle değildir. Yaşanan, Resulüllah’m 
tepkisinden de anlaşılacağı üzere, gerçekten bir fela
kettir. Bunca yıldır Müslüman olanlar, Müslüman 
olarak onlarca savaşa giren, canlarını, kanlarını ve
renler, İslam için mallarını harcayanlar halâ İslam 
dışı bir davanın gereğine göre davranmaktadırlar; 
halâ cahiliyenin gereğine göre hareket etmekte, kav
miyetçilik, kabilecilik, grupçuluk yapmaktadırlar.

Resulüllah’ın kızdığı şey budur; kabul etmediği, anla
makta zorlandığı taraf burasıdır. İslam, iman kardeş
liğini her çeşit bağın üstünde tuttuğu, iman kardeşli
ğinin yanında başka hiçbir bağın anlam ifade etme
yeceğini sürekli bildirdiği halde, Müslümanlar İs
lam’ın aşağılayıp reddettiği kavmiyetçilik davası güt
müşler, bu dava için birbirlerine silah çekmişlerdir. 
Kavmiyetçilik davası gereği, Medineli Müslümanlar 
sırf Medineli oldukları için Mekkeli Müslümanlarla, 
Mekkeli Müslümanlar da sırf Mekkeli oldukları için 
birbirlerini destekleyip Medineli Müslümanlarla 
kavga etmiş, hatta birbirleriyle savaşmaya kalkışmış
lardır. Bu her şeyi alt üst eden bir durumdur; inşa 
edilen iman topluluğunun darmadağın olmasını 
ateşleyecek bir kıvılcımdır. İşte bunun anlaşılır, ka
bul edilir tarafı yoktu ve Resulüllah’m tepkisi bu ne
denle sert olur. Resulüllah’ın ihtarları üzerine her iki 
taraf hatalarını anlar ve birbirlerinden özür dilerler. 
Ancak bir kez olan olmuştur ve Müslümanları birbi
rine düşürmek için fırsat kollayan münafıkların 
umutları depreşir.

Abdullah btn Ubeyyriki kişinin kavgası~nede^- 
niyle Müslümanların birbirleriyle savaşma aşaması
na gelişini büyük bir keyifle seyreder. Bazı girişimle
riyle Medineli Müslümanlarla Mekkeli Müslümanla
rın arasının kolayca açılabileceğini düşünür ve yaşa
nan olay bu düşüncesine dayanak olur. Abdullah bin 
Ubeyy, Müslümanları birbirine düşürmek ve Medi- 
nelileri tekrar kendi çevresinde toplamak arzusuyla 
yeni bir girişimde bulunur. Bazı Medineli Müslü- 
manlara “Qördünüz mü şu çulsuzların yaptıkları
nı? Çeldiler bizim yurdumuzda bize kafa tutmaya 
başladılar. Vallahi bu ancak eskilerin dediği gibi 
“köpeği semirt seni parçalasın” durumudur. İşte 
size yemin ediyorum. Vallahi! Medine’ye döndüğü
müz zaman bu iş bitecek. M edine’ye döndüğümüz
de Medine’nin izzetli ve kuvvetlileri bu çulsuzları, 
zelil ve aşağılıkları M edine’ye sokmayacak...” der. 
Bu arada Medineli Müslümanları daha da etkileyip 
harekete geçirmek için suçlar, kendilerine gelmeleri
ni ister; “Kimseyi suçlamayın. Bu işin suçu tama
men kendinize aittir. Her şeyi ellerinizle onlara 
peşkeş çektiniz. Halbuki böyle yapmayıp, onlara 
karşı sert ve sıkı olsaydınız, başınıza çöreklenmez, 
daha başka yerlere çeker giderlerdi. Sizde böylelik
le mallarınızı, evlatlarınızı onlar için harcamaktan 
kurtulurdunuz. Bakın, seyredin halinizi; siz azal
dınız, çocuklarınızı savaş alanlarında teker teker 
kaybettiniz♦ Onlar ise hep çoğaldılar. Hiç değilse
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bundan sonra aklınızı başınıza alın; onlara yönelik 
yardımlarınızı kesin de çekip gitsinler

Abdullah bin Ubeyy, bu konuşmaları kendisi gi
bi münafık veya kendilerine eğilimli imanı zayıf 
Müslümanlar arasında yaptığı için tepki görmez. 
Orada oturanlar sessizce onu dinler ve hatta bazıları 
onu haleli bulduklarını söylerler. Ancak, Abdullah 
bin Übeyy’in yakınlarından olan ve aynı zamanda 
ona karşı bir saygı ve sevgi taşıyan Zeyd bin Erkam 
duydukları karşısında şaşırır. Kulaklarına inanamaz. 
Hemen Resulüllah’m yanına gider ve duyduklarının 
tamamını anlatır. O sırada Resulüllah bazı Müslü
manlarla oturmuş kuyu başında yaşanan olayı konuş
maktadır. Zeyd’in getirdiği haber yaşanan olay kadar 
önemlidir. Resulüllah kendisine söylenenlerin doğ
ruluğundan emin olmak ister. Zeyd henüz çocuk de
nebilecek yaşta olduğu için yanlış duymuş olabilece
ğini veya Abdullah bin Übeyy’e düşmanlık için ya
lan söyleyebileceğini düşünür. Bu nedenlerle Zeyd’e 
bir çok kez tekrar tekrar söylediklerinden emin olup 
olmadığını, doğru söyleyip söylemediğini sorar. Zeyd 
her seferinde ısrarla yalan söylemediğini, yanlış duy
masının mümkün olamayacağını, söylediklerinin 
aynen gerçekleştiğini yeminler ederek anlatır. 
Zeyd’in söyledikleri karşısında Resulüllah çok üzülür 
ve öfkelenir. Abdullah bin Ubeyy’le görüşmeye ka
rar verir ve onu yanına çağırtır. Durumunun açığa 
çıktığını fark eden Abdullah bin Ubeyy bazı yandaş
larını da yanma alarak gelip Resulüllah’ın yanma 
oturur. Resulüllah, duyduklarının doğru olup olma
dığını sorar. Abdullah hepsinin yalan olduğunu, ke
sinlikle böyle şeyler söylemediğini ve söylemeyeceği
ni, kendisi gibi bir Müslüman’a böyle şeylerin yakış
mayacağını ifade eder ve yandaşlarını da kendisine 
şahit tutar.

Ancak, Abdullah bin Ubeyy’in konuşmaları ça
bucak orduya yayılır. Herkes o konuşmayı bir şekilde 
tartışmaya başlar. Bazıları oldukça sert tepkiyle Ab
dullah bin Übeyy’in konuşmasına karşı çıkıp, bunla
rın yanlış olduğunu söylerken, diğer bazıları ise belir
gin bir tepki vermez. Artık ordunun gündemini Ab
dullah bin Ubeyy’in sözleri oluşturmaktadır.

Resulüllah, Zeyd bin Erkam’m doğru söylediğine 
inanmıştır. Abdullah bin Ubeyy’in yalan söylediğini 
bilmektedir. Fakat şahit olmadığı için Abdullah bin 
Ubeyy için bir girişimde bulunmaz. Hz Ömer ise öf
kesinden yerinde duramamakta, ısrarla “Ey Allah’ın 
Resulü! Yeter bu kadar sabır! İzin ver şu münafığı 
öldüreyim!” deyip durmaktadır. Resulüllah bunu ka

bul etmez. Hz Ömer, Abdullah bin Übeyy’i öldürme
si durumunda, muhacirle ensar arasında yeni bir ça
tışma çıkacağı düşüncesiyle teklifinin reddedildiğini 
düşünür. Çünkü kendisi bir muhacirdir. Bu nedenle 
“Bana izin vermiyorsan, emret Ensar’dan Sa’d bin 
M uaz, M uhammed bin M esleme veya Abbad bin 
Bişr bu işi yapsın” der. Oradaki ensara mensup 
Müslümanlar da böylesi bir emri yerine getirmeye 
hazır olduklarını bildirirler. Ancak Resulüllah, Ab
dullah bin Ubeyy’in öldürülmesini doğru bulmaz ve 
bu konudaki düşüncesini açıklar; “Biliyorum. Müs- 
lümanlardan onu öldürmelerini istersem bunu he- 
men yaparlar♦ Ancak olmaz ya Ömer! İşin iç yüzü' 
nü bilmeyen halk durumu yanlış anlar; “Muham
med kuvvetlendi de adamlarını öldürmeye başladı” 
derler. Yapamayız!” der. Ve ani bir emirle ordunun 
hemen Medine’ye doğru hareket etmesini emreder. 
Emir, günün en sıcak vaktinde, yolculuk yapılmaya
cak bir saatte verilir ve öylesine ani bir hareket ger
çekleşir ki Müslümanların çoğu eşyalarını dahi top- 
layamadan yola çıkarlar.

Bazı Müslümanlar hem günün en sıcak vaktinde 
yapılan yolculuğun orduyu perişan edeceğini ve hem 
de Abdullah bin Ubeyy’i kabul etmediklerini bildir
mek için Resulüllah’ın yanma gelip-gitmeye başlar
lar. “Ey Allah’ın Resulü! Emret onu öldürelim” 
veya “Emret onu M edine’den sürelim” tekliflerini 
dile getirirler. Resulüllah ordunun hareket saatini er
teleme tekliflerini kabul etmeyip emrini yenilediği 
gibi, Abdullah bin Ubeyy’in öldürülme veya Medi
ne’den sürülme tekliflerini de kabul etmez. Ordu, da
yanılmaz bir sıcakta, yolculuk için hiçbir hazırlık 
yapmamış bir halde yürümeye devam eder; o gün ak
şama kadar hiç mola verilmeden yola devam edilir. 
Herkes bitkin düşer. Akşamın serinliğinde mola ve
rileceği ve dinlenecekleri hayaliyle zorla yürürler. 
Ancak akşam olur, gece olur, gece yarısı geçer, sabah 
olur; Resulüllah mola emri vermez. Güneş yükselir, 
herkes sıcaktan ve yorgunluktan perişan halde adım 
atamaz durumdadır ve mola izni gelir. Ordu durur ve 
herkes yorgunluktan, uykusuzluktan, sıcaktan oldu
ğu yere düşüp kalır. Ordudaki herkes derin bir uyku
ya dalıp uyur. Resulüllah bu son derece yorucu yol
culukla Abdullah bin Ubeyy’in gündemi belirlemesi
ni, Müslümanların onun sözleri üzerinde yorumlar 
yapmasını önlemiş olur. Artık hiç kimse de Abdul
lah bin Ubeyy’i konuşacak, değerlendirecek hal kal
mamıştır.

Abdullah bin Ubeyy’in münafıklığına, münafık-
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laıın liderliğini yapmasına rağmen, oğlu Abdullah 
ise son derece samimi bir Müslüman’dır. Babasının 
yaptıklarından hep rahatsız olmasına, her zaman ba
basına karşı bir öfke duymasına rağmen, İslam’ın em
ri gereği babası olduğu için ona karşı kötü davran
maktan kaçınır; babasının kendisine yönelik aşağıla
yıcı sözlerini de duymazlıktan gelir. Ancak bu olay
larla sabrı sona erer. Babasının Müslümanlara bu ka
dar zarar vermesini kabul edemez. Resulüllah’ın ya
nına gelir; “Ey Allah’ın Resulü! Bana izin ver. Ba
bamı ellerimle öldüreyim. Hem böylelikle bir düş
man temizlenir ve hem de olur ki Müslümanlar dan 
birisi bu işi yapacak olursa kalbimde ona karşı kin 
beslememiş olurum” der. Ancak istediği izni alamaz.

Ordu yoluna devam eder. Medine’ye yaklaşılır. 
Medine’ye girilmek üzeredir. Abdullah devesini sü
rüp ordunun önüne geçer ve babası tam önünden ge
çerken kılıcını sıyırıp durdurur. Abdullah bin Ubeyy 
şaşırır. Niçin böyle yaptığını sorar. Oğlunun cevabı 
son derece anlamlı ve kendisinin kuyu başındaki söz
lerinin tekrarı niteliğindedir; “Bugün bu şehre an
cak izzetli ve kuvvetli olanlar girecek; zeiil ve aşa
ğılık olanların girmesine izin verilmeyecektir. ” Ab
dullah bin Ubeyy daha da şaşırır, oğlunu yaptığından 
vazgeçirmek ister. Bu arada Müslümanlardan bir ço
ğu etraflarını sarmış onları seyretmektedirler. Abdul
lah bin Übeyy bütün foyasının açığa çıktığını; rezil 
ve aşağılık bir konuma düştüğünü, itibarının yok ol
duğunu anlar. Oğlundan rica eder, kendisini bırak
masını ister. Ancak Abdullah kararlıdır ve kendisine 
ancak bir şartla dokunmayıp şehre girmesine müsa
ade edeceğini bildirir: “İzzet ve kuvvetin kime ait 
olduğunu söylemeden ve Resulüllah bana izin ver
meden seni bırakmam” . Abdullah bin Ubeyy işin 
ciddi olduğunu anlamıştır: “Şahitlik ederim ki izzet 
ve kuvvet Allah’a, Resulüne ve müminlere aittir” 
demekten başka çare bulamaz. Böylelikle, saygı ve. 
sevgisi olduğu için kendisinin oyununa gelenlere 
Abdullah bin Ubeyy’in ağzıyla bir hakikat ifade edil
miş olur.

Ordunun önünde bunlar olurken, Resulüllah or
dunun gerilerindedir. Kalabalığı fark eder ve niçin 
toplanıldığmı sorar. Olanlar kendisine anlatılır. 
Duydukları Resulüllah’ı memnun eder. Müslümanlar 
arasındaki cahiliye fitnesinin münafık baba ile Müs
lüman oğlu arasındaki bu olay ile kaybolup, asıl ol
ması gereken iman bağının ön plana çıkmasına son 
derece sevinir. Abdullah’a yaklaşarak babasını ser
best bırakmasını ister.

Müslümanlar, Ben-i Müstalik seferi sırasında 
yaşadıkları ile kalplerinin bir köşesinde hala var
lığını koruduğunu fark ettikleri cahiliye inanç ve 
eğilimlerinin bir daha depreşmemesi için bundan 
böyle daha dikkatli olurlar. Ayrıca, gerçekleşenlerle 
münafıkların deşifre olması ve böylelikle münafık
ların bazı Müslümanlar üzerindeki etkisinin daha da 
azalmasını bir diğer önemli kazanç olarak değerlen
dirirler. Münafıkların liderinin hepten aşağılık bir 
konuma düşmesi ve çevresindeki kimseleri daha zor 
etkileyeceğini gördükleri için de sevinirler. Bütün 
bu yaşananları kendileri için önemli bir ders kabul 
ederler.. Vahyolunan bir grup ayet ise hem herkesi 
yaşananlardan haberdar eder ve hem de Müslüman
lara münafıkları daha ayrıntılı olarak tanıtıp, on
ların kişiliklerini, karakterlerini ve görünümlerini 
tanıtıcı değişmeyen ölçüler verir: “Münafıklar sana 
geldiklerinde “Şahitlik ederiz ki, sen Allah’ın pey
gamberisin” derler. Allah’ta bilir ki sen elbette O ’nun 
peygamberisin. Allah, münafıkların kesinlikle yalancı
olduklarını bilmektedir. Yeminlerini kalkan yapıp Allah 
yolundan yan çizdiler. Gerçekten onların yaptıkları ne 
kötüdür! Bunun sebebi, onların önce iman edip sonra 
inkâr etmeleridir. Bu yüzden kalpleri mühürlenmiştir. 
Artık onlar hiç anlamazlar. Onları gördüğün zaman 
kalıpları (görünümleri; kılık ve kıyafetleri) hoşuna gider, 
konuşurlarsa sözlerini dinlersin (görünüm ve konuş
malarıyla onları adam zannedersin). (Halbuki) Onlar 
duvara dayanmış kütükler gibidir. Her gürültüyü kendi 
aleyhlerine sanırlar. Düşman olanlardır. Onlardan 
sakın. Allah onların canlarını alsın. N asıl-bu hale 
geliyorlar? Onlara “Çelin Allah’ın Peygamberi sizin 
için mağfiret dilesin” denildiği zaman başlarını 
çevirirler ve sen onların, büyüklük taslayarak uzaklaş
tıklarını görürsün. Onlara mağfiret dilesen de, dilemesen 
de birdir. Allah onları kesinlikle bağışlamayacaktır. 
Çünkü Allah, yoldan çıkmış topluluğu doğru yola ilet
mez. Onlar, Allah’ın elçisinin yanında bulunanlar için 
“Hiçbir şey harcamayın ki dağılıp gitsinler” diyen
lerdir. Oysa göklerin ve yerin hâzineleri Allah’ındır. 
Fakat münafıklar bunu anlamazlar. Onlar, Andolsun, 
“Eğer M edine’ye dönersek, üstün olan zayıf olanı 
oradan mutlaka çıkaracaktır” diyorlardı. Halbuki 
asıl üstünlük, ancak A llah’ın, Peygamberinin ve 
müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler.” 
(Münafıkün: 63/1-8) □
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ED EBİY A TI ANLAMAYA D O Ğ RU  III 
İŞLEVİNİ İŞLEVSİZLİKTEN

ALAN İŞ

HASANALİ YİLDIR/M

M eramı ifadenin ötesine 
geçmiş, kendisini bizzat 
konu edinmiş ve kurulu 

cümlelerin ötesindeki anlam alan- 
larını işaret etmeye kilitlenmiş bir 
dil anlayışı doğrultusunda, günde- 
lik gerçeklikten alman öğeyi, ken
disine özgü doku anlayışıyla yeni
den işleyen, kurulan biçim çatısı 
altında derleyip çatan ve okur üze
rinde sıradan-üstti estetik bir haz 
uyandıran metne edebiyat dediği
mizi belirtmiştik geçen yazıda ve 
ardından da ilerledikçe bu tanımın 
değişebileceğini vurgulayarak şu 
soruyu sormuştuk: edebiyat ne işe 
yarar?

Yararlılık sözcüğünün ters etki 
uyandırabilecek çağrışımlarını bir 
tarafa bıraktıktan sonra ilkin şunu 
vurgulayalım: edebiyatla ilgili ül
kemizdeki kökleşmiş yaygın yanıl
gılardan biri de, sınırlarını çizmeye 
yönelik tasvir yaklaşımı yerine, bir 
ürünün değerinden yola çıkarak 
edebiyatı anlamaya, daha acısı ta
nımlamaya çalışmak. Çünkü ge
çen yazıdan da görüleceği gibi işin 
en zor yanı, neyin edebiyat, neyin 
edebiyat-dışı sayılması gerektiğini 
belirlemek. İşin bunca çetrefilleş
mesinin nedenlerinden biri, edebi
yatın neliğinin ve işlevinin aynı 
anda gözetilmesi gerektiğinin göz-

Klaus Schulze’nin Voice of Syn 
adlı eserinin katkılanyla

den kaçması. Öyle bir durumda da 
edebiyatın ya içlemi veya kaplamı 
ya da her ikisi birden karşılıksız ka
labilmekte.

Edebiyattaki Fazlalık

Şimdi sıkı durun: bir metindeki 
düzen, dil kullanımı ve yazarın 
özel dilinin düzeyi, barındırdığı 
düşgücüniin ve benzetmelerin çe
şitliliği ve zenginliği, yeniliklerin 
ve buluşların çeşnisi, uyandırdığı 
estetik haz, (şimdi daha da sıkı du
run) dahası kullanılan biçimin 
günyüzü görmemişliği bile onun 
edebiyatın içinde değerlendirilme
sine yetmeyebilir. Peki nasıl olu
yor da bütün öğelerinin varlığına 
karşın bir metin edebiyat sayılma- 
yabiliyor?

Bilirsiniz, kimileyin bütün öğe
ler ustalıkla bir araya getirildiği ve 
maharetle karıldığı halde bile ma
yonez tutmaz. Tıpkı mayonez ör
neğinde olduğu gibi edebiyatta da 
öğelerin ustalıkla bir araya getiril
miş olması, ortaya çıkanı edebiyat 
sınıfında değerlendirmemize ola
nak tanımaz. Çünkü edebiyat, 
kendisini oluşturan öğelerinin 
toplamından fazla bir şeydir.

Peki nedir?
İlkin şuradan başlayalım: ülke

mizde düzeltilecekmiş gibi görün
meyen kabule göre edebiyatın sa
yılan ve sayıya gelmeyen nitelikle
ri vardır ve bu nitelikler şu veya bu 
oranda bir üründe yer aldığınca o 
ürün edebiyat sayılır. Ne ki sözü 
geçen nitelikler, edebiyatın kendi
sini değil ancak kimi yönlerini işa
ret edebilmekte. Bu niteliklerden 
birkaçı kendi başlarına edebiyatı 
kuşatıcı olamadıkları gibi tümü bir 
aradayken de edebiyatın kendisini 
karşılayamayabilir. Buradan hare
ketle şunu söylemeye hak kazana
biliriz: edebiyat ürünü, çeşitli an
lam katmanlarını aynı anda bir 
arada barındırabilen ve bu kat
manlar arasındaki birebir geçiş- 
kenlik yollarının haritasını çıkar
maya olanak tanıyabilen, öğeleri 
kadar katmanları arasında da çok 
yönlü ilişkilere fırsat verebilen 
karmaşık (karışık değil) bir yapıdır. 
Peki ülkemizde nedir edebiyat? Az 
önce söylenenin tam tersi: yalın
kat ve tek anlamlı yavan bir dil, 
kelime oyunlarını aşamamış bir ze
kâ düzeyi üzerine serpiştirilmiş ve 
hesabı verilemez alacalı bulacalı 
bir anlatım, karmaşık değil düza
yak ve basit bir yapı, buna karşın 
anlamsızlığa değin kaymaktan sa
kınmayan bir söz kumkuması...

Güzel’in Yararlıyla İzdivacı

Peki niçin böyle? Ne diye ülkemiz
de edebiyat bunca yanlış anlaşıl
makta? Sanırım bizdeki edebiyat 
kabulünün (belki) kökeni değil 
ama dayanağı, Horatius’a borçlu 
olduğumuz şu ayrıma dayanmakta: 
estetik olanın kendisi anlamında 
dulce (=güzel) olgusu ve bunun 
tam karşıtı durumundaki utile 
(=yararlı) ilkesi... Ona göre ancak 
bu iki niteliği aynı anda bir arada 
bünyesinde barındıran yapılar ede-
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biyat (Onun kastıyla şiir) sıfatını 
hak edebilir.

Şimdi burada gözden kaçırma
mamız gereken bir nokta var: boy- 
lesi bir yaklaşım, edebiyatın içeri
ğinden çok işlevini öne çıkarmak 
anlamına gelmekte ve bu da ürünü 
yararlılığıyla edebiyata yakınlaştı
rabilmek veya uzağa düşürebil
mekte.

Sanırım ilkin buradaki yararlı
lık kavramını biraz olsun kurcala
mak durumundayız. Buradaki ya
rarlılık, modern insanın tapmağı 
durumundaki bencilliğine maddi, 
bilemediniz kısa vadede manevi 
ama belirgin ve somut bir katicı 
sağlamak anlamına gelmemekte. 
Çünkü şunu bilmekteyiz ki edebi
yat, ilkece belirli bir amaca hizmet 
etmediğince ortaya çıkması olası 

-bir^nazenin. Öyleyse ise vararlılık- 
tan iğrenen edebiyat, yararsızlık
tan nasıl kurtulabilmekte? Burada
ki yararlılık, vakti boşa harcamayı 
dışlayan, onun yerine ciddiyeti yü
zünden sahici bir ilgiyi hak eden 
özelliğe yakın düşen bir nitelikte. 
Bu açıdan bakıldığında Horati- 
us’un ntile’si, görev tarzındaki zora 
solcuculuğu dışlayan, o yüzden de 
aynı zamanda dulce anlamına da 
gelmekte.

Konu-Taparlığın Haramlığı

Bu anımsama sonrasında ülkemiz 
edebiyatına bakıldığında, edebiya
tın ne diye yararlılık merkezli de
ğerlendirildiğini de kavramış olu
ruz. Çünkü kalibresi düşük me
tinlerin hükümranlığındaki Türk 
Edebiyatı, yalnızca edebiyata özgü 
yüksek estetik hazlar tattırmaktan 
çok gerçeklikten kaçışa kapı arala
yan yavan bir eğlencelik düzeyine 
inegelmekte. Yazarın okurunu ger
çeklikten koparma amacıyla ko
tardığı metni, okur da bizzat o 
metni gerçekliğinden (bile) sıyıra
rak hafif bir eğlenceliğe indirge

mesi, bizde edebiyatın değerini 
hem üretim hem cie tüketim evrele
rinde ayrı ayrı belirlemekte. Bu be
lirlenimlerin üzerine dilbilgisinin 
yanlış kullanımı, zevksizlik, teknik 
bilgisizlik ve konuyu edebiyatın 
kendisi saymak gibi öbür etmenler 
de eklenince ortaya, içinde bulun
duğumuz dedikoduyu allayıp pulla
yarak yaptığını edebiyat adıyla pa
zarlayanların cirit attığı manzara 
çıkmakta.

Öyleyse edebiyatta işe yararlı
lık, edebiyatın bünyesine zarar 
vermeden nasıl o halkaya dahil 
olabilir? Buraya kadar söylenenler
den, hazzedilebilirlik ve yararlılık 
niteliklerinin bir başlarına yeterli 
olmadıkları rahatça çıkarılabilir 
ama bir adım daha atarak şunu 
söyleyebiliriz: bir arada bulunduk- 
larında da edebiyat ortaya çılcma- 
yabilir. Bir metni edebiyat kılan 
(geçen yazının sonunda ulaştığı
mız ve bu yazının da başına aldığı
mız işlevsel tanımı anımsayalım) 
niteliklerin arasında bu iki yeni 
öğenin bir arada bulunmaları ye
terli olmadığı gibi, birbirinden ay- 
rılmamacasma kaynaşmış olmaları 
da zorunludur. Ancak böylelikle 
edebiyatın verdiği estetik hazzı ve 
bir başkasıyla karşılaştırılamaya
cak zevki yakalama şansını elde et
meye aday olabiliriz. Çünkü edebi
yat, kendisi dışında birçok şeyin 
yerini alabilmekte, örneğin bilin
medik diyarları gezmenin, bir baş
kasının yerine yaşamanın, asla ya- 
şanamayacak olayları yaşamanın, 
tanımadığı kişilerin deneyimlerini 
öğrenmenin yerine geçebilmekte 
ama başka hiçbir şeye yerini kap
tırmamakta. Niçin mi? Edebiyatın 
asli değerinin bir eşdeğeri yoktur 
da ondan.

Çaktırmadan Öğretme

Öyle derinlere inmeye gerek yok, 
edebiyat en*yalın anlamıyla da eği

tici, öğretici bir işlevdedir. Örnek 
olarak kimi romanlar, bize insan 
ruhu hakkında şimdiye değin hiç
bir psikoloğun ulaşamadığı düzey
de bilgi vermekte, dahası bu bilgi
ler konularına uyarlanmış oldukla
rı için psikolojiden daha da etkili 
olmakta. Bu açıdan bakıldığında 
Dostoyevski’den, Tolstoy’dan, Fa- 
ulkner’dan, Kaflca’dan, Unamu
no’dan, Peyami Safa’dan daha iyi 
kim kavrayabilmiş ve dillendire
bilmiş ki insan ruhunun mahzen
lerindeki günyüzü görmeyi bekle
yen ıstıraplardan fışkıran gözyaşı 
incilerini! Üstelik yineleyelim, bu 
durum edebiyatın ereği değil yan 
ürünü. Tersi dummunda edebiya
tın bilimden ayrı bir sistematiği
nin olması gerekmezdi. Fakat biz 
bilmekteyiz ki edebiyat sistemlililc 
bakımından bilim ve felsefeden 
ayrılmadığı oranca sahiciliğe ka- 
vuşmalcta, buna karşın sistematik 
bilgileri kendisine malzeme kılar
ken uyguladığı sistemlerin katkısıy
la bu öğelerin geldikleri yerlere da
ir ipucu bırakmadığmca bilim ve 
felsefeden ayrılmakta.

Daha açık mı söylemeliyim: 
edebiyatın, şu ya da bu tür ve düzey
deki gerçeklikle birebir bir alış veri
şi yoktur. Edebiyat daha çok, kendi
sine özgü gerçekliği başka gerçek
liklerden söz ederken çaktırmadan 
aktaran, tam bu açıdan da bir tür 
şaman görevi üstlenen yapıdadır. 
Bilirsiniz şaman, zayıflık anında ru
ha musallat olmuş kötü ruhları çı
karmak için didinir. Edebiyatçı da, 
muhatabının kudretli anında ruhu
na girmiş gizil güçleri ortaya çıkar
mak ve kişinin bir başka biçimde 
asla erişemeyeceği bir olgunluğa 
erişmesini sağlamak için çırpınan 
bir şamandan başka nedir ki! Ne ki 
edebiyat bir gözbağcılık olmadığı 
gibi bir tür büyü de değildir.

Peki hipnoz olabilir mi? Şu ün
lü catharsi: kavramını hesaba kat
mayı unutmadınız ya? ra
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SON PEYGAMBER VE 
ÇİZGİ FİLMİN İMKANI

İH SA N  K A BİL

M ısır Bedr Film Şirketi
ve Amerikan RichC- 
rest Arıimation'm  ortak 

yapımı olan Son Peygam ber , 
peygamberimiz Hz. Muhammed 
(sav)’in hayatını çizgi film sana
tıyla sinemaya getiren bir eser. 
Yönetmenliğini Richard R ich ’in 
yaptığı, hazırlık safhası 7, yapımı 
2 yıl süren, 200 bine yakın çizim 
hazırlanan ve toplam 10 milyon

dolara mal olan Son Peygamber, 
masal geleneğinde olduğu gibi 
bir an latıcın ın  gençliğindeki 
(dolayısıyla da Hz. Peygamber 
devrindeki) olayları anlatmaya 
başlamasıyla başlar. İlginç jene
rik çalışmasından sonra eski 
M ekke’de kendimizi bulduğu
muzda, şehirde hemen her yaşa
nan ilişkide kötülüğün nüfuz et
tiği bir cürüm işlendiğine tanık

oluruz. Her köşe başında insanlar 
birbirini aldatıyordur; insanlık 
dışı bir köleci Sistem hakimdir; 
ticarette hak-hukuk tanınm a
maktadır.

Ö te yandan putlar şehri hü
kümranlığı altına almış; bunları 
hac için ziyarete gelenlerden ise 
şehrin ileri gelenleri nasıl haksız 
bir maddi menfaat sağlayacakla
rının hesabını yapmaktadır. Boy- 
lesi çürümüş / kokuşmuş bir içti
mai nizamın olduğu bir beldede 
peygamberimizin Cebrail (as)’in, 
çizgi sinemanın görkemli efekt
leriyle müjdelemesiyle resullüğü- 
niın bildirilmesi ile beraber fil
min olay örgüsü tam anlamıyla 
başlayıp akar gider. Böylelikle bir 
değişimin başladığı, toplum dü
zenini altüst edici bir farklılığın
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kendini gösterdiği izlenir. Hz. 
Peygamber’in konuşması gere-

den dolayı ‘son peygamber-son 
din’ anlamında da şümullü bir

belli durum ve konumlara karşı 
hassasiyetleri, sakınmaları olan

ken yerler, senaryonun yerinde 
bir buluşuyla anlatıcının ağzın- 
dan verilir.

El Ezher ve Lübnan Şii ule
masından alınan direktiflerle 
çizgi filmin naslara uymama 
sorunu aşılmış bulunmakta
dır. Diyalogların yapısı gereği 
film, 10 yaş ve yukarısı seyir
ci için  daha ideal 
seyredilebilir bir ko
numdadır. Filmin 
müzikleri büyük 
senfoni orkestrası 
eşliğinde sergilen 
melcte, görüntüyle 
uyumu çok başarılı 
bir grafik çizmekte
dir.

Film , Çağrı’nın 
bütün olarak evren
sel mesajı, M alcolm 
X ’in sonunda Fatiha 
suresinin yazılı ola
rak çıkarak tüm in
sanlığa ulaşması gibi 
yine bütün olarak 
ve hususen ismin-

kuşatıcılık ve işlevsellik üstlen
mektedir.

Filmde Şeytan’ın Hz. Pey- 
gamber’in canına kasteden sözler 

serdetmesiyle zuhuru, Hendek 
Muharebesi’nde müşriklerin 
ordusunu darmadağın eden 

melekleri işaretleyen toz 
bulutu gibi mucizevi du

rumlar çizgi film sine
masının büyük im

kanları temelinde 
çizginin eşsiz ifâ
desiyle verilmiş
tir. Yine bu im
kanlar işlerliğe 
sokularak, sava
şın acımasızlığı 

duygusu Bedir ve 
Uhud muharebele
rinde çarpışanların 
bulanık bir görün
tüyle sunulmasıyla 
nötrleştirilmiştir.

Dolayısıyla çizgi 
sinem anın veya 

genel olarak ani
masyon sinemasının

inanç ve kültür dairemiz için çok 
fazla imkanı mevcuttur. Özellik
le tarihi konularda (fütüristik de 
olabilir), göstermeyi arzu etmedi
ğimiz, kısmi vurgulamak istediği
miz, iktisadi bakımdan maliyeti 
çok yüksek olabilecek kalabalık 
kadrolu sahneleri veya yüksek 
nitelikli mimari özelliklere sahip 
binalar gibi mekanları, mucizevi 
ve fantastik imgeleri, bast-ı za
man ve tayy-i mekan hallerini, 
muhayyilenin sonsuz ama şuurlu 
tasavvurlarını bu sanatsal anla
tım diliyle ortaya koymamız pe
kala mümkündür.

Tabii bütün bunları estetik 
ölçülerle kotarmak, konunuz ne 
kadar zengin ve dolu olursa ol
sun, bunu ileteceğiniz biçim de 
çok önemli olduğu ve biçimle 
muhtevanın bu üstün nitelikli 
uyumundan da aşkın bir üslup 
ortaya çıkacağı için son derece 
mühim bir keyfiyet arzetmekte- 
dir. m
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T İ Y A T R O

BİR ADAM YARATMAK YA DA 
TÜRK TİYATROSUNDAN 

SÖZ ETMEK MÜMKÜN MÜDÜR?

D A V U T A K G Ü L

T iy a tro , son günlerde ef- 
kârı umûmîde bir tiyatro 
oyunu peşinden sürükle- 

nen sorular ve tartışma vesilesiyle 
gündeme gelmiş bulunuyor. Şehir 
Tiyatroları bu eseri sulh ile sonuç
lanan bir münakaşanın ardından 
tekrar sahneye koymuştu. Şehir 
Tiyatrosu repertuarında görmeye 
alışık olmadığımız bir yazar ve ese
ri uzun yıllar sonra yeniden konu
şuluyor: Necip Fazıl Kısakürek ve 
Bir A  dam Yaratmak.

Türkiye’de tiyatronun yerine 
getirdiği tarihi görev, seçkinci ve 
elitist üst yapı kurumlarının ve mo
dernleşmenin nimetlerinden en 
önce yararlanan toplum kesimleri
nin taleplerini karşılama ve bunun 
topluma model olarak sunulması 
düşüncesi doğru olarak kabul edi
lirse Necip Fazıl’ın Bir Adam Ya
ratmak isimli eseri bu fotoğrafın 
neresinde yer almaktadır? Ve bu 
manzara neyin nesidir? (Tiyatro ol
gusunun bizatihi ve teknik olarak 
varlığını ve mahiyetini henüz tar
tışmaya dahil etmiyoruz.) Fotoğraf
ta Tiyatronun seçmiş olduğu ile 
Necip Fazıl’m kurduğu düşünce, 
inanış ve ifade biçiminin yani du
ruş farklarının ne idüğiine vakıf ol
ma niyetindeyiz.

Ramazan’m arifesinde olduğu
muz şu günlerde bu mecrada akıp

gidecek olan bazı güncelerin resmi 
geçidini seyredeceğiz gibi görünü
yor... Yerlilik ve geleneksellik iddi
alarının gündemde revaç bulması 
ile birlikte, Türk tiyatrosu, Gele
neksel Temaşa Sanatlan başlığı al
tında, Direklerarası eğlenceleri, 
Çadır programları, Hacivat - Kara
göz, Orta oyunu, Meddah ve bunla
rın yanında çengili - çalgılı eğlen
celer, kantolar, palyaçolar, sihir
bazlar ve daha mebzul derecede ör
neklerle bir Ramazan daha gelip* 
geçeceğe benziyor. Tam da bu nok
tada meselenin teknik ve mahiyete 
ilişin boyutu öne çıkıyor. Yerli ti
yatro nedir? Geleneksel Türk T e
maşa Sanatları “yerli tiyatro” söy
lemine karşılık geliyor mu? Mesele
nin diğer bir boyutu da Ramazan 
ayı ile eğlencenin özdeş bir algıla
ma haline gelmesi, yerlilik ve gele
neksellik iddialarıyla meşruti bir 
kültür olan ve Avrupa kompleksi
nin bulandırdığı bir eğlence anlayı
şını yansıtan dinin asli kaynakla
rıyla çelişen Direklerarası kültü- 
rünün  yeniden ısıtılıp topluma su
nulmasıdır. Yeri iliğin sorgulanma
sında ‘bu dejenere, kırma eğlence 
anlayışı ile Ramazan’ın içe yönel
ten, ruhsal bir sağaltım sağlayan, 
ibadet ayı olma özelliği nasıl özdeş
leştirilir?’ sorusunun da önemli bir 
yeri olmalıdır.

Batılı anlamda ilk tiyatro eseri 
Şinasi’nindir. Şinasi, Batı medeni
yetini kendine bir referanstan öte 
bir yaşam biçimi ve kaynağı olarak 
seçmiş bir Tanzimat aydınıdır. Bu 
eser (Şair Evlenmesi) Geleneksel 
Türk Temaşa Sanatı ile Batı tarzı 
(metinli) tiyatro'nun sentezi gibi
dir. Bu yönüyle de ayrıca bir önem 
kazanmaktadır. <cYerli Tiyatro” ya 
da “Türk Tiyatrosu” olgularının 
kavramsal çerçevesinin oluşmasın
da bir bakış açısı olarak Türk T i
yatrosunun serencâmını hatırlama 
gayretine bizi sevk eden, “Bir 
Adam Yaratmak” adlı tiyatro 
eseri ile Şinasi’nin Şair Evlenme
si Oyunu arasında ilginç bir para
doks oluşuyor olmasıdır. Şinasi’nin 
Şair Evlenmesi ile Necip Fazıl’m 
Bir Adam Yaratmak’ı arasında bir 
köprü kurmak değil derdimiz. Var 
olan köprüyü (eğer varsa) yıkmak 
belki. Böylece hangi unsurlar üze
rine bir köprü kurulduğunu gör
müş olmak amacını taşıyoruz. Tam 
da bu noktada tiyatro tekniği açı
sından incelendiğinde Şair Evlen- 
mesi oyununun yapısı, geleneksel 
temellerin üzerine yükselen bir ta
vırla Avrupai tarzı denemesi,Türk 
tiyatrosunun gelişimine ümit teş
kil eder gibi durmaktadır. Fakat 
aynı zamanda oyunun tematik ya
pısı ve duruşu ile aynı ümidi verdi
ği söylenemez. Bu eser konu olarak 
imam nikahı ve görücü usûlü ile 
evlenmeyi, eski âdetleri yermekle 
kalmayıp Ebullaklaka tiplemesiyle 
de bugün bile hala kötü şöhretini 
koruyan " istemem yan cebime 
koy"  kabilinden adetleri olan dü
zenbaz, sahtekar hoca efendi ima
jın ın  iptidai örneklemelerinden 
biridir. Necip Fazıl’m Bir Adam 
Yaratmak adlı eseri Muhsin Ertuğ-
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rul’un gayreti ve himmeti ile ilk 
defa Şehir Tiyatrosunda sahnelen
dikten sonra yine ilk denilecek 
tarz ve şekilde yeniden sahnelendi. 
Yazarın varisleri eserin bu şekliyle 
sahnelenmesini istemediklerini 
ifade ederek yasal yollara başvuru
lacağını beyan ettiler. Zira eser 
ana vurgumuz olan yerli duruş ba
kımından aslına uygun olmayan 
orijinalitesine mugayir bir tarzda 
yorumlanmıştı. Teknik olarak dra
matik bir yapısı olan bu oyun tarz 
olarak ta batılı bir eserdir. İşte Pa
radoks bu noktada ortaya çıkmak
tadır. Ve o tılsımlı tartışma yeni
den hortlamaktadır.

Tiyatronun Yerliliği Meselesi

Yerel yönetime bağlı olan Şehir Ti- 
yatrosu bu tartışma ve sorunla R. 
Tayyip Erdoğan’ın belediye baş
kanlığı döneminde karşılaştı. O dö
nemin Şehir Tiyatroları Genel Sa
nat Yönetmeni Kenan Işık, Kültür 
İşleri Daire Başkanı Şenol Demiröz 
(ki hala aynı görevdedir). O dö
nemde zoraki de olsa çizgisi ve tav
rı daha keskin bir ifade ile dünya 
görüşü daha farklı (en azından da
ha yerli) olan bir özel tiyatro, Kül
tür Bakanlığı yardımı bile almıştı. 
Gösteri Sanatları Merkezi adında 
bir kuruluş vasıflı bir kadro ile yine 
bu iddia ve amaç doğrultusunda ku
rulmuştu. Şehir Tiyatroları repertu
ar kurulu bile duruşu daha yerli 
isimleri arasına almıştı. Hele bir de 
Şeyh Galip Kenan Işık yönetimin
de “Aşk Hastası” ile sahneye çık
masın mı? Yeri ilik tartışmaları ile 
yer yerinden oynamadı ise de bir 
yerlilik durumu bir yer tutuyordu 
yerel yönetimde... Türkiye’deki di
ğer meseleler gibi bu mesele de bir 
daha hortlamak üzere unutularak 
donduruldu. Bu kısa (!) hatırlama
lardan sonra bir flash back ile yeni

den soralım nedir bu yerlilik mese
lesi? Ve yine dönelim Batılı anlam
da yani (metinli) ilk tiyatro örneği 
olan Şair Evlenmesi dönemine.

Tiyatro (Tarator), taşralının 
ağzına bir türlü yakıştıramadığı, bı- 
rakm taşralıyı muhafazakar bilmem 
kaçıncı göbekten İstanbullunun bi
le ne menem bir şey olduğunu 
Agop’tan, Mınakyan’dan Fasiilye- 
ciyan’dan öğrenip de ehli namus 
mazbut bir kişiye yakıştıramadığı 
nevzuhur bir Frenk mukallitliği 
olarak görülürdü. Tabi efkârı umû
mî saray erkanı ve “diyârı küfrü 
gezip hep kâşâneler gören” ve lâ
kin “diyârı islamda hep viraneler 
gören”ler, böyle düşünecek kadar 
geri kafalı, kaba softa, ham yobaz 
değildi. Çevirilerle ve adaptasyon
larla Batı tarzı metinli tiyatro Der- 
Saadet’ten taşıp Bursa'ya da Ah
met Vefik Paşa’nın gayretleriyle 
uzanmıştı.

Milli duyguları galeyana getiren 
"Vatan Yahut Silistre" (Namık 
Kemal) milleti sokaklara bile dök
müştü. Milleti nümayişe sevk eden 
Vatan Yahut Silistre piyesi miydi 
yoksa milli (o da Avrupai bir kav
ramdır ya!) duygular mıydı? Orası 
da bir başka sorudur. Aslında Meş
rutiyet öncesinde bu tiyatrolar san

süre uğruyordu. Meşrutiyetle birlik
te tiyatro yazarlığı da revaç buldu. 
Osmanlı imparatorluğunun hem 
toprak hem güç hem de manevi 
kaybı tiyatro adına fazla bir şey kay- 
beCTİrmİyordu. Geleneksel“ Türk- 
Temaşa Sanatı ise bu kargaşa için
de unutulmaya, bozulmaya, kaybol
maya yüz tutacaktı. Meddahlar ya
bancı seyyahlar tarafından dünyaya 
tanıtılmış, içten içe ilgi görmüş ol
sa bile (şimdilerde nasıl söylenir) 
reel politik ya da konjonktür ve ya
hut sosyal ve siyasal gelişmeler top
lumun zevk ve estetik algılarını da 
tabii olarak değiştiriyordu. Gele
neksel Türk Temaşa Sanatının 
muhteviyâtını ve çekirdeğini oluş
turan Köy seyirlik oyunları, Orta 
oyunu, Hacivat - Karagöz ve Med
dah bu demlerden sonra iptidai gö
rülmüş küçümsenmiştir. Günümü
ze kadar gelen süreç bu temel üzeri
ne yükselen bir binadır da aslında.

Meşrutiyetle birlikte istibda- 
da(!) karşı hürriyetçi, milliyetçi, 
batıcı eserler yığınla ve adeta hın
cahınç doldurulmuş bir çuvaldan 
boşalırcasma ortaya çıkmaya başla
mıştı. Bunların çoğuna orijinallik 
ve kalite açısından eser demek için 
tiyatrocu olmamak kaydıyla bin ol
masa da bir çok şahit lazımdır. Zira
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tiyatrocunun şahadeti kabul edil- 
mez. İstibdat ile bir şekilde bastırı- 
lan ya da kamufle edilen bu teatral 
vaziyetler istibdattan sonra da bas- 
tırılmış bir yay atikliğinde boşalı- 
vermiştir. Böylece bu güne kadar 
gelinmiş, tiyatromuz gelişmiştir. 
Gelişmeden kasıt keyfiyet değil ke- 
miyettir.

Türk Tiyatrosu, Türk’ün mazi- 
sine ait hiçbir mirası kabul etme- 
di, eski olan ne varsa yeni karşı
sında banal, iğreti, köhnemiş ve 
iptidai gördü. Bu haliyle bu fiyat- 
ro ne kadar "Türk Tiyatrosu” idi, 
keyfiyet olarak ne kadar gelişmiş
ti, ilgiye muhtaç bir husustur. Dâ- 
rulbedâî sanatçıları son dönem 
Osmanlı toplumunun bir göster
gesi ve temsilcisi gibidir. Bu ku
rum diğer güzel sanatlar gibi tiyat
royu da toplumsal bir dil olarak 
kullanmıştır. Bu toplumsal dil ne 
vazife görmüş anlatmış, ne vaat 
etmiş, neyi değiştirmiş ve yerine 
ne ikame etmiştir? Kestirmeci bir 
mantıkla sorulacak olursa Sanayî- 
i Nefîse Türk toplumunun geçirdi
ği değişim ve dönüşüm sürecinde 
ne işe yaramıştır? Toplum bir ileti
şim aracı olarak özelde tiyatrodan 
genelde güzel sanatlardan ne anla
mış, neler öğrenmiş, nasıl etkilen
miştir? Bu dili iletişim yöntemini 
kendisi mi üretmiş, hazır mı bul
muş, ithal mi etmiş yoksa sipariş 
mi vermiştir? Bunlar velût sualler 
olup ardışık bir hal arz ederler ve 
de bu yazının hacimce ve muhte
vaca sınırlarını aşarlar.

Bu nokta da bazı noktalara 
vurgu yapmak gerekir Şu bir ger
çektir ki bu toplum, bu nevzuhur 
sanat dallarını yirminci asrın ilk 
çeyreğinde güneş batıdan doğar 
esprisiyle aslında rüşt ile seçerek, 
bilerek, murat ederek ithal etme
miştir. Diğer alanlarda olduğu gibi 
gökten (pardon Evropa'dan) zem

bille inmiştir(!) Meselenin karika
tür ize edilmeden izahı şudur. Cari 
Ebert Dârulbedâî’de bir hayli tale
be yetiştirmiştir .Şekspir’ler, Moli- 
er’ler tercüme edilmiş, Türkçeleş- 
miş ama tiyatro halk dilinde hep 
"tarator" olarak kalmıştır. Devam 
eden süreçte halk tiyatroya hep 
yabancı kalırken tiyatro yazarları 
ataşelik gibi yüksek memuriyetlere 
bile getirilmiştir(R. Nuri Günte- 
kin). Cumhuriyetin getirdikleri 
övülmüş, götürdükleri yerilmiştir. 
Geneleksel Temaşa Sanatı da öl
mesin diye müzelik hale getiril
miştir. Meddah geleneği hemen 
hemen son bulmuş, Hacivat - Ka
ragöz gözden ıramış, hayal perdesi 
yıkılmış viran eylenmiş, Orta oyu
nu ise numüne olsun diye Düm- 
büllü İsmail'e kadar gelebilmişti.

Aynı yıllarda Avrupa'da Ame
rika'da ve Rusya'da tiyatro kendi 
mecrasında farklı ve deneysel geliş
meler gösteriyordu. 1. Dünya sava
şından sonra dünyanın paylaşım 
kavgası yeni akımlar ve yeni buna
lımlara neden olmuştu. Alman
ya'da Brecht, doğu kökenli bir ti
yatro tekniği geliştirmişiİ.Tiyatro 
yazarları ve tarihçileri bu tarzın do
ğu kökenli oluşuyla yeni yetme 
Cumhuriyet Tiyatrosundan daha 
fazla bizim yerli tiyatromuza benze
diğini söylerler. Bu tarz (epik, gös- 
termeci) tiyatro sömürülen insanlı
ğın tek taraflı paylaşımın ve faşiz
min aleyhinde bir misyon icra et
miştir. Rusya'daki gelişmeler ise 
azımsanamayacak, küçümseneme
yecek biçimde kendi halkını etkili
yordu. Stanislavski'nin geliştirdiği 
Dramatik Tiyatro tekniği, gerçek
çi yapısıyla Anton Çehov, Maksim 
Gorki ve Stanislavski'nin ellerin
de yoğruldu.

Kendilerinden sonra gelen ku
şağı çok etkileyen bu tiyatro yazar 
ve ustalarını sosyalizmin iktidarı

ile materyalist Tiyatro akımı de
neysel ve topluma dönük özellikle
ri ile takip ettiler(Mayakovski, 
Mayerhold. Wakhtangov). Yeni 
Dünya bile tiyatroya yeni değildi 
ve bütün bu coğrafyalarda yaşayan 
insanlar içten ve tabandan meyda
na gelen, gelişen ve değişen talep
leriyle bu gelişmelerin içinde doğ
rudan yer alıyorlardı. Ve hemen 
hemen bütün dünyada tiyatro top
lumsal bir dil, muhatabı kitle olan 
bir kurum ve sanat dalı idi. Her ye
ni tavır, tarz ve kuram iyi ya da kö
tü bir akis buluyordu.Işte tam da bu 
özellikleriyle başarılı olan akımlar 
hem evrensel bir izlekte yer alıyor 
ve hem de kendi halklarınıfı ta
bandan gelen talepleriyle şekille
nerek yerellik özelliğini de bu yö
nüyle muhafaza ediyordu. Dünya 
tiyatrosunun, hikayesi böyle oku
nurken Türk tiyatrosunun hikayesi 
ise tersten ve ikinci sınıf bir taklit
le okunuyordu.

Bu dönemde Milliyetimize yer
leşen batı tandanslı ulusallık kav
ramı gibi zoraki yönlendirmeyle 
giydirilen bir şalvarın üstünde du
ran fötr şapka gibi bir kostümdür 
Türk Tiyatrosu. Diğer toplumsal 
dönüşüm aygıtları gibi önce siyasi 
sonra sosyal ve en son estetik kay
gılar taşıyan bir araçtır. Dünyada 
tiyatro kendine özgü kendi top
lumsal, tarihsel ve felsefi ve teknik 
temelleri üzerine yükselen bir gös
teri sanatı olma özelliğine sahip 
iken suallerimizi yineleyelim. Tür- 
kiye tiyatronun neresinde duru- 
yor? Hangi toplumsal, tarihsel ve 
felsefi temeller üzerine kurulmuş
tur? "Yerli tiyatro" ne demektir ya 
da bundan bahsetmek mümkün 
müdür? Bu son paragrafa gelinceye 
kadar yaptığımız iş bu istifhamı 
dillendirebilmekti. Bir kez daha 
soruyoruz; T ürk tiyatrosundan söz 
etmek mümkün müdür? m
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T ürk kavminin sözlü kültür 
geleneğine mensubiyeti bazı 
düşünürler tarafından sıkça 

tekrarlanır. Sahiden günümüzde şu 
bilişim/iletişim çağında bile toplu
mun çoğunluğunun durumunu yan
sıtan göstergeler genlere işlemiş söz- 
lü kültür alışkanlıklarına işaret edi-

cak eğitim ve öğretimin yaygınlaş
ması sonucunda bu ayrımın anlamı 
yavaş yavaş yitmektedir. Artık res
mi eğitim sisteminin şekillendirme
diği, yönlendirmediği, manyetik ala
nına çekmediği kişi sayısında büyük 
düşüş yaşanıyor. Fertlerin buna di- 
renme imkan ve hürriyetleri dolaylı-

şından beri içler acısıydı. Sarayın 
kozmopolit İslâm anlayışı samimi
yetten uzaktı. Ne gariptir ki yüzlerce 
yıllık imparatorluk tecrübesi esna
sında yetişmemiş miktarda münev
ver çok yüksek bir perdeden kendi 
toplumlarını yazı ve sözleriyle topa 
tutuyorlardı. Bu gelişmeyi batı ay
dınlanmasının etkisine bağlayanlar, 
emperyalist propagandanın sonucu 
sayanlar vardı. Devlet de böyle söy
lüyordu.

Söylediklerinde küçümsenmeye
cek çelişkiler yakalamamız mümkün 
olsa bile toplumun topyekun yazılı 
kültürle tanışmasını sağlayan da ka
naatimce o dönemin düşünürleri idi. 
Onları klasik Osmanlı medreseleri
nin yetiştirdiğini varsayabilir miyiz?

yor. Birçok üyesinin toplumunu as
ker bir topluluk olarak vasıflandırdı
ğını bunu bir iftihar vesilesi saydığı
nı da düşünürsek iddianın gerçeklik 
payı sanki biraz daha artar. Asker bir 
topluluğun yazılı metinlerden ziyade 
sözlü direktifler ve neredeyse kut
sanmış hiyerarşilere ihtiyacı vardır. 
Şüphe, delil, bilgi yerine ilgiler ve 
dikkatler emir komuta zincirine çev
rilidir. Askerlerin okuma, yazma ve 
düşünmeyle meşgul edilmesi onların 
disiplinini bozabilir. Osmanlı ordu
sundaki askerlerin sanat veya zena- 
atla ilgilenmesini devletin büyük bir 
cürüm saydığına dair vakıalardan 
bahsedilir. Sürekli fetihten fetihe 
koşup duran bir topluluk için bu tu
tumun anlaşılabilir, izah edilebilir 
tarafları bulunduğunu düşünebiliriz. 
Ama bu sıkı ve su sızdırmaz marka
jın o toplumun çocukları olan bu- 
günkilere aksettirdiği olumsuzlukları 
da görmezden gelmemeliyiz.

Mektepli ve alaylı ayrımı anlaşı
lıyor ki bize geçmişteki askeri termi
nolojiden miras kalmıştır. Yakın za
manlara kadar bu ayrımın nitelediği 
kişi ve gruplara bolca raslanırdı. An

dolaysız kimi metodlarla resmen kı
sıtlanmaktadır.

Ülkenin en ücra köşesine bile 
uzanan devlet eli oradaki her ferdi 
resmi ideolojisi yönünde bir biçimde 
aşılıyor. Okullar ve kitle iletişim 
araçları elbirlilc devletin sözkonusu 
niyetini gerçekleştirme çabası sarfe- 
diyor.

Tamamen imkansız olmasa bile 
resmi ideolojiden bağımsız, sınama 
yanılma yöntemiyle yetişen, çekir
dekten gelen, alaylı üslup ve espri 
sahibi düşüncenin/düşünürlerin ha
yatiyetini sürdürmesi epeyce zorlaş
mıştır.

İslâm dünyası asırlar süren fikri 
uyuşukluğunun farkına vardığı sıra
larda Hilafet buna bağlı olarak da 
Osmanlı saltanatı ciddi bir sarsıntı 
yaşıyordu. Dönemin münevverleri 
İslâm dünyasının ana kaynağından 
koptuğunu söylüyorlardı. Bu sebep
ten bir düşünce krizi yaşandığı, siya
sal ve sosyal anlamda uyanış, diriliş 
ve silkinişin zarureti vurgulanıyor
du. Hilafet merkezi çöküntü halin
deydi. Medreseler kendini yenileye- 
memişti. Tekkelerin hali zaten ba

Sanmıyorum. Bu İslâm alemindeki 
umumi uyanış/diriliş rüzgarının bir 
sonucu olsa gerekti. Üstelik resmi 
Osmanlı sistemine artık onlar da cid
di muhaliftiler. İlk Cumhuriyet mec
lisindeki simalar hatırlanırsa yeter.

Kimisi medrese formasyonu alsa 
bile o formasyona muhalefeti nede
niyle ben o düşünürleri biraz da ye
tiştikleri dönemin gereği “zamanın 
çocuğu” görüyor ve “alaylı” olarak 
değerlendiriyorum.

Bu noktaya yeniden döneceğim 
ama şimdi M. Said Çekmegil’den 
sözetmenin tam sırası. Benim dü
şünce hayatımın baş mimarlarından 
ve gerçekten alaylı mütefekkirlerin 
kanatimce son üstadlanndan birisi
dir Çekmegil. Bu yazıyı kaleme al
mamın onun yoğun bakımda yattığı 
günlere denk düşmesi bana büyük 
acı verse de ödevimi yapmak zorun
dayım. Ben resmi mekteplerde ker
hen okumuş cebren okutulmuş biri
siyim. Düşünüyorum da diyorum ki 
eğer onunla Allah beni karşılaştır
mamış olsaydı bugiinki kanaatlerime 
acaba böyle kolaylıkla erişebilir miy
dim? Hiç şüphesiz Allah’ın izniyle

Um ran •Aralık »2002 93



PORTRE

din olarak kendime yine İslâm’ı se
çerdim. Hangi aklım üzerimde olur
sa olsun amentü'mü vahy’in kıla
vuzluğunda edinir, imanımın temel 
direklerini Kur’an-ı Kerim’in sahife- 
leri arasında arardım. Fıkhımın ilke
lerini vahy’in mushaf bölümünden 
devşirirdim. Önderimiz Resul-ü Ek
rem’in temiz sireti ve yaşayan sün
netinin izini takip etmeye bakardım.

Peki kültür dünyamızda bana bu 
konuda rehberlik edebilecek mek
tepli önderler bulabilecek miydim? 
Yahut beni zikrettiğim istikamete 
kılavuzlayacak net, berrak eserler 
mevcut muydu?

Benim muhitimde sorunumu çö
zecek başka kimse yoktu. OsmanlI
nın yıkılış döneminde topluca var
lıklarını hissettiren Urvet-ül Vtiska 
cereyanının izleyicisi alaylı alimler 
birdenbire sanki yok olmuşlardı. 
Sesleri işitiliyor gibiydi ama kendile
ri yoktu. Sanki geç çıkıp erken kay
bolmuşlardı. Evet 23 devrimleri bir 
hafıza sıfırlaması yapmıştı. Tek parti 
döneminin yerli olan her nefes ve 
nesneyi maruz bıraktığı ceberrut 
baskı mı onların neslini tüketmişti 
bilinmez. Tam da benim yetiştiğim 
yıllarda ortalıkta yalnız Necip Fazıl 
adı dolanıp duruyordu. Onun da 
içerde mi dışarda mı yaşadığı belli 
değildi. Bir çıkıp bir kayboluyordu. 
Kelle koltukta sadece Allah deyip 
duran ama bunun içini hiçbir vakit

dolduramayan modern bir dervişti 
sanki. Derviş ama hem suya hem sa
buna dokunan cinsinden. Mektepli 
bir vizyonu vardı. Öğretmiyor, duy
gulandırıyordu. İşte tam o sırada 
alaydan biri olan Çekmegil’i tanı
dım.

Eğer kendimi mekteplileri izle
meye adasaydım herhalde büyük ha
yal kırıklıkları yaşardım. Zihnim il
tibas yahut ikilemlerle allak bullak 
olurdu. Akidevi tenakuzlarıyla daha 
kendi itminanını tamamlamamış bir 
yığın kanaat önderi belki beni de şa
şırtacaktı. Ve eğer mekteplerin ya
hut mekteplilerin kitaplarından kal
karak bir yol arayışına başlasaydım 
korkarım ki yürüyüşüm uzun yıllar 
vuslatsız bir hasret yürüyüşüne dö
nülecekti.

Eğer Cemaleddin Afgani’yi tanı- 
masaydım, onu izleyen Arap müel
lifleri ile yerli mütefekkirleri okuma- 
saydım babamın kütüphanesinden 
bana miras kalmış klasik kitaplarla 
yetinecektim. İkinci sınıf edebiyat 
metni konumundaki Mızraklı İlmi
hal, Ahmediye, Muhammediye ve 
Kara Davut akidemi nerelere savu- 
rurdu kimbilir? Ya o yığınla uydurma 
menkibeyi Allah’a ve resullerine 
hamleden tasavvufi ilkel kitaplar? El 
İbriz’ler, Dört Halifeler, Gümüşha- 
nevi’ler v.s... Tahavi Şerhi yerine 
Abduh’un Tevhid’ini tercih ettim. 
Ezbere bildiğim Süleyman Çelebi

Mevlid’i yerine de Akifin Safa- 
hat’ını koydum. Açıkçası Safahat’ı 
okuyunca hem bozgunumuzun se
beplerini anlıyor hem de uyanışımı
zın ayak seslerini işitiyordum. Bütün 
bu yönlendirilmelerim Malatya Fi
kir Kulübü’nde olmuştu.

Bugünleri kastetmiyorum, özel
likle benim yetiştiğim yıllarda İs
lâm’ı katışıksız, hanif ve tevhidî yo
rumuyla yaşayan ve sunan -ferdilik- 
leri bir yana bırakırsak- en azından 
benim muhitimde yalnızca Malatya 
ekolü vardı.

Malatya ekolü statükoya, resmî 
sünnî söyleme ve geleneğe ters dü
şen ve en önemlisi asla mektepli bir 
görüntü aızetmeyen bir kimliğe sa
hipti. Ne klasik mollalık taslıyor ne 
de modernist okumuş üsluba sahipti, 
ikisi de bu oluşumun çok uzağınday
dı. Bu ekolün besin ve esin kaynak
larında Malatya’nın Osmanlmın yı
kılış dönemindeki ünlüleri Keşşaf 
Hoca, Topal Hoca, Ali Şeydi Sanih 
Hoca ve müftü İsmail Hatip Erzen 
Hoca’nın mührü vardır. Vardır ama 
ekolün mimarı hiç şüphesiz ilk mek
tep mezunu ve mesleğinde çok usta 
olan terzi M. Said Çekmegil’dir.

Malatya’daki aktivitenin önderi 
saydığım ilim adamları halkın gele
neksel din anlayışına ve alışkanlık
larına çok ciddi eleştiriler getirmiş 
insanlardır. Bunun pratiğini de biz
zat yaşamışlardır. İnsanları uyuştu
rup yalnız kendi karizmasına bağla
yan kanaat önderleri gibi davranma
mışlardır. Tepki çekeceklerini bile 
bile Hak ve hakikati söyleyip yaşa
maktan geri durmamışlardır. Bu 
isimlerden birisi zaten Çekmegil’in 
babasıdır. Diğer ikisi ise yine onun 
yakın akrabalarıdır. Sonuncusu ise 
bizim çocukluğumuzda bile şehirde 
ağırlığı hissedilen müftü efendidir ki 
Çekmegil onunla uzun mesailer ya
şamış, ilmi, fikri alışverişlerde bu
lunmuştur. Müftü İsmail Hatip Er
zen otoritesi ve uygulamalarıyla dö
nemin Malatya’sında ciddi emeği
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bulunan bir ilim adamıdır. Vahyi 
temelden sapmış itikatları ve bid’at 
karışmış ibadetleri tashih için bizzat 
kolları sıvamıştır. Halkın yanlış bil
diklerini düzeltmek maksadıyla bü- 
yük camilerde sıkça halkın arasına 
karışmış, imamete bizzat geçmiş ve 
doğru uygulamayı sergileyerek örnek 
olmaya çalışmıştır. Dedikodu ve 
tepkilere de hiç aldırmamıştır.

Malatya ekolü diye adlandırılan 
oluşumun tohumu öyle sanıyorum ki 
İsmail Hatip Erzen’le beraber M. Sa- 
id Çekmegil’in babası ve iki akraba
sının benzer çabaları ve katkılarıyla 
ekilmiştir. İşte Çekmegil’i yetiştiren 
muhit.

Malatya ekolünün yani özüyle 
ÇekmegiPin geleneksel İslâmi olu
şumlarda görülmedik, alışılmadık bir 
yöntemi vardı. Referansı yakın ta
rihlere değil çok eskilere, en eskilere

söylüyordu. Kimlik olarak İslâm top- 
lumuna mensubiyetin her zaman 
sahih veya tahkiki bir imanı gerekli 
kılmadığını uzun yıllar boyunca göz
lemlemişti. Evet iman edenleri iman 
etmeye davet eden Kur’an âyeti var
dı ama müslümanlar bu âyetin mu
hatabı olarak kendilerini görmüyor
lardı. Bu daveti üzerlerine almıyor
lardı. Toplum o âyetin İslâm dışı un
surları kapsadığını sanarak uykusunu 
sürdürüyordu.

Konuyu “akü imanın müteradifi
dir’’ veya “aklı olmayanın dini yoktur” 
gibi hikmetlerle bitiştirip düşününce 
imanın bir tefekkür/tezekkür eylemi 
olması gerektiğini söylüyordu. Bu
nun da bir şuurlarıma hadisesi, basi
ret çıkışı anlamı taşıdığını iyi bili
yordu. Birçok kimsenin sırf akide 
konularındaki cehl’inden ötürü 
mü’minlik iddialarının “kendini

katıldığı Malatya Kültür Derne- 
ği’nden mülhem Malatya Fikir Ku- 
lıibü’nün kurulmasına öncülük etti. 
Fikir işletmesini başaramayan/bece
remeyenlerin ilme ulaşmaları mu
haldi. Öyleyse ilkin entelektüel zi
hin sahibi olmalıydık. Doğru düşün
menin metodları öğrenilmeliydi. 
Prensiplere sadık kalma hasleti edi- 
nilmeliydi. Konuşma ve düşünme 
yetisi geliştirilmeliydi. Beğenmediği 
düşünceleri dinleme sabrı-taham- 
mülü kolaylaştırılmalıydı. Makul 
tenkid kaabiliyeti ve ikazlarla en ha
yırlı yolu seçebilme feraseti sağlan
malıydı. Haklı tenkidleri kabul ah
lakına ve teşekkür adabına da uyul
malıydı. Bir zihin disiplini yaratıla
rak diyalektiğe kaabiliyetli olanlar 
seçilmeliydi. Zaruri olmayan husus
larda hemen bir neticeye varmak 
aceleciliğinden korunarak araştırma

dayanıyordu. İslâm aleminde asırlar
dır unutulmuş, topluca uygulanma
yan belki yalnızca cılız ve kıstırılmış 
ferdi çıkışlara hapsedilmiş bir yön
temdi bu.

Nasıl işliyordu bu yöntem? Me
sela başka İslâmi çevreler işe, muhit
lerine inanç aşılamak ve ibadet eği
timi vermekle başlıyorlardı. Çok ke
re muhitlerini peşin peşin mü’min 
saydıklarından (değilmi ki toplu
mun mensubiyeti İslâm’dı) o 
mü’minleri haramlardan sakındır
mak ve ibadetleri nafileleriyle bir
likte bir tertip içinde yoğunlaştırma
ya davet ediyorlardı..

Malatya ekolü tam tersi bir tu
tum içerisindeydi. İnandığını söyle
yen insana imanı üzerinde düşünüp 
düşünmediğini kontrol etsin diye di
yalektik manevralar yapıyordu. 
Mevcut inanışın rasgele bir bağlan
ma mı yoksa sahici bir iman mı ol
duğunu kişi bir otokontrol ile bizzat 
kendisi anlayacaktı. Çekmegil’in es
ki bir İslâm toplumu olan ülkedeki 
dini yapıya dair tesbitleri hayli fark
lıydı. O, İslâm’ın içtimai bir vakıa, 
imanın ise ferdi bir hadise olduğunu

imanlı sanma”nın ötesine geçmediği
ni gözlüyordu.

Sonuçta ortaya İslâm alemindeki 
ciddi tefekkür/tezekkür noksanlığı 
çıkıyordu. Öyle ki birçok çevre iman 
hadisesini bir tefekkür, teakkul, te
zekkür fiili olarak bile algılamıyordu. 
İman onlara göre dogmatik bir eylem 
anlamı taşıyordu sanki. Hiç düşün
meden adeta gözü kapalı kabullen
mek şeklinde uygulanıyordu.

Artık problemin düşünce (siz- 
lik)de olduğu tesbit edilmişti. Ken
disinin de bir vakitler sohbetlerine

şevki kamçılanmalıydı. İşte bu pren
sipler Fikir Kulübünün Gaye ve 
Maksat maddeleri.

M. Said Çekmegil, babası, Keşşaf 
Hoca ve Topal Hoca’dan ilk nosyo
nu almıştı. Ama bu çok fazla güncel 
değildi ve bir dinamizm de arzetmi- 
yordu henüz. O yıllarda Türkiye’de
ki İslâmî fikriyatı dillendiren tek 
isim Ustad Necip Fazıl Büyük Doğu 
Cemiyeti’ni kurmak istiyordu. Elbet 
Çekmegil’i yanında bulmuştu. Ana
dolu’da da şubeler açılacaktı. Çek
megil kurucu üye sıfatıyla Malatya
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şubesi için de ilk akla gelen isim ol
du. Son derece coşkulu şiirler yazı
yordu. Ama onun ilk gençlik yılla
rındaki coşkusu da serapa iman coş
kusu idi. Ki Necip FazıPın bir dönem 
gözdeleri arasında yer alması da bu 
yüzden değil miydi? Büyük Doğu 
mecmuasında şiirler, yazılar yazdı. 
Dönemin diğer İslâmî dergilerinde 
de genç Çekmegil’in denemeleri ya

yınlanıyordu. Çok kısa zamanda ta
nındı, çok sevildi, takdirler topladı. 
Belli başlı müslüman otoriteler onu 
taltif ettiler. Abdurrahim Zapsu, 
Tayyip Olciç, Ali Fuat Başgil, Ah- 
rned Davudoğlu, Ali Nihat Tarlan, 
Eşref Edip bunlardan bazılarıdır.

Eserleri peşpeşe yayınlandıkça il
tifatlar yerini küskünlüklere, gözardı 
edişlere bırakıyordu. Çünkü İslâm 
anlayışları giderek farklılaşıyordu. Bir 
terzinin kaleminden çıkan, edebi ba
kımdan çok özenli gözükmese de alı
şılmışa, bildik olana yani geleneğe 
yönelik hayli isabetli eleştiriler ve 
açılımlar yapan bu eserler kimi ekâbir 
çevreleri artık cidden rahatsız etmeye 
başlamıştı. Sorguluyor, tahkike çağı
rıyor, iddiaları delile davet ediyordu. 
Din adına uluorta konuşmayı nice
den beri adet edinmiş bir toplumda 
bu ses hayli yadırgatıcı gelmişti.

Eserlerine doğru dürüst bir eleş
tiri yöneltilemezken maalesef cahili 
tutumlarla kimi yaftalamalara maruz 
bırakılıyordu.

Büyük Doğu Cemiyeti artık geri
lerde kalmıştı. Necip Fazıl’ın tercih 
ettiği İslâm anlayışı illetliydi. Çek- 
megil kendini hiçbir zaman planlan
mamış, programlanmamış ama tabi
atıyla gelişmiş bir ekolün başında 
buluyordu. Kendi iddiası değildi bu. 
Onu tanıyanların sözgelimi sonra
dan kanaatini değiştirse de Sezai Ka- 
rakoç’un tesbitleriyle onun terziha
nesi tam bir akademi idi.

M. Said Çekmegil’in önderliğin
de ve türlü fedakarlıklarla terzihane
sinin bu iş için tahsis ettiği bir oda
sında Malatya Fikir Kulübü haftada

bir iki gün faaliyet gösteriyordu. Yu
karıda maksat ve gayesini saydığım 
prensiplere riayet ederek o çerçeve
den hiç sapmaksızın yıllarca faaliyet 
gösterdi. Kulüp siyaseten resmen ka
patıldıktan sonra bile evlerdeki ziya
retlerde yine aynı prensipler dahi
linde sohbetler sürüyordu. Sohbetle
rin en önemli Özelliği sohbete katı
lan herkesin konuşma mecburiyeti 
idi. Ortaya sürpriz olarak sürülen ko
nu hakkında hiçbir fikri olmayan 
kimsenin de “bu konuda söyleyecek 
birşeyim yok" deme zorunluluğu var
dı. Ayrıca Çekmegil dahil herkes 
aynı süre dahilinde konuşuyordu. 
Kimse yaşından ve bilgisinden ötürü 
imtiyazlı değildi. O ömrü boyunca 
otuzüç esere imza atmıştı. Ama 
O’nun asıl görünmeyen eseri Malat
ya Fikir Kulübü’ndeki resmi akade
milere taş çıkartan müthiş hürriyet
çi entelektüel faaliyetleridir. Her 
yönüyle sivil ve her yönüyle alaylı 
bu etkinlikler sonradan Türkiye sat
hına yayılacak nice düşünce adamı
nı yetiştirmiş nice fikir hareketini 
ateşlemiştir. Gerçi onun eserlerini 
bu faaliyetlerden, görüşmelerden, 
tartışmalardan, düşünce üretimle
rinden süzülmüş, burada damıtılmış 
olanın bir muhassalası da saymak 
mümkün. Çünkü Fikir Kulübünün o 
kritikçi o kıyasıya tenkitçi eda ve üs
lubu aynıyle eserlerinde yansımıştır.

Fikir Kulübü’ndeki sözlü sohbet 
seansları Türk kavminin kültür gele
neğine, alışkanlıklarına dayanıyor 
muydu acaba? Sanmıyorum. Evet bu 
da bir sözlü iletişimdi. İlhamını 
muhtemelen Resul-ü Ekrem’in saha
beleriyle yaptığı o kritikçi sohbetler
den alıyordu. Değilmi ki Resulullah 
bir söz söylediğinde eğer o söz ilahi 
vahy değilse sahabelerden her biri 
resulün o sözüne karşılık farklı kana
atlerini ortaya atıyor ve tartışarak 
ağırlıklı görüşü uygulamaya koyu
yorlardı. Bir farkla ki Fikir Kulübü 
hiçbir konuda son sözü söylemiyor
du. Kalplerde kalan istifhamlar ilme

yani kitaba havale ediliyor, ertesi za
manlarda kitabi anlamda çözmek 
üzere herkes oturumdan istifhamları 
ile birlikte ayrılıyordu. Bu tarz çalış
manın asıl önemi zaten sözlü kültür 
geleneğine mensup bu kavmin ço
cuklarına belki bu yolla vahye doğ
ru, kitaba doğru bir yönlendirme 
mümkün olur düşüncesinde yatıyor
du. Çekmegil’in bu alandaki sözlü 
çabası birebir münasebetlerindeki 
elektrikli etkileşim bence yazılı eser
lerinden çok daha şiddetli ama çok 
daha deruni ve değerli idi.

Fikir Kıılübü’ndeki düşünme me
todu ilhamını bir de tarihte rey eko
lü namıyle anılan Ebu Hanife’den 
alıyordu. Rivayete göre Ebu Hanife 
kendisine getirilen bir problemi ön
ce öğrencilerine yansıtırmış. Tek 
tek her birisinin kanaatini dinler ar
kasından da kendi kanaatini söyler
miş. Böylece çeşitli kanaatlerin te
merküzünden en doğru anlayışı bul
maya çalışırmış. Zaten bu sebepten 
rey ekolü adını almış olan Ebu Ha- 
nife metodu Malatya Fikir Külü- 
bii’niin temel çalışma disipliniydi.

Süreç esnasında birçok yadırga
malara ve yaftalamalara uğramıştır 
dedik. Ama sürekli kendini sahih 
kaynağa göre tashih etme bilinci 
Çekmegil’in aktivitesini dipdiri bir 
biçimde bugünlere taşımıştır. Bu
günlerde artık düşünerek inanan, bi
linçle ibadet eden hanif/muvahhid 
mü’minlerle yani öteki kardeşleriyle 
akrabalığı hamd ve şükr vesilesidir.

M. Said Çekmegil’in buna bağlı 
olarak Malatya ekolünün temel has
sasiyeti din ile diyaneti, İslâm ile 
müslümanı, ilahi olanla beşeri olanı 
birbirine karıştırmamakta toplan
maktadır. Çünkü zaman içinde, 
uzun tarihler boyunca oluşan İslâmî 
kültür ister istemez türlü nedenlerle 
ana referansından sapma eğilimi 
göstermiştir. Bu tabii bir gelişmedir. 
Tabiidir ama buna göz yumulacak 
olursa sapma açısının derecesinin 
yükselmesinden korkulur. Tecdid
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edilmesi, tashih edilmesi zaruridir. 
Dönem dönem bu yapılmıştır, yine 
yapılmalıdır.

Çekmegil’in birçok eserini “anla
yışımız” genel başlığı altında toplayı
şı bile bir vakitler tenkid konusu ya
pılmıştı. Bazı gelişmemiş insânlar 
maalesef bu ifadedeki tevazuyu kav
rayamamışlardı. Çekmegil ömrü bo
yunca "hoca, üstad, ilim adamı” gibi 
sıfatları şiddetle ve ısrarla reddetmiş
tir. Onun çok yakınında bulundu
ğum için bu ısrarındaki samimiyetin 
de şahidiyim. Her zaman “ben talebe
yim” demeyi tercih etti, üstelik bun
dan müthiş de keyif aldı. Samimi ga
rip bir talebeydi o. Ne zaman yeni 
bir dergi veya kitabı ondan önce 
okuduğumu sandıysam sürekli yanıl
mıştım. Olaydan, yazılanlardan ben
den önce haberdardı. Yani benden 
ve çevresindeki diğer gençlerden da- 
ha çalışkan daha hamarat bir tale
beydi. İşte o talebe çalışmalarını yüz
lerce kaynağa dayandırsa, hepsinin 
mehazını bir bir saysa bile yine de 
beşeri unutma, yanılma payını hesap 
dışı edebileceklerin bulunacağını 
düşünerek eserinin daha kapağında 
okuyucuyu ikaz ediyordu. Bu kitap
ta sayılıp dökülenlerin sonuçta bir 
beşerin anlayış ve kavrayışını yansı
tacağını peşin peşin ilan ediyordu. 
Tabii bu üslup son dönem İslâmî 
çevrelerin çok alışık oldukları bir tu
tum değildi. “Şeyhine niçin diyenin if
lah olmayacağı”m  savunan çevrelerde 
yadırganması çok da anormal sayıl
mazdı. Zira bu eserler hiç durmaksı
zın “niçin” diye soruyordu, herkese 
soruyordu. Namı hüccete çıkmışlara, 
kutupların kutubu sayılan mütekeb- 
birlere, zamanın bedii lakabı takılan
lara bile sorular soruyordu.

Ekolün bir başka hassasiyet alanı 
ise indîlikten ilmîliğe yükselme yö
nündedir.' Bunun yolu ise delilsiz, 
burhansız konuşmamak, en azından 
din adına konuşurken, yazarken bu 
konuda alabildiğine dikkatli davran
maktan geçiyor. Ayrıca kavramların

tariflerini başka kültür ve dinlerden 
değil, bizzat vahyî terminolojiden 
alma hassasiyetini sayabiliriz. İkaz 
ve hüsn-ü zan müesseselerinin yeni
den canlandırılması da ihmal edil
meyecekti.

M. Said Çekmegil’in eserlerine 
bir nazar atfedecek olursak: birkaçı
nı sayarak başlayalım; İman Anlayı
şımız, İnsanoğlu Kendini Arıyor, 
Milliyet Anlayışımız, İnsanlık Anla
yışımız, Ahlak Anlayışımız, Münev
ver Anlayışımız, İktisat Anlayışımız, 
Siyaset Anlayışımız, İbadet Anlayı
şımız, Sünnet-i Sen’iyye, Diyalektik 
Anlayışımız, Tedkiklerde Metod ve 
Tenkid, İnsanın Yolu İslâm, Vahye 
Göre Büyük Zulüm...

O eserlerinde olabildiğince, gücü 
nisbetinde derinlemesine tedkikat 
yapıyordu. Toplumun sözlü kültür 
geleneğine bağlı alışkanlıkları elbet 
sürüyordu. Birçoklarınca din, müftü 
dedelerinden, vaaz komşularından 
işittiklerinden edinilmiş bilgilerden 
ibaretti. Oysa Çekmegil’in bulguları 
yazılı kültüre yaslanıyordu. O delil 
veriyor sözlü kültürle çatışıyordu. 
Büyük zıtlıklar doğuyordu bazan. 
Bazan peygamber hadisi diye mabet 
kürsülerinde bangır bangır bağınla- 
rak öğretilen mesela İstanbul fethiy
le alakalı sözün, çok sonraları pey
gambere yakıştırılmış mevzu bir söz 
olduğu kanıtlanıyordu. Çok büyük 
bir zat’tan nakledilen çok meşhur 
bir sözün. Mesela darbı mesel haline 
gelmiş bir ifadenin ise vahy’e aykırı
lığı hatırlatılıyordu. Halkın itibarını 
kazanmış kimi insanların ve kimi 
eserlerin aslında bu itibarı hak et
medikleri belgelerle gösteriliyordu. 
Elbet bu tutum vaktiyle ona yönel
tilmiş sempatilerin azalmasına, ke
silmesine sebep oluyordu. Söyledik
lerine karşı çıkılmıyor ama ondan 
özellikle uzak durularak güya bir çe
şit cezalandırılıyordu. Heyhat ki ha
kikat değişmiyordu.

Çekmegil hep Malatya’da yaşadı. 
Muhalifleri açısından bu olumluydu.

Eserlerini basmıyorlar, dağıtmıyor ve 
satmıyorlardı. Büyük şehirlere ve da
ğıtım ağına hakimdiler. Buna çok 
fazla aldırmayan yazar eserlerini za
ten kendi imkanlarıyla kendi yayıne
vi logosu altında yayınlıyordu. Ticari 
bir maksadı olmadığı için de öğrenci
lere, bütçesi dar olan memurlara üc
retsiz hediye ediyordu. İstanbul’un 
baskıcı otoritesine hiç boyun eğmedi.

Bütün bu sayısız zorluklara rağ
men eserleri yine de elden ele dolaş
tı, okundu, etkisini sürdürdü.

Sünnet karşıtı diye suçlanması 
sahih sünneti arama çabasına yönel
tilmiş bir kılçıktan başka bir şey de
ğildi. Zira Sünnet-i Sen’iyye adlı bu 
konuda çok değerli bir eseri vardır. 
Akademisyenlerin halkın gazabın
dan korkarak girmek istemedikleri 
bu netameli konuda çok erken za
manlarda bu ciddi çalışmayı yapmış
tı. Sonraki zamanlarda bu konudsT 
değerli çalışmalar yapan akademis
yenler maalesef hakşinas davranma
mış bu eseri literatür arasında say
mamışlardı. Bir terzinin bu konuda 
kendilerinden önce kalem oynatma
sından belki de utanmışlardı.

M. Said Çekmegil’in çabaların
daki samimiyetin, fedakarlığın, isa
betliliğin yakın tanıklarından biri sı
fatıyla yazılı kültür hayatımızdaki 
yaygınlığının hak ettiğinden çok ek
sik olduğunu düşünüyorum. Elbet 
bunda Malatya’da yaşama ısrarının 
rolü de vardır. Ama olmuş bitmiş bir 
çaba ve onun ürünü eserler orta
dadır. İnşaallah zaman içinde insan
lar önyargıları aşaralc onun eserlerin
den yeni nesillerin yararlanmasını 
da sağlarlar. Kimbilir zorla da olsa 
mektep formasyonu almış biri kişi ol
mama rağmen diplomalarımı - yır
tarak sivil hayata özenişim belki ona 
imrendiğim içindi. İmrenilecek bir 
hayat yaşadığını gözlemlemiştim. 
Rabbim ona ve bize şifa versin. 
Duam Rabbimin mu minleri cen
nette sevdikleriyle buluşturması 
yönündedir. Vesselam. ■
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BİR MUVAHHİD, BİR MÜNEKKİD, 
BİR MUHAKKİK 

M. SAİD ÇEKMEGİL

ABDULLAH YiLDIZ

Öliim de bir gün ölecek •
O gün gelecek 
O  gün
Ölümün öldüğü gün 
Müminler sevinecek 
Münkire hicran düşecek

Said Çekm egil

Meğer İstanbul’dan Adana’ya gi
den  en kısa yol Malatya’dan geçer
miş! Size tuhaf gelse de, geçen ay, 
memleketim olan Adana’ya gidişi
min en kısa yolu Malatya’dan geç
ti. Bir süredir ağır hasta olan Said 
Ağabeyimizin yoğun bakımdan 
çıktığını ve kendisiyle görüşülüp 
konuşulacak düzeyde iyileştiğini 
öğrenince “önce Malatya, sonra 
Adana” diyerek seyahat planımı 
değiştirdim.

Bir hafta öncesinden kütüpha
nemdeki Said Ç ekm egil imzalı bü
tün kitapları indirdim: Kur’ân’a 
Muhatab Olmak, İman Anlayışı
mız, İyi Niyet Anlayışımız, İktisat 
Anlayışımız, Vahye Göre Büyük 
Zulüm, İslâm’ın Gerçeği, Düşün
celer Düşledim vd... Anlayışımız 
serisinin bir bölümünü 1965’lerde 
Adana İmam-Hatip Lisesi’nde 
iken alıp okumuştum; o yıllarda 
edinebildiğimiz beş-on İslâmi ki
taptan birkaçı idi bunlar. Kitapla
rın ilk sayfasına “A. Yıldız, 2-A sı
nıfı, No: 15” yazdıktan sonra, altı
na acemi imzalarımızı kondurmak 
âdettendi...

1995 Sultanahmet Kitap Fu
arında Namaz Bir Tevhid Eylemi 
isimli kitabımı imzalarken bir an

da Said Ağabey’i karşımda görün
ce ziyadesiyle heyecanlandığımı, 
imzalı kitabımı kendilerine takdim 
ederken de hayli sıkılıp terlediğimi 
hatırlıyorum: Koskoca Said Çek
megil Ağabey’di karşımdaki; ki
taplarıyla, yazılarıyla İslâmi bilgi 
dağarcığımızı ilmek ilmek doku
yan güzel insanlardan biri... Çan
tasından çıkardığı bir kitabını im
zalayıp bana uzatarak mukabelede 
bulunmuştu: “Muhterem Abdullah 
Yıldız Beg’e teşekkürlerimle...

17.2.1995” (Ümran’a gönder
diği her yazının üstünde de o kibar 
ifadeler vardır: muhterem, aziz, 
beg...) Oysa teşekkür bizlere dü
şerdi; kendisine şükran borcu olan 
bizdik...

TK 0736 sayılı Malatya uçağı saat 
19.15’de büyük bir gürültüyle ha
valandığında, bir süre pencereden 
İstanbul’un ışıltılı güzelliğini sey
rediyor; sonra da, bekleme salo
nunda Said Ağabey’le başladığım 
hayali görüşmeye kaldığım yerden 
devam ediyorum: Ayakları üzerine 
basamadığına göre yatağında yatı
yor olmalıydı... Acaba beni hatır
layabilecek miydi? Birkaç gün ön
ce evine telefon etmiştim; kendi
leriyle birkaç cümle de olsa konu- 
şabilmiştik: Yaklaşık üç yıl süreyle 
yazılarını yayımladığımız Ümran’ı 
ve kendimi tanıttığımda “hatırlar 
gibiyim. . . ” demişti tereddüt dolu 
bir ses tonuyla. Yakınlarının ifade
sine göre ciddi bir şuur kaybı ve 
kısmi felç sözkonusuydu. Hafıza

kaybı yaşayan insanlara özgü rutin 
cevaplarından Ü m ran ’ı da beni de 
tanıyamadığını anlamıştım. Rah
metli babam da ömrünün son iki 
yılında aynı duruma düşmüştü; do
layısıyla kendisiyle sağlıklı bir rö
portaj gerçekleştiremeyeceğimi bi
liyordum. Ama olsundu; kısa süre 
de olsa Said Ağabey’in mütebes- 
sim çehresini görmek, resmini çe
kip sesini kayda almak, vefalı dost
larından, tilmizlerinden selamlar, 
sevgiler, dualar götürmek de bir 
fırsattı.

Islamol konutlarının sokak kapı
sından girip uzun koridorunu lcate- 
derken ve merdiven basamaklarını 
heyecanla tırmanırken -telefonla 
randevu almama rağmen- “acaba 
gecenin bu saatinde kendilerini 
rahatsız etmiş olur muyum?” endi
şemi yenemediğimi itiraf etmeli
yim...

Nihayet, bana refakat eden Ba
bacan dostumdan da aldığım cesa
retle kapı zilini çalıyor ve içeri bu
yur ediliyoruz. Yarı oturur vaziyet
te yatağında uzanmakta olan o gü
zel insan ayakları üzerine doğrul
mak istercesine bize yöneliyor; ref- 
leksif nezaketi ve kibarlığıyla te
bessüm ederek selamımızı alıyor, 
‘hoş geldiniz’ diyor ve yanına otur
tuyor. “Nasılsınız?” sorumuza 
hamdle, şükürle, tevekkülle cevap 
veriyor. Torunlarına izzet ii ikrâm 
için talimatlar yağdırıyor...

* * *

Torunu Nabi Bey’e, sohbetimizin 
Said Ağabey’i rahatsız edip etme
yeceğini tekrar soruyorum. Hafıza
nın toparlanması için bu tür soh
betlerin faydalı olduğunu söylüyor. 
Rahmetli pederimle yaşadığım 
tecrübeden hareketle, Said Ağa
bey’e ömrünün ilk yıllarına ait 
olayları hatırlatarak söze başlıyo
rum. Önce askerlik yıllarına uzanı
yorum; ‘üçbuçuk yıl askerlik yaptı
ğını’ söylüyor. Demek ki diyorum, 
1940-1950’leri hatırlayabilecek ve
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o yıllara ilişkin birşeyler konuşabi
leceğiz. Kitaplarını, yazılarını, rö
portajlarını yeni gözden geçirdi
ğim için, “şöyle mi olmuştu; böyle 
mi olmuştu?” türünden ayrıntılı 
sorular yöneltiyor ve kendilerine 
doğrulatmaya çalışıyorum:

1950’de Necip FazıPla birlikte 
Büyük Doğu Cemiyeti’ni nasıl 
kurduklarını soruyor; bazı isimleri 
ve olayları anımsatmaya çalışıyo
rum. Necip Fazıl dışındaki isimleri 
hatırlamakta güçlük çekiyor: Ce
miyetin kurucularından Haluk 
Nurbaki, Ziya Uygur, Ömer Kara
gül ve diğerlerini, sonradan cemi
yete girmelerini sağladıkları Ab- 
durrahim Zapsu’yu, Cevat Rıfat 
Atilhan’ı hatırlatıyorum: “Evet”, 
“doğrudur”, “mümkündür” gibi 
klişe ifadeler dökülüyor ağzından.

Yazı ve şiirlerinin yayımlandığı

İlk şiir kitabı Limon Ağa- 
cım’dan söz açıyor, şiir merakının 
nereden geldiğini soruyorum. Ba-

Kaıakoç, M. Şevket Eygi... Hep
sinden hüsnü zanla söz ediyor...

Ve hurafelerden, batıldan uzak
dergileri, gaz eLe lerrsıra lam a ya gay- bası Mehmet Selim Bey’m Sanih sâKÜTlslami anlayışının genel çiz-
ret ediyorum: Büyük Doğu, Sebî- 
lürreşat, Ehli Sünnet, Serdengeçti, 
Toprak, Tohum, Ufuk, Kriter, 
Oku, Bugün, Yeni İstiklal, Babıali- 
de Sabah, Türk Edebiyatı, Vahdet, 
Haksöz, Ümran... Onaylarcasına 
kafasını sallıyor ve yine klişe ifade
leri tekrarlıyor. Büyük Doğu Neşri
yatı bünyesinde Biz Bize adıyla bir 
ünite kurduklarını ilave ediyor o
ara..

Dile kolay; yaklaşık 60 yıl bo
yunca hiç durmadan yazmak: 28 
adet fikir ve 5 adet de şiir kitabı... 
Seksen küsur yaşma ve hastalığına 
aldırmadan son nefesine kadar 
yazmayı arzuladığını belirtiyor: 
“ iyileştiğimde size yazı göndere
ceğim inşaallah” diyor. Hayli 
duygulanıyoruz; ‘inşaallah’ diye 
mukabele ediyor, dualarımızın 
kendileriyle olduğunu söylüyoruz. 
Sevgili Nabi, Malatya’da münteşir 
Nida dergisini uzatıyor bize; Said 
Ağabey’in rahatsızlanmadan önce
ki son yazısının yer aldığı Ekim sa
yısını... Yazının başlığı şiirsel bir 
harmoni taşıyor: Ehli Kitâh, Ehli 
Şitâb.

Bey miistearıyla yazdığı Divan’mı 
hatırlatıyor, kırık-dökük cümleler
le... Terzilik mesleği de ondan mi
ras kalmış kendisine; medreseli hu
kukçu M. Selim Bey’den. Bir ara 
espri yapmayı deniyorum: Kumaş
larla haşır-neşir bir fikir adamı ol
ması ile insanın, sözün ve düşünce
nin kalitesi ve ölçüsünü yakalama
sı arasında bir ilişki olup olmadığı
nı soruyorum: Gülümseyerek “ola
bilir, mümkündür” diyor yine.

Sahih İslami anlayışın sadece 
Malatya’ya değil bütün Türkiye’ye 
yayılmasına merkezlik eden o ünlü 
terzi dükkanına getiriyorum sö
zü... Kimler gelip geçmemiş ki Sa- 
id Ağabey’in rahle-i tedrisinden? 
Kimler uğramamış ki o dergâha? 
Turgut Özal başta olmak üzere 
Özal ailesi, Alparslan Tiirkeş, Os
man Yüksel Serdengeçti, Hüseyin 
Üzmez sadece birkaçı... Kendisi 
de İstanbul’a uğradığında İslami 
camianın önde gelenleriyle görü
şüp tanışmayı, görüş alışverişinde 
bulunmayı ihmal etmemiş: Eşref 
Edip, Said Nursi, Nurettin Topçu, 
H.Hilmi Işık, Muzaffer Ozak, Sezai

gilerini kitaplarından da hareketle 
birlikte tesbite çalışıyoruz: İnsan
ların doğrudan A llah’la yani 
Kur’ân’la muhatab olması için ça
ba saıfeden, yegane ölçümüzün va
hiy olduğunu, bütün fikri çabaları
mızın Kıır’ân’a refere edilmesi ge
rektiğini, O ’nu tedkilc ederek tak
litten kurtulmanın ve tahkiki bir 
imana ulaşmanın mümkün olabi
leceğini savunan Said Ağabey, 
“tenkid ibadettir” ilkesini şiar 
edindi ve tevhid inancına zulüm 
katanları kararlı ama halım ve se- 
lîm bir üslupla hep eleştirdi, sorgu
ladı. Delilsiz, mehazsız, kaynaksız 
konuşmadı, yazmadı; “dava delil 
ile izz t̂ kazanır” dedi. ‘Müsliima- 
mm’ diye herkese değer verdi; pa
gan düşünce ve anlayışlara set çekr 
ti; insanları hakka ve hayra yön
lendirdi.

Allah’a çağıran, salih amel
ler işleyen ve ‘ben müslümanlar- 
danım’ diyenden daha güzel sözlü 
kim var? (41/33)

Said Ağabey, acil şifalar için 
dualarınızı bekliyor. m
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İ ZL E Nİ M

İRA N  M EKTU BU  

AGACERİ HADİSESİ

ÍC LA L C A N D A N

İ ran’da kutsal dini kavramlara 
ve kurumlara hakaret ettiği, 
bu nedenle dindar halkın his

siyatını da hedef aldığı gibi gerek
çelerle idamla yargılanmasıyla is
mi dünya gündemine taşman Ha
şini Agaceri, ülkedeki siyasi termi
nolojiye göre ‘sol’ çizgide sayılan 
Sazman-ı Mücahidin-i İnkilabı İs
lami (İslam Devrimi Mücahitleri 
Kurumu) isimli, çok fazla sayıda 
bulunmamakla birlikte mensupları 
entellektüel seviyelerinin yüksek
liğiyle tanınan, mazisi devrim ön
cesine de .uzayan bir kurumun ön
de gelenlerinden biri olarak tanı
nıyor. Bu kurum mensupları daha 
önce de muhafazakarların tepkisi
ni çeken uç konuşmalarıyla gün
deme geldiler. Ancak İran’da dev
rimden sonra Agaceri gibi devrime 
bağlı olduğu halde yaptığı ‘aşırı 
eleştirel’ konuşma bu denli tepki 
gören başka bir örnek yok.

Seçtiği konu başlığına bakılın
ca, Müderris Eğitim Fakültesi’nde 
tarih hocası olan Agaceri, Ekim 
ayı sonlarında Hemedan’da Öğret
menler Derneği’nde “Şeriati ve 
Protestanlık” üzerine yaptığı ko
nuşmanın bu denli tepki çekeceği
ni tahmin ediyordu belki de. Bu 
konuşmasında Agaceri, Şeriati’nin 
görüşlerinden yola çıkarak İs
lam’da bir ruhban sınıfı olmadığı,

ancak bir sınıf teşkil etmeleri söz 
konusu olmayan İslam alimlerinin 
bulunduğunu dile getirmişti. “Fa
kat şu dönemde İran’da böyle bir 
oluşuma gidilmiş, bir ‘papa’ yara
tılmış ve bu papanın çevresinde 
bir güç kurumu meydana getirilmiş 
bulunmaktadır.” Agaceri işte bu 
ifadesiyle aslında İran Anayasasın
da yeri bulunan Velayet-i Fakih 
kurumunu şimdiye değin hiç yapıl
madığı kadar açık ve sert bir dille 
eleştirirken, aynı zamanda bazı ge
lenekçi mollaların dini konuları 
daha ziyade tarihsel olarak ileri 
sürdüklerini, meselelerin çözümü 
için yenilik getirmediklerini ve bu 
nedenle verdikleri hükümlerin ço
ğunun artık müzelik ve çağdışı ol
duğunu da ifade ederek, Kum 
hovze-i İlmiyesinin çok büyük nü
fuza sahip ayetullahlarına da çat
maktaydı. İslam’da başta ayetul- 
lah-ı uzma olmak üzere ayetullah, 
hüccetülislam ve benzeri rütbele
rin olmadığını söyleyerek, devletin 
bu ünvan ve kurumlan resmileş
tirmesini eleştiriyordu.

Konuşmada en çok tepki çeken 
başlıklardan biri de nikah törenle
rinde uzun duaların ve hutbeni 
okunması geleneği oldu. Agace- 
ri’ye göre bu tür geleneklerin fazla
sıyla abartılması, dinin aşırı ku
rumsallaşmasıyla bağlantılıdır. Di

nin aşırı kurumsallaşırken ‘kato- 
lilcleştiğine’ ilişkin kanaatine ör
nekler vermeyi sürdürürken, böyle 
bir yapılanmanın kitlelerin dinle 
ilişkisini olumsuz yönde etkilediği
ni, bu bakımdan mevcut dini yapı
lanma içinde bir protestanlaşma 
hareketinin gerekli olduğunu söy
lemekteydi. Bu sözleri ise Agace- 
ri’nin ‘Şia’nın Martin Luther’ı ol
mak istiyor’ şeklinde tepki görme
sine neden oldu.

Agaceri’nin konuşması sırasın
da sözlerine tepkiler yükselerek ka
rışıklık çıkınca, programı düzenle
yenler onu konuşma yaptığı me
kandan kaçırdılar. Bu konuşmayı 
takiben Hemedan’da çeşitli göste
riler oldu ve daha sonra birçok cu
ma imamı yanında bazı gelenekçi 
ayetullahlar, Agaceri aleyhine ka
muoyu oluşturdular. Bu arada bir
çok ilerici ve aydın şahsiyet de He- 
medan konuşmasını eleştirdiler. 
Cumhurbaşkanı Hatemi, İslam 
Devrimi Mücahitleri Kurumu’nun 
sözcüsü Muhsin Armin ve sol ka
natta sayılan, hali hazırda düşünce 
suçlusu olarak tutuklu bulunan ga
zeteci Abbas Abdi gibi isimler 
Agaceri’nin sözlerinin çok abartılı 
ve bazılarının da yanlış olduğunu 
ifade ettiler. Abbas Abdi, mollala
ra ilişkin meseleleri İslam alimleri
nin kendilerinin eleştirerek çözü
me kavuşturmaları gerektiğini söy
ledi. Ayetullah Nuri Hamedani, 
‘Ağaceri’nin Selman Rüştü’den da
ha beter olduğunu’ ileri sürdü. Ha
temi ise, yapılan konuşmada va
him hatalar bulunmakla birlikte 
teorik ve akidevi konular bağla
mında bu kadar kolayca idam hük
mü verilemeyeceği, özellikle böyle 
şerefli bir geçmişi olan bir kimse
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söz konusuyken icra 
edilmesi imkansız ve 
zaten icra edilemeye- 
cek olan bu hükmün en 
kısa zamanda düzeltile
ceğinden şüphe etme- 
diği şeklinde bir açıkla- 
ma yaptı. İslam Devri
mi Mücahitleri Kuru- 
mu’nun sözcüsü Muh
sin Armin ise Agaceri 
ile ilgili hükmün,
İmam Humeyni’nin 
evlatlarına karşı kapalı 
kapılar arkasında dü
zenlenmiş, orta çağa 
has bir komplo olduğu
nu söyledi. İran millet 
meclisi başkanı Ay e- 
tullah Kerrubi, Agaceri 
yanlış, ölçüsüz ve varar- 
sız sözler sarfetmiş olsa 
bile bir din adamı ola
rak bu hükmü utanç 
verici bulduğu şeklinde 
bir açıklama yaptı.

Bunların yanında 
‘yenilikçi’ ulemadan oluşan Mec- 
mue-i Ruhayin-u Mubarız’m beya
natında da sözkonusu hüküm şu şe
kilde değerlendiriliyor: “Ameri
ka’nın başını çektiği egemen dünya 
sisteminin İslamiyet’le savaşmayı 
■gündeminin birinci maddesi olarak 
belirlediği ve bu bakımdan bütün 
gücüyle dünya kamuoyuna İslam’ın 
bir savaş ve şiddet dini olduğu, 
Müslümanların da terör ve yıkıcılı
ğı savundukları görüşünü benim
setmeye çalıştığı bir dönemde, ne 
dini kaynaklarla uyuşan ne de hu
kuk kurallarıyla bağdaşan böyle bir 
hükmün ileri sürülmesi, İslam’ın ve 
İslam devriminin düşmanlarına 
malzeme sağlamaktan öte bir an
lam ifade etmemektedir. Bir müslü- 
manın irtidatı ve tekfiriyle ilgili 
hüküm vermek, kişisel düşünceler

le bu hükmü yargı seviyesine taşı
mak, o kadar kolay bir konu değil
dir.”

Kısacası Agaceri’niıı Hemedan 
konuşmasına biçilen ‘idam hük- 
mü’ne bütün siyasi görüşler itiraz 
etti denilebilir. Sosyolog Abdülke- 
rim Suruş’a göre, Agaceri hadise
sinde üç türlü tepki gösterildi: İlki 
her türlü idama ve her şekilde kar
şı olan ve idamın çözüm değil, ye
ni sorunlara kaynak teşkil ettiğine 
inananların tepkisi, ikinci olarak 
idam cezasını düşünce ve akide 
için değil de ancak çok korkunç 
suçlar için kabul edilebilir bulan
ların görüşü, üçüncü olarak ise Şe
riata göre Peygambere hakaret 
edenlerin idamı hakettiği ama bu 
hadisede böyle bir suç işlenmediği 
için idam cezasının icrasının kabul 
edilemeyeceği görüşü... Bu durum

da sözkonusu hükmün 
hiç bir şekilde kamu
oyu tarafından benim- 
senmediği ve bu du
rumda fıkıhta var olan 
en küçük bir tereddüt
te dahi idam hükmü
nün lağvedilmesi ge
rektiğine dair maruf 
hüküm de göz önünde 
bulundurulunca, Aga
ceri hakkındaki bu 
hükmün uygulanması
nın mümkün olmadığı 
ortaya çıkmaktadır. 
(Hayat-ı Nov gazetesi, 
23 Aban 1381)

Bir bakıma bu hadi
se İran’da geleneksel 
yargı anlayışı ile mo- 
dernize edilmeye çalışı
lan yargı kurumunun 
çatışmasını yansıtıyor. 
Agaceri İran’da yargı, 
suç, ceza... gibi olgu ve 
kurumların tartışılma
sına yol açtı. Avukatı, 

hali hazırda Hamedan’da hapiste 
bulunan müvekkilinin sözlerinin 
çok da yeni şeyler olmadığını, bu 
görüşlerin genellikle Ali Şeriati’ye 
ait olduğunu ifade etti. Ayrıca, 
müvekkilinin, bir salonda yaptığı 
konuşmanın çeşitli amaçlarla sap
tırılarak basında yer alması nede
niyle, bütün müslümanlardan, 
dindarlardan ve ulemadan özür di
lediğini de belirtti. Agaceri ise 
hakkında verilen -henüz kesinlik 
kazanmamış- idam hükmünü şöyle 
değerlendiriyor: Bu hükmü veren
ler doğru hüküm verdiklerine ina
nıyorlarsa, bunu icra etsinler, eğer 
hüküm yanlış bulunuyorsa, Yargı 
Organı kendi içinden nasıl olup da 
böyle bir hükmün verilebildiği so
rusuna cevap aramaıdır. ■
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Y A N S I MA L A R

İTTİHATÇILARIN HATALARI

ER TU Ğ R U L BAYRAM OĞLU

G eçen sayılarda başladığı
mız İttihatçıların gaflet
leri konusuna aktaracağı

mız iki anekdotla şimdilik son ve
riyoruz. Önce İttihatçı hatalara 
son bir örnek:

İttihatçılar büyük bir gafletle 
Abdulhamid düşmanı diye Şerif 
hüseyini İstanbul’dan alarak Mek
ke Şerifi atamışlardı. Aynı ittihat
çılar Abdulhamid’in yıllardır ya
nında tuttuğu Suriyeli Rufai şeyhi 
Ebu'l Hûda’yı aşağılayarak Suri- 
yeye gönderirler ve resmi kaynak
lar bu kişiden işe yaramaz bir kişi 
olarak bahseder. Oysa Hugh Poul- 
ton "Silindir Şapka-Bozkurt ve 
Hilal" isimli kitabında Ebul Hu
da'yı şöyle anlatıyor. "II.Abdulha
mid. Arap halklarına yönelmek 
için arap şeyhi Ebu'l Huda'yı ön
cü bir devlet ideoloğu olarak kul
landı. Ebu'l Hûda İstanbul’a da
nışman olarak getirildi ve 1880 ile 
1908 yılları arasında müslümanla- 
rın halifeyi izleme yükümlülüğünü 
vurgulayan 212 kitap ve broşür 
üretti... (Şerif) Mardin bu. siyase
ti, Ebu'l Hûda’nın memleketi olan 
ve mensup olduğu rufai tarikatını 
yaydığı Suriye’de oluşum halinde
ki ulusçuluğun engellenmesi bakı
mından başarılı bulur. Suriyeli hı- 
rıstiyanların savundukları arap 
ulusçuluğu, Suriyeli müslüman 
araplar arasında o dönemde pek 
tutulmuyordu."

Peki Osmanlı’ya ihanet eden 
Arap liderleri, kendi halklarına 
karşı samimi olmuşlar ve onların 
haklarını aramışlar mıdır?. Buyrun 
İsrail’in kuruluş günlerine döne
lim. Filistin’de İngiliz mandasının 
sona erip İsrail’in kuruluşu ve ta
nınması üzerine arap devletleri
nin kuvvetleri 15 Mayıs 1948’de 
İsrail çetelerine karşı hücuma geç
tiler. Ürdün, Mısır, Irak, Suriye, 
Lübnan, Suudi Arabistan kuvvet
leri kendilerine hedef olarak İsra
il'in başkenti ilan edilen Telaviv'i 
seçtiler. Devletlerinin sayısının 
çokluğu sizi yanıltmasın bu savaş
ta arap devletlerinin orduları 
22.000 askerden daha azken İsrail 
ordusu 65.000 askere sahipti. As
lında Ürdün Kralı Şerif Hüseyin'in 
oğlu Abdullah bu savaşa gönülsüz 
katılıyordu. Onun düşüncesi İsra
il'in işgal ettiği topraklar dışında 
kalan Filistin topraklarını Ürdün'e 
katmaktı. Ancak bu düşüncesini 
İsrail'e kabul ettiremeyince ittifa
ka katılmak zorunda kaldı. Ürdün 
ordusu bir kaç gün içinde Kudüs 
önlerine geldi. Arap ordularının 
komutanı Abdülkadir'in şehade- 
tinden sonra Filistin kuvvetleri
nin yönetimini ele alan Fevzi el- 
Kavukçu (Eski bir osmanlı subayı
dır) yönetimindeki kuvvetlerle 
Lübnan ve Irak kuvvetleri birlikte 
hareket ederek Hayfa limanını ele 
geçirdiler ve Kudüs'e doğru ilerle

meye başladılar. Mısır kuvvetleri 
Yahudilerden 27 yerleşim bölgesi
ni alarak Kudüs'e yaklaştılar. Mısır 
kuvvetleri içinde en büyük feda
karlığı İhvan-ı Miislimin'in oluş
turduğu gönüllü birlikler yapmak
tadır. Denizden de Telaviv bom
balanır.

Ancak Arap liderleri bu konu
da çok da istekli değillerdi. Şerif 
Hüseyin'in oğlu Irak kralı Abdülil- 
lah ve öbür oğlu Abdullah kendi
lerine bu makamları bağışlayan 
İngiltere'yi çok da kırmak istemi
yorlardı.

Bu arada Arap kuvvetleri Ku
düs'e girdi ve sokak savaşları baş
ladı. Eski Kudüs olarak bilinen ke
sim ele geçirildi. İsrail yok olmak 
üzere idi. Onları kurtaracak tek 
imkan ateşkes idi ve bunun için 
BM, Amerika, İngiltere araya gir
diler. İngiltere silah ambargosu uy
gulamaya başladı. Telaviv düşmek 
üzere iken Arap liderler ateşkesi, 
cephedeki komutanların tüm mu
halefetine rağmen imzaladılar. Bu 
olay halkı sokaklara dökmüş ve li
derlerine olan güvenlerine önemli 
bir darbe indirmiştir. Ki daha son
ra Ürdün Kralı, Lübnan ve Mısır 
başbakanları suikastlarla öldürül
müşlerdir. Siyonizm ve Türkiye 
kitabında Yaşar Kutluay "1948 yı
lı baharında Arap orduları birbir
lerine kavuşup sonuca ulaşacakla
rı sırada, kuvvetlerin hiçbir sebep 
yokken hep birden ricata başla
malarını bazı çevreler o zamanki 
Mısır Kralı Faruk, Irak Kralı Naibi 
Abdülillah ve Ürdün Kralı Abdul
lah'ın Siyonist teşkilat tarafından 
satın alınmış olmalarına bağlarlar" 
demektedir. Aynı iddialar 3 Fran
sız tarafından yazılan Kudüs Ey 
Kudüs kitabında da vardır.
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İTTİHATÇILARIN HATALARI / BAYRAMOĞLU

Biliyor musunuz?

- Avrupa’da hesap işlerinin normal 
bir şekilde yapılabilmesi ancak, 
Arap rakamlarının Avrupa’ya gir
mesi ile oldu. O zamana kadar bil
hassa XIV. asra kadar, bu gün bize 
en kolay görünen hesap işlerinin 
içinden, Avrupalılar çıkamıyorlar- 
dı. Müslümanların hesap ve rakam
ları Avmpa’ya girdikten sonra Av- 
rupalılar Roma rakamlarından kur
tularak kolay hesap yapmasını öğ
rendiler. Avrupa ta XVI. asrın so
nuna doğru, soldan sağa doğru yap
tıkları toplama ve çıkarmayı terk 
ederek müslümanlardan öğrendik
leri ve bu gün kullanılan sağdan so
la doğru toplama ve çıkarma yaptı
lar...

--------A-vi'upa-da-ilk-defa-XVIİI.-asır^-

A.Gide

Tanrım, gene sana geliyorum; 
çünkü öyle sanıyorum ki, seni 
tanımanın dışında ne varsa 
hepsi boştur, manasızdır. Nur
lu yollarında bana rehber ol. 
Dolambaçlı yollarından git
tim ve sahte varlıklarla zen
ginleştiğimi zannettim.Tan- 
rım acı bana; tek gerçek varlık 
senin verdiğin varlıktır. Zen
gin olmak isterken fakir düş
tüm. Bütün didinmelerden 
sonra kendimi en fakir bul

dum...Tanrım, eskiden olduğu 
gibi beni ışıklı yollarına götür. 

Başkalarını inandığını göre

rek, ciddi sandığım ve arka
sından koştuğum geçici ve 

manasız şeyler yüzünden ger

çek varlıkları kaybettim. Tan
rım beni kötülüklerden koru. 

Ruhum tekrar övünebilsin; 
ruhum bayağılaşmak üzere idi, 

o geçmiş günlerin savaşı, du

alarım boşa gitmiş olmasın...

Sokrat’m Üçlü Filtre Testi

- Bir gün, bir tanıdık büyük 
filozof Sokrat’a rasladı ve dedi-

- “öyleyse” diye devam etti 
Solcrat “onun hakkında bana

idT~uarkadaşınla“ilgili ne duy- 
duğumu biliyormusun?”

- “bir dakika bekle” diye ce
vap verdi Sokrat. “bana birşey 
söylemeden evvel senin küçük 
bir testten geçmeni istiyorum. 
Buna üçlü filtre testi deniyor.”

- “üçlü filtrel”
- “doğru” diye devam etti 

Sokrat. “benimle arkadaşım 
hakkında konuşmaya başlama
dan önce bir süre durup ne söy
leyeceğini filitre etmek, iyi bir 
fikir olabilir”

“birinci filtre, gerçek filtre
si bana söyleyeceğin şeyin tam 
anlamıyla gerçek olduğundan 
emin misin?”

- “hayır” dedi adam, “aslın
da bunu sadece duydum ve...”

- “tamam” dedi Sokrat “öy
leyse sen bunun gerçek olup 
olmadığını bilmiyorsun” “şim
di ikinci filtreyi deneyelim iyi
lik filtresini,arkadaşım hak
kında bana söylemek üzere ol
duğun şey iyi bir şey mi”

- “hayır tam tersi”

icöttrİTİr“şey söylemek istiyor^- 
sun ve bunun doğru olup ol- 
madığmdanh emin değilsin. 
Fakat yinede testi geçebilirsin, 
çünkü geriye bir filtre daha 
kaldı... işe yararlılık filtresi, 
bana arkadaşım hakkında söy
leyeceğin şey benim işime ya
rar mı?”

- “hayır gerçekten değil”
- “iyi” diye tamamladı Sok

rat. “Eğer bana söyleyeceğin 
şey doğru değilse, iyi değilse ve 
işe yarar, faydalı değilse bana 
niye söyleyesin ki?”

Bu Sokrat’uı iyi bir filozof 
olmasının ve büyük itibar, say
gı görmesinin sebebiydi.

Yakın ve sevgili her hangi 
bir arkadaşınız hakkında başı
boş ve dedikodu anlamında 
konuşmalı duyduğunuz her se
fer, bu üç filtre testini kullan
manız, hem diğer insanlar hak
kında yanıltılmamanıza, hem 
de iyi düşünebilme gücünüzü 
korumanıza faydalı olacaktır.

da fizik deneyleri ile ilgilenen ve 
mercekler üzerine düşünmeye başla
yan, Roger Bacon’un hocası Gros- 
teste’dir. Bu bilgin, bu düşüncesi 
için İbn Heysem (965- 1039)’in Ki- 
tep el-Menazir adlı meşhur eserini 
kaynak olarak almıştır.

- Galile (1564-1642)’nin ışık ve 
sesin hızlarını ölçmek istemesinden 
asırlar önce, İbn Sina (Olm. 1037) 
ışığın hızının sonsuz olamayacağını 
söylerken, Binini (Olm. 1051 )’cie, 
ışığın hızının sesin hızından çok 
fazla olduğunu ispatlıyordu.

- Fosiller ve dağların teşekkülü 
hakkında ilk nazariyeyi XV. asırda 
Leonardo da Vinci’nin (1452-1519) 
ileri sürdüğü Avrupa’nın iddiaların
dan biridir. Halbuki Vinci’den beş 
asır evvel yine meşhur İbn Sina, fo
sillerin nasıl teşekkül ettiğini açık
lamıştı. Bu açıklamasını El- 
Fenn’ül'Hamis Min Tabiiyyat ad
lı eserinde belirtti.

- Ebu Cafer Horasani (Ölm.960) 
daha onuncu asırda Kuzey ve Güney 
Kutbunun varlığını bildiriyordu.
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E T K İ N L İ K

ADANA’DA “KUR’AN GÜNLERİ” 
COŞKUSU

KAMİL İŞIK

dana’da çeşitli sivil kuruluş
ların temsilcilerinden oluşan 
“Kur’an Gönüllülerinin 

Ramazan vesilesiyle organize ettiği 
“Kur’ân günleri” oldukça canlı ve 
verimli geçti. Programı organize 
edenler şu ana kadar hediyeleşme 
yöntemiyle 5000 adet Elmalılı Ham- 
di Yazır’ın Kur’ân Meali’ni dağıttılar. 
Program çerçevesinde gerçekleştiri
len konferanslar serisinin ilk ayağı 
yaklaşık 1000 kişilik bir katılımla, 
Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro 
Salonu’nda 17 Aralık Pazar günü ya
pıldı. Programın konuğu Ümran der
gisi sahibi, Namaz Bir Tevhid Eylemi 
ve Kur’ân’ı Anlamak Farzdır kitapla
rının yazarı Abdullah Yıldız idi. Yıl- 
dız’m “Kur’an ve Namazla Diriliş” 
başlıklı konferansına, Kur’ân-ı Kerîm 
okunmasıyla başlandı. Konferans ge
nel hatlarıyla 3 ana bölümden oluştu.

İlk bölümde, içinde bulunmuş

olduğumuz Ramazan ayının önemi
ni ve. bu ayda inzal buyurulan 
Kur’ân’la dirilmenin zaruretini vur
gulayan Abdullah Yıldız Ramazan’ı 
“kuruyan toprakların güz yağmur
larıyla buluşması”na benzetti: Bu 
ayda bir rahmet gibi üzerimize yağan 
Kur’ân ayetleriyle gönüllerimizi 
arındırmak gerektiğini söyledi.

İkinci bölümde ise Kur’an’m 
okunması ve anlaşılmasının farz ol
duğu vurgulandı. Dağların ve taşla
rın kabul etmediği emaneti üstlenen 
insanoğlunun, bu sorumluluktan 
ahirette hesaba çekileceği ve bunun 
için de Kur’ân’ı anlaması ve yaşama
sı gerektiği hatırlatıldı.

Üçüncü ve son bölümde; 
Kur’an’da geçtiği üzere, “namazın 
ikâmesi” yani dosdoğru kılınması 
ifadesi açıklandı. Namazın, mümin 
kişiliğin inşasındaki belirleyici rolü 
üzerinde duran Yıldız, bu ibadetin

hem bireysel hem de toplumsal an
lamda fahşâ ve münkere karşı bir 
kalkan olduğunu vurguladı.

Bir toplumun kendi özünde 
olanı değiştirmedikçe Allah’ın o 
toplumu değiştirmeyeceği gerçeğini 
hatırlatan Abdullah Yıldız Kur’an 
ve namazla nefsimizde, kimliğimizde 
ve kişiliğimizde bir inkılap gerçek
leştirmedikçe gerçek kurtuluşun 
mümkün olmayacağını söyledi.

Şuayb Peygamber’in namazına 
özel bir atıfta bulunan Yıldız, Şuayb 
Aleyhisselam’m namazla nefsinde 
gerçekleştirdiği inkılabı çevresine ve 
halka da yayma çabasına Medyen ve 
Eyke halkının nasıl direndiğini an
lattı.

Peygamber Efendimizin ve asha
bının kıldığı namaza ve ettikleri du
alara ilişkin örneklemeler de veren 
A. Yıldız’m konferansı, yöneltilen 
soruların cevaplandırılmasıyla son 
buldu.

Özetle Adana halkına Kur’ân’m 
okunması, anlaşılması ve Kur’ân’la 
yeniden diriliş anlamında önemli 
hatırlatmalarda bulunan Abdullah 
Yıldız hemşehrilerine Ramazan 
ayında doyumsuz bir konferans sun
du.

“Kur’an Günleri” çerçevesinde 
planlanan konferanslar serisinin 
ikinci programı 24 Kasım Pazar gü
nü Bebe Müzikhol’de Vakit Gazete
si başyazarı Abdurrahman Dilipak’m 
“Yeniden İman Etmek” konulu 
konferansıyla gerçekleşiyor.

28 Kasım Perşembe günü ise yi
ne aynı mekanda sanatçı ve yazar 
Engin Noyan, “çağdaş bir model” 
olarak Hz. Peygamber’in kişiliği üze
rine bir konferans verecek ve kitap
larını imzalayacak.

“Kur’ân Günleri” vesilesiyle, 
Ramazan’da vahyin rahmetiyle arı
nan mümin gönüllerin Bayram’ını 
kutluyoruz. ■

ADANA ¿002
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ÜMRAN EK

TARİHE NOT:
18 NİSAN SEÇİMLERİNDE GÜÇ MERKEZLERİ 

VE MHP’Yİ BEKLEYEN TEHLİKELER

Üm ran , 1996-1997 Döneminde “R P ’yi Bekleyen Tehlikeler” başlığı altında yayınladığı dizi 
yazılarla o dönemde iktidar olan M  illi Qörüş Hareketini; 1999’da da (Mayıs, Haziran, Temmuz 

sayılarında) “M H P’yi Bekleyen Tehlikeler” başlığı altında o dönemde iktidar ortağı olan
t------------------------Ulküeü-Hareketi-iiyarmıştı^RP^yi-Bekleyen-TehUkeler^dizLyazısmi-önceki^ayılanmızdalari-______

he not düşmek amacıyla yayınlamıştık. “M H P ’yi Bekleyen Tehlikeler” yazı dizisini ise, 4 
Kasımda tek başına iktidara gelen A K P ’lilerin diklcatine sunuyoruz

G İR İŞ

Türkiye tarihinin son 200 yıllık süreci çalkantılar, 
kargaşa ve bunalımlarla yoğrulmuştur. Toplum, ku
rak toprağın suya hasreti, susamış canlıların suyu öz
lem ve öfke ile arayışı gibi, gerçeği, doğruyu, güzeli ve 
huzuru aramıştır. Eline geçen fırsatları hep bu gaye 
uğruna seferber etmiştir. Halk gereğinden fazla da 
bedel ödemiştir.

Kanıyla suladığı, canı karşılığında koruduğu vatan 
topraklarında hor ve hakir görülmekten, aşağılan
maktan, itilip kakılmaktan kurtulamamıştır. Rah
metli Necip Fazıl’ın deyişi ile "Öz yurdunda garip, öz 
vatanda parya" olmaktan kurtulamamıştır. Milli mü
cadele ile başlayan dönemde yönetimi ele geçiren 
Osmanlı İttihatçı aydın ve yöneticileri “halkçılık il
kesine” rağmen, halkı horlamaktan geri kalmamıştır. 
Hatta halkın direnmesi karşısında halkı "kanunen ve 
cebren" hizaya getirecek yollara başvurmuşlardır. İtti
hatçı “tepeden inmeci”, “baskıcı”, “karalayıcı” gele
nek giderek etkisini göstermiş; sabotaj, muhtıra, cun
ta ve darbeler dönemini başlatmıştır. Terakiperver 
Cumhuriyet Fırkası, Serbest Fırka olayları ile başla

yan süreç ve mantık hiç değişmemiştir.
Tepeden inmecilerin rızası hilafına halk tarafın

dan seçilen herkes İnönü’nün deyişiyle "Cahil oy ço
ğunluğunun temsikileri" olarak hakarete uğramışlardır. 
Kafalarında tahayyül ettikleri ama bu coğrafyada hiç
bir zaman yaşamayan sanal bir halk uğruna, yaşayan 
halkı feda etmişlerdir. Belki de Cumhuriyet tarihi sa
nal halk uğruna, yaşayan halkın yok edilme uğraşı 
olarak özetlenebilir.

Ulusal ve uluslararası yoğun maddi ve manevi 
baskılara muhatap olan bir millet suyu sabırla ve 
inatla aramaktan vazgeçmemiştir. Eline geçen tüm 
fırsatları büyük bir basiretle kullanmıştır. Gösterme
lik, bir mizansen olarak kendisine takdim edilen seç
me ve seçilme hakkını tarihi süreç içerisinde kendi
sinden beklenmedik bir tarzda iyi kullanmıştır.

200 yıllık bir zihinsel kirlenmeye maruz kalan bir 
toplumun seçtiği insanların bu kirlenmeden arınmış 
olması mümkün değildir. “Her toplum layık olduğu yö
netime kavuşur” ilkesi, halkın dip katmanlarında 
meydana gelen arınma sürecine bağlı olarak hep ger
çekleşmiştir. Türkiye’deki siyasi yapıdaki parçalan
mışlığa bu perspektiften bakmakta fayda vardır.

Ümran •A ralık-2002  1



Bütün bu toplumsal çalkantılar, bir değişimin ha
bercisidir. Bütün sorun bu değişimin minimum zarar
la iyiye, güzele, doğruya ve huzura doğru olmasıdır. 
Eğer toplumun ruhi derinliklerinde bir arınma süreci 
başlamışsa, ki öyledir, bu eylem olarak dışa yansıya
cak; içinde yaşanılan koşullan mutlaka, er veya geç 
değiştirecektir. Doğru ile yanlış, hak ile batıl, iyi ile 
kötü, samimi olanla olmayan, inananla inanmayan 
bu mücadele sürecinde ayrılacak, tam bir arınma ola
caktır. Bu ilahi sünnet olarak böyledir:

“Bir toplum, kendinde olanı değiştirinceye kadar 
Allah, ona nimet olarak bağışladığını değiştirici de
ğildir.” (8/ Enfal, 53)

“Gerçekten Allah, kendi nefislerinden olanı de
ğiştirip bozuncaya kadar, bir toplulukta olanı değişti- 
rip-bozmaz” (13/ Rad, 11)

Her seçimden sonra yeni bir seçimi çare olarak 
görenler toplumsal arzuları, istekleri göz önüne alma
dıkça, toplumsal özlemlere cevap verilmedikçe bu 
“hacı yatmaz” oyunu devam edip gidecektir. Toplu
mun önündeki engeller, üzerindeki baskılar kalkma
dıkça bu oyun devamlı sahnelenecektir. Her seçimin 
toplum mühendislerini şoke etmesinin nedeni bu 
gerçeği görememeleridir.

18 Nisan erken seçimi gerekli siyasi istikrarı sağ
lama ve toplumsal barışı gerçekleştirme amacına dö
nüktü. Gerçekte siyasal istikrar ve de toplumsal ba
rış sağlanabilmiş midir? Toplum mühendisleri iste
diklerini elde edebilmişler inidir? Halkın 1995 ve 
1999 seçimlerinde ortaya koyduğu tavrın gerçek an
lamı nedir? Her iki seçimden çıkarılacak sonuçlar ne
lerdir? Bu çalışma bu sorulara cevap arama amacında
dır.

Ulusal ve uluslararası güç merkezleri, halkın ter
cihleri, oy dağılımları, partiler ve Cumhurbaşkanı 
açısından bu seçim ne anlam ifade etmektedir?

Ulusal ve Uluslararası Güç Merkezleri

İletişim ve ulaşım teknolojilerinin baş döndürücü bir 
hızla gelişmesi ile dünya bir köy durumuna dönüş
müştür. Bu dünya köyünün herhangi bir yerinde olan 
veya olabilecek herhangi bir olay köy muhtarı başta 
olmak üzere köy halkını etkilemektedir ve köy halkı
nın ilgi alanındadır.

Soğuk savaşın bitişi ile dünya köyünde ABD artık 
köyün şimdilik tek hakimi, muhtarıdır. Köyün her
hangi bir yerindeki herhangi bir olaya müdahale hak
kı olduğuna inanmaktadır. Bu hakkı olsa da olmasa

da o şimdi kendisini dünyanın patronu olarak gör
mektedir.

Dünyanın en sorunlu bölgesi Ortadoğu’da Ürdiin 
Kralı Hüseyin’in cenazesine başta Clinton olmak 
üzere 4 başkanla iştirak etmesinin bir anlamı ve bir 
mesajı olmalıdır. Kral Hüseyin’i ölümünden bir iki 
hafta önce alelacele ABD’den getirerek kardeşi Veli
aht Prens Hasan’ı azlettirip yerine oğlunu geçirten 
güç ABD’den başkası değildi. ABD cenazeye 4 baş
kanla katılarak Prens Haşan ve taraftarlarına, bölge 
ülkelerine yeni krala verdiği desteği ve bu konudaki 
kararlılığını göstermiş oluyordu.

Gerek Bosna-Hersek’e gerekse Kosova’ya müda
hale, ABD’nin izni olmadan başlatılamamıştır. Ge
rek NATO, gerekse BM’de ABD şimdilik patron ko
numundadır. ABD N A TO ’nun görev alanını soğuk 
savaşın bitişinden sonra genişletmek istemektedir. 
Türkiye, daha genel bir ifade ile 3. Dünya ülkeleri 
açısından N A TO ’nun yeni güvenlik konsepti özel bir 
anlama sahiptir. Bizim gibi ülkelerin bu yeni anlama 
dikkat etmesi gerekir.

Eski N ATO  genel sekreteri Manfred Wörner bu 
konuda “N A TO  Bölge dışında görev üstlenmelidir; aksi 
halde işsiz kalacaktır” ̂  demekle N A TO ’nun Soğuk 
Savaş dışında kalan tüm bölgelerde de görev üstlen
mesi gerektiğini, eğer bunu yapmazsa fonksiyonunu 
yitüerek anlamsız kalacağını, Warşova Paktı gibi da
ğılıp gideceğini ifade etmektedir. Bu açıdan NA
T O ’nun yeni konsepti “Alan Dışı Müdahale”, “Ortak 
Savunma Doktrini” kadar önemlidir.

Bu ifadelerden anlaşılan NATO, soğuk savaş ala
nı olarak kabul edilen Avrupa’da büyük çapta bir ta
arruz riski ile karşı karşıya kalmayacaktır. Bunun ye
rine önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan baş
ka olaylar veya tehditlerle karşı karşıya kalabilecek
tir. 1994 yılında Brüksel’de yapılan NATO zirvesin
de tesbit edilen yeni NATO konseptine göre bu teh
ditler şöyle belirlenmiştir:^

“Etnik çekişmeler, toprak anlaşmazlıkları, din ve 
mezhep çatışmaları, köktendincilik, sabotaj, terö
rizm, uyuşturucu trafiği, kitlesel güç hareketi.”

N A TO ’nun bu yeni konseptinde kriz bölgelerine 
müdahale için “çok uluslu kuvvetlerin” kullanılması 
istenmektedir. Söz konusu zirvede “Birleşik Müşterek 
Görev Kuvvetleri” oluşturulması kararı alınmıştır. 
Gerçekte bu kararla ulusal savunma, uluslararası bir 
örgüt olan N A TO ’ya bir anlamda havale edilmiştir.

N A TO ’nun bu yeni konseptine bakıldığında ge
lecekte Türkiye’nin başının N A TO  ile çok derde gi-
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receği ve ağrıyacağıdır. Bu açıdan Türkiye’deki 
seçimlerin, Dünya Köyünün Muhtarı ve onun kolluk 
kuvveti durumundaki NATO’nun ilgi alanının tam 
odak noktasında olması kaçınılmazdır.

50. Yıl NATO zirvesinde Clinton’un Demirel’e, 
“Umarım Abdullah Ocalan açık ve adil bir biçimde 
yargılanır. Kıbrıs sorununun çözülememesi içimde bir 
yaradır.” demesini bu yeni konsept açısından değer- 
lendirmek gerekir. Clinton dolaylı olarak Demirel’in 
önüne “Kürt Sorunu" ile “Kıbrıs Sorunu”nu koymuş
tur.

Aynı toplantıda Alman Başbakanı Schroder’in 
“AB’nin kapıları Türkiye’ye kapanmamıştır. Ancak 
Türkiye ev ödevini yapmalı ve Kopenhag kriterlerine 
uymalıdır. Kıbrıs meselesi çözülmesi gereken bir me
seledir.” şeklindeki ifadeleri Clinton’ınki ile örtüş- 
mektedir.

Bütün bunları ortaya koymamızdaki amaç, Türki
ye’deki seçimlere dünyadaki güç odaklarının seyirci 
kalmadığı, seçimleri etkileyecek her türlü girişimde

gözden kaçarsa 18 Nisan seçimlerinde ortaya çıkan 
tablo tam olarak değerlendirilemez.

Dolayısıyla Türkiye’deki 18 Nisan seçimleri ulu
sal güç odakları ile uluslararası güç odaklarının Tür
kiye’nin geleceğine dönük hesaplarının bir kesişimi 
olarak şekillendirilmek istenmiştir. Bu iki güç merke
zinin belli konularda uzlaşması ile seçimler şekillen
dirilmek istenmiştir. Böyle bir uzlaşma doğrudan mı 
yoksa dolaylı olarak mı vuku buldu, bunu zaman gös
terecektir. Ancak son 7 ayda Türkiye’de yaşananlar, 
bazı pazarlıkların yapıldığına delalet etmektedir.

FP’yi Sindirme Operasyonu

Her iki güç merkezi de Türkiye’de FP’nin kuvvetlen
mesini istemiyor. ANAP’la DYP’nin, DSP ile 
CHP’nin birleşmesini arzuluyor. DYP lideri Tansu 
Çiller’in tasfiyesi, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere 
devletteki belli güçlerin amacı haline gelmiştir. 28 
Şubat postmodern darbesinin en büyük destekçile
rinden CHP ise istenen performansı gösteremeyince 
kendisinden ümit kesilmiştir. Emekli General Kemal 
Yavuz’un konuşmaları dikkate alınırsa belki de tasfi
ye olması istenmektedir.

7 ay boyunca söylenen ve yazılanlar göz önüne 
alınırsa 18 Nisan seçimlerini etkilemek, hatta şekil
lendirmek için devletin belli mihrakları adeta sefer
ber olmuşlardır.

Cumhurbaşkanı Demirel’in “ortada fol yok yu
murta yokken”, “seçimlerde halkın dini inançlarının is
tismar edileceğine dair” beyanları, hiç yokken tartışma
yı başlatmış ve kamuoyunu germiştir. Demirel yol bo
yu hep gerilim politikası gütmüştür. Hâlâ da bunu ıs
rarla devam ettirmektedir.

Yargıtay Başsavcısı tarafından FP’nin, RP’nin de
vamı olup olmadığı konusundaki beyanları, hatta se
çimlere iki hafta kala DGM Başsavcısı Nuh Mete 
Yüksel’in FP’nin kapatılması istemi ile Yargıtay’a 
başvurması devletin 18 Nisan seçimlerine ne denli 
karıştığının bir göstergesidir. Ayrıca Yargıtay Başsav
cısının HADEP’in seçimlere sokulmayıp kapatılması 
için Anayasa Mahkemesi’ne olan başvurusu; bu baş
vurudaki gerekçeler son derece ürkütücü olmakla be
raber, devletteki belli güçlerin baskısının acı bir gös
tergesi durumundadır. PKK ile HADEP’i özdeş gös
terme hatası hatta gafletine düşülmüştür. % 4.8 oy al
mış, Doğu’da başta Diyarbakır olmak üzere bir çok il
de belediye başkanlığını kazanmış bir partiyi bir terör 

-örgütü-ile-eşdeğei- t-u tma-hatastntn-bedelinin-ne o lâ _ 
cağını gelecek gösterecektir.

Medya aracılığıyla FP’ye dönük olarak açılan dos
yalar, Erbakan ve arkadaşları hakkında başlatılan so
ruşturmalar, her işin arkasında Erbakan’ı gösterme 
çabası hep aynı merkezli operasyonlardır. Ziya Gö- 
kalp’ın bir şiirini okuduğu için 312. maddeden Tay- 
yip Erdoğan’ın mahkum edilmesi bir sindirme, sustur
ma, halkı tedirgin edip yönlendirme stratejisinin ki
lometre taşlarıdır. Halk’ta “nasıl olsa FP’ye iktidar ve
rilmeyecek” şüphesinin uyandırılması için 28 Şubat 
sürecinin devam ettiği imajı devamlı diri tutulmuş
tur.

Siyasi tarihe “küskünler hareketi” olarak geçen 
Türkiye’yi demokratikleştirme hareketinin bizzat G e
nel Kurmay Başkam’nın beyanatları ile engellenmesi 
seçim işine devletin ne denli girdiğinin bir başka gös
tergesidir. Küskünler hareketi biraz sonra ayrıntısına 
gireceğimiz 7-8 ay önceden planlanan ve sahnelenen 
bir senaryoyu bozacak önemli tarihi bir fırsattı. 18 
Nisan seçimleri sonrasında Türkiye’ye getirilmek is
tenen yönetim organizasyonunu bozabilecek bugüne 
kadar çıkarılmayan pek çok kanunu çıkaracak, böyle
likle Türkiye’nin önünü açabilecek olan bu harektin 
DYP ve CHP tarafından desteklenmesi büyük bir 
şanssızlık olmuştur. Güç odaklarının oyunu o aşama
da bozulabilirdi. Eıhakan’m deyişi ile bu oluşuma des
tek vermeyenler “harakiri yapmışlardır.” CHP ve 
DYP için seçim sonuçları da bunu doğrulamaktadır.
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18 Nisan seçimlerinin yazgısı, Eylül-Ekim 1998 ta- 
rihlerinde planlanmış olabilir. 17 Eylül 1998 tarihin
de ABD’nin Türkiye’yi dışlayarak Barzani ve Talaba- 
ni’yi Washinton’da bir araya getirmesi, Kuzey Irak’ta 
Türkiye’ye rağmen bir Kürt Devleti kurma teşebbüsü 
olarak nitelendirilmiş ve değerlendirilmiştir. Aynı ta
rihlerde Türkiye Suriye’ye karşı birden bire sertleş
mekte, Apo’nun Suriye’den çıkarılması istenmekte
dir. “Gerekirse savaşırız” beyanatları verilmektedir.

18 yıldır Suriye’de yaşayan Apo’nun varlığı sanki 
yeni keşfedilmiştir. 18 yıldır estirilen terörde köyler 
yakılıp yıkılırken gösterilmeyen bu tepkinin nedeni 
bir türlü anlaşılamamıştır. Belki de bunun kadar an
laşılamayan bir başka olay da Sakık’ın ilginç bir ope
rasyonla Türkiye’ye teslim edilmesidir. Bu iki olay 
önemli gelişmelerin habercisi durumundaydı. Nite
kim gelişmeler de bunu doğrulamıştır. Binlerce insan 
öldükten, köyler yakılıp yıkılıp boşaldıktan, Do- 
ğu’dan Batıya doğru binlerce insan göç ettikten son
ra Apo’nun Suriye’de olduğu hatırlanıyordu. Bu nok
tada bir gizem vardı.

Suriye Krizi ve Abdullah Ocalan’ın Yakalanması

Ekim 98’de, Barzani ve Talabani’nin ABD’de buluş
masından yaklaşık bir ay sonra Apo, Suriye’den ayrı
lıyordu. DYP, FP muhalefette, CHP destekli 
ANAP+DSP koalisyonu iktidardaydı. Tarhan Er- 
dem’in yaptığı ankete bakıldığında FP % 23.3 ile bi
rinci parti, ANAP % 21.9’la ikinci parti durumunda
dır. Hükümetin büyük ortağının Suriye krizinden ye
terli puanı aldığı anlaşılıyor. Apo’nun Suriye’den çı
karılması ile başlatılan propaganda kampanyası, Tür- 
bank Krizi ile hükümetin düşürülmesine başta Demi
rci olmak üzere Mesut Yılmaz’ı da içeren Korkmaz Yi- 
ğit’in itiraf bandı, ANAP’ı fazla sarsmamıştır. Ancak 
Apo’nun İtalya’da yakalanması ile Türkiye’de başla
tılan ikinci dalga propaganda ve eylem hareketi tek 
bir merkezden yönetilmiş olup toplumun batı düş
manlığına dönük toplumsal şuuraltını harekete geçir
me amacı taşımaktaydı.

18 yıl boyunca binlerce insan ölürken Suriye’yi 
protesto etmeyenler, Suriye konsolosluğu önüne git
meyenler ne olmuştu da, İtalya’dan Apo resmen is
tenmeden uluslararası hukuk ve İtalyan hukuku hiç 
gözönüne alınmadan İtalya’yı günlerce protesto edi
yorlardı. Bunun görünür ve anlaşılabilir bir anlamı 
yoktu. Perde arkası anlamları olabilirdi.

Ocak 1999’da Demirel’in hükümeti kurma göre

vini bütün teamülleri çiğneyerek 4. Partinin genel 
başkanına vermesi de bir tesadüf değildi. Ecevit’in 
daha önceden durup dururken, Cumhurbaşkanlığı se
çimine 18 ay kala “Demirel’in bir dönem daha cumhur
başkanı olmasını” teklif etmesi de bir tesadüf değildi. 
Anlaşılan o ki ulusal ve uluslararası güç merkezleri 
perde arkasında gerekli pazarlıkları yapıp sahnelen
mesi gereken oyunun senaryosunu yazmaya başlamış
lardır. Demirel’in Yalım Erez operasyonu ile Mesut 
Yılmaz ve Tansu Çiller’i tasfiye etme operasyonu tut
mayınca Ecevit bu iki parti başkanınm eliyle başba
kanlık koltuğuna oturtulmuştur. Şubat 1999’da 
Apo’nun Kenya’dan CIA, M OSSAD işbirliği ile 
Türkiye’ye teslim edilmesi üzerinde durulması gere
ken önemli bir konudur. Bir kere Apo Suriye’den 
Mesut Yılmaz zamanında çıkarılmış olmasına karşı
lık, Apo Mesut Yılmaz döneminde Tıirkiyeye teslim 
edilmemiştir. Bu güç merkezlerinin ANAP liderine 
bakışlarının bir ifadesi olarak değerlendirilmelidir. 
ANAP yerine DSP’nin kuvvetlenmesi tercih edil
miştir. 18 Nisan seçimleri böylelikle şekillendirilmek 
istenmiştir. Tarhan Erdem’in araştırmasına göre Şu
bat ayında DSP birinci parti durumuna yükselmiştir. 
Bu aşamada sorulması gereken soru ABD Apo’yu ni
çin ve neyin karşılığında Türkiye’ye getirip teslim et
miştir? Bu sorunun cevabı yakın bir gelecekte bulu
nabilecektir kanaatindeyiz.

Bütün bu operasyonlarla Ekim 1998’de DSP’den 
önde gözüken CHP, Nisan 1999’da % 10 barajın al
tına çekilebilmiştir. Böylelikle örgütü olmayan bir li
derin, Bülent Ecevit’in, Türkiye’de etkin bir konuma 
gelmesine katkıda bulunulmuştur. 7 ay boyunca med
yanın Bülent Ecevit’e açtığı kredi, güç odaklarının 
desteği ile birleşince DSP, Türkiye’nin birinci partisi 
olup çıkmıştır. Merve Kavakçı’nm meclise gelmesine 
Ecevit’in gösterdiği tepki, CHP’nin tabanına verilen 
açık bir mesajdir. Ecevit bundan böyle CHP tabanı
nı kazanarak CHP’yi yok edecek politikalar üretecek
tir. Böylelikle Türkiye’deki güç odaklarının uzun za
mandır gündemde tuttuğu CHP ile DSP’nin birleş
mesi gerçekleştirilmiş olabilecektir. Şüphesiz ki bun
lar senaryolardır. Neyin, ne şekilde gerçekleşeceğini 
zaman gösterecek ve ilahi iradenin nasıl tecelli ede
ceğini hep beraber göreceğiz.

Terör Eylemleri

Ulusal ve uluslararası güç odaklarının hazırladığı se
naryoda FP’nin önünün kesilmesi ve oy oranının çok
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aşağılara çekilmesi yer almış olmalıdır. Son 7 aydır 
tüm oluşumlar buna işaret etmektedir. Yukarıda Dev
let içindeki belli güç odaklarının uyguladığı baskı ve 
karalama politikasına değinmiştik. Bu baskı ve kara
lama senaryonun bir gereğiydi. Seçime kadar ısrarla 
ve inatla sürdürüldü. Seçimden sonra da devam ede
ceğe benzemektedir. Baskı ve karalama ile halka ve
rilmek istenen mesaj, “bunlar birinci parti olsalar bile 
bunlara iktidar verilmeyecektir” olmuştur. Nitekim FP 
genel başkanı Recai Kutan’ın meydanlarda “Birinci 
parti çıktığımızda bize iktidarı vermeyecek babayiğit kim
miş görelim’’ demesi bu oyuna karşı oluşturduğu bir 
karşı hamledir.

Bütün bu baskı ve karalamaya FP’nin örgüt içi sı
kıntıları ve örgütsel hatalarına rağmen FP’nin oyla
rını yeterince gerilemediği yapılan anket çalışmala
rından ortaya çıkınca, FP’nin oylarını alabilecek olan 
MHP’nin önünün açılması gündeme gelmiş olmalı
dır. MHP kadrolarının böyle bir pazarlıkta olup ol
madığı bilinmemektedir. Dileğimiz böyle bir pazarlık 

içinde olmamalarıdır,_____________________________
Son 7 ayda yaşanan olayların, MHP’nin oyların

da ciddi artışa neden olduğu Tarhan Erdem’iıı yap
tığı anketlerden anlaşılmaktadır. Apo’nun İtalya’da 
yakalanması ile başlatılan gösteriler, toplumsal şuur 
altını uyandırarak batı düşmanlığı karşısında milli
yetçiliğin yükselmesini sağlamıştır. İtalya protestosu 
ve daha sonraki protestolara fiilen katılan MHP, 
toplumda gerekli sempatiyi kazanmaya başlamıştır. 
İstanbul’daki Mavi Çarşı Sabotajı, buna benzer, An
talya gibi turizm merkezlerinde aıdarda patlayan 
bombalar, toplumu otoriter yönetim arayışına itmiş
tir. Tam bu aşamada MHP’nin “Ürkeğe değil erkeğe 
rey ver" şeklinde başlattığı kampanya toplumu etki
lemiştir. Bahçelinin “Sözümüz namusumuzdur” tar
zındaki kararlılık gösterisi, terörün üstesinden gele
bilecek tek güç olarak görülmelerine neden olmuş
tur.

18 Nisan seçimlerinden sonra bombalama hadise
lerinin bıçak gibi kesilmesi, 1 Mayıs’ta hiçbir örgütün 
hadise çıkarmaması bize, 11 Eylül 1980 günü asılan 
500 bombalı pankartı hatırlatıyor. “11 Eylül günü ya
kalanamayanların 13 Eylül günü elleri ile koymuş gi
bi bulunmalarını” anımsatıyor. Dahası Ecevit’in “Ço
rum ve Kahramanmaraş beni olağanüstü hal ilanına 
mecbur bırakmak için akılsızca planlanmış olaylar
dır” tarzındaki açıklamaları seçim sürecindeki son 7 
ayda artan terör olaylarının amacı üzerinde endişele
rimizi artırıyor.

Güç odaklar inin seçim sonrası senaryosunda DSP 
ile AN APİn iktidarı söz konusudur. Apo’nun Suri
ye’den çıkarılması ANAP’a, Türkiye’ye teslim edil
mesi DSP’ye, terör ise MHP’ye yaramıştır. Başörtüsü 
olayının tırmanması, ANAP’m yıpranmasına neden 
olmuştur. DYP ile devamlı dalaşması, ortaya bir çö
züm koyamaması ve 4. parti olan sol bir partiyi, 
DSP’yi hükümet yapması ANAP’m yıpranma süreci
ni hızlandırmıştır. DSP yelkenlerini şişirirken 
AN APİn yelkenleri parçalanmaya başlamıştır. Yapı
lan anketler DSP+ANAP formülünün tutmayacağı
nı ortaya koyunca hükümete 3. ortak aranmaya baş
lanmıştır. O da MHP olarak tesbit edilmiştir. Milli
yet Gazetesi sahibi Aydın Doğanin seçimden önce 
Bahçeli’yi ziyaret ederek DSP+ANAP+MHP hükü
metini konuştuğu ve bu konuda anlaştıkları o tarihli 
gazetelere konu olmuştur. Neler konuşulduğu dışa 
yansımamıştır. Ancak o tarihten sonra medyanın 
tüm kapılarını MHP’ye açtıklarını görmekteyiz.

Medyanın kapılarını MHP’ye açması şüphesizki 
MHP’nin işine gelmektedir. MHP’nin bundan yarar- 
lanması en doğal hakkıdır. Dikkati çeken nokta med
ya aracılığıyla bu arada MHP’nin üzerine yoğun bir 
baskının uygulandığıdır. “MHP’nin yeni imajı”, 
“MHP değişti”, “MHP merkeze yaklaştı” gibi yakla
şımlarla MHP psikolojik taaruza uğratılmıştır. Mec
listeki başörtüsü olayındaki tutumu ve verilen beya
natlar medyanın yürüttüğü psikolojik savaşın hedefi
ne en azından şimdilik ulaştığı anlamına gelmektedir. 
(Bu konu MHP’yi bekleyen teklikeler başlığı altında 
ayrıca incelenecektir). MHP meydanlarda “sözümüz 
namusumuz” diyerek verdiği sözlerin arkasında dur
malı, gerilcmemelidir. Gerilediği anda kendi tabanı
nı kaybedeceğini unutmamalıdır.

Seçim sonuçlarından güç odaklarının DSP+ 
ANAP+MHP senaryosunun tutmadığı, MHP’ye bi
çilen rolü aşarak 2. parti olması ile tüm hesapları al
tüst ettiği görülmektedir. Ecevit’in “tüm hesaplar al
tüst oldu” demesi tezgahın açık itirafından başka bir 
anlama gelmez. 130 milletvekili ile meclise 2. büyük 
parti olarak giren bir MHP’nin kendisine biçilen ro
lü kabul etmesi mümkün değildir. Her an 1. Parti ol
ma gücüne sahip bir MHP, her türlü iktidar pazarlığı
na sahiptir. Sistem 18 Nisan öncesine nazaran daha 
da fazla kilitleneceğe benzemektedir. Senaristlerin 
“yağmurdan kaçarken doluya tutulacağı” anlaşılmakta
dır.

“Görelim Mevla neyler
Ney leyse güzel eyler. ”
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Demirel Faktörü

Süleyman Demirel Cumhurbaşkanlığının belli bir 
noktasında parlamentodaki dağınıklıktan yararlana- 
rak zaman zaman başkanlık sistemini gündeme geti
rerek tartışmaya açmıştır. Çok sık tekrarladığı “ken
dim için birşey istiyorsam namerdim” sözünü hatırla- 
tırcasına “başkanlık sistemini tartışalım ama uygulaması 
benden sonra olsun” demiştir.

Seçim sürecinde en ilginç olay, Ecevit’in Cum
hurbaşkanlığı seçimine 18 ay kala birden bire kamu
oyunun gündemine “Süleyman Demirel’in Cumhur
başkanlığı süresinin bir dönem daha uzatılması” düşün
cesini sokarak tartışmaya açmasıdır. Kanaatimiz odur 
ki ya perde arkasında pazarlık yapılmış, ya da Ecevit 
pazarlık için Demirel’e mesaj göndermiştir. Hangisi 
olursa olsun Demirel, ANAP+DSP hükümeti yıkıl
dıktan sonra Ecevit’in bu jestini 4. Partinin genel 
başkanı olarak Ecevit’e hükümeti kurma görevi vere
rek cevaplamıştır. Yalım Erez operasyonu satranç 
oyununda bir hamledir. Muhatapları Ecevit’e mecbur 
etme hamlesi olarak değerlendirilmelidir. Nitekim 
öyle de olmuştur. ANAP ve DYP, Ecevit’in azınlık 
hükümetine razı gelmişlerdir. Demirel, Cumhurbaş
kanlığı maratonunda Ecevit gibi önemli sol bir deste
ğe sahip olmuştur.

Demirel’in ikinci hamlesi “küskünler hareketini” 
organize ettirmesidir. Her ne kadar küskünler hareke
ti Erbakana’a mal edilmişse de bu kadar Erbakan kar
şıtı insani Erbakan’m bir araya getirmeye ne şansı ne 
de gücü vardır. Küskünler hareketi Erbakan açısın
dan taktik bir hedef olarak değerlendirilip destek ve
rilmiştir. Kanaatimiz odur ki bu işin asıl patronu De
mirci'dir. Demirel 100 civarındaki bir milletvekili 
grubuyla DTP’ye grup kurduracak, seçimleri erteletip 
DYP ve ANAP’ı eritme operasyonuna girişecekti. 
Yalım Erez’le yapamadığını, “Küskünler hareketi” ile 
yapacaktı. Genel Kurmay Başkam’nın devreye girip 
açık tavır koyması Demirel’in oyununun bozulmasına 
neden olmuştur.

Demirel için bu meclis son derece önemlidir, çün
kü yeni Cumhurbaşkanını seçecektir. Demirel bu 
mecliste Cumhurbaşkanlığı için Ecevit’in yanında 
başka müttefikler arayacaktır. Demirel Cumhurbaş
kanlığına kenetlenmiştir. Onu elde etmek için Oza- 
l’a karşı yürüttüğü mücadeleye benzer bir mücadeleyi 
yürütecektir. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın 
DSP, ANAP’m yanında 3. ortak olarakda MHP’yi 
görmektedir. Şimdiden MHP’yi psikolojik baskı al

tında tutmaya çalışmaktadır.
Demirel’in MHP ile ilgili sorulan bir soruya, “Si

yasi partiler Anayasa’ya, kanunlara uyuyorsa legaldir, 
uymuyorsa uydurulur” tarzında verdiği cevap, ortamı 
germe ve tehdit anlamına gelmektedir. RP’yi benzer 
ifadelerle tartışmaya açtığı hatırlanmalıdır.

Demirel’in 3. hamlesi, meclise başörtülü olarak 
gelen FP milletvekili Merve Kavakçı’ya karşı göster
diği tepkidir. Süleyman Demirel gibi bir kimseye ya
kışmayan ve kendisinden beklenmeyen bir tavır ser
gilemiştir. Demirel’in milletin reyi ile seçilip gelmiş 
bir milletvekilini

Bunu îslamın şartı sayıyorsa bu bölücülüktür. Bu 
fitnedir... Sokakta bu hanımefendi başını bağlıyorsa 
kime ne der? Ne işi var meclisin içinde? Anlaşılıyor 
ki gemi azıya alınmıştır, hadise çıkarılacaktır. Bu 
cumhuriyete karşı bir cereyandır.. Bu müslümanlığa 
aykırı bir iştir, bölücülüktür. Bu cereyana alet olmak
tadır. Olay çıkarmak süretiyle ismini duyurmaktır. 
Porovakatörlüktür, tahriktir. Bu tip ajan provakator- 
ler çok görülmüştür. Onlardan birisi de bu da...^ 

diyerek bu denli ağır suçlamasına bakılırsa Demi- 
rel’in özel bir hesabı var demektir. Özal’a karşı “elim
de 3 Koskotas dosyası var, açıklarsam yer yerinden 
oynar” diyerek yaptığı muhalefetin sonucunda dosya
lardan hiç birşey çıkmamıştır. Ancak o sert muhale
fetten oyunu artırarak çıkmıştır.

Demirel bu hamle ile gündemin ortasına gelip 
oturmuş, yeni meclisi etkileyecek ve baskı altında tu
tacak bir ortamı yakalamıştır. Demirel bundan sonra 
da ortamı gerecektir; yarı başkan gibi davranacaktır. 
Demirel böylelikle Cumhurbaşkanlığı seçimi için 
Türkiye’deki güç odaklarının ve devletin belli kurum- 
larınm desteğini alabilecek bir fırsat yakalamıştır. Bu
nu sonuna kadar kullanacaktır. Diğer taraftan Demi
rel bu tavrı ile tecrübesiz MHP kadrolarına 2. gözda- 
ğını vermekte, onları baskı altında tutarak FP ile gire
bileceği meclis içi ittifaka engel olmaya çalışmaktadır.

Bütün bunların tutup tutmayacağını zaman göste
recektir. Ancak Demirel ve tüm güç odaklarına, ya
saklı yılların Demirel’inin dilinden düşürmediği şu 
deyişi hatırlatalım:

“Keser döner, sap döner 
Bir gün de hesap döner.”

Sonuç

Gerek ulusal gerekse uluslararası güç odaklarının be
şeri imkanlarla ve beşeri mantıkla sahnelemek iste
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dikleri bu senaryo istedikleri sonuç vermeyecektir. 
Bütün bu senaryoların, tuzakların tutmayacağını de- 
ğişimi arınarak gerçekleştirmek isteyen bir halkın 
uyandığını görmekteyiz. Çünkü;

Gerçek şu ki, onlar hileli düzenler kurdular. Oysa 
onların düzenleri, dağları yerinden oynatacak da olsa, 
Allah katında onlara hazırlanmış bir düzen vardır. 
(İbrahim 46)

Kaynakça
I- 27.4.1999 Sabah Gazetesi
2 ' Aydınlık, 25 Nisan 1994. Sayı 614, s. 19.
3- 3 Mayıs 1999, Milliyet Gazetesi, sayı 57

18 NİSAN SEÇİMLERİ- II 
İKİ MERKEZİN ÇATIŞMASI

“İl gider, Töre kalır.”

Millet'Devlet, Millet-Sistem ikilemi Osmanlı’nın 
son 100 yılında başlamış, Cumhuriyetle had safhaya 
ulaşmıştır. Bu düalite yöneten-yönetilen ilişkilerinin 
gittikçe bozulması ve gerilmesine neden olmuştur. 
Saltanat geleneği, ittihatçı düşüncenin tepeden in
meci ve baskıcı ruh hali cumhuriyet kurucularının 
savaşı kazanma gururu ile birleşince; yöneten-yöneti- 
len ilişkilerindeki bozulma son noktaya varmıştır.

Milli mücadele yıllarında halkla bütünleşebilmek 
için halkın inanç sistemine oturtulan tüm söylem ve 
davranışların, zaferden sonra ince bir stratejiye bağlı 
olarak değiştirilmesi ve halkın dışlanması, halkın 
küsmesine neden olmuştur. II. Mahmut yaptığı gibi 
halkın tepeden -halka rağmen halk için- şekillendi
rilmeye çalışılması, halkın tepkisine neden olmuştur. 
Yapılan icraatların halk tarafından tepkiyle karşılan
ması gücü elinde bulunduranları, ‘‘madem ki sevmiyor
lar, öyleyse korksunlar” anlayışına itmiştir. Muallimler 
Birliği’nde İnönü’nün “Önümüze çıkanları kanunen ve 
cebren bertaraf edeceğiz” tarzındaki konuşması sözko- 
nusu psikolojinin bir tezahürüdür. Bu dönemde; Tür
kiye’nin dört bir yanında ilgili ilgisiz yapılan tutukla
ma ve idamlar baskının şiddetini göstermekle bera
ber; yeni yönetim tarafından halkın nasıl görüldüğü
nün de bir göstergesidir. Erzurum’da “şapkaya karşı 
çıktı” iddiası ile salt korku salmak için “Şalcı Bacı” 
adındaki bir seyyar satıcı kadının asılması yukarıda 
ortaya konulan görüşün en fmilc örneği 'ir.

Halkın teveccüh gösterdiği Serbest Fırka gibi par
tilerin her türlü komplo ve iftira kampanyası ile ka
patılması, İstiklal Mahkemeleri’nin uygulamaları, 
“bazı kurbanlar” verileceğinden sık sık bahsedilmesi, 
yöneten ve yönetilenin madden ve manen kamplaş
masını sağlamıştır. Halk içine kapanırken, yöneten
ler de hayallerinde sanal bir halk inşa etmişlerdir. O 
sanal halk için yeni bir sistem ve yeni bir devlet şe
killendirmek gayretlerine hız vermişlerdir. 1950’ye 
kadarki Cumhuriyet tarihinde bütün halkçılık söy
lemlerine karşılık yönetimde halk yoktur.

Yöneten-yönetilen ilişkilerinin bu denli bozul
ması iki ayrı yapının ve iki ayrı ağırlık merkezinin 
oluşmasına vücut vermiştir. Bir tarafta halkın değer 
sisteminin oluşturduğu merkez; diğer tarafta sistemin 
değerlerinin oluşturduğu merkez. Bu merkezler, hiç
bir zaman örtüşmedi. Ortüşme olmadığı için de ger
çek anlamda bir huzur ülkeye hakim olamadı.

İnönü döneminin baskı mekanizmasına karşı olu
şan muhalefet ve dünyadaki konjonktürün değişmesi 
sistem merkezinin ikiye ayrılmasına ve gücünün za- 
yıflamasına neden olmuş olmasına karşılık, sivil ve 
asker bürokrasi ile aydınların İnönücii merkezde yer 
almaları sistem merkezinin etkinliğinin devamını 
sağlamıştır.

Cumhuriyet tarihi boyunca vukubulan tüm olay
ların sonucunda çıkarılan yasalarla asker, sistemin 
ağırlık merkezine gelip oturmuştur. 28 Şubat’a kadar 
“tavsiye” niteliği taşıyan MGK kararlarının, 28 Şu- 
bat’tan sonra “emir” niteliğini kazanması bunun en 
canlı kanıtlarından biridir. “Uçurumun kenarına gel
miş ülkeyi kurtarmak” mı, yoksa uçurumun kenarına 
gelen sistemi kurtarmak mı? Bu sorgulanmadan, yapı
lan darbelerin nihayette bedelini hep halk ödemiştir. 
Halkın reyleri ile seçilip gelen partileri, yargılama ve 
kapatma ile tehdit; hatta kapatma ve mahkum etme, 
halkın rey verdiği partileri gayr-ı meşru ilan ederek 
darbe yapma, sivil iktidarları rencide edecek tarzda 
askerlerin beyanat vermesi, ağırlık merkezinde kimin 
olduğunun bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

1950’ye kadar sistemin ağırlık merkezi ülke yöne
timinde tek hakimdi. Halkın ağırlık merkezinin yö
netimde herhangi bir etkisi yoktu. Dünyâ konjonktü
rünün gerektirdiği çok partili sistemle birlikte halkın 
ağırlık merkezinin etk;nliği ve parlamentoda halk 
merkezli hareketlerin etkisi artmaya başladı. Her ne 
kadar DP hareketi sistemin temel felsefesini esas al
mış olsa da, C F P ’ye karşı verilen mücadele halkın 
değerLıu „ saygıyı ön t>lana çıkarıyordu. CHP siste
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min ağırlık merkezindeydi. DP ise ne sistemin ne de 
halkın ağırlık merkezinde bulunuyordu. Bu sistemin 
ağırlık merkezinin zayflamasına ve parlamentoda bu 
iki ağırlık merkezinin çekişmesine sebebiyet vermiş
tir. Sistemin ağırlık merkezinde bulunan CHP lideri 
İnönü’nün, DP’lilere “Cahil halk çoğunluğunun tem
silcileri” demesi, bu çatışmanın ve sistemin ağırlık 
merkezinin halka bakışının bir göstergesiydi. 1960 
Ihtilali’ne CHP’nin destek vermesi veya bizzat için
de olması aynı mantığın bir sonucuydu.

1960 İhtilali sonrasında halkın iradesinin, siste
min iradesi istikametinde tezahür etmemesi sonucun
da oluşacak parlamentoyu etki altına almak, hatta iş
lemez duruma getirebilmek için bir yığın yasal düzen
lemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler, her 10 yılda bir 
yapılan ihtilaller ile yoğunlaşmış, yönetim parlamen
to dışı merkezlere kaymıştır. AP, ANAP, DYP, RP 
dönemlerinde bu düzenlemelerin çok açık etkileri 
görülmüştür. 28 Şubat postmodem darbesinden son
ra parlamento şeklen var, fiilen yoktur.

AP döneminde milliyetçi muhafazakarlara karşı 
yürütülen kıyım hareketleri, halkın değerlerine daha 
çok sahip çıkan MHP ve MSP gibi partilerin ortaya 
çıkmasına neden olmuştur. Halkın ağırlık merkezi, 
parlamento dışında ve dağınık merkezli olmasına 
karşılık; parlamentoda kendilerini daha iyi temsil 
edebilecek yeni organizasyonlara sahip olmuştur. Sis
temin merkezinde bulunan CHP’nin 1950’ye kadar 
yaptığı zulümden korkan kitleler, AP’yi bir güvenlik 
kuşağı olarak görmüşlerdir. Bu açıdan parlamento dı
şı olan halkın ağırlık merkezi parlamentoda farklı 
ağırlık merkezleri oluşturarak temsili yeğlemiştir.

Sistemin ağırlık merkezini zayıflattıkları için DP, 
AP, ANAP ve DYP yöneticilerine karşı yürütülen 
kampanya, 1994 seçimleri sonrasında RP için, 1999 
seçimleri sonrasında ise FP ve MHP için yapılmıştır. 
Parlamentoya 1995 seçimleri sonrasında birinci parti 
olarak gelen RP’nin ve 1999 seçimleri sonrasında 2. 
parti olarak gelen MHP’nin meşruiyetinin, illegallik- 
lerinin tartışılması, halkın değerlerine çok daha iyi 
sahip çıkan bu iki partinin, sistemin ağırlık merkezi
ni ciddi bir şekilde zayıflatacaklarından duyulan kor
kunun eseridir.

Halkın ağırlık merkezi, 1950 öncesi koşullara na
zaran kendini daha iyi temsil edecek örgütleri, bürok
ratları, aydın ve bilim adamlarını oluşturmuştur. Ar
tık etkin olan tek bir ağırlık merkezi, sistem, yoktur. 
Halk hayatın her aşamasında hakkını istemektedir. 
Her ne kadar halkın iradesi tek bir ağırlık merkezi

olarak görünürde temsil edilmiyorsa da, etkisini fark
lı merkezlere kaydırmış olsa da, tıpkı bir güneş siste
mindeki güneş gibi tüm gezegenleri kontrolü altında 
bulundurmaktadır.

İşte 18 Nisan seçimleri, ağırlık merkezi boyutu iti
bari ile önemli ve ilginç mesajlar vermektedir. Birbi
rinden farklılıkları olmakla birlikte sistem ağırlık 
merkezinin çekim alanında bulunan ve 16 yıl boyun
ca (1983-1999) DYP, ANAP ve CHP’den biri veya 
bir kaçının iktidarda olduğu dönemi göz önüne aldı
ğımızda DYP+ANAP+CHP’nin oyları, 1971 %70, 
1995 %50 ve 1999 %35 olacak tarzda süratle düşmüş
tür. Buna karşılık MHP+RP(FP)’nin oyları, 1991 
% 16.9, 1995 %29.6, 1999 % 33.2 gibi bir değere ulaş
mıştır. Bu dönemde DSP’nin muhalefette olması, ta
rikatlarla ilişkilerini artırmaya çalışması, söylemle
rinde milli motifleri öne çekmesi, klasik CHP zihni
yetinden koptuğunun mesajını vermesi ile reylerinde 
artış olmuştur. Bunu halkın ağırlık merkezinin belir
leyiciliğinin bir ölçütü olarak değerlendirebiliriz.

MHP ve FP hemen hemen aynı tabana hitap et
mektedir. Yönetimleri açısından birinde İslami, diğe
rinde ise milli duyguların daha öncelikli olduğu ifade 
edilebilirsede, taban için keskin bir ayırım yoktur. 
Oylar, partilerin performansına bağlı olarak bu iki 
parti arasında gidip gelmektedir. Bunlardan diğer 
partilere gidiş yoktur; fakat diğerlerinden bu iki par
tiye geliş vardır. Bu konuda ilginç bir örnek olarak 
Yozgat gözönüne alınabilir:

MSP (RP-FP) % MHP % Toplam
1977 13 22.9 35.9
1995 36 13.9 49.9
1999 21.1 38.6 59.7

Aralarında oy kayması olmasına karşılık her ikisi
nin toplam oyu gittikçe artmıştır. Bu oy ise diğer par
tilerden gelmektedir. Bunu değişik bölgelerde göz
lemlemek mümkündür.

Bu partilerden CHP, sistemin dayandığı 6 ok dü
şüncesini açıkça savunmuş, DYP ve ANAP ise seçim 
meydanlarında dini ve milli söylemi öne çekerek 
halktan oy istemiş, gerçek düşüncelerini hep gizle
mişlerdir. Bu konuda diğer bir örnek DSP olup hiç bir 
zaman gerçek düşüncesini açıklamamıştır. Eski klasik 
sistem merkezli CHP’den çok daha farklı bir politika 
izlemektedir. Halk büyük bir medya baskısı altında 
manipüle edilmekte, oyları şekillendirilmek isten
mektedir. Ayrıca şiddet ve tehdit tırmandırılmakta
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dır. Bütün bu olumsuzluklara karşın dini ve milli, 
kimliği öne çıkarmış olan MHP+RP (FP)’nin oy 
oranlarının yükselmesi, sistemin merkezini rahatsız 
etmektedir.

Bu arada Kürt milliyetçiliğine dayalı sistem karşı
tı ayrı bir ağırlık merkezinin oluştuğuna da dikkat et
mek gerekir. HADEP’in bütün olumsuz koşullara ve 
kapatılma istemine karşılık oylarını, % 4.2’den 
%4-8’e, muhafaza etmesi ve 39 belediye başkanlığını 
kazanması önemli bir olaydır.

Ayrıca HADEP’in Diyarbakır’da %45.5, Bat- 
man’da %43.5, Hakkari’de %46.1, Şırnak’ta %24, 
Van’da %35.7, İğdır’da %29.8, Mardin’de %25.3, 
Muş’ta %32, Siirt’te %22.3 gibi yüksek oranda oy al
ması anlamlı ve düşündürücüdür. Kürt milliyetçiliği
nin bir halk tabanı bulduğunu göstermektedir. Bu 
gerçekleri iyi okumalı ve tefsir etmeliyiz. Bu kadar 
dağınık ağırlık merkezinin olması üzücüdür.

MHP, FP ve HADEP, sistemin temel düşüncesine 
karşıt partilerdir. Bunların tabanları daha homojen

_________ ve ne istediğini bilir durumdadır. Bu düzeyde tabanı
nisbeten homojen olan diğer bir parti ise CHP’dir. 
DYP, ANAP ve DSP’nin tabanı oldukça heterojen
dir. Olaya sistem felsefesi açısından yaklaşanlar, ol
dukça azınlıktır. MHP ve FP akıllı ve iyi politikalar 
üretip temiz kaldıkları sürece güçlerini artıracaklar ve 
bugüne kadar olduğu gibi sistem felsefesini temsil 
eden partilerin halk tabanını kazanacaklardır.

Bu durumda, sistemin ağırlık merkezi, fikri bir ca
zibesi olmayan ve fakat fiziki güce dayanan bir mer
kez haline gelecektir. Bu aşamada sistem ağırlık mer
kezinin MHP’yi yanına alarak fikri bir cazibe kazan
mak isteyeceğine dikkat edilmelidir. “MHP değişti” 
kampanyası, MHP’yi milletin merkezinden, sistemin 
merkezine çekme gayretinin ilk işaretidir.

Diğer taraftan 18 Nisan’dan önce sistemin güç. 
odaklarının MHP lehine bir tavır alması, bütün med
ya kanallarının MHP’ye açılması ve Aydın Doğan’ın 
koalisyona MHP’yi katma çalışmaları hep bu bağlam
da değerlendirilmelidir. Ayrıca Demirel, Ecevit ve 
medyanın koalisyona katılması için MHP’yi yoğun 
baskı altında tutmaları özellikle FP ile irtibatını kese
cek senaryolar üretilmesi, MHP’nin sistem merkezine 
çekilip kontrol edilme amacına dönüktür.

Üçe Bölünmüş Türkiye

Okay Gönensin, 18 Nisan gecesi bir TV  kanalında 
yaptığı yorumda; “Türkiye üçe bölündü. Doğu ve Gü-

neydoğu’da milliyetçi Kürt, Orta’da radikal sağ, Batı’da 
laik güçler seçimi Icazandı. İşte bu vahim bir durum” de
mekle Türkiye’nin dikkatini bir tehlikeye çekmek is
temiştir. Böyle bir sonucu ise yukarıda ortaya koyma
ya çalıştığımız bir alt yapı doğurmuştur. Oluşturulma
sı düşünülen sanal halk için inşa edilen bir sistem, ya
şayan halkı “halka rağmen halk için” diyerek baskı 
altına almış ve kamplaştırmıştır.

Seçim sonuçlarına ilişkin coğrafi harita incelen
diğinde DSP batıda, HADEP Doğu ve Güneydo- 
ğu’da, MHP Orta, Kuzey ve Kuzey Doğu Anadolu’da, 
FP Kuzey, Orta, Doğu Anadolu ile Marmara bölge
sinde bulunmaktadır. Trakya hariç Türkiye’nin her 
tarafında en yaygın parti FP gözükmektedir. Türki
ye’nin doğu ve güneydoğusunda etkin olan partiler 
batısında yoklar, batıda etkin olanlar ise doğuda yok
lar. Bu Türkiye’de toplumsal mutabakat sorununu 
gündeme getirmektedir. Farklılaşmanın, kamplaşma
nın gittikçe kalın çizgilerle belirginleşmekte olduğu 
anlamına gelmektedir.

Etnik temelli bir kutuplaşma, Türkiye’nin önünde 
en ciddi sorundur. Etnik tabanlı bir milliyetçilik duy
gusunun yaygınlaşması, çatışmayı kaçınılmaz kılar. 
Uluslararası arenada böyle bir oluşumu bekleyenler, 
hatta olması için katalizör görevi üstlenenler az değil
dir.

1995 seçimlerinde HADEP oylarının RP’ye; keza 
1999 seçimlerinde HADEP’in oylarının yerel seçim
lere iştirak etmediği bölgelerde genelde FP’ye gitme
si; Kürtlerin İslam’ı, bir üst kimlik olarak görmesin- 
dendir. Bu ayrı bir araştırma konusudur. Her iki se
çim sonuçları incelendiğinde Kürt milliyetçilerinin 
İslam’a, üst, birleştirici bir kimlik olarak baktıkları 
kolayca anlaşılabilir. Bu, ülke için bir avantajdır. 
Önemli bir çıkış noktasıdır da. Yoksa bunu, İslamcı
larla PKK’lılartn bir ittifakı gibi görmek, öyle lanse 
etmek, propagandasını yapmak veya bunu bir baskı 
aracı olarak kullanmak gerçekleri göremeyecek kadar 
bağnazlık hastalığına yakalanmış olmayı gerektirir. 
Ülkenin önünde bu düşünce bir handikap, sırtında 
da bir kamburdur. Bu şabloncu ve slogancı anlayıştan 
Türkiye’yi kurtarmak en acil ve öncelikli görev ola
rak önümüzde durmaktadır.

Türk-Kürt kutuplaşmasını siyasi ranta çevirmek 
isteyenler, bunda kısa vadede başarılı olabilirler. An
cak uzun vadede ülkeye çok büyük zarar verecekler
dir. Her tabut psikolojik olarak bölünmüşlüğü bera
berinde getirecektir. Asıl tehlike de budur. Seçimle
re 7 ay kala Apo üzerinden yapılan siyaset, bir bilinç
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kirlenmesine neden olmuştur. Belki bazı partilerin oy 
oram böylelikle artmıştır. Kan üzerinden siyaset ya
pılmamalıdır. Bugün DSP ve MHP ülkenin en sancı
lı bölgesinde mevcut değildir. Bu yöre insanlarının, 
kendilerini temsil ettiğine inandıkları partileri de 
parlamentoda yoktur. Bu olgu, bir mayın tarlasını an
dırmaktadır. Ne zaman patlayacağını kestirmek zor
dur.

Sahil şeridinde olanlar içerlerde yok, içerde olan
lar ise sahillerde yoktur. Ayrıca büyük kent merkez
leri ile çevrenin siyasi tercihleri de farklıdır. Çevre 
genelde kırsal kesimden göç eden (iç göçmen) insan
lardan oluşmaktadır. Bu insanlar kısa vadede ne 
kentli, ne de köylüdür. Farklı değer sistemlerinin et
ki anaforunda huzursuzdurlar ve toplumsal bir şizofre
ni ile karşı lcarşıyadırlar. Genelde de yoksuldurlar. 
Çevrede FP, MHP ve DSP etkin olmuş, buna karşılık 
merkezlerde ANAP, CHP ve DYP etkin olmuştur. 
Bu seçimlerin ilginç bir boyutu da bir ölçüde de DSP, 
MHP ve FP’nin yoksul kesimlerin, ANAP, DYP ve 
CHP’nin biraz daha varlıklı kesimlerin partisi olarak 
tezahür etmiş olmalarıdır. Bu seçimlerde yoksulların 
partileri kazanmıştır. Bu da bu seçime has bir özellik
tir.

Dış göçmenler eskiden AP, ANAP, DYP çizgisin
de iken bu seçimde DSP’yi tercih ettikleri büyük bir 
ihtimal olarak görülmektedir. Yerleşik, iç ve dış göç
men insan unsurları arasındaki çekişme ve tezatlar 
1995 ve 1999 seçimlerinde etkisini daha çok hisset
tirmiştir.

Gelir seviyesi düşük ve işsizlik oranı yüksek olan 
bölgelerde son 4 yılda koalisyonlarda büyük ortak 
olarak yer alanlar oy kaybına uğradılar. Halk ekono
mik durumun kötülüğünden iktidarları sorumlu tuta
rak muhalefet veya parlamento dışı partilere yönel
di. Özelleştirme sonucu işsizlik oranı artan illerde 
halk genelde MHP’ye yönelirken; ekonomik duru
mu iyi olan illerde mevcut statükoyu koruyacağı dü
şüncesi ile DSP’ye yönelmiş olabilir. Ekonomik ne
denlerle göç edenler gittikleri yerlerdeki oy dağılımı
nı ciddi bir şekilde etkilemişlerdir. Dahası Doğu ve 
Güneydoğu’dan göç edenler, gittikleri bölgelerde 
yerleşik olanların MHP’ye yönelmesine neden ol
muşlardır.

18 Nisan seçimlerinin dikkat çeken diğer bir özel
liği MHP’nin Ülkü Ocakları aracılığıyla işsiz gençliği 
örgütlemesi ve onların ümidi haline gelmiş olmasıdır. 
Bütün bu gençler şimdi MHP’den iş talep etmekte
dirler.

Otorite Özlemi

28 Şubat sürecinin mağdurları olan Anadolu kaplan- 
ları/arslanları denen esnaf, sanatkar ve işadamları, 28 
Şubat sürecinde RP’nin kendilerini yeterince savun
madığı inancı ile “masaya yumruğu vurabileceği” ümit 
edilen MHP’ye destek verdiler. Anadolu kaplanları
nın yoğun ve etkin olduğu yerlerde MHP’de ciddi oy 
patlaması olmuştur. İstanbul dükalığma karşı duyu
lan kin ve hınçla MHP bu kesimlerin ümidi haline 
gelmiştir.

Yoksul ve işsizlerin veya 28 Şubat sürecinde mağ
dur olan esnaf, sanatkar, iş adamları ve ticaret erba
bının RP’den MHP’ye kaymasındaki sebebin iyi ana
liz edilmesi gerekir. Yoksul ve işsizlerin sorunları ile 
fazla ilgilenmediğinden RP’ye küskünler, RP’lileri bu 
anlamda beceriksiz olarak görmektedirler. İş adamla
rı ise 28 Şubat sürecinde kendilerine uygulanan eko
nomik ambargoda kendilerine sahip çıkmadıkları ve 
yeterince tepki ve direnç göstermedikleri düşünce
sindeler. RP yönetiminin “dik durup” otoriter bir ta
vır sergileyememesi medyanın da bu özlemi tahrik et
mesi, halkta otoriter yönetim hasretinin daha da 
kamçılanmasına sebebiyet vermiştir. Seçime 7 ay ka
la başlatılan bombalama, yakma ve yıkma eylemleri, 
ekonomisi turizme dayalı bölgelerdeki ticari aktivite- 
yi öldürmüştür. Bu bölgeler, teröre son verecek, dev
lete ciddiyet kazandıracak bir yönetimi, refleks olarak 
arzu eder olmuşlardır.

Toplumun değişik kesimlerinde farklı nedenlere 
dayanan otoriter yönetim özlemi; medyanın DSP ve 
MHP’yi bu bağlamda lanse etmiş olması ile bu parti
ler, seçime girerken daha avantajlı duruma gelmişler
dir.

Denebilir ki 18 Nisan seçimleri bugüne kadar ya
pılmış seçimler içerisinde "yok mudur masaya yumruk 
vuracak kimse'’” arayışının en zirvede olduğu bir se
çimdir. Toplumun otoriteye böyle hasret olduğu bir 
ortamda MHP’nin şansının yüksek olması çok doğal
dır. MHP’nin örgütsel yapısı ve devlet anlayışı, böyle 
bir özleme cevap vermek durumundadır.

MHP’nin Önündeki Tuzak: Sistemin Ağırlık 
Merkezine Çekilme

Toplumun bu seçimde verdiği önemli sinyallerden 
biri de, kavgayı, yolsuzluğu istememesinin yanı sıra; 
dürüstlük, ciddiyet, sözünün eri olma, sadakat ve 
onurlu bir davranış istediğidir.
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Medya’nm yürüttüğü kampanyada Ecevit, dürüst
lüğü, ciddiliği ve mütevaziliği; MHP ise ciddiyeti, ka
rarlılığı ve sözünün eri olmayı temsil ediyordu. Cum
huriyet gazetesi dahil tüm medyanın Ecevit’i bayrak 
edinmeleri normaldi. Ancak MHP’yi bu şekilde öne 
çekmeleri normal değildi. Özellikle seçimden sonra 
MHP’lilerin beyanlarına rağmen başlatılan “MHP 
değişti" İmmpanyası hiç ama hiç normal değildi. Tam 
bu esnada MHP’nin legal ve illegalliği, mazisinin tar
tışmaya açılması ve Demirel’in “uymayanlar uyduru
lurlar" diyerek tartışmaya bir de tehdit boyutunu kat
ması tesadüf değildir.

Bu kampanya başörtü krizinde ilk meyvesini ver
miş ve MHP’lilerin Anadolu sathında başörtüsü soru
nunu çözme vaadlerinden vazgeçmesine neden ol
muştur. MHP kendi başörtülü milletvekilinin başını 
açtırmakla ve meclisteki yemin töreninde başörtülü 
milletvekiline sahip çıkmamakla, olay sonrasında 
verdiği olumsuz mesajlarla sözünün eri olduğuna iliş
kin güvenin sarsılmasına neden olmuştur. Oysa ken- 
dileri “masaya yumruk vuracak insanlar” olarak kabul 
edilip desteklenmiştir. Bu aşamada, tutum, tavır ve 
beyanatlarını “siyasî tecrübesizliğe" bağlayıp zaman 
kazanmaya ihtiyaçları olduğu düşüncesi ile mazur gö
rülebilirler. Ancak Rahşan Ecevit’in beyanları konu
sundaki tavırları hiç de tutarlı değildir.

Rahşan Ecevit’in, şüphesiz Bülent Ecevit’in iste
ğiyle yaptığı çıkış, MHP’nin mazisinin cinayet ve 
katliamlarla lekeli olduğu iddiası ve kendilerini do
laylı olarak “katiller” olarak nitelemesi, medyanın 
“MHP değişti” kampanyası ile birlikte düşünüldü
ğünde sistemin MHP üzerine ciddi hesaplar yaptığı 
anlamına gelmektedir.

Eski Marksist cuntacılardan Haşan Cemal’in 
“MHP sürekli balans ayan ister" ve İlhan Selçuk’un 
“MHP irtica ile işbirliği dönemini liapayıp topluma güven 
vermeli” tarzında fikir serdetmelerini Rahşan Ece
vit’in beyanları ile birlikte değerlendirmek gerekir. 
Dahası 28 Şubat’m ateşli savunucularından emekli 
general Kemal Yavuz’un “M HP’nin iki bayrağı var; bi
risi kırmızı, diğeri yeşil. M HP’nin durumu hangi bayrağı 
yükselteceğine bağlıdır. MHP yeşil bayrağı bırakmalıdır.” 
demesini aynı bağlamda değerlendirmek gerekir. Ke
za Bülent Ecevit’in “ben MHP’ye güveniyorum”, “her 
görüşmeden sonra güvenim daha da artıyor” tarzında
ki hiçbir nezaket kuralına uymayan açıklamaları ge
nel bir stratejinin ürünüdür. Bütün bu uğraşlar, 
MHP’yi sistem merkezine çekerek “ehlileştirme” yani 
sisteme payanda yapma operasyonudur. Her geçen

gün zayıflayan, etkisini kaybeden sistemin ağırlık 
merkezi, MHP’nin sistem merkezine çekilmesi ile su- 
n’i teneffüs yapmak istemektedir. Diğer taraftan hal
kın değerlerine bağlı, halkın ağırlık merkezinin de 
böylelikle zayıflatılacağı düşünülmektedir. Bütün po
litikalar, öncelikle FP ile MHP arasında bütün köp
rülerin atılmasına, sonra da sistem merkezine çekilen 
MHP’nin iğdiş edilerek, “ehlileştirilerek” fikrinden 
ve tabanından koparılmasına dönüktür.

Bu açıdan baktığımızda Rahşan Ecevit’in özür di
lemesi isteklerinden vazgeçmeleri ve hükümetin olu
şumundaki teslimiyet halleri, seçim meydanlarındaki 
vaatlerinden hükümet protokolünü imzalayarak vaz
geçmeleri, halkın reyleri ile ulaştıkları 2. Parti olma 
hüviyetlerinden vazgeçer tutumları, DSP ile 
ANAP’m patronajını kabul etmeleri, seçime 7 ay ka
la Türkiye’de perdenin öbür tarafında neler oldu so
rusunun zihinlere takılmasına neden olmaktadır.

28 Şubat sürecinde darbe tehdidi ile RP’ye kabul 
ettirilmeye çalışılan 28 Şubat kararları; bu dönemde
Demirel-Ecevit-Yılmaz ve medya dörtgeninde_________
MHP’ye dikte ettirilmeye çalışılıyor. Her geçen gün 
bu baskı daha da artacaktır. MHP, hiç istemediği ve 
ummadığı bir noktada ve atmosferde kendini bulabi
lir. MHP için asıl tehlike budur. Fikrinden ve taba
nından kopan hiçbir hareket başarıya ulaşamaz. Da
ha çok rey alma arzusu ile ilkelerinden taviz verenler, 
bırakınız muktedir olmayı, kendi varlıklarını bile ko- 
ruyamamışlardır. 33 yıllık sabırlı bekleyiş ve çile yan
lış duygularla heba edilmemelidir.

Halkın ağırlık merkezinde yer alan herkese, her 
kuruluşa önemli görevler düşmektedir. Bu dönemde 
FP yöneticileri hiç bir duygusallığa kapılmadan bir
leştirici, toparlayıcı bir üslup kullanmalıdır. MHP ta
banı ve yöneticilerini rencide etmekten kaçınmalı
dır. MHP’yi “Bermuda Şeytan Uçgeni”nden kurtara
rak halkın ağırlık merkezine çekmeye gayret sarfet- 
melidir. Gerek İslami hassasiyetleri öne çıkmış, ge
rekse milliyetçi hassasiyetleri öne çıkmış medya, kişi, 
sivil toplum kuruluşları ve aydınlarımız basiretli, hik
metli, öğüt dolu bir tebliğ ve muhalefet sergilemeli
dirler. Hiçbir kişi ve kurumu, sistem ağırlık merkezi
ne itmeye ne hakkımız ne de tahammülümüz vardır.

MHP’nin karşı karşıya kaldığı veya kalacağı tehli
keler için -arada birebir tekabiiliyet olmasa da- MHP 
yöneticilerini asırlar önce milletini uyaran Bilge Ka- 
ğan’m uyarısı ile ikaz etmek istiyoruz: ̂

Çin milletinin sözü tatlı, ipek kumaşı yumuşak 
imiş. Tatlı sözle, yumuşak ipek kumaşla aldatıp uzak
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milleti öylece yaklaştırırmış. Yaklaştırıp konduktan 
sonra, kötü şeyleri o zaman düzenlermiş... Tatlı sözü
ne, yumuşak ipek kumaşına aldanıp çok çok Türk 
milleti öldün; Türk milleti öleceksin! Orada kötü ki
şi şöyle öğreti.yormuş: Uzak ise kötü mal verir, yakın 
ise iyi mal verir deyip öyle öğretiyormuş. Bilgi bilmez 
kişi o sözü alıp, yakına gidip, çok insan, öldün! O ye
re doğru gidersen, Türk milleti öleceksin! Ötiiken ye
rinde oturup kervan, kafile gönderirsen hiçbir sıkıntı 
yoktur. Ötüken ormanında oturursan ebediyyen il tu
tarak oturacaksın.

MHP yöneticileri unutmasınlar ki:
“İl gider, Töre kalır”.
Töre’yi bozanlarsa yok olur.

Kaynaklar
1- Ergin, M., Orhun Abideleri, MEB yayınları, İstan
bul, 1997., s. 2.

MHP’yi Bekleyen Tehlikeler ve 
FETHULLAH GÜLEN ÜZERİNDEN 

PSİKOLOJİK SAVAŞ

"Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber”

RP ve MHP’ninKesişen Kader Çizgileri

MHP; 33 yıla varan siyasi mücadelesinde, zaman za
man zigzaglar olmuş olmasına rağmen, “Bedenimiz 
Türklük, Ruhumuz Müslümanlık” söylemini hiç 
terketmemiştir. Ülkücü gençliğin mücadele hayatın
da, “Ya Allah, Bismillah, Allahuekber” sloganı her 
zaman varolmuştur. Söylemlerindeki dini tema, bir 
MSP-RP’deki yoğunlukta olmasa bile hiç bir zaman 
sıfırlanmış değildir. Milli söylemleri öne çıkmış bir 
müslüman kimlik sergilemişlerdir. MSP-RP ise dini 
tema öne çıkmış olmasına karşılık milli kimliklerini 
hiçbir zaman reddetmiş değillerdir. Her iki hareketin, 
söylem konusundaki bu içiçeliği, İslam’ın 1000 yılı 
aşkın bir süredir toplumsal yapıyı dokumuş olmasın
dan kaynaklanmaktadır. 1000 yıllık tarihi süreç, tüm 
değerlerin yeniden sentezlenip yerleşmesi için yeterli 
bir zamandır. Bu yüzden İslami kimliği öne çıkaran 
müslümanlarla, milli kimliği öne çıkaran müslüman
lar aynı şeyi farklı kavramlarla ifade etme durumun
dadır. Onun için her iki siyasi hareket, aynı tabana 
hitap etme durumundadır. Siyasi mücadelede ise kad

roların performansına bağlı olarak tabanda yer değiş
tirmelere şahit olmaktayız.

Burada her iki siyasi hareketin kimliklerini tartı
şacak değiliz. Gerek hitap ettikleri kitleler açısından, 
gerekse söylemleri açısından her ikisinin, geçen sayı
da ortaya koyduğumuz halkın ağırlık merkezini be
nimseyen partiler olduğunu burada ifade etmeliyiz. 
Dolayısıyla her iki partinin sistemin ağırlık merkezi 
karşısındaki durumları yaklaşık olarak aynıdır.

MHP’nin önündeki ilk tuzak, sistemin ağırlık 
merkezine çekilmesi için yapılan çalışmadır. Geçen 
sayıda bu tuzağa dikkat çekmiştik. Ayrıca MHP yö
neticilerine RP’nin başına gelenleri dikkatlice tahlil 
edip ders çıkarmaları gerektiğini de hatırlatmıştık. Şu 
ana kadar MHP’nin başına gelenler ile, RP’nin başı
na gelenlerde neredeyse birebir örtüşme vardır. Ko
alisyon görüşmelerinde Mesut Yılmaz’m RP’ye karşı 
kullandığı üslup ve tavır ile, Bülent Ecevit ve Rahşan 
Ecevit’in MHP’ye karşı kullandığı üslup ve tavır ay
nıdır. Hatta Ecevitlerin üslup ve tavrı, çok daha ağır
dır.

Medya’nın RP’ye karşı yürüttüğü “değişti,, kam
panyası ile, MHP’ye karşı yürüttüğü “değişti” kam
panyası hemen hemen örtüşmektedir. Devlet Bahçe- 
li’nin ve bir çok MHP yöneticisinin “değişmedik” de
mesine karşılık, medya “değişti” kampanyasında ısrar 
etmektedir. RP-ANAP koalisyon görüşmeleri esna
sında RP’nin seçimler sırasında kullandığı “batıl” 
kavramının gündeme getirilerek tartışılması ve RP 
yöneticileri üzerine yoğun baskı yapılması nala hafı
zalardadır. Dahası ANAP ile yapılan koalisyon görüş
melerinde Mesut Yılmaz’m üslubu ve bu üslubunun 
gerekçesi dikkat çekicidir; RP’den aşırı derecede taviz 
isterken takındığı tavır ve gerekçesi, MHP yönetici
lerinin üzerinde durup düşünmesi gereken bir nokta
dır. Mesut Yılmaz özetle “Biz RP’yi sisteme entegre 
ediyoruz, elbetteki taviz verecektir.” demesi ile Bü
lent Ecevit’in üslubu arasında önemli benzerlikler 
vardır. Her iki partiden istenen, sistemin ağırlık mer
kezine göre şekillenmeleridir. Bu şekillenmeyi be
nimsedikleri, halkın değerlerini terk ettikleri sürece 
kendilerine iktidar kapıları açılacak ve rahat bırakı
lacaklardır.

DSP ile yapılan koalisyon görüşmeleri sırasında 
medyanın, 33 yıllık siyasi geçmişe sahip bir partiyi 
ima yollu “kapalı kutu” ve “gayrı meşru” gösterme
ye çalışması bir merkezin yürüttüğü ince bir strateji
nin ürünüdür. Rahşan Ecevit’in MHP’nin mazisine 
yönelttiği ağır itham, bir taraftan MHP’yi dayandığı
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kitleden koparmaya zorlarken, diğer taraftan koalis
yon görüşmelerinde tehditle taviz verdirmeyi amaçla
maktadır. Bülent Ecevit’in bu söyleme sahip çıkması 
ve MHP ile ilgili endişelerinin olduğunu söylemesi, 
Mesut Yılmaz’m RP’ye karşı yürüttüğü politikaya 
benzemektedir. Her ikisi de medya desteğinde muha
taplarını gayrı meşru göstererek, rencide ederek 
mümkün olan en büyük tavizi vermeye zorlamak ni
yetindedirler.

Yalnızlaştırarak Teslim Alma Operasyonu

MHP yöneticilerinin RP-ANAP koalisyon görüşme
lerinden gerekli dersi çıkarttıklarını söylemek çok 
zordur. Öyle ki MHP’den 3 milletvekili fazla çıkarmış 
bir partinin lideri Bülent Ecevit, kendisini MHP’nin 
güvenilirliğinin bir ölçütü olarak gösterme siyasi ne
zaketsizliğini sergileyebiliyor. “Her geçen gün 
MHP’ye güvenim artıyor” ifadeleri hangi siyasi neza
kete uyar, doğrusu bilemiyoruz. Bilemediğimiz ve an-

i la_yamadığız,_MHILy_QneticUerinin bunları içine sin-
d irmeleri ve tepki göstermemeleridir. MHP yönetici
leri Raşhan Ecevit’in üslubuna tepki göstermeye
rek hata yapmışlardır.

Ecevitlerin ve medyanın MHP’nin üstüne bu ka
dar rahat ve fütursuzca gitmesine MHP tarafından 
böylelikle imkan verilmiştir. Seçimler sonrasında 
Bahçeli’nin "FP ile DYP biraz istirahat etsin" sözleri bir 
yerlere verilen özel bir mesaj değil idi ise büyük bir si
yasi hata olmuştur. MHP hareket alanını daraltmış- 
tır. Manevra kabiliyeti ve pazarlık gücü zayıflamıştır. 
Bu hatanın ilk bedelini, meclis başkanlığında öde
miştir. FP ve DYP’den uzak durarak meşrûiyet arayışı 
yanlıştır. Sistem gereği meşruiyetin kaynağı halktır; 
halkın tasvibidir. Parlamentoya gelen partiler, belli 
bir halk desteğine sahip olup meşrudurlar. Bir siyasi 
hareket meşruiyetini halkın vicdanında değil de, 
sistemin ağırlık merkezinde bulunan belli güç 
odaklarında aramaya başlarsa varlık nedenini inkar 
etmiş olur. Geçmişte bu görüntüyü veren pekçok 
parti, siyasi hayattan tasfiye edilmiştir. MHP yöneti
cileri bu tür politikalarını gözden geçirmelidirler.

Bugünkü ortamda MHP ciddi bir kuşatmaya alın
mak istenmektedir. Kuşatma çemberinin içine gir
meyi kabul ettiğinde; medya aracılığıyla üzerindeki 
baskı, en basit bir itirazda yoğunlaştırılacaktır. Halka 
seçim esnasında verdiği sözleri gerçekleştirmek iste
diğinde, bu baskının şiddeti artacaktır. Bunlardan 
vazgeçtiğinde de kendisine övgüler dizilecektir. Bu

durumda da, işte yeni MHP, değişen MHP kampan
yası başlatılarak daha fazla taviz vermeye zorlanacak,
MHP tabanından koparılmak istenecektir. MHP ta
banından koptukça, ittifak yapabileceği organizas
yonlardan uzaklaştıkça, kısaca yalnızlaştıkça boğazı
na geçirilen kement daha da fazla sıkılacaktır. Buna  
yalnızlaştırarak teslim  alm a operasyonu diyebiliriz.

Böyle bir yalnızlaştırma operasyonu sadece tavizle 
sonuçlanmayacak, daha karmaşık eylem planlarını da 
beraberinde getirecektir. Tıpkı RP’nin Fethullah Gii- 
len’le sıkıştırılmasına benzer tarzda MHP’yi de eleşti
recek cemaatler ortaya çıkarılabilecektir. Dahası, ta
viz alındıkça Mehmet Kutlular’ın deyişi ile "bu liadar 
da taviz verilmez” kampanyası başlatılarak örgüt bö
lünmek istenecektir. İç karmaşa ve huzursuzluk artı
rılacaktır. Bütün bunlar geçmişte RP’nin başına gel
miştir. RP bu süreç içinde bölünmeyince, kapatılarak 
bölünme süreci başlatılmak istenmiştir. FP için ise bu 
süreç, henüz kapanmış değildir.

Özetle, hem MHP’nin tabanına, hem partinin
bizzat içerisine, hem de dayanışmaya girebileceği________
yapılara karşı çok yönlü yürütülen bir kampanya 
sözkonusudur. O açıdan MHP; manevra alanını gê  
nişletecek politikaları, hızlı bir şekilde üretmelidir.
Örgütle ve halk tabanı ile ilişkileri artırmalı, halkın 
değerleri istikametinde politika yapmalıdır.

FP’den milletvekili seçilen başörtülü Merve Ka- 
vakçı için başlatılan kampanya tek merkez tarafından 
yönetilmiştir. Kanaatimizce kampanya’nm hedefi, 
yalnızca Merve Kavakçı ve FP değildi. FP ve Merve

bj
Kavakçı baştan beri başörtüsü sorununa sahip çık
mıştı ve başörtüsü için mücadele vermekteydi. 18 Ni
san seçimlerine gelinirken bu konuya sahip çıkan, bu 
sorunu mutlaka çözeceğini söyleyen ve bu amaç için 
de Anadolu sathında başörtülü gençlerden yoğun 
destek gören başka bir parti daha vardı; MHP. Hal
kın belli bir kesimi tarafından “masaya yumruğu vura
cağına” inanılmıştı. Üstelik başörtülü bir bayanı mil
letvekili adayı yapmıştı. Bunun için de belli bir kesim 
tarafından, başörtüsünü mutlaka çözecek bir parti 
olarak değerlendiriliyordu.

Yemin töreninden çok önceleri başörtüsü için bir 
kaşık suda fırtına kopartılarak başlatılan yüksek yo
ğunluklu kampanyanın asıl hedefi, kanaatimizce 
FP’den ziyade MHP idi. MHP’nin iradesini çözerek 
tarafsızlaştırmaya zorlamak idi. Cumhurbaşkanı, baş
bakan, medya, sivil ve asker bürokratların seferber ol
masının temel nedeni, başörtüsü ile başlayacak MHP 
ve FP yakınlaşmasını engellemek, MHP’yi başörtüsü
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karşıtı saflara itmek, ya da tarafsız yapmaktı. MHP 
milletvekili başı açık yemin ettikten sonra Cumhur- 
başkanı ve komutanların Meclisi terk etmeleri, bu 
baskının şiddeti ve kararlılığı noktasında bir gösterge 
olarak değerlendirilebileceği gibi; FP milletvekilinin 
beklenmemesi de, asıl hedefin, FP değil MHP olduğu- 
anlamında değerlendirilmesini mümkün kılmaktadır.

MHP oyuna getirilmiş, baskı ile sindirilmiş, gele
cekte ittifak yapabileceği güçlerden koparılmıştır. 
Kampanyanın şiddeti karşısında MHP yöneticileri, 
başörtünün karşısında konumlanabilecek tarzda be
yanat verme durumunda kalmışlardır. Bu MHP yöne
ticilerinin yaptığı en büyük hatadır. Örgüt ve taban
larını küstürmüş ve ümitsizliğe itmişlerdir. Sistemin 
ağırlık merkezindeki güçlerin, muhtemeldir ki bazı 
sözlerine aklanmışlardır. Tıpkı 28 Şubat sürecinde 
yanılan Fethullah Gülen gibi.

Oysa MHP’nin önüne tarihi bir fırsat gelmişti. 
Başörtülü milletvekili; ya Süleyman Demirel’in an
nesi gibi, ya da İlhan Kılıç’ın tanımladığı tarlada ça
lışan, sırtında odun taşıyan Fatma Bacı gibi başör
tüsünü bağlayarak meclise gelip yemin etmeliydi. 
Buna karşı çıkıldığı takdirde asıl amacın, başörtü
sünün şekli değil bizatihi kendisi olduğu ortaya ko
nulmuş olurdu. Karşı çıkılmadığı takdirde başörtüsü 
sorunu otomatik olarak çözülürdü. Her iki durumda 
da MHP kadroları, yücelir ve efsaneleşirlerdi.

18 Nisan seçimlerinde FP, MHP, DYP ve hatta 
ANAP; seçim meydanlarındaki söylemleri ile başör
tüsünü tayin edici bir konuma getirmişlerdir. Bu ko
nudaki samimiyetin ölçüsünü ortaya koyan bir turnu
sol kağıdı olmuştur, başörtüsü. Başörtüsü Kur’an-ı 
Kerim’de Allah’ın “örtün” emri ile ortaya çıkmış, za
manla refleksleşerek örfleşmiştir. Başörtüsü hem ör
fi, hem de ilahi bir semboldür. “Tanrı Dağı kadar 
Türk, Hıra Dağı kadar Müslüman” olduğunu söy
leyen bir MHP için başörtüsü, hem örf olarak, hem 
de ilahi boyut olarak önemli ve kutsal olması gere
kir.

Gerek Cumhurbaşkanı gerekse üst düzey sivil ve 
asker bürokratlar tarafından bir örf, bir gelenek ola
rak kabul edilen başörtüsünü, töre gereği MHP sa
vunmalıydı. MHP’li milletvekilinin başını açtırma- 
malıydı. MHP başörtüsünü töre olarak görüyorsa, “11 
gider töre kalır” ilkesi gereğince savunmalıydı. Bire 
bir örtüşüm olmamakla beraber törenin önemini be
lirtmesi bakımından, Çin imparatorunun boyunduru
ğuna giren Türk Hakanı İşbâra Han’m Çin imparato
runun isteklerine verdiği cevaptaki anlam üzerinde

MHP yöneticileri çok düşünmelidirler: ̂
Oğlumu sarayınıza gönderiyorum. Size, semavî 

menşe’den gelen atları her yıl takdim edecektir. Sa
bah akşam emrinizi bekleyeceğim. Fakat elbiseleri
mizin önlerini açmağa, dalgalanan saç örgülerimizi 
çözmeğe, dilimizi değiştirmeğe ve sizin kanunlarını
zı kabul etmeğe gelince; örf ve adetlerimiz çok eski 
olduğu için, onları bozmağa cesaret edemedim. Bü
tün milletimiz de, aynı kalbe sahiptir.

Başörtüsü, Umran’m geçmiş sayılarında ortaya 
konduğu gibi Allah’ın tesettür emrinin bir gereğidir. 
Bu açıdan başörtüsünün maddi olarak bir bez parçası 
olmasının ötesinde manevi olarak bir anlamı vardır. 
Tarih boyu Batı ile yapılan mücadelelerde giysilerin 
mücadelenin sembolü haline gelişinin temel nedeni 
de bu manevi boyutudur. MHP yöneticileri bu boyu
tu ile de başörtüsüne sahip çıkmak zorundadırlar. 
“Türklüğü beden, İslam’ı ruh” olarak kabul eden 
bir hareket, pratikte bu birlikteliğin gereğini yapma
lıdır. Başörtüsü, Hatun Dağı’ndaki Kutlu Kaya gibi 
manevi ve kutsal bir semboldür. Uygurların Kutlu 
Kaya’yı bir taş parçası olarak görme hatasına düştük
leri gibi MHP yöneticileri de başörtüsünü bir bez 
parçası olarak görme hatasına düşmemeli ve;

Bir gün Uygur tahtına yeni bir hükümdar oturdu. 
Bu hükümdar, Çinlilerle yapılan sürekli savaşlara bir 
son vermek için, oğlu Gali Tiğin’e Kiyu-Liyen adın
daki Çin prensesini almayı düşündü. Bu Prenses, sa
rayını Hatun Dağı’na kurdu. O çevrede Tanrı Dağı 
adında başka bir dağ ve onun güneyinde de Kutlu 
Dağ adını taşıyan büyük bir kaya vardı. Çin elçileri, 
bakıcılarla beraber geldiler. Bakıcılar dediler ki; Ha
tun Dağı’nın saadeti bu kayaya bağlıdır. Türk devle
tini zayıflatmak için bu kayayı yok etmeli. Bunun 
üzerine Çinliler, Prenslerine karşılık bu kayanın ken
dilerine verilmesini istediler. Yeni Türk hükümdarı, 
yurt içindeki bu taş parçasının Çinlilere verilmesin
de bir mahsur görmedi. Halbuki bu kaya, kutsal bir 
taştı. Türk ülkesinin saadeti, bu tılsımlı taşın, Türk 
bütünlüğünün timsali olan kayanın yurtta kalmasına 
bağlıydı. Kaya giderse, Türk illerinden saadet de gi
derdi. Çinli prensesin tesirinden kendini kurtarama
yan ve milli duyguları zayıflayan hükümdar, milletin 
bu inanışına değer vermedi... Bu olay büyük akisler 
bıraktı. Türk vatanındaki bütün kuşlar, hayvanlar, 
kendi dilleri ile bu kayanın gidişine ağladılar. Bun
dan 7 gün sonra da Tiğin öldü. Türk ülkesi, felaket
lerden kurtulamadı. Türk milleti rahat, huzur, bere
ket yüzü görmedi...”^
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MHP’Yİ BEKLEYEN TEHLİKELER

ifadeleri üzerinde çok düşünmelidirler.
Sonuç olarak gerek töre, gerekse ilahi boyutu iti

bariyle MHP yönetimi başörtüsünü savunmak, bu so
runu çözmek üzere gerekli yasal girişimlerde bulun
mak zorundadır. Medya aracılığıyla yürütülen övgü 
ve yergi kampanyasının tesirinde kalınmamalıdır. 
Unutulmamalıdır ki halkın değerlerine yaklaştıkça 
yergi, uzaklaştıkça övgü alınacaktır. Bu konuda 
yanlış değerlendirme yapılmamalıdır. Bu ilahi bir ka
nun iye t olarak da böyledir:

“Onlar, senin kendilerine yaranıp-onlarla uzlaş
manı arzu ettiler; o zaman onlar da sana yaranıp uzla
şacaklardı." (68 Kalem 9)

FETHULLAH GÜLEN ÜZERİNDEN 
PSİKOLOJİK SAVAŞ

Meclisteki başörtüsü olayında MHP’nin tavrı dolayı
sıyla MHP’ye övgüler yağdıranlar daha önce de Fet- 
hullah Gülen’e benzer övgüleri yapmışlardır. “Ara- 
nan, Özlenen- Dm Adamı”, “Hoşgörü Timsali”“ 
“Hizmet Adamı” , ünvanlarını Fethullah Gülen’e 
bugünkü medya ve medyada yer alan köşe yazarları 
takmışlardır. Hoşgörü toplantılarını, okullarında ya
pılan hizmetleri öve öve bitiremeyenler, gene bugün
kü medya ve yazarlarıdır. (Umran’m bu sayısındaki 
Ek’i bu gözle inceleyebilirsiniz.) Fethullah Gülen’in 
okullarında okuyan ve dünya şampiyonu olan öğren
cileri alkışlayan, “Fethullaçılar Anayasa Mahkeme- 
si’nde, Genel Kurmay’da” diye manşet çeken gene 
bugünkü medya idi. Gülen’e elinden ödül alan Cum
hurbaşkanı da bugünkü Cumhurbaşkanı idi.

Gazi olayları ile birlikte başlayan süreçte Fethul
lah Gülen’in bilinçli bir şekilde yeni bir konuma itil
diğini görmekteyiz. Gittikçe yükselen RP hareketi 
karşısında bir konum. Yaptığı iki ihtilal ihbarında ih
tilalin ana hedefinin, kendi okullar zinciri olduğuna 
inandığı anlaşılmaktadır. Bu psikoloji belki de Fet- 
hullah Gülen’in en büyük zaafı olarak teşhis edilmiş, 
Maksim Gorki’ye yaklaşıldığı gibi kendisine yaklaşıl
mıştır. 28 Şubat sürecinde RP’nin karşısında açık bir 
şekilde tavır almaya ikna edilmiştir. Başkalarını kur
ban vererek kendi hareketini kurtarma stratejisini 
benimsemiştir. Oysa okullar varolduğu sürece bu 
baskı her zaman varolabilecektir. Nitekim bugün çok 
daha geniş ve şiddetli bir saldırı söz konusudur Fet- 
hullah Gülen hareketine.

Ortada fol yok, yumurta yokken başlatılan bu gü

rültünün amacı nedir? Bu boyutta, bu şiddetle bir sal
dırı ilk defa Fethullah Gülen hareketine yöneltiliyor. 
Kasetlerle ortaya atılan iddialara ilişkin bilgilere, sis
temin ağırlık merkezinde bulunan güçler ilk defa mı 
sahip olmuşlardır? Bu kasetler, yeni doldurulan ve 
bulunan kasetler olmadığına göre bu kampanyanın 
bugün başlatılmasının daha başka nedenleri de olma
lıdır. 40’a yakın kasetin psikolojik savaş tekniğine gö
re hazırlatılıp bekletilmesinin mantığını, iyi anlamak 
gerekir. Son yıllarda “telekulak olaylarının” aşırı bir 
şekilde yaygınlaşması, “konuşursam yer yerinden oy
nar” tehditlerinin günlük yaşamın bir parçası haline 
gelmesi, 8-10 yıl önce yapılanların “bir gün lazım 
olur” mantığı ile arşivlenip dosyalanması bir sistemin 
iflasıdır. Tarihte bu sürece giren hiçbir sistem varlığı
nı devam ettirememiştir.

Yalan, yanlış, çarpıtılmış sahte dosyalarla geçmiş
te başkalarına savaş açanlar, bir müddet sonra kendi
lerini bu savaşın içinde bulmuşlardır. Bugün siyasi ra
kiplerinin veya ideolojik rakiplerinin tasfiye edilmesi için 
bu tür savaşı alkışlayanlar, yarın liendilerini bu savaşın 
içinde bulacaklardır. İttihat Terakkicilerin iktidara ge
lir gelmez Yıldız Sarayı’nın evrak bölümünü yakmala
rı, devletin nasıl bir ihbar ve karalama kampanyası 
bataklığına saptandığının bir göstergesi idi. Tehdit, 
karalama, ihbar ve imha mantığı ile büyüyen, gelişen 
ve imparatorluğun kaderine hakim olan İttihat T e
rakki, İttihatçı mantığın doğal sonucu olarak impara
torluğu 10 yıl yönetemeyip parçalanmasına neden ol
muştur. Dün DP, AP, DYP, ANAP ve RP’ye karşı yü
rütülen kampanya, bugün FP, MHP ve Fethullah Gü
len hareketine karşı yürütülmektedir. İdeolojik ola
rak tükenen sistemler, toplumu bölerek, parçalayarak 
ve düşman kamplara ayırarak yönetmeyi yeğlerler. Bu 
anlayışa bugün tüm partiler, sivil toplum örgütleri ve 
aydınlar karşı çıkmalıdır.

Özellikle FP’ geçmişte Fethullah Gülen’in RP’ye 
karşı takındığı hatalı tavrı gözönüne almadan, Fet
hullah Gülen’e sahip çıkmalıdır. Böylelikle geçmişin 
yaraları sarılır ve iyi bir dayanışma ortaya konur. 
Geçmişe takılıp kalmak, hataya hata ile karşılık ver
mek, “ettin bul” mantığını sergilemek ve bu konuda 
duygusal davranmak siyasal bir mücadelenin mantı
ğına terstir. Ne FP, ne MHP, ne de Fethullah Gülen 
hareketi yöneticileri aşağıda anlatacağımız meşhur 3 
öküzün hikayesini hiçbir zaman unutmamalıdırlar:

Beyaz, siyah ve sarı üç öküz, vahşi doğada iyi birer 
arkadaş olarak dayanışma içinde yaşamlarını sürdür-
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inektedir. Vahşi yırtıcı hayvanların saldırılarına, bir
lik olup karşı koymaktadırlar.

Birgün bir aslan, güzel bir dayanışma içinde olan 
bu 3 arkadaşı görür ve yemeye karar verir. Araların
daki dayanışmadan dolayı doğrudan saldırmaktan 
korkar, metod değişikliği yapar. Yanlarına yaklaşa
rak dostluk teklif eder. Günlerce kendilerini izledi
ğini, arkadaşlıklarını çok beğendiğini, oysa kendisi
nin yanlız olduğunu, vahşi doğada herhangi bir sal
dırıya karşı kendilerine yardım edebileceğini ifade 
eder. Uç arkadaş birbirleri ile istişare ederler, asla
nın hal ve hareketlerini gözlerler, herhangi bir teh
like sezinlemezler ve teklifi kabul ederler. Aslan, üç 
öküzün güvenini kazanacak sürenin geçmesini bek
ler. İnsanların avlanma mevsimi geldiğinde, kendi 
planını uygulamak için harekete geçer. Beyaz ökü
zün kendilerinden uzakta olduğu bir anda siyah ve 
sarı öküze yaklaşarak der ki; “Kardeşlerim, etrafta 
avcılar dolaşmaktadır. Beyaz öküzün rengi çok dik
kat çekicidir. Bu hepimiz için çok tehlikelidir. Be
yaz öküzü yanımızdan üzaklaştırmalıyız”. Siyah ve 
sarı öküz buna karşı çıkarak, “o bizim yıllardır arka
daşımızdır” derler. Aslan, “siz bilirsiniz, sonra deme
di demeyin. Bakın etraftan avcıların tüfek sesleri 
geliyor, bir daha düşünün” der. Siyah ve sarı öküz 
tekrar düşünürler, aslana hak verirler, ancak bunu 
beyaz öküze kendilerinin söyleyemeyeceklerini ifa
de ederler. Aslan, “siz hiç merak etmeyin, yalnız siz 
buradan uzaklaşın, ben de onu başka tarafa gönde
reyim” der. İki öküz uzaklaştıktan sonra aslan beyaz 
öküzü parçalar ve yer. Yeni bir av mevsiminde as
lan, siyah öküzü yemeyi hedefler. Siyah öküzün 
uzakta olduğu bir anı kollayarak, sarı öküze yaklaşır; 
daha önce beyaz öküz için söylenenlerin benzerleri
ni söyler ve ilave olarak da bak der; “bizim ikimizin 
rengi aynı, ortama çok iyi uyum sağlıyoruz, avcıla
rın bizi bulması mümkün değil.” Sarı öküzü ikna 
eder. Sarı öküzün uzaklaşması ile aslan siyah öküzü 
parçalar ve yer.

Bundan sonra sarı öküzle aslanın arkadaşlıkları, 
aslanın acıkmasına kadar sürer. Aslan acıktığı bir za
manda, gözlerinde vahşi bir parıltıyla sarı öküze yak
laşmaya başlar. Sarı öküz son anda aslanı görür ve du
rumu kavrar, ancak iş işten geçmiştir. Sarı öküz asla
na “dur” der, anlaşıldı sen beni yiyeceksin. Yemeden 
önce tüm dünyaya seslenmek istiyorum:

“Ey dünya bilin ki, beyaz öküzün yendiği za
man, ben yenmişim de farkında değilmişim.”

MHP’nin Çıkarması Gereken Dersler 
Birlik ve Dayanışmayı Sağlamak

Fethullah Gülen, 1994’den bu yana siyasetle uğraş
madığını, siyasetten kaçtığını söylemiş olmasına rağ
men gerek seçimler esnasında, gerekse ara dönemler
de, özellikle, 28 Şubat süreci içinde hep siyasetin 
içinde bulunmuştur. 28 Şubat sürecinde sistemin 
ağırlık merkezinde bulunan güçlerin RP’ye karşı yü
rüttüğü mücadelede Fethullah Gülen’in 28 Şubatçı 
güçlerin yanında yer alarak RP’ye açık cephe alması 
siyasetin içinde olduğunun bir göstergesidir. 18 Nisan 
seçimlerinde DSP’yi desteklediği yaygın bir kanaat
tir. Şu veya bu şekilde Gülen aktif siyasetin içinde 
bulunmuştur. Okullarının varlığını devam ettirecek 
tarzda manevra alanını genişletmek için değişik iliş
kiler içinde bulunmuştur. Şu ana kadar kendisi ile it
tifak eden güçlerde, şimdi kendisine karşı

tavır alma ve kendisini feda etmek tarzında bir 
değişim söz konusudur.

Gerek 28 Şubat sürecinde, gerekse başörtüsü ola
yında izlediği yanlış politikalardan dolayı geniş bir 
kesimi küstüren bir Fethullah Gülen hareketi vardır. 
Bu ortamda yalnızlaştırılmış bir Gülen hareketinin 
tasfiyesinin daha kolay olacağı düşünülüyor olabilir. 
Böyle bir tasfiyenin gerçekleştirilmesinin kamuoyun
da yapacağı psikolojik tahribat da o oranda yüksek 
olacaktır. Siyasiler her ne kadar kızsalar ve öfkeli ol
salar dahi böyle bir tasfiyeden son derece etkilene
cekleri de açıktır. Bu açıdan böyle bir psikolojik yıkı
mın meydana gelmemesi için geçmişi bir tarafa bıra
karak başta FP ve MHP olmak üzere herkesin Gülen 
hareketine sahip çıkması ve bu tasfiyeyi durdurması 
gerekir. MHP yöneticileri unutmamalıdır ki, dün be
yaz, bugün siyah, yarın sarı öküz feda edilecektir. 
Onun için

Allah’ın ipine hepiniz sımsıkı yapışın.
Dağılıp ayrılmayın... (3 Ali İmran,103)
Bundan dolayı MHP yöneticileri bugün birlik ve 

dayanışmayı savunmalı, başörtüsü olayında takındık
ları yanlış tavrı tekrarlamamalıdırlar. MHP’nin hü
kümette olduğu bir dönemde Gülen hareketinin tas
fiye edilmek istenmesi, MHP’nin önüne konan bir 
tuzaktır. MHP’nin yolu üzerinde bir mayındır. Bu tu
zağa düşmemeli, bu mayına basmamalıdır.

28 Şubat sürecine bakıldığında RP yöneticileri
nin MGK’ntn 18 maddelik kararlarını imzalaması ve 
İsrail’le ikili anlaşma yapması RP’nin temel felsefesi, 
yapısı ve tabanı açısından ciddi bir hata olmuştur. RP
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ciddi bir şekilde yıpranmış, bütün bu tavizlerine rağ
men hükümette kalamamıştır. Buradaki tuzak, en 
kutsal saydığınız, önemsediğiniz temel ilke ve düşün
celerinizi bizatihi size çiğnettirerek yıpratmak, tecrit 
etmek, tabanınızdan koparmak, kadrolar arasında gü
ven bunalımı meydana getirmektir. Bu, RP’de kısmen 
başarılmıştır. Şimdi sistemin ağırlık merkezinde bu
lunmayan bir MHP, bunun hedefidir. Başörtüsü ve 
özür dileme olayında bu kısmen başarılmıştır. Şimdi 
Gülen operasyonu ile MHP yeni bir sıkıştırma ile kar
şı karşıyadır. Bu aşılırsa arkasından MHP’nin kabul 
etmesi mümkün gözükmeyen Apo, Kuzey Irak ve Ku
zey Kıbrıs olayları gündeme gelecektir. Bütün bura
larda taviz vermesi mümkün olmayan MHP’ye bu işi 
yaptırmak, MHP’yi yıpratma stratejisinin bir parçası 
olarak görülmektedir.

30  Ağustos Operasyonu

Gülen kampanyasının arkasında MHP’yi bekleyen 
tehlikelerden biri de, 30 Ağustostaki askeri şurada 
alınacak kararlardır. Gülen kampanyasının o dair 
noktalarından biri, “kadrolaşma ve devleti ele geçir- 
me”dir. Gülen, askeriyede ve poliste kadrolaşmakla 
suçlanmaktadır. Son yıllarda 30 Ağustos öncesinde - 
-bu denli şiddetli olmasa bile- başlatılan kampanya
larla, ordudan dini ve milli hassasiyetleri öne çıkmış 
subay ve astsubaylar emekli edilmiş, genellikle de tüm 
yasal hakları iptal edilerek atılmıştır. 28 Şubat süre
cinde subay atma operasyonu hızlandırılmış, RP’nin 
direnci kırılarak kararnamelerin imzalanması sağlan
mıştır. Muhtemeldir ki MHP’nin tepkisi göz önüne 
alınarak kampanya çok daha dikkatli ve yoğun bir 
tarzda başlatılmıştır. MHP’nin iradesi çözülerek 30 
Ağustos’ta yapılacak operasyona sessiz kalması sağ
lanmak istenmiş olabilir. Arkadan gelecek miliyetçi 
muhafazakarlara sahip çıkmadığı kampanyası ile 
MHP’nin yıpratılacağı, tıpkı RP’de olduğu gibi, çok 
aşikardır. MHP bu oyunu bozacak konuma ve imkan
lara sahiptir.

M H P’nin Atamalarının Engellenmesi

Kadrolaşma kampanyasının bir başka boyutu ise 
MHP’nin yapacağı atamalara ilişkindir. Özellikle 
Ecevit’in “DSP hariç herkes devlette kadrolaşıyor, devle
ti ele geçirmek istiyor” tarzındaki beyanları MHP’nin 
yapacağı atamaları engellemeye dönük olabilir. MHP 
yöneticileri, en yakın mesai arkadaşlarını dahi ataya-

madığı halde RP hakkında açılan kadrolaşma kam
panyalarını gözden geçirerek durum değerlendirmesi 
yapmalıdırlar.

MHP’nin atama yapması engellenmektedir. Belki 
de MHP’nin seçimlerde iyi bir başarı gösterip mutlaka 
koalisyon ortağı olabileceği tahmin edildiğinden 18 
Nisan 1999 tarihli resmi gazetede (yani seçimler yapı
lırken) “Bir kurumda üst mal<amlara atama yapılabilmesi 
için ilgili şahsın o kurumda en az iki'yıl çalışmış olması” 
şartını getiren kararname yayınlanmıştır. 6-7 ay azın
lık hükümeti olarak hükümet olan bir DSP bu süre 
içinde gerekli atamaları tamamlamış olduğundan bu 
kararname ile MHP’nin önü ciddi bir şekilde kesilmiş
tir. Dahası koalisyon protokolünde atamalar için 3 li
derin imzasının şart koşulması, nihayette MHP’nin 
aleyhine çalışacak bir mekanizma oluşturmuştur.

Bütün bunların üzerine Fethullah Gülen üzerin
den başlatılan “kadrolaşma ve devleti ele geçirme” 
kampanyası ile atamalar konusunda, MHP’nin eli ko
lu tamamen bağlanmış olacaktır. MHP’nin üst düzey 
bürokrat atamasına imkan tanımayarak MHP kadro-

tirmek bir ara hedef olarak seçilmiş gibidir.
Diğer taraftan seçim kampanyasında işsiz gençlere 

vaadettiği iş imkanlarını oluşturması engellenerek 
MHP tabanında yine huzursuzluk ve güvensizlik oluş
turulmak istenmiş olabilir. MHP’ye bu aşamada çok 
dar bir manevra alanı bırakılmıştır. Bununla beraber 
MHP, atamalarında ehliyeti ve liyakati göz önüne al
malı, salt atama yapmış olmak güdüsüyle ehil ve liya
katli kadroları budamaya gitmemelidir. Muhtemeldir 
ki MHP böyle bir budamaya zorlanacak ve arkasın
dan da yıpratma kampanyası başlatılacaktır. İlkeli, 
ehliyetli, temiz, dürüst insanlara MHP güven verme
li, onlarla çalışmayı ilke olarak benimsemelidir. Bu 
aynı zamanda MHP’nin sokulmak istendiği yalnızlık 
çemberini kırmasına da yardımcı olacaktır.

Diyet Ödeme

Fethullah Gülen’i yıpratma kampanyasından MHP’nin 
çıkarması gereken en büyük ders, devlet içinde belli 
merkezlerin elinde bulunan dosyaların sürekli şantaj 
aracı olarak kullanılmış olmasıdır. 28 Şubat sürecinde 
Fethullah Gülen’i, RP’nin karşısında saf almaya iten 
faktörün, bu kasetler olabileceği bir ihtimaldir. Bu ve
ya benzeri dosyalarla, Gülen’e şantaj yapılmış olabilir. 
O zaman tavır koyup bedel ödeseydi, bu gün bu kadar 
şiddetli bir kampanyanın muhatabı olmayabilirdi.
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Bugünkü MHP kadroları, ülkü ocaklarından yeti
şerek gelmiştir. Türkiye’nin 60 sonrası konjonktürün' 
de komünist harekete karşı yoğun bir mücadele ver
mişlerdir. Bu dönemden kalma bazı dosyalar, arşivler
de bulunmuş olabilir. Bu dosyalar, her önemli konuda 
ya MHP’nin önüne konacak ya da kamuoyuna sunu
lacaktır. 2. Parti durumuna gelen MHP’nin, varsa, bu 
yükü çok uzun süre taşıması mümkün değildir. En uy
gun bir zamanda ve ortamda bu bedeli Ömer Seyfet
tin’in Diyet’inde olduğu gibi ödeyip kurtulmalı ve öz
gür olmalıdır. Geçmişin, varsa, bedelini ödedikten 
sonra geleceğe halkın yanında temiz, dürüst, ehliyetli, 
liyakatli, imanlı kadrolarla yürümelidir.

Parlamentoyu Pasifize Etme

Fethullah Gülen’i yıpratma kampanyasında dikkati 
çeken bir husus da, “Asker uyardı, siviller dinleme
di”, “Asker daha önce uyarmıştı” tarzındaki bir üs
lubun kullanılmasıdır. Bu, her ihtilal döneminden 
önce sivillere, siyasi partilere ve parlamentoya karşı 
takınılan tavırla örtüşmektedir. Özellikle 28 Şubat 
sürecinde Parlamento yıpratılarak etkisizleştirilmiş ve 
MGK, yönetimin odak noktasına getirilip oturtul
muştur. Parlamento dışlanmıştır. O zamana kadar kar 
radarı tavsiye mahiyetinde olan bir kurulun kararları, 
emir şekline dönüştürülmüştür. Herşey MGK’nın di
rektifi ile yapılır hale getirilmiştir.

Milletvekillerinin çoğunluğu yenilenmiş, üstelik 
de çoğunluğu solun karşısında olan bir parlamento
nun yıpratılarak devre dışı bırakılması amaçlanıyor 
olabilir. Ayrıca sistemin ağırlık merkezinde bulunan 
güçlerce tasfiye edilmek istenen FP ve DYP gibi par
tilerin, parlamentoda hala bir güç oluşturması ve her 
an MHP ile ittifak yapabilecek konumda bulunmala
rı, bir ihtimaldir ki, bu parlamentonun pasifize edil
mesi için yeter sebebi oluşturmaktadır. Siyasi partiler 
bu konu ile ilgili halkı ve sivil toplum örgütlerini ay
dınlatmalı, daha aktif bir siyaset yapmalıdırlar. “Ma
saya yumruk vuracak insanlar” olarak algılanan 
MHP’lilere bu aşamada daha fazla görev ve sorumlu
luk düşmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi

Fethullah Gülen’i yıpratma kampanyasının bir başka 
boyutu da Cumhurbaşkanlığı ile ilgili olabilir. Yakla
şık bir yıl sonra süresi dolacak olan Süleyman Demi- 
rel’in süresinin uzatılması Ecevit’in ısrarla üzerinde

durduğu bir husustur. Bu yıpratma kampanyasında 
dikkatimizi çeken nokta, Fethullah Gülen’in organi
ze ettiği ödül töreninde Süleyman Demirel’in Gü- 
len’den ödül aldığı; ancak eski Genel Kurmay Başka
nı Karadayı’nın ise Gülen’den bu ödülü almayı red
dettiği tarzındaki bir vurgunun ısrarla yapılmasıdır. 
Ayrıca bu konuda general Çevik Bir’in gayreti de 
vurgulanmaktadır.

Bütün bu isimlerin bir arada zikrediliyor olmasının 
anlamı önümüzdeki 30 Ağustos Askeri Şurasında aske
ri bürokrasi içinde ciddi bir gerilimin yaşanacağıdır. 
Belki de 30 Ağustostaki atamalar için Demirel köşeye 
sıkıştırılarak gelecekteki cumhurbaşkanlığı için pazar
lığa zorlanmak istenmiş olabilir. Türkiye’nin 2. büyük 
partisinin gerek 30 Ağustos, gerekse cumhurbaşkanlığı 
seçimine sessiz kalması söz konusu olamaz. MHP her 
türlü pazarlığı bozacak güçte ve konumdadır şimdilik. 
Bu avantajlarını artırmalıdır. Başörtüsü olayındaki gi
bi pasif kalmayı yeğlerse, şu andaki konumunu kaybe
decek ve iç bunalıma sürüklenecektir.

Cambaza Bak Cambaza

Bu denli yoğun yapılan kampanyalarda güdülen bir 
başka gaye de alınacak çok ciddi kararları halkın gö
zünden kaçırmaktır. Bu kampanyada böyle bir amaç 
olup olmadığını söylemek zordur. Ancak bu aşamada 
parlamentodan geçmesi gereken veya uygulamaya ko
nulması gereken bazı kanunlar söz konusudur. MAİ, 
Uluslararası Tahkim, RTUK yasası gibi yasaların çık
ması gerekmektedir. N A TO ’nun yeni konseptine gö
re Türkiye rol üstlenecektir. Özelleştirme işlemleri 
tamamlanacaktır. Özelleştirme ile birlikte meydana 
gelebilecek sosyal problemlerin, sosyal patlamalara 
neden olmaması için toplum meşgul edilmek istene
bilir. Abdullah Öcalan davasını gözden ırak tutmak, 
Kuzey Irak’ta yapılacak uygulamaları toplumdan sak
lamak, Kuzey Kıbrıs’la ilgili alınabilecek kararları ört
bas ederek toplumsal tepkileri absorbe etmek ya da 
farklı kanallara yönlendirmek bu kampanyanın 
amaçları arasında olabilir.

Ayrıca temel hak ve hürriyetleri kısıtlayacak bir 
çok yasanın çıkarılması için gerekli psikolojik orta
mın hazırlanması da amaçlanabilir.

Yeniden Yapılanma

Gülen’i yıpratma kampanyasına karşı Mesut Yıl- 
maz’ın takındığı tavır son derece önemli olup, mutla
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ka desteklenmesi gerekir:
“Eğer bunlar devletin bir kurumundan veriliyorsa, 

Emniyet’ten, M IT’ten, şuradan buradan veriliyorsa, 
bunu basına veren kuruluş, kişi, eğer kendi tayin etti
ği zamanlamaya göre basma sızdırıyorsa, o zaman ya
şadığımız olay çok vahim bir olaydır, insanlara tuzak 
kurmaya çalışılıyor demektir. Böyle bir devlete va
tandaşın güven duyması beklenemez.

Devlet kimseye tuzak kurmaz.... Susurluk, tele-ku- 
lak ve kasetle ortaya çıkan gerçek, aydınlatmamız ge
reken karanlık, devlete de sirayet etmiş karanlıktır. 
Toplum bu karanlık yüzünden nereye gideceğini bil
memektedir. Devlet karanlığın içindedir, karanlık 
devletin içindedir. Devletin bütün fonksiyonlarıyla 
yenilenme ihtiyacı kaçınılmaz hale gelmiştir.”̂  

Yılmaz devletin karanlığın içinde olduğunu, tuzak 
kurduğunu ve böyle bir devletin vatandaşa güven 
vermediğini belirterek yeniden yapılanmanın gerekli
liğinden bahsediyor. Gerçekten bu olay, tüm kurum
lan yerli yerine oturtacak. Devleti milletin emrine 
verecek yeni bir yapılanma imkanını ortaya koymuş-

nel sekreterliğinin 28 Şubat sürecinde olduğu üzere 
bir başbakan gibi çalışması arzu edilmiş olabilir. Özel
likle, kasetlerle Ecevit’e biıifing verildikten sonra 
Ecevit’in ikna olmayıp tavrını değiştirmemesi karşı
sında kasetlerin medyaya verilmesi bir güç hesaplaş
ması olarak değerlendirilebilir. Bakan veya başbaka
na bağlı kurumların ve şahısların, bakan veya başba
kana rağmen böyle bir operasyona kalkışmasının baş
ka bir anlamı yoktur. Medyada kullanılan “askerler 
uyarmıştı, siviller dinlemedi” tarzındaki ifadeler, 
kampanyadaki güç hesaplaşmasına işaret ettiği gibi, 
sivillerin açıkça hedef alındığını da gösteriyor.

Her türlü hürriyeti ortadan kaldırıcı veya aşırı kı
sıtlayıcı yasaların çıkmasını isteyerek ve sağlayarak, 
hükümeti, parlamentoyu ve diğer kurum ve kuruluş
ları yoğun bir baskı altına alabileceklerdir. O neden
le bugün parlamento, devleti yeniden yapılandırma- 
lıdır. Bugün bunu yapmayan siyasilerin yarın şika
yet etmeye hakları yoktur.

Sonuç
tur. Bu noktada siyasi partilere önemli görevler düşü- 
yor. Gerçek bir dayanışma içine girerek, insan hak ve 
özgürlüklerine, din ve vicdan hürriyetine, düşünce 
hüiTİyetine geniş imkanlar tanıyan, tüm baskı yasala
rını ortadan kaldıran, devleti adil ve hakem konumu
na getiren bir yapılanmayı sağlayabilirler.

Bugün bu yapılmazsa parlamento ve hükümet 
MGK vesayetinden kurtulamayacak, Kriz Yönetimi 
Yönetmeliği’nin verdiği imkanlarla siyaset dışı kesim
ler sürekli müdahale içinde bulunabileceklerdir.

Kampanyanın bir boyutu sivilleri temsil eden par
lamento olabilir. Çoğunluğu yenilenmiş bir parla
mentonun 28 Şubat sürecinin getirdiği yıpranmışlığı 
ortadan kaldırıp en üst karar mercii olduğunu kanıt
lama imkanları mevcuttur. 28 Şubat sürecinden etki
lenmeyen iki partinin hükümette olması böyle bir 
oluşumu hızlandırabilir. Güçlenmiş bir parlamento 
ve hükümet, MGK’yı önceden olduğu konuma “tavsi
ye edici” konuma getirebilir. Oysa daha önce çıkarılan 
“Kriz Yönetimi Yönetmeliği” ile askeri bürokrasi siste
min ağırlık noktasına gelip oturmuştur. Güçlü parla
mento ve hükümet bu oluşumu bozabilirdi. Adı açık
lanmayan üst düzey subayların zaman zaman beyanat 
vermeleri, hatta emekli generallerin hakarete varan 
sözleri kurum olarak olmasa bile askerlerin politika
nın içine fiilen girdiğinin bir kanıtıdır. Yeni dönem
de taşların yerli yerine oturtulacağı tarzındaki bir ya- 
pılanış belli çevreleri rahatsız etmiş olabilir. MGK ge

Şüphesiz ki bütün bunlar, toplumla bütünleşmeme
nin, iki farklı ağırlık merkezinin birbiri ile çelişmesi
nin doğal sonucudur. Bir sistem, varlığını komplolar
la, iç çekişmelerle, toplumu kamplara bölerek devam 
ettiremez. Yapılması gereken, devletin emrine mille
ti değil, milletin emrine devleti vermektir. Devlet 
millet için vardır, millet devlet için var değildir. Ku
yucu Murat Paşa uygulamaları Osmanlı’yı kurtarama
dığı gibi, Bizans entrikaları da Bizansı kurtaramamış- 
tır. Her iki davranış şekli ifrat ve azgınlıktır, zulüm
dür. Zulümde ileri giden toplum veya sistemin sonu 
ise hep yıkım olmuştur.

Nice kentler vardır ki, azgınlık edip Rabbinin ve 
onun resullerinin emrinden çıktılar da biz onları çok 
zorlu bir hesaba çektik ve onlara, görülmemiş bir 
azapla azap ettik.

Böylece onlar, yaptıklarının’ vebalini tattılar ve iş
lerinin sonu hüsran oldu. (65 Talak 8-9) ■
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2002 /90

- Mustafa Erdoğan da Kıyımdan Nasipli, M U H A R R EM  B A L 

CI, 2 0 0 2 /90

- CH P, MHP’nin İktidar Yapısında mı Reenkarne Oldu?, A B-

D U R R A H M A N  DİLİPAK, 2002 /90

- Illich’in Okulsuz Toplumuna mı Dönsek Acaba?, M EH M ET

Ö ZAY, 2002 /90

- 28 Şubat’tan 11 Eylül’e Sert Zayıflık - Uysal Güç, A B D U L 

LA H  YILDIZ, 2 0 0 2 /90

- Soğuk Savaş Bitti: Şimdi Sıcak Savaş Dönemidir, N E C 

M ETTİN  T U R İN A Y , 2 0 0 2 /9 0

- Tüm Zamanların En ‘Büyük Oyun’u, İBRAHİM  K A R A 

G Ü L, 2 0 0 2 /9 0

- İK Ö -A B Toplantısı: Uygarlık ve Uyum, C E V A T  Ö ZK A 

Y A , 2002/91

- Değişmekten Kaçınanlar, Değişmeyeni Değiştirme Peşinde,

D. M EH M ET D O Ğ A N , 2002/91

- Osmanlı Misyonu ve 28 Şubat’ın Zaafları ve İmkanları, Y U 

SU F K A PLA N , 2002/91

- Melek Yüreklerin Bahar Muştusu ve ‘Satyagraha’, A B D U L

LA H  YILDIZ, 2002/91

- Deprem Toplumsal Hafızamızı da Tetikliyor, A H M ET  H. ÖZ,

2002/91

- 1 1  Eylül, İslam Düşmanlığı ve Hindistan, T U R A N  KIŞ- 

. LA K Ç I, 2002/91

- İnsanlığın Onuru: Filistin Destanı, Y U S U F K APLAN,

2002/92

- Ortadoğu’da İki Diplomatik Fiyasko, M U ST A FA  Ö ZC A N ,

2002/92

- Güvenlik İstiyorsanız Ö nce İşgali Durdurun, M ERW A N

B A R G U T I, 2002/92

- Türkiye-AB İlişkilerinde Sona Doğru , N ecm ettin  Turİnay,

2002/92

- Susurluk Davası Ve Hikmet-i Hükümet Anlayışı, C E V A T

Ö ZK A YA , 2002/92

- Saçlarımı H iç Çözmeden... SİBEL ER A SLA N , 2002/92

- Şaşırtıcı A m a Gerçek, N U Rİ G Ü N D EŞ, 2002/92

- Filistin’deki Vahşeti Yerinde İnceleyen Türk Parlamanter-

ler: “İsrail İslâm’ın İzini Silmek İstiyor” 2002/93

- İpini Koparan Bir Devlet, A T A S O Y  M Ü FT Ü O Ğ LU ,

2002/93

- Taş A tm a Yaşında mısınız?, A H M ET  M ER C A N , 2002/93

- Fransa Seçiminin Düşündürdükleri, M İT H A T  DİNDAR,

2002/93

- İttihat-Terakkici “Tarz-ı Siyaset”, A B D U LLA H  YILDIZ,

2002/93

- Azrail Prens!!!, YA SEM İN  G Ü L, 2 0 0 2 /93

- Global Üstkurul: Amerika-Avrupa Rekabeti ve Paylaşıla-

mayan Rusya, İBRA H İM  K A R A G Ü L , 2002/94

- Kemal Dervişin Seçim  Şantajı ve seçimi Ü ç Büyük Engeli,

N EC M ET T İN  T U R İN A Y , 2 0 0 2 /94

- “Başörtüsü Fetvası”ndan “Sonuç Bildirgesine Diyaneti Ka

le Almak, A B D U LL A H  YILDIZ, 2 0 0 2 /94

- Güncel Dini Meselelerin Güncel Olmayan Meseleleri, ALİ

B U LA Ç , 2 0 0 2 /94

- Ropörtaj; “Diyanet Kararları Dayatmaya Dönüşebilir”, A B 

D U R R A H M A N  A R SLA N , M EH M ET AKİF AYDıN, 

2002/94

- Türkiye, Yol Ayırımında, Y U SU F K A PLA N , 2002/95

- Büyük Çocuklara Masallar ve Siyasetin “Siyasetnâme”si,

N EC M ET T İN  T U R İN A Y , 2002 /95  '

- Karamehmetler Diye Biri Ya da Şark Cephesinde Yeni Bir Şey

Yok, A B D U R R A H M A N  DİLİPAK, 2002/95

- Yeni Bir Sömürgeleştirme Dönemi, A T A S O Y  M Ü FT Ü O Ğ 

LU , 2002/95
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'  Kur’an O ku(t)m a Seferberliği, A B D U L L A H  YILDIZ, 

2002/95

- Kimyamızı Bozmaya Çalışıyorlar Am a Başaramayacaklar,

Y U S U F K A PLA N , 2002/96

- Üçüncü 28 Şubat Denemesi, N EC M ETTİN  T U R İN A Y ,

2002/96

- Siyaset Mühendislik İster... Biraz Da Oy, M U ST A FA  K A RA -

A LİO Ğ LU , 2 0 0 2 /96

- Filistin’de Nuh (A .S )’un Bedduasını Haykırmak, A B D U L 

LAH  YILDIZ, 2 0 0 2 /9 6

- Sütten Ağzı Yanan Yoğurdu Üfleyerek Yer!, Y U S U F  KAP

LA N , 2002/97

- Nasıl Bir Seçim  Bu?, A B D U R R A H M A N  D İLİPAK,

2002/97

- Ekseriyetin İntihâbı İktifâ Eder Mi?, A B D U LLA H  YILDIZ,

2002/97

B -K A P A K

1- B A T I’N IN BU N A LIM I

- Açıkoturum; “Batı Düşünsel Bunalımla Karşı Karşıya”, Katı- 

lanlar: Abdurrahman Arslan, Ali Bulaç, Teom an Duralı,

3- İSLÂM DÜNYASI: ZAAFLAR VE İMKANLAR

- Haşan Hanefi İle Röportaj, “Geleneği Yenilemek Zorunda

yız”, Konuşan: YU SU F K A PLA N , 2002/91

- İslam, İnsanlık İçin Potansiyel Bir İmkandır, M U ST A FA

AYD IN , 2002/91

- Bunalımın Adı: Öznesizlik, M U S T A FA  TEK İN , 2002/91

- Gelenekten Geleceğe Ya Da İslam Dünyasının Sıkıntıları,

D İLA VER DEM İRAĞ, 2002/91

- Takke ve Kravat ve Düşünsel Duruş, RASİM  ÖZDENÖ-

REN, 2002/91

- Avrupa ve İslâm Dünyası, H A N S ZO M ER, 2002/91

- İslamcılar ve ABD  Politikası, M E’M U N  FENDİ, 2002/91

- Akademi’ye ve Oryantalist Çalışmalar’a 11 Eylül Çelmesi,

ZEKİ ER, 2002/91

- İslâm Dünyasının Dönüşümü, DA LE F. EICK ELM A N N ,

2002/91

- ‘Bilge Kral’ Aliya İzzetbegoviç: ‘Bosna Direnişi, İslâm Dün

yasının Dayanışma Ruhunun ve Dinamizminin Canlı Bir 

Örneğidir’, Konuşan: AKİF EM RE, 2002/91

- İslâm Dünyasının Özgürlük Mücadelesi, H A ŞA N  T Ü R A B İ,

2002/91

- Taassub İle Düşünce Özgürlüğü Arasında İslâm, M. H Ü S E 

YİN FA D LA LLA H , 2002/91

ÜMRAN 2002

Mustafa Özel Yöneten: Yusuf Kaplan, 2 0 0 2 /89

- Kuşku Çağının Hikayesi, FRANKLIN LE V A N  BA U M ER,

2002/89

- Modern Aklın Yükselişi ve Çöküşü, G EO R G E FRANKL,

2002/89

- Kültürel Çöküş: Gerçeklik, Anlam ve Benlik Kaybı, RO B

W EA T H ER ILL, 2002 /89

- Uygar Barbarlık, STJEPA N  G. M ESTR O V IÇ , 2002/89

- M odem Kültürün Sonu Mu?, M UZAFFER EM İN G ÖKSU,

2002/89

- Modern Düşünme Tarzının Hasılası: Kuşku ve Sıkıntı, R A 

SİM Ö ZD EN Ö REN , 2002/89

- Şimdi Ahlak Zamanı: Batı’nm  Etik Krizi, D İLA VER DEMİ

R A Ğ , 2002 /89

2 - D Ü N Y A N IN  BU N A LIM I

- Açıkoturum“Batı Derin Bir Bunalımla Karşı Karşıya”, Katı-

lanlar: Abdurrahman Arslan, Ali Bulaç, Teom an Duralı, 

Mustafa Özel, Yöneten: Yusuf Kaplan, 2 0 0 2 /9 0

- Bir Metamorfoz Hikayesi: İnsanın ve Dünyanın Bunalımı

nın Anatom isi, Y U S U F K A PLA N , 2 0 0 2 /90

- Küreselleşme, Geçiş Dönemi veya Belirsizlikler Çağı: Dünya

Sisteminin Uzun Vadeli Analizi, IM M A N U EL W A L 

LER STEIN , 2 0 0 2 /90

- Kaçış Çizgileri: Küreselleşme ve Muhalefetin Geleceği, Dİ

L A V E R  D EM İRA Ğ , 2002/90

- Batı Entelijansiyası Bir Yere Gidiyor mu?, R A SİM  ÖZDE

N Ö R EN , 2 0 0 2 /9 0

- Batı Medeniyeti Kendi İçinde Yıkılışının Tohumlarını Taşı

yor, JA C Q U E S  A T T  ALI, 2002/90

- İslâmî Hareketler: Özeleştiri ve Yeniden-Düşünme, RA ŞID “

EL-G A N N U Şİ, 2002/91

4 -2 1 . YÜZYILI İSLÂM BELİRLEYECEK

- S. Hüseyin Nasr’la Röportaj Şiddet, Modernlik ve İslam’ın

İmkanları, Konuşan: Y U S U F K A PL A N , 2002/92

- 21. Yüzyılı İslâm Belirleyecek, yusuf kaplan, 2002/92

- ‘Ortadoğu’nun Konumlandırmış Hikayesi ve İslâm’ın Mey

dan Okuyuşu, H A ŞA N  H A N EFİ, 2002/92

- Yaban A tı Evcilleştirmek: İslâmi M odemlik(m i)?, D İLA 

V ER DEM İRAĞ, 2002/92

- Küresel Zamanda İslâm’ın İmkanları, A Lİ BU LA Ç , 2002/92

- İslam’ın Gelecek Yürüyüşü, İBRA H İM  G H A R A Y B A H ,

2002/92

- ‘Ruhunu Değiştir; Tarihin Değişir’, A BD U LLA H  YILDIZ,

2002/92

- İslâm Konferansı Örgütü ve Ötesi, M U H AM M ED  ALİ ET-

TA ŞK İR İ, 2002/92

- İnternet İslâm’ın Üçüncü Dalgası mı; Uygarlığın Sonu mu?,

JO N  W . AN D ERSO N , 2002/92

- Müslümanca Düşünme Açısından İslâm Ve Demokrasi ,

RA SİM  ÖZDENÖREN, 2002/92

5- YENİ ROMA: SİLAHLI ¿ARIŞ

- Hüsnü Mahli İle Röportaj “Türkiye İsrail’in Nefes Borusu

Olmamalı, Konuşan: Yusuf Kaplan, 2002/93

- Eski Rom a’dan Yeni Roma’ya “Silahlı Barış” ve Paganizm”

Düzeni, Y U S U F K A PLA N , 2002 /93

- W ashington Şer Ekseni, E. S. H ER M A N N , 2002/93 •

- Küresel Kapitalizmde Hepimiz Bir Paryayız, D İLAVER DE-
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M İR AĞ , 2002/93

- Filistin Uluslararası Hukuk Mezarlığı, M E SU T  K A R A ŞA -

H A N , 2002/93

6- ORTADOĞU SORUNU: TARİHSEL ARKAPLAN ve SİYO

NİZM İDEOLOJİSİ

- “Vaadedilmiş Toprak Söylemi, Siyonist M antığının Ürünü",

'ŞEMSEDDİN ÖZDEM İR, 2002/93

- A B D ’de İsrail Lobisi, D AVID  G O O D H A R T , 2002/93

- Ölüm Dansının Sonu, R IC H A R D  FALK, 2002 /93

- Osmanlı Barışından Sömürgeci Tedhişe, Filistin ve Ortado

ğu, D. M EH M ET D O Ğ A N , 2002/93

7- İSRAİL TERÖRÜNÜN ANATOMİSİ

- Roger Garaudy İle Röportaj “A B D ’nin İsrail’e, İsrail’in

A B D ’ye İhtiyacı V ar.”, Konuşan: C E M A L  A YD IN , 

2002/93

- Bir İdeoloji Olarak Yahudilik ve Judaizm, M U ST A FA  A Y 

DIN, 2002/93

- İsrail Nihai Ufuk mudur?, M U ST A FA  EVERDİ, 2002/93

8 -  İSLÂM  D Ü ŞÜ N C ESİN İN  SO R U N LA R I

- Müslümanca Düşünmenin Halihazırdaki Uğrağı, RASİM

Ö ZD EN ÖREN , 2002 /93  

Haşan Hanefi ya da Bir Mülakat Vesilesiyle, A B D U R R A H - 

M A N  A R SLA N , 2002/93

9- DİN DIŞI KUTSALLIKLAR VE FUTBOL PAGA NİZMİ

- Edibe Sözen ve Dilaver Demirağ İle Röportaj “Toplumların

Otopsiye İhtiyacı Var", 2 0 0 2 /94

- Futbol Pratiğinin Teorisi: PUTbol Paganizmi, Y U S U F  

K A PLA N , 2 0 0 2 /9 4

- Dinden Modemizme Kutsallığın Dönüşümü, M U ST A FA

A YD IN , 2002/94

- Yeni Paganizm Tehlikesi, A R N O LD  J. T O Y N B EE, 2002/94

- Medyada Bedenlerin İkonlaştırılması, C İH A T  A RIN Ç,

20 0 2 /94

- Futbolun “Büyü”sü Ya Da “Top Bir Dünya(mı) dır”, DİLA-

V ER  D EM İRAĞ , 2 0 0 2 /94

- Bir Tekno Pagan Örneği: “Freak Dansı”, M EH M ET Ö ZAY,

2002/94

10- FUTBOL PAGANİZMİ VE TRİBÜN KÜLTÜRÜ

- Yeni Dünya Düzeni ve Futbol, RASİM  Ö ZD EN Ö REN ,

2002 /94

- Kural İhlali: Yeni Bir Paganizm Olarak Futbol, TEVFİK

EM İN, 2002/94

- Din Dışından Kutsala Futbol, M uSTA FA  TEK İN , 2002/94

- Yerel Dinamikler Arasında Yeni Bir Değer: Futbol, TEM EL

ÖZKIR, 2002/94

- Futbol Spor Mu? Afyon Mu?, M UH SİN  M ETE, 2002 /94

- Futbol: Milletlerin Karekter Savaşları, M U S T A FA  EVER

Dİ, 2002/94

11- "AMERİKAN BARIŞI” DEĞİL AMERİKAN SAVAŞI

- Enerji Savaşları ve Yeni Dünya Haritası, İBRAHİM  K A R A 

G Ü L, 2002/95

- A BD  ve İngiltere’nin , Yeni Petrol Emperyalizmi, A N D 

R E W  M A R TIN , 2002/95

- İnsanlığın “Pax A m ericana” Kâbusu, M ESU T K A R A ŞA -

H A N , 2002/95

- O rta Asya Petrolünün Jeopolitiği, C O N ST A N T IN E A R-

V A N IT O PO U LO S, 2002/95

12- ABD-İSRAİL HATTI

- İsrail’in A BD  Vergi Mükelleflerine Maliyeti, R ICH A RD  H.

C U R T ISS , 2002/95

- Yahudi Natura Karta ve Siyonizm, YIZRAIL DAVID

W A Y S , 2002/95

- Çok Yönlü Bir Chomsky Portresi, H İD A YETU LLA H  DE

NİZ, 2002/95

13- İSLÂM’I PROTESTANLAŞTIRMA PROJESİ

- İslam’ın Özne Olarak Yeniden T arih  Sahnesine Çıkışı ve İs

lam ’ı Protestanlaştırm a Projesi, Y U S U F  K A PLA N , 

2 0 0 2 /96

- Değişim/Protestanlaşma: Doya Doya Kazanmak ve Doya Do

ya Yaşamak..., A B D U R R A H M A N  A R SLA N , 2002/96

- İslam Protestanlaştırılabilir mi?, R A SİM  ÖZDENÖREN,

2 0 0 2 /9 6

- “Protestanlaşma” Olgusunun İslam Dünyasındaki Görüngü

leri, M U ST A FA  TEKİN , 2 0 0 2 /9 6

- Dön Baba Dönelim ya da Müslümanların Sıkıntıları-II, Dİ

LA V ER  D EM İRA Ğ , 2002/96

14- PROTESTANLAŞTIRMA, İSLÂM VE DİYANET

- “Dinde Reform İsteyenler ‘Bize Başka Kur’an G etir’ Diyen

lerdir”, ŞEM SED D İN  Ö ZD EM İR  İLE R O PÖ R T A J, 

2 0 0 2 /96

- Protestanlaşma Olgusu Bağlamında İslam ve Diyanet, M EH 

M ET ÖZER, 2002 /96

- Diyanet’in Din Söylemi Ya Da Başkasının Alanında “Ka

çak” Din İnşası, H. V İCD A N  TEK İN , 2002/96

16- İSLÂM’IN KAMUSAL ALANDAN TASFİYESİ VE BAŞÖR

TÜ YASAĞI

- “Yasaklar Halk İle Devletin Arasını A çıyor”, M ETE DOĞ-

R U E R  İLE R O PÖ R T A J, 2 0 0 2 /9 6  

Bir Siyasal Mahremiyet Alanı Olarak “Kamusal” ve Kılık Kı- 

yafet Sorunu, M U S T A FA  A YD IN , 2002/96

- Bircan Olayı, Başörtü Yasağı ve İslam’ın Kamusal Alandan

Tasfiyesi, A B D U LLA H  YILDIZ, 2 0 0 2 /96

- “Reform Bir Dini Dinamitlemek Demektir”, REH A Ç A -

M U R O Ğ LU  İLE R O PÖ R T A J, 2 0 0 2 /96

17- KÜRESEL ROMA VE İSLÂM’IN MEYDAN OKUYUŞU

- “Küresel Sistem, İslâm’ı Resmi Din Olarak Benimsedi”, KE-
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M A L ERSÖ ZLÜ İLE R Ö PO R TA J, 2002/97

- Serbest Pazarın Çöküşü ve Yeni “Devlet Gücü Ç ağı”nm G e

lişi, JO H N  G R A Y, 2002/97

- Mııslümamn Meydan Okuyuşu, RASİM  Ö ZD EN ÖREN ,

2002/97

- Küresel Kültüre Karşılık Evrensel İslam, M U S T A FA  A Y 

DIN, 2002/97

- Direnişin Metafiziği: Küresel Kapitalizm ve İslam, DİLA-

VER D EM İRAĞ, 2002/97

- Bir İmkan Olarak Küreselleşme ve İslam, M U ST A FA  T E 

KİN, 2002/97

- Küreselleşme Bir İmkan Olabilir Mi?, K EM A L SA Y A R ,

2002/97

- Küreselleşme, Yeni dünya Düzeni ve İslam, İLDENİZ T Ü -

M A Y, 2002/97

18- 11 EYLÜL VE KÜRESEL ROMA

-1 1  Eylül “Küresel İmparatorluk” ya da Sonun Başlangıcı, A B 

D U LLA H  YILDIZ, 2002/97

- 11 Eylül Süreci: Orwellyen Küresel Neo-Faşizm, M EH M ET

Ö ZAY, 2002/97

19- H ED EF T Ü R K İYE

- Hedef, Türkiye’nin Osmanlı Misyonu’nu Önlemek, Y U S U F

K A PLA N , 2002 /99

- Haritalar Yeniden Çizilirken Türkiye Ne Yapmalı?, C E V A T

Ö ZK A YA , 2002 /99

- Postmodern Sömürgecilik ve Hedefteki “Bölünük” Ülke, D.

M EH M ET D O Ğ A N , 2002/99

- Bir Saddam Sonrası Senaryo, R O B ER T  D. K A PLA N , Türk-

çesi: Numan Ay tekin, 2002/99

- Irak Krizi Dolayımmda Türkiye’nin Dış Politika Tutumuna Ba

kış, RA SİM  Ö ZD EN ÖREN , 2002 /99

- Yeni Soğuk Savaş: A BD  Emperyalizmi’nin Tükenişi İslâm

Dünyası’nın Yeniden Dirilişi, T A R IK  BU R A K  ŞA H İN , 

2002 /99

- Amerikan İmparatorluğu Ya Da Yeni Küresel Mafya Düzeni,

İBRAHİM  K A R A G Ü L, 2002 /99

- Savaş Irak Yolunda Yanlış Hesap Bağdat’ı Vuracak, SEFER

T U R A N , 2002/99

21- BAŞÖRTÜSÜ “ÇÖZÜLECEK” Mİ?

- “Baş”ınızdaki “Ö rtü”leri Çözün!, A B D U R R A H M A N  EMİ-

R O Ğ LU , 2002 /99

- Direnişin Metafiziği Ya Da “Görünmezlik Makamı” Olarak

Başörtüsü, D İLAVER D EM İRAĞ, 2002/99

22- RAMAZAN: İNSAN-İNŞASI MEVSİMİ

- Ramazan: “Yoğunlaştırılmış Bir İslâmi Hayat” Açıkoturum;

Katılanlar: Abdullah Yıldız, Engin Noyan, Yöneten: Y U 

SU F K A PLA N , 2002/99

- Dini A llah ’a Has Kılmak, M U ST A FA  A YD IN , 2002/99

- Ramazan Nasıl Anımsar?, M U ST A FA  TEK İN , 2002/99

- Dirilişin Mevsimi: Ramazan, A . CEM İL E R T U N Ç , 2002 /99

- Bir Dönüşüm İmkanı Olarak Ramazan, H. V İC D A N  T E 

KİN, 2002/99

- Ateşten Koruyan Kalkan: O ruç, KERİM BU LA D I, 2002/99

- Haydi Namaza! Haydi Kurtuluşa!, A B D U LL A H  YILDIZ,

2002/99

- Kur’an’da Ü ç  Tem el İlke, C EV D ET  SAİD , Türkçesi: Abdi

Keskinsoy, 2002 /99

C . D E R İN  A N A L İZ

- Basra Körfezi’nden Doğu Akdenize Kadar Savaş, İBRAHİM

K A R A G Ü L , 2 0 0 2 /96

- Ekopolitik Krizler, IMF ve Türkiye’nin Krizi, EM RA H  ŞE

N ER, 2002 /96

- Uluslararası Kadın Politikası, N A ZİFE ŞİŞM A N , 2002/97

- Sömürgecilik, Psikiyatri ve Frantz Fanon, K EM A L SA Y A R ,

2002 /99

Ç . YAŞAYAN İSLAM

- “Bir Yol Arkadaşı”, A . CEM İL E R T U N Ç , 2 0 0 2 /9 6

- Kur’an’la Nefis Terbiyesi, A H M ET  Y A Ş A R , 2002/97

D . K Ü L T Ü R  S A N A T

1- ED EBİYA T

- Anadolu Toprakları Yeniden İstilâ Ediliyor, H A SA N A Lİ

YILDIRIM , 2 0 0 2 /8 9

- Düşleyebiliyorum, O Halde Varım, H A SA N A L İ YILD I

RIM, 2 0 0 2 /90

- Düş ülkesini Ziyaret, H A SA N A L İ YILDIRIM , 2002/91

- Güzelliğin Dilini Yeniden İnşa, H A SA N A L İ YILDIRIM ,

2002/92

- Türk Romanında Bir Kadın İmgesi Işığında Düşünümsellik:

M odem lik-G elenek Çatışm ası, M EH M ET  Ö Z A Y , 

2002/92

- Edebiyatta A nlam  ve Anlatım , H A SA N A L İ YILDIRIM,

2002/93

- Edebiyatın Cümle Kapısı, H A SA N A L İ YILDIRIM , 2002 /94

- Hikâye Bitti., H A SA N A L İ YILDIRIM , 2002 /95

- Mezar Bekçiliğine Son, H A SA N A L İ YILDIRIM , 2002 /96

- Edebiyatı Anlam aya Doğru - 1, H A SA N A L İ YILDIRIM ,

2002/97

- Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi, N ecm ettin  Turİnay,

2002/97

- Edebiyatı Anlam aya Doğru II, H A SA N A L İ YILDIRIM,

2002 /99

2- ANLATI

- Şehrin Diriliş Devrimi; Ramazan, T A R IK  T U F A N , 2002 /99

3- DENEM E

- Yeni Bir Siyaset Kültürü Oluşturma Sürecinde Bazı G e-
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Değerlendirmeler, M Ü R SEL A Ğ A Ç , 2 0 0 2 /89

- Küresel Tahakküm, A T A S O Y  M Ü FT Ü O Ğ L U , 2002/89

- Ufkumuzu ve Çerçevemizi Yitirmemeliyiz, A T A S O Y  M Ü F-

T Ü O Ğ L U , 2 0 0 2 /90

- Akif Umutlar İçin, A T A S O Y  M Ü FT Ü O Ğ L U , 2002/91

- Yeni Bir Duyarlılık Gerekiyor, A T A S O Y  M Ü FT Ü O Ğ L U ,

2002/92

'  Duyarsızlığı ve Duygusallığı Aşmak, A T A S O Y  M Ü FT Ü - 

O Ğ LU , 2002 /94

4- KENAR YAZILARI

- Burası Türkiye Mi?, H A LİL KALELİ, 2002 /94

5- SEYAHAT

- Şövalyeler Ülkesi: M alta, M EH M ET Ö ZA Y, 2 0 0 2 /96

6 -  İZLENİM

- A B D ’nin En İyi Büyük Elçisi: Blair, KAN İ T O R U N ,

2002/91

- Sierra Leone Notları, KANİ T O R U N , 2002 /92

- Malezya Mektubu Çok Etnikli, Ç ok Dinli Bir Toplum, SER-

DAR DEM İREL, 2002/93  

'  İngiltere Mektubu Hindistan’ın Son İmparatoriçesi, Kanİ 

Torun, 2002/93

- A ltın  Jübile, KAN İ T O R U N , 2 0 0 2 /96

- Uludağ Çökmesi, H U LU Sİ Ö Ğ Ü T , 2 0 0 2 /96

- İngiltere - Mektubu Selefilik Üzerine, K A N İ T O R U N ,

2002/97

- Malezya Mektubu Hangi Mahathir?, SER D A R  DEM İREL,

2002/97

- İngiltere Mektubu “Bush mu Tehlikeli Saddam mı?”, Kanİ

Torun, 2002/99

7- İNCELEME

- Beckett ve Varoluş, M EH M ET Ö ZA Y, 2002/95

8- TARTIŞMA

- Yeraltından Istıraplar, A H M ET  D A Ğ , 2002/95

9 -  FİLM

- Tolomuş Okeyev Vefat Etti, İH SA N  KA BİL, 2 0 0 2 /89

- İran Sinemasına Dair, İH SA N  K A BİL, 2 0 0 2 /90

- B en-hur ve ‘Yeni R om a’, M E H M E T  H A R M A N C I,

2002/91

- Sinemadaki Filistin: Filistin’e Veda, İH SA N  K A BİL,

2002/93

- Sinema Üzerine Düşünmek, İH SA N  KA BİL, 2002 /97

- Mustafa Akkad: “Sırada Fatih, Eyyûbi ve Endülüs V ar”, SE

FER T U R A N , 2002 /99

1 0 . ŞİİR O K U M A LA R I

- Olvido, A . ALİ U R A L , 2002 /89

- Beklenen, A . ALİ U R A L, 2 0 0 2 /90

- “Uyar-an Şair” Ya Da “Ağaçlar”, A Lİ U R A L , 2 0 0 2 /94

1 1 - T O PLA N T I

- Ümran Okuyucularıyla Buluşuyor, 2 0 0 2 /90

- ‘Umutsuzluk Ortamında Um ut Olmak’, N U R İ G Ü N ER ,

2002/91

- Küresel Dünyanın Filistin’le İmtihanı, A H M ET  H.ÖZ,

2002/94

- Küresel Kuşatma, M U SA  Ç A Ğ LA R , 2002 /96

- “Türk Tipi” Laiklik Modeli, H U LU Sİ Ö Ğ Ü T , 2002 /99

12 - DERGİ

- Hile, Bu Kıskaç Bir Makas, A H M ET  H. ÖZ, 2002/92

- Mutluluk Veren Bilgi, H U LU Sİ Ö Ğ Ü T , 2002/93

- İki Yeni Dergi Marife ve Vasat, A H M ET  H. ÖZ, 2002/97

1 3 -  K İTA P

- Nebi, N U R İ G Ü N ER , 2002/90

- Çağdaş Arap İslam Düşüncesinde Yeniden Yapılanma, N U 

Rİ G Ü N ER , 2002/91

- Bizim Filistin: Filistin Hepimizin, N U R İ G Ü N ER , 2002/93

- İslam Düşünce Geleneği Üzerine, N U R İ G Ü N ER , 2002 /94  

-•Rektör’ün Kitap Soykırımı, hulHûsi öĞüt, 2002/95

- Kütüphane, Üniversite ve Sistem Sorunu Üzerine, h. serdar

tabanoĞlu, 2002/95

- Modemleştirilemeyenler, N U R İ G Ü N ER , 2002 /96

- Hermenötik, N U Rİ G Ü N ER , 2002/99

14- PORTRE

- Bir Öncü Kuşak Öncüsü, M EH M ET C E M A L  Ç İFT Ç İG Ü -

ZELİ, 2002/99

1 5 - MÜZİK

- Akagündüz’den Ders, FİK RET K A R A K A Y A , 2 0 0 2 /89

1 6 -  Y A N SIM A LA R

- İlim, ER T U Ğ R U L  B A Y R A M O Ğ LU , 2 0 0 2 /89

- Hz. Ö m er’in Tavsiyeleri, E. B A Y R A M O Ğ LU , 2002/91

- "Ömrü Kendi Aleyhinde Delil Olacaklara Yazıklar Olsun"

ER T U Ğ R U L  BA YR A M O Ğ LU , 2002 /92

- Ebu Bekir er-Razi, E R T U Ğ R U L  B A Y R A M O Ğ LU , 2002/93

- Osmanlı’da İlk Siyonist, ER T U Ğ R U L  BA Y R A M O Ğ LU ,

20 0 2 /94

- “Köle Mal Hükmündedir”, E R T U Ğ R U L  BA Y R A M O Ğ LU ,

2002/95

- Halkın M uhalefeti, E R T U Ğ R U L  B A Y R A M O Ğ L U ,

2002/96

- Napolyon’un Yahudi Birlikleri, E R T U Ğ R U L  B A Y R A 

M O Ğ LU , 2002/97

- Dua Dua Eller Karıncalanmakta, E R T U Ğ R U L  B A Y R A 

M O Ğ LU , 2 0 0 2 /99

- İttihatçıların Hataları, E R T U Ğ R U L  B A Y R A M O Ğ LU ,

2002/100 ■
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