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Moğollar Sınırda; “Seçkinciler” Bürokratik Darbe Peşinde!

Yeryüzünde tek kutuplu bir küresel im paratorluk kurmakyı 
hedefleyen ABD, imparatorluk sınırlarını İrak ve Körfez üzerin
den Ortadoğu’ya, oradan bütün İslam dünyasına ve nihayet tüm 
gezegene yaymak istiyor. İsabetli bir teşbihle “çağdaş Moğol is
tilâsı” olarak adlandırılan Amerikan yayılmacılığı, güneyimiz
deki tarihin en büyük yığınağıyla üzerimize abanırken; içeride 
iktidar dizginlerini ellerinden bırakmak istemeyen seçkinci elit
ler, çeşitli bürokratik ayak oyunları ile egemenliklerini sürekli 
kılacak bir hegemonik düzen tesis etme peşindeler.
28 Şubat 1997’den bu yana, ülkeyi her alanda içinden çıkılma
sı pek müşkül bir kördüğümle karşı karşıya bırakan bu hegemo', 
nik süreç, yalnızca toplumu ve onların oylarıyla işbaşına gelen 
hükümetleri değil, bu hegemonyayı üretenleri de sarmalına al
mış bulunuyor. Bu uğursuz süreci inatla ve ısrarla devam ettire
rek toplumun bir kesimini ‘düşman’ görme, hukuku siyasallaş
tırma, medyayı psikolojik savaş aracı olarak kullanma... alışkan
lıklarını sürdürenler, şimdi de bağımsız, etkili, yetkili ama ‘so
rumsuz’ üst kurullar ve kurumlar vasıtasıyla sürekli bir hürokra- 
tik darbe süreci başlatarak ülkenin kaderinde söz sahibi olmak 
arzusundalar ve bu uğurda “savaşı” bile bir imkân olarak değer
lendirmek eğilimindeler.
Derginiz Ümran, yaşamakta olduğumuz bu kritik dönemeçte, 
ülkeyi daha büyük badirelere sürükleyebilecek böyle bir post
modern bürokratik darbe oluşumuna karşı herkesi dikkatli ve 
uyanık olmaya çağırıyor ve konuyu kapağına taşıyor. Yazarları
mız Yıldırım Canoğlıı, M. Emin Göksu ve A. Cemil Ertunç, 
sorunu siyasal, sosyolojik ve tarihsel boyutları ile analiz eder
ken, H . Celal Güzel bürokrasi-siyaset ilişkisi, Prof. Dr. Şefik 
Dursun YÖK, Prof. Dr. A. Yüksel Özemre de eğitim sistemi 
bağlamında çeşitli yönleriyle ele alıyorlar.
Gündemin en sıcak konusu 'Amerikan saldırganlığı'nı, Abdul
lah Yıldız tarih felsefesi açısından, MuvStafa Özcan A BD ’nin 
yeni bir dini söylem oluştuınıa projesi dolayımında değerlendi
rirken, Dr. Necmettin Turinay ise, bu yeni tehlike karşısında 
dünyanın ve Türkiye’nin tavrını, özellikle de AKP kurmayları
nın geliştirdiği yeni vizyonu tahlil ve tasvir ediyor. Bu çerçeve
de Terörün Efendileri kitabının yazarı M esut Karaşahan’la ya
pılan röportaj, A BD ’nin sözde “İslâmî terör” gerekçeli “küresel 
terör”ünü farklı boyutlarıyla kavramamıza yardımcı oluyor. 
Postmodern darbe sürecini başlatan 28 Şubat’ın 6. yılında, iç ve 
dış güç odaklarının Refahyol ve Erbakan’dan “kurtulma” plan
larının o günkü fikir babalarından Amerikalı siyaset teorisyeni 
Alan M akovsky’nin makalesini kaçırmamanızı öneriyoruz. 
Ümran, İslâm Düşüncesinin İnşâsı başlığı altında İslâmî dü
şünce yazılarına. Yaşayan İslâm  başlığı altında öğretici İslâmî 
mesajlar taşıyan metinlere yer vermeye devam ediyor.
Abdullah Yıldız’ın daha önce M. Said Çekmegil ve A. Yüksel 
Özemre ile yaptığı “gönül sohbetleri”, bu sayıda Qeçmişten Qe- 
leceğe K o(nu)şanlar başlığı altında Şûle Yüksel Şenler’le ger
çekleştirdiği ilgi çekici musahabe ile sürüyor.
Umran’ın edebiyat, mizah, deneme, kitap, yansımalar, aynada
ki tebessüm ve artık bir klasik haline gelen ek  sayfaları yine 
dopdolu ve canlı.
Yeni Umran’larda buluşmak duası ile Kurban Bayramı’nızı teb
rik ediyor; bayramın hayırlara vesile olmasını diliyoruz.
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Mt(sta/a Sosyal teorisyen.
Mehmet Babacan: Uluslararası 

'ilişkiler ve iktisat okumaları 
yapıyor, çevirmen.

Zafar Bangash: Çağdaş İslâm 
Düşüncesi Enstitüsü direktörü.

Ertuğrul Bayramoğlu: Eğitimci, ta
rih araştırmacısı.

Yıldırım Canoğlu: Araştırmacı ya
zar.

Dilaver Demirağ: Ekoloji felsefesi, 
dinler medeniyetler, düşünce 
tarihi ile ilgileniyor.

Şefik Dursun: Biyo-kimya profesö
rü, ÜN DER Başkanı.

Abdurrahman Emiroğlu: Yazar.
A.Cemil Ertunç: İslâm tarihçisi.
H. Celal Güzel: Milli Eğitim eski 

Bakanı.
M. Emin Göksu: Sosyolog.
Fahreddin Gör: Fıkra ve espiri us

tası.
Halil Kaleli: Mizah yazarı.
Mesut Karaşahan: Yazar, çevir

men; insan hakları ve totalite- 
rizm konuları ile ilgileniyor.

Alan Makuvsky: The Washington 
Institute For Near East Po- 
licy’nin kurucularından.

M. Engin Noyan: Tiyatrocu, öncü 
televizyon programcısı, yazar, 
müzisyen; Kur’an gönüllüsü.

Mustafa Özcan: Y. Asya gazetesi 
dış politika yazarı, Ortadoğu 
uzmanı.

A. Yüksel Özemre: İstanbul Üniv. 
Fen Fakültesi eski Dekanı.

Nazif Öztürk: Doktor; TY B Baş
kanı; vakıflar üzerine araştır
malar yapıyor.

H. Vicdan Tekin: Din sosyolojisi 
üzerine çalışıyor.

Tarık Tufan: Eğitimci, yazar.
Necmettin Turinay: Doktor; siya

set yoRimcusu.
Ö . Mirttç Yaman: Sosyoloji oku

maları yapıyor.
Ahmet Yaşar: Gönül ehli.
Hasanali Yıldırım: Öykücü, yazar; 

edebiyat, sinema, müzik eleş
tirmeni.

Abdullah Yıldız: Araştırmacı, ya
zar.

Şevde Yıldız: Çevirmen.
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“YILIN DERGİSİ” 
ÜMRAN

T
^ ürkiye Yazarlar Birliği, Ü m 

ra n  dergisini "yılın dergisi” 
ödülüne layık görmüş bulu

nuyor. Yazarlar B ir liğ i’n in  seçici 
kuruluna bu kadirşinaslıklarından 
ötürü teşekkür ediyoruz. Yine teşek
kür sadedinde, Ü m ran  derginin 
2000'lerdeki en te lek tü el sıçram ası
na önem li katk ı sağlayan Y u su f 
K ap lan  -T Y B  kendisini fik ir dalın
da ödüle layık gördü- başta olmak 
üzere, bu dönemde yazılarıyla ü m 
ran sayfalarına derinlik ve zenginlik 
kazandıran A bdurrahm an Arslan, 
A bdurrahm an D ilipak, A . C em il 
Ertunç, A . Yüksel Özemre, A li 
Ural, Atasoy M üftüoğlu, C evat Öz- 

kaya, C ihan  A ktaş -rom an dalında 
T Y B  ödülü aldı-, D. M ehm et D o
ğan, Dilaver Demirağ, Ertuğrul Bay- 
ramoğlu, Hasanali Yıldırım, Hulusi 

Öğüt, Hüsnü M ahalli, İbrahim Kara
gül, İhsan Kabil, Kani Torun, Kemal 

Sayar, M ehm et Harmancı, M ehm et 
Özay, M ehm et Özer, M esut Karaşa- 
han, Muharrem Balcı, Mustafa A y
dın, Mustafa Ö zcan, Mustafa Tekin, 
M. Engin Noyan, Nazife Şişman, 
N ecm ettin  Turinay, N uri Güner, 
Rasim Özdenören, Sefer Turan, T a 
rık Tufan, Turan Kışlakçı, Yıldırım 
Canoğlu ve diğer yazarlarımıza şük
ranlarımızı sunuyoruz.

Ü m ran, 1 9 9 1 'de A raştırm a ve 
K ültü r V a k fı'n m  üç ayda bir yayım

lamaya başladığı A K V -B ü lte n 'in  

1993 'te isim değiştirmesiyle müsta

kil bir dergi haline geldi. T arihçi 
İbn Haldun'un kavramsallaştırdığı 
ve merhum Cem il M eriç'in  Türkiye 
aydınına tanıttığı ^Umran^; "Tarihi 
ve insanı bir bütün olarak ifade eden 
bir kelime. Bir top>lumun yapttklarmın

“ Yıiın D ^ is i  »
TOrhlya Vaıarlar Btrllli ntm

O

ve meydana getirdiklerinin bütünü, iç
timai ve dini düzen, âdetler ve inanç
lar. En geniş mânâda içtimai hayat. . . "

1990'lı yılların en  çok tartışılan 

konularını büyük bir vukûfiyetle 
tevhidi perspektiften ele alan ü m 

ran , İslam'ı bir yaşama biçimi ve bir 

medeniyet projesi olarak ihyâ ve inşâ 
etmeyi ilke edindi.

Türkiye'nin 28 Şubat 1997'den 
itibaren yaşadığı mâhut süreçte Ü m 
ran, İbrah im i bir duruş sergileye
rek, postmodern cuntacıların, kartel 
medyasının, postalperver dem okrat
ların ve Batı Çalışm a Grubu'nun 
elele yürüttükleri psiko lo jik  savaşa

karşı dik durmayı, yılgınlığa ve ye
nilgi psikolojisine kapılmamayı ıs
rarla vurguladı. Bu bağlamda, aylık 
olarak yayın hayatını sürdürmeye 
karar verdiği O cak  1998  sayısı 
"U m utsuzluk O rtam ın da  Um ut 
O lm ak” başlığıyla çıktı ve bugüne 
kadar da hep umutsuzluğa ve karam- 
salığa m eydan okudu. D erin lik li 
araştırm a-incelem eleri ve çarpıcı 

belgeleriyle ilgi odağı haline geldi. 
H er ay yayımladığı umut dolu yazı
larla toplum  m ühendislerin in  he
saplarının tutmayacağını haykırdı. 
V e zaman Ü m ran'ı haklı çıkardı.

2000 'li yıllarda iyice zenginleşen 
Ü m ran, sadece gündemdeki konula
rın arkaplanını sorgulayıp araştıran 
yazılar yayımlamakla kalmadı; Taha 
K ıvanç’ın “günceli serinkanlı bir üs
lûpla izliyor am a güncelin dayattığı 
ucuzluklara da alet olmuyor’’ tespitini 
kanıtlarcasına Türkiye'nin ve dün
yanın karşı karşıya bulunduğu temel 
soru(n)lan enine boyuna tahlil eden 
fikri ve ilmi yazılarıyla bir akadem i 
ve bir eko l hüviyeti kazandı.

O cak 2003 'd e 1 0 0  sayıyı ta
mamlayarak yoluna devam eden 
Ü m ran, kelim e kökünün içerdiği 
gibi; düşünce hayatımızı İslâmi te
meller üzerinde yeniden ’im âr' e t
meye, ilahî mesaja susamış gönülleri 
'tamir' etmeye yönelik çabaları ile 
dünya ve ahiretimizi 'mamûr' kılma 
mücadelesine inatla ve kararlılıkla 
devam ediyor. İğneyle kuyu kazarca- 
sma medeniyetimizi / ‘umrân’ımızı 
ihyâ ve inşâ gayretini sürdürüyor.

Ümran'ı bugünlere ve bu sevi
yelere getirmeyi bizlere nasib eden 
C enâb-ı H akk’a sonsuz hamd ü se
nada bulunuyor; 12 yıl boyunca 
Umran'a  küçük-büyük katkıda bu
lunan başta okurlarımız olmak üzere 
bütün kardeşlerimize şükran ve min
net hislerimizi ifade ediyoruz.

V e 2003 'te  yeni bir hamle ile ye
ni bir abon e kam panyası başlatan 
U m ran'a destek olmanızı bekliyoruz.
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A M E R İ K A N  Y A Y I L M A C I L I Ğ I

Geçmişler geleceğe suyun 
suya benzemesinden  
daha çok benzer der, 

ünlü Müslüman tarihçi Ibn Hal-* 
dun. İnsanların ve toplumların 
yapısı ve tabi oldukları yasalar 
(sünnetullah) değişmediğine ve 
değişmeyeceğine göre, geçmişte- 
ki olayların bugünkü ve gelecek' 
teki olaylara, devletlerin devlet' 
lere, milletlerin milletlere, sa' 
vaşların savaşlara... benzemesi' 
nin de kaçınılmaz olduğunu vur- 
gulayan bu hikmetli cümle, İslâ' 
mî tarih felsefesinin en temel 
kuralının oldukça çarpıcı bir ifa' 
desidir. Kelamullah, ısrarla iıi' 
sanlık tarihine ve toplumların 
kaderine hükmeden şaşmaz, de' 
ğişmez, sabit, bütün zamanlar ve 
mekanlar için geçerli yasala- 
rın(sünen) varlığına dikkat çe- 
ker:

"Allah'ın öteden beri süre' 
gelen kanunudur bu. Ve sen 
Allah'ın kanununda(sünnetul- 
lah) bir değişme bulamaz' 
sın!"(48/23)

Kur’ân böylece, geleceğin bu 
yasalar çerçevesinde inşa edih 
mesi halinde insanların ve top' 
lumların gerçek mutluluğa erişe' 
bileceği mesajını verir. Bu 
Kur'anî hakikati mısralaştıran 
merhum Mehmed Akif de "ibret 
alınsaydı tarih tekerrür mü 
ederdi?" der. Yani kaderimize 
hükmeden yasaların dikkate 
alınmaması halinde aynı hatala
rın sürekli tekrarlanıp duracağını 
ve başımıza gelen felaketlerin 
birbirini takip edeceğini söyler.

Tarih, elbette ibretler aynası
dır ve geçmişteki olaylarla bu
günkü olaylar ve gelecekte vukü

ÇAĞDAŞ HAÇLI'MOGOL 
İSTİLÂSI VE “KÖPÜK YASASI”

ABDULLAH YILDIZ

bulacak olaylar arasındaki şaşır
tıcı paralellikler yolumuzu ay
dınlatan işaret taşları olurlar ve 
geleceğimizi şekillendirmek için 
şaşmaz ipuçları niteliği taşırlar.

İmdi, biz bu yazımızda, 21. 
yüzyıla yön verici gelişmelerin 
startı şeklinde yorumlanan 11 
Eylül hadisesi sonrasında -Afga
nistan üzerinden Orta Asya ve 
Uzak Doğu'ya, şimdi de Irak üze
rinden Körfez'e ve Orta Doğu'ya 
kadar- bütün İslâm dünyasını 
hedef alan Amerikan yayılmacı' 
lığı ile 12-13. yüzyıllarda yine İs
lâm dünyasını iki yönden sıkıştı
ran ve yaklaşık iki yüzyıl süren 
Haçlı - Moğol istilâları arasın' 
daki benzerliklerden yola çıka' 
rak bir tarih felsefesi denemesin' 
de bulunacağız.

Tarihte Haçh ve Moğol 
Katliamları

İslâm ümmeti, 12 -13. yüzyıllar
da tarihin en kanlı, en vahşi ve 
en tahripkâr saldırılarına muha
tap olur. Müslümanların dini ve 
siyasi birlikten büyük oranda 
yoksun bulundukları bu talihsiz 
dönemde İslam toprakları batı
dan ardı arkası gelmeyen Haçlı 
seferleri, doğudan ise kısa ama

daha şiddetli Moğol istilâsı ile 
sarsıldıkça sarsılır.

Hz. Ömer döneminden beri 
Müslümanların hakimiyeti altın
da bulunan Kudüs'ü istismar ko
nusu yapan Papalığın ve Kili- 
se'nin uzun süreli propaganda ve 
tahrikleri ile 11. yüzyıl sonların' 
da Batı'da yükselen İslâm düş' 
manlığiy Selçukluların Anado' 
lu'ya girmesine engel olamayan 
Bizans'ın yardım çağrıları, Avru- 
palı derebey ve kralların açgöz' 
lülüğüyle birleşince yaklaşık iki 
yüzyıl süren İslam dünyasına yö
nelik Haçlı seferleri başlar. İslâm 
topraklarını adeta çekirge sürü
leri gibi kasıp kavuran Haçlılar 
önüne çıkanları Müslüman, Hı
ristiyan, Yahudi demeden katlet
mekle kalmaz -sadece Kudüs'te 
70 bin insan katledilir-, Balkan
lardan Kudüs'e her tarafı yağma
larlar. Filistin, Lübnan ve Suri
ye'den Urfa'ya kadar Haçlı kral
lıkları ve kontlukları kurarlar.

Haçlı seferlerinin zayıflamaya 
yüz tuttuğu 13. yy. ortalarında ise 
bu kez doğudan Moğol istilası 
başlar. Gaddarlıkta daha şedîd 
olan Moğolların Haçlılarla işbir
liği yaptığı da bilinir.

Ancak, gerek H açlı gerekse 
Moğol istilâlarını ağırlaştıran
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AMERİKAN YAYILMACILIĞI

asıl faktör İslâm dünyasının 
parçalanmışlığı, Müslüman dev' 
let adamlarının aymazlığı ve 
ümmet bilincinin zayıflığıdır. 
Bazı Anadolu beylerinden deS' 
tek alan bazı Selçuklu sultanları' 
nın başarıları ve 90 yıl aradan 
sonra Kudüs'ü Haçlılardan geri 
almayı başaran Selahaddin Eŷ  
yubi'nin muazzam zaferi istisna 
edilirse, herkes kendi başının ça
resine bakmak eğilimindedir. 
Dahası, İslâm ümmetinin her iki 
taraftan mengeneye alınarak 
ezildikçe ezildiği bir dönemde 
Müslüman toplumlar mezhebi 
ve siyasî çekişmelerle sarsılmak
tadır.

Anadolu'nun durumu, bu 
bağlamda ayrı bir önem arzeder. 
Haçlılar, ilk üç seferde Kudüs'e 
ulaşmak için Anadolu'yu tepe
lerken, Moğollar da Bağdat'ı 
(1258) yakıp yıkmadan önce 
Anadolu'yu istilâ ederler (1243). 
Yani Anadolu, İslâm dünyasına 
yönelik saldırılar karşısında ade

ta bir set olur. Selçuklu yöneti
minin basiretli tedbirler aldığı 
dönemlerde istilâlar ya başarıyla 
göğüslenir ya da en az zararla sa- 
vuşturulurken, basiretsiz sivil-as- 
ker bürokratların entrikalarla 
meşgul olduğu dönemlerde facia 
üstüne facia yaşanır. 1. Kılıçars- 
lan'ın ve 1. Mesud'un ilk Haçlı 
seferlerini başarıyla eritmelerine 
karşın, 3. seferde Frederik Barba
ros 2. Kılıçarslan'ın oğulları ara
sındaki taht kavgalarından ya
rarlanarak başkent Konya dahil 
tüm Anadolu'yu baştan başa ta
lan eder. 13. yy. başlarında Mo
ğollar batıya doğru akmaya baş
ladıklarında Alaaddin Keyku- 
bad, Harzemşahlar'la ve Eyyubi- 
ler'le ittifaklar kurarak, doğudaki 
kaleleri tahkim ederek, Moğol
larla sağlıklı ilişkiler kurarak sal
dırıyı bir süre için erteler. Ama 
sonraları her iki Müslüman dev
letle ittifakın bozulması, yerine 
geçen oğlu 2. Gıyaseddin Key- 
hüsrev’in gafleti ve sefahat düş-

■üğü, onun veziri Sadettin 
Köpek'in çevirdiği entrikalar, 
resmî dinî görüşe ters düşerek is
yan eden Babaileri Bizans'tan 
kiralanan askerlerle bastırma 
acziyet ve garabeti Moğollara 
karşı bütün direnç imkanlarını 
yok eder. Ve tarihin en dehşe
tengiz, en tahripkâr istilâsı baş
lar: Moğol sürüleri önce Anado
lu'da, sonra Irak'ta, ardından Su
riye'de katliam üstüne katliam 
yaparlar; Bağdat başta olmak 
üzere İslâm dünyasının bütün 
kültür ve bilim merkezleri yerle 
bir edilir, yüzbinlerce kitap ırma
ğa atılır. Meşhur tarihçi İbnü'l- 
Esîr'e, "Keşke anam beni doğur' 
masaydı da bu günleri görme' 
şeydim" dedirten dönem işte bu 
dönemdir.

Çağdaş Haçlılar / Moğollar,
İslâm Dünyası ve Türkiye

Çağımızın Haçlılarına / Moğol- 
larına gelince: 11 Eylül 2001 ta-
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KÖPÜK YASASI / YILDIZ

L-İ«l

riliinde Dünya Ticaret Merke- 
zi'nin ünlü ikiz ku lelerin e  yapi' 
lan esrâr dolu saldırının tüm fa- 
turasını "îslâmcı terör örgütlerine” 
yıkan ABD yönetiminin kendi 
kamuoyu başta olmak üzere tüm 
dünyada oluşturduğu İslâm  kar' 
şıtı hava, Afganistan'a yönelik 
Amerikan saldırısının bahanesi 
olmakla kalmadı; Amerikan as
kerleri ve üslerinin Afganis
tan'dan Pakistan'a ve Filipin- 
ler'e, özellikle de Orta Asya 
Türk cumhuriyetlerine kadar 
yerleşmesi ile sonuçlandı. Sözde 
"İslâm î terör” bahanesiyle İs
lâm âlemine yönelik topyekün 
bir istilâ hareketi başlatan "terö
rün en büyük efendisi"  ABD, şu 
anki liderinin ağzından bunun 
bir "H açlı Seferi"  olduğunu iti
raf ve ilan etti. Dünyanın en 
zengin enerji kaynaklarına el 
koymanın da ötesinde bu külli 
operasyonu bir 'medeniyetler sa
vaşı* yani ‘‘Batılı değerlerdin 
başat alternatifi olan *^İslâm'la'*

savaş olarak gören ABD, yanına 
İngiltere ve İsrail'i de alarak ger
çek anlamda bir "§er üçgeni"  
oluşturdu. Aslında giderek ‘‘İs- 
railleşen ’* ve “terör”ü istismar 
ederek ‘̂k ü rese l  terörizmdin 
şampiyonu haline gelen ABD, 
bu yönüyle de **çağda§ Moğol- 
lar” olarak adlandırılmayı hak 
ediyor.

İslâm dünyası ise; çağdaş  
H açlılar ve M oğollar karşısında 
yine paramparça, yine darmada
ğınık. Bu durum Amerikan isti
lâsını kolaylaştırırken, İslâm üm
metinin perişanlığını da bir kat 
daha artırıyor. Hatırlanacağı 
üzere; İrak lideri Saddam Hüse
yin oniki yıl önce Kuveyt’i işgal 
ederek ABD'nin saldırısına biz
zat davetiye çıkarmış ve Ameri
kan yönetimi diğer Arap ülkele
rinin de desteğiyle Körfez'e yer
leşmişti. Son iki yılda ise, 11 Ey
lül olayının psikolojik havasın
dan yararlanıp el-Kaide ve Tali
ban'ı suçlu ilan ederek Afganis

tan'a saldırdı ve böylece Orta 
Asya'ya yerleşti. Şimdi de tüm 
Ortadoğu’yu denetim altına al
mak amacıyla Irak'a saldırmaya 
hazırlanıyor. Irak’a savaş açmak 
için “kitle imha silahlan üretme” 
ve “teröre destek olma” gibi meş
ruiyet kılıfları uydurmaya çalışan 
ABD, gözünü karartmış ve saldı
rı hazırlıklarını da itmam etmiş 
bulunuyor. Ancak bu kez hemen 
hemen hiç bir İslâm ülkesi İrak 
saldırısına katılmak niyetinde 
değil ve Müslüman halklarda 
"Am erikan karşıtlığı"  had saf
hada. Yıllaı- yılı işbirlikçi yöne
timler tarafından susturulup ‘piş
tirilmiş’ Müslüman halkların 
'savaşa hayır' sedâları cılız çıksa 
da tüm İslâm ümmeti bu konuda 
yekvücut görünüyor.

Anadolu’nun bugünkü konu
mu da şöyle görünüyor: Bazı sa
vaş çığırtkanları istisna edilirse, 
hem sivil ve askeri bürokrasi 
hem de halk bütünüyle böyle bir 
işgale karşı çıkıyor ve sesini gide-
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rek yükseltiyor. ABD'yi en çok 
düşündüren de bu. Üstelik Baş
bakan Abdullah Gül'ün adeta 
bir "barış cephesi" kurmaya yö
nelik başarılı seri ziyaretleri ve 
komşu İslâm ülkelerinin dışişleri 
bakanlarını İstanbul Zirvesi^n- 
de toplayıp ortak bir deklarasyon 
yayınlanmasını sağlaması
ABD'nin işini iyice zora sokmu
şa benziyor.

İşte bütün bunlar böyle iken; 
tarih bilincinden yoksun, kendi 
küçücük çıkarları ve süfli zevkle
ri basiretlerini bağlayan malum 
bürokratik odakların medya gene
ralleri desteğinde yine malum 
"irticâ yaygaraları” ile ortalığı 
karıştırmak istemeleri oldukça 
"anlamlı" ve düşündürücü. Bura
da, kamuoyunu savaşa ikna et
mek için A tlantik ötesinden 
medyaya aktarıldığı söylenen 
milyonlarca dolarlık para desteği 
boyutlarını aşan kombinezonla
rın varlığını görmek ve dikkatli 
olmak gerekiyor.

“Köpük Yasası’’ 
ve Direnişçi/Dirilişçi Çabalar

Baştaki alıntıyı tekrar hatırlata
lım; gerçekten de geçmişler gele
ceğe suyun suya benzemesinden 
daha çok benziyor. Bu kuralı yazı 
konumuza tatbik edersek; Haçlı 
seferlerini ve Moğol saldırılarını 
düzenleyenlerle bugünkü çağdaş 
Haçlılar ve Moğollar arasında, 
amaçları, yöntemleri, sâikleri... 
itibariyle hiçbir fark görünmü
yor. Sünnetullah ve tarih felsefe
si bize öğretiyor ki, sonuçları iti
bariyle de bir fark olmayacak. 
Şöyle ki:

Kur’ân “haJc” ile “batıl”ın ta
rihsel süreç içindeki konumlarına 
ilişkin temsili bir anlatım yapar:

AMERİKAN YAYILMACILIĞI

‘^İşte Allah hak ile batılı 
böyle benzetme ile anlatır: Kö' 
pük yok olup gider; insanlara 
faydalı olan ise yeryüzünde ka
lır. İşte Allah böyle güzel misaU 
ler verir*  ̂ (13/17)

Üstad Cevdet Said, bu âyet
ten hareketle, toplumların kade
rine hükmeden tarihsel yasalar 
bağlamında bir formülasyon ge
liştirir ve adına da **köpük yasa- 
sı** der. Buna göre; yararsız ve de
ğersiz olan z£vâl bulur, yararlı ve 
değerli olan ise hayatta kalır. Bu 
yasa bir başka türlü şöyle de ifa
de edilebilir: En yararlı olan kalır; 
en az yararlı olan ise bozulup ko
kuşmaya uğrar ve yok olur.

Köpük yasası açısından Haçlı 
ve Moğol seferlerine baktığımız
da; hayli uzun gibi görülen bir za
man diliminde etkili olan -ki ta
rihsel süreçte yüz ya da ikiyüz yıl 
aslında çok kısa zaman dilimleri
dir- bu istilâlar, sonuç itibariyle 
kalıcı olamamışlardır. Zira istilâ
cıların, insanlığa ve Müslüman 
dünyaya sunabilecekleri **daha 
yararlı ve değerli** bir medeni
yet projeleri yoktu. Yakıp yıkma 
ve soyup sömürmenin dışında 
herhangi bir marifetleri de bu
lunmuyordu. Bu yüzden ne Mo- 
ğollardan ne de Haçlılardan her
hangi bir ^^medenî** iz kalmadı 
geriye. Tam tersine, onlar **en 
yararlı ve en değerli** olan İslâm 
kültürü içinde eriyip gittiler.

Diğer taraftan, İslâm âlemin
de bu felâket yıllarının ardından 
olağanüstü bir direnişçi /  diriliş- 
çi İslâmî canlanmaya tanık olu
ruz: 1260'da Memlûkların Ayn- 
Calud'da Moğolları ilk kez mağ
lup edilmesini takip eden süreçte 
ardarda kazanılan zaferlerde (İbn 
Teymiye başta olmak üzere) bir
çok İslâm âlimi ön saflarda çar

pışırlar. 13. yüzyıl sonlarında 
Moğolların temizlenmesine pa
ralel olarak son Haçlı seferleri de 
durdurulur. Ve bu geçici istilâla
rının ardından birlik ve diriliş 
çabalarını artıran İslâm ümmeti, 
her alanda muazzam bir ihyâ ve 
tecdîd hareketi gerçekleştirir. Bu 
canlı ortamda doğan Osmanlı 
medeniyeti, hızla dünya hakimi
yetine doğru yürür ve sadece İs
lam topraklarına değil Asya, Av
rupa ve Afrika’nın büyük bölü
müne ‘*Osmanlı Barışı**m(Pax- 
Ottomana) hediye eder.

İmdi, 11 Eylül 2001 sonrasın
da Müslüman coğrafyadan başla
yarak bütün dünyada bir hege
monya kurmaya çalışan Ameri
kalıların tipik bir Moğol istilâsı 
peşinde oldukları anlaşılıyor. 
“Çağdaş Moğollar” in, kokuşmuş 
"Amerikan tipi hayat tarzı" dı
şında insanlığa ve İslâm dünyası
na sunacağı bir "değerler siste
mi" de bulunmuyor. Yani, aslın
da bu, lanse edildiği gibi bir 'me
deniyetler savaşı' değil, çürüyen 
Batılı değerler (yani yararsız ve 
değersiz olan köpük değerler) ile 
dinamik İslâmî değerler (yani 
yararlı ve değerli olan kalıcı de
ğerler) arasındaki daha kadîm ve 
daha temel bir savaştır.

Sonuç olarak, tarih felsefesi 
bize şunu öğretiyor:

ABD’nin 11 Eylül’le başlattı
ğı “küresel hegemonya** operas
yonu ya da diğer adıyla çağdaş 
Moğol istilâsı süreci, İslâm dün
yasındaki birlik, dayanışma, di
reniş, diriliş ve tecdîd çabalarına 
hız verecektir.

Ve köpük değerler uçup gide
cek; insanlığa yararlı olan de
ğerler ise, saldırıya, sarsıntıya, 
inkıtâa uğrasa da kalıcı olacaktır.
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S

O yle zamanlardan geçi
yoruz ki, tarihi yazmak
la yaşamak aynı anla

ma gelmeye başlıyor, ikinci Kör
fez Savaşı’nın çıkışına ramak 
kaldığımız şu mevsimde; gazete
leri okumak, televizyonları izle
mek ve daha da önemlisi konu
ya ilişkin literatürü karıştırmak, 
yaşadığımız zamanın dopdolu 
geçmesine yetip de artıyor bile. 
Ayrıca hiçbir film veya dizinin 
sanal gerilimi, mevcut şartlarda 
diplomasinin ve savaş tehdidi
nin ürettiği tehlikeyle boy ölçü
şemiyor. Çünkü sırf Irak değil; 
savaşı biraz daha olsun tehir et
tirebilmek için, çok cepheli bir 
diplomasi trafiğinin içinde ora
dan oraya koşuşturan Türkiye ve 
Ortadoğu ile uzaktan yakından 
ilgili öteki dünya ülkeleri yoğun 
bir gerilim döneminden geçiyor. 
Sanki 1979 şartlarındayız da, 
İran-Irak savaşı henüz daha yeni 
başlayacak!.. Sanki Irak 1990’da 
Kuveyt’e girmiş de, dünyanın 
ileri gelen bütün ülkeleri, Sad
dam’ı hizaya çekmek yolunda 
azm ü cezmü kasdetmek üzere
ler.

1. İran-lrak Savaşı, Birinci 
Körfez Savaşı

Biliyorum, yapılan benzetmeler 
tam yerine oturmuyor. Çünkü 
bu savaşlardan birincisi, İran ve 
Irak arasında cereyan ettiği için 
bölgesel bir nitelik arzediyordu. 
Nihayetinde biri yener, diğeri 
yenilirdi. Sonucu itibariyle, 
uluslararası dengeleri alt üst 
edecek bir mahiyeti bulunmu
yordu.

Körfez savaşı da Irak’ın ve 
bölgenin zararına sonuçlar do- 
ğursa.bile, gene de bu müdahale

DÖRT TÜRKİYE TAVRI:
İTTİHATÇILAR-TURGUT 

ÖZAL, İSMET PAŞA VE YENİ 
BİR ÇIKIŞ ARAYIŞI

N E C M E T T İN  TURİNAY

nin temelinde, yarım yamalak 
bir adalet arayışı yok değildi. 
Irak’ın yayılmacı politikalarına 
set çekmek, Irak işgaline maruz 
kalmış Kuveyt’i bu işgalden ha
lâsa erdirmek vs. Dolayısıyle 
Irak’a ve bölgeye yönelik son 
ABD-İngiliz tehdidini, yukarı
daki savaşlara benzetmek uygun 
düşmüyor. Kaldı ki, yukarıdaki 
iki savaşın doğurduğu gerilim 
atmosferi, henüz vuku bulmamış 
olan ve vuku bulmasını da asla 
temenni etmediğimiz vâki tehdit 
karşısında gene de hafif kalmak
tadır.

Şöyle ki; birinci savaşta, böl
gesel iki aktör birbiri ile savaşır
ken; yei7üzünün egemen güçleri 
savaşan tarafların ardına sakla
narak veya âşikâre onlara des
tekte bulunuyor, fakat doğrudan 
yüz yüze gelmeyi denemiyorlardı. 
Yani bir nevi “aletle” oyLinu ida
re etmeye çalışıyorlardı. Daha 
açık bir ifade ile, uluslar arası 
dengelerde büyük ve ciddi oyna
malar söz konusu değildi.

Ayrıca Körfez savaşı sırasın
da katılalım veya katılmayalım, 
neredeyse uluslararası bir ittifak 
hâsıl olduğu için, savaşm sineye 
çekilmesi o kadar da zor olma
mıştı. Savaş sırasında rahmetli 
Özal’ın, Mısır’ın, Suudilerin, 
hatta Suriye’nin takındığı tutu
mu hatırlarsak, ne demek istedi

ğimiz daha iyi anlaşılır sanıyo
rum.

NOTLAR/1: İran- İrak savacı 
sırasında hâriz vasfı olan and 
amerikancılık, radikalizm ve de
mokrasi muhalefeti ile temâyüz 
eden Türkiye islâmcılığınm bazı 
kanaat önderleri, K öıfez’deki sa
vaş rüzgarının hemen ardından, 
nasıl olduysa ani bir dümen kırma 
ile, aşırı ve iflah olmaz bir Ameri
kan taraftarlığına koşulduğunu 
hatırlatmak gerekir mi, bilmiyo
rum. Aşın amerikan taraftarlı
ğı! .. Fakat bu niteleme eksik de
ğil midir? Buna bir de Avrupa ve 
AB muhalefetini eklemek gerek
mez mi? Amerikanın Ortado
ğu’ya demokrasi getireceği, İslâm 
âleminin büyük geleceğinin Ame
rikan politikaları ile kuracağı izdi
vaca bağlı olduğu ve daha neler, 
neler!.. Bize göre bu sınıfların 
durumu, uluslararası veya yerel 
konjonktürlerden etkilenmekle 
izah edilemez ve ayrıca edilmeme
lidir de!..

2. ik i Dünya Savaşı - İki 
Türkiye Farkı: İttihatçılar 

ve İsmet Paşa

Yaşadığımız dönemin ağır şartla
rını yukarıdaki iki örnekle izah 
edemediğimize göre, daha farklı 
arayışlara girmemiz kadar tabii 
birşey olamaz. Burada 4ster iste
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mez hatırımıza, Birinci ve İkinci 
dünya savaşı öncesinde, uluslara  ̂
rası düzlemde gözlenebilen şart' 
1ar geliyor.

Her iki büyük savaşta da Tüt" 
kiye’nin politikası farklı olmuş
tu. Birincisinde, dizboyu savaşın 
içinde bulmuştuk kendimizi ve 
mensubu bulunduğumuz impara-- 
torluk param parça olmuştu. 
Kuşkusuz Abdülhamid devrilme- 
se ve savaş içinde onun basiretli 
politikaları sürdürülebilse idi da
ha iyi olurdu demek durumunda 
kalıyoruz.

Fakat ilgili savaşı, hâlâ daha 
İttihatçılarla izahta teselli buları- 
ların aklına da şaşmak gerekmi
yor mu? Çünkü mağlûbiyetimizi 
İttihatçılarla izah, İngiliz işgali 
altındaki İstanbul yönetiminin 
düştüğü bir çaresizlikten başka 
nedir ki? Ayrıca işgalci İngiliz 
kuvvetlerine yönelik acayip bir 
himaye arayışına dönüşmemiş 
miydik. “Biz olsak, yani Hürri
yet ve İtilafçılar olarak biz ikti
darda bulunsak sizinle savaş- 
mazdık; ya da sizin bulunduğu
nuz cephede yer almayı tercih 
ederdik” gibi bir ucuzluk politi
kası. İşte bu kadar!.. Onun için 
ne İttihatçıları yargılarken, ne 
de İkinci büyük savaşta İsmet 
Paşa’yı hırpalarken haddi aşma
mak, toplum ve aydınlar olarak 
daha fazla “mankurtlaşmamak” 
gerekiyor.

Dolayısıyla kimse unutma
malı. ABD Irak’a saldırırken asıl 
amacı nasıl başka ise; savaş için 
ürettiği göstermelik gerekçeler 
nasıl daha başka ise; Cihan Sa
vaşı sırasında büyük devletlerin 
imparatorluğa yönelik politika
ları da aynen böyle idi. ABD ve 
İngiltere nasıl bugün Irak’a yer
leşmek, petrolüne el koymak ve
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daha ötede, Irak’ı parçalamak ve 
silahsızlandırmak amacını taşı
yorlarsa; Cihan savaşının temel
de yatan gerekçeleri de bundan 
farksızdı. İmparatorluğu, özellik
le Ortadoğu bölgeleri itibariyle 
parçalamak ve bağımsızlık vaad 
edilen Arap coğrafyalarına sö
mürge gücü olarak yerleşmek!.. 
Kuşkusuz bugün Saddam’ın, o 
gün içinde İttihatçıların bazı ha
taları yok değildi. Fakat her iki 
savaşın sırf bu kadrolarla izahına 
yeltenmek ve de bununla iktifa 
etmek, tam bir mankurtlaşma 
değil de nedir?

Galibin mantığı ile düşün
mek diye buna denmez mi?

3. A BD  - Saddam-İngiltere 
'İttihatçılar

Ayrıca Birinci Dünya Savaşını, 
kafalardaki İttihatçı saplantısını 
silmeden kavramak da mümkün 
olamaz. Çünkü insanın, evrensel 
bakma ve algılama kabiliyeti du
mura uğramış olur. Kendi impa
ratorluğumuzun ve İngiltere’nin 
evrensel politikalarını, uluslara
rası düzlemdeki tarihi bir kırıl
mayı ve günümüz İslâmlığının 
politik bilinçsizliğini, mevziliği- 
ni, bunun tarihi sebeplerini de 
aynı şekilde.

Dolayısıyle İkinci Büyük Sa
vaşta İsmet Paşa’nın takındığı 
ihtiyatı da yeni baştan değerlen
dirmek durumundayız. Zira Bi
rinci Büyük Savaştaki İttihatçı 
cesaretinin ve sonu hüsranla bi
ten tarihî bir tasfiye savaşının 
ürettiği acı tecrübedir, İsmet Pa
şa politikalarının altında yatan. 
Yani Abdülhamit olsaydı, savaşa 
girmezdik düşüncesidir İsmet Pa- 
şa’nın hareket noktası. Daha açı
ğı, elde - avuçta olanı da kaybet

memek korkusu gibi bir şey. 
N O TLA R/2: Tekrar edelim: 
Cihan savaşına girmemek, îtti- 
hatçılann elinde olan hirşey değil
di. Kendilerine kalsa, onlar, İngil
tere’nin tarafında savaşa girecek
lerdi. Nitekim İngiltere buna fır
sat vermediği gibi, İttihatçılar a 
açıktan açığa “düşün yakamdan” 
diye tahkir etti. İran savaşında 
Irak’ı destekleyen ABD ’nin, sa
vaş sonunda Irak’a yaptığının bir 
benzeri belki de. Dolayısıyla sava
şın imparatorluğu tasfiye amacı 
taşıdığını iyi okuyan İttihat ve Te- 
rakkiciler, içine düştükleri bir ça
resizlikle, Almanlarla işbirliği 
yapmak mecburiyetinde kaldılar. 
Yani savaşta tarafsızlığını ilâna 
yeltenmek, daha büyük bir tehlike 
olarak gözükmüştü onlara.

4. Ya Bugünkü Durum? Fakat 
Önce A B D ’nin Terör Ortak 

Cephesi: Çin-Hindistan-Rusya

İki dünya savaşının ilkinde bü
yük aktörlerden biri; İkincisinde 
de nâdir tarafsızlardan olan Tür
kiye’nin bugünkü konumunu 
izah edebilmek için düşüyoruz bu 
notları.

O zaman devam edelim: Bu 
arada Alman-Fransız dayanışma
sı ile hemen hemen aynı tarihe 
denk düşen, altı Ortadoğu ülke
sinin Çırağan Sarayı’nda gerçek
leştirdiği İstanbul Zirvesini ve 
bunun öncesini hatırlamak gere
kir. 2002 Aralığından İstanbul 
Zirvesine, Alman-Fransız birlik
teliğinin ilânına kadar geçen dö
nemi yani!.. Belki bu dönemi da
ha gerilere çekmek ve İkiz kule
lere yapılan saldırılara kadar 
uzatmak da gerekebilir.

Kuşkusuz A BD ’nin “terör t i
caretin i” tedâvüle soktuğu.dö
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nemlerden geçiyoruz. Terörü 
uluslar arası bir tehlike olarak 
yorumlayan ve neredeyse bütün 
İslâm ülkelerini terörist barmağı 
olarak ilan eden ABD politikala- 
rmdan, uluslararası büyük güçle
rin hiç biri nedense rahatsız gö' 
tünmüyordu.

Doğu Türkistan dolayısıyla 
Çin, Çeçenistan sebebiyle Rus- 
ya, Keşmir yüzünden de Hindis^ 
tan; A BD ’nin terörle mücadele 
konseptine elsiz ayaksız teslim 
olmuştu. Dolayısıyla bu ülkeler, 
ABD’nin Afganistan müdahale
sine de bir ses çıkaramadılar. Ya
ni bir illüzyona tâbi tutulmuşlar
dı. Belki buna, iç sorunları dola
yısıyla inanmak durumunda kal
mak da denebilir. Bu büyük ül
keler, mevzii; şartlarını aşama- 
mak sonucu, ABD’nin terör ge
rekçesinin üzerine atlamış, bu 
yüzden de müdahalenin temel 
sâikleri gözlerinde küçülüp git
mişti. Görünür izah bu, fakat bi
ze göre asla kâfi değil. Temelde 
yatan sebep, belki de, tek kutup
lu dünyanın egemen gücü ABD 
ile ters düşmemek zorunluluğu 
vs.

5 . Terör Ortak Cephesi: 
Fransa-Almanya

Çin, R usya  ve H indistan’ın du
rumu böyle de ya batı dünyası
nın, Avrupa Birliği ülkelerinin 
konumu? Onların konumu da 
Rusya, Çin ve Hindistan’dan 
farklı olmadı.

Cezayir savaşı dolayısıyla ha
tırlamak gerekir, başta Fransa ol
mak üzere, neredeyse bütün Av
rupa ülkelerinin nevri dönmemiş 
miydi? Anlayacağınız Batı top- 
lumlannın şuur altı ile oy
nanmak isteniyordu. A ttila’dan

kalma Türk barbarlığı tehlikesi
nin yeni dönemde Cezayir 
( jİA ’sı ve Cezayir’in kindar ge
neralleri üretmeye adaydı. Yani 
Cezayir iç savaşı vasıtasıyla Batı 
insanın zihnindeki İslâm imajı 
ile oynanmak düşünülmüştü. İs
lâm eşittir: Kan, gözyaşı, katli
am, terör vs.

Bu açıdan Çeçenistan savaşı
nın, koca Rusya imparatorluğu 
halklarının bilinç altına, yeni ve 
İslâm karşıtı “bilinç paketleri” 
yerleştirmek amacıyla kullanıldı
ğından şüphe edilebilir mi? Ay
rıca Cezayir savaşından sonra 
Fransa  (terör ve İslam) karşıtı 
politikalarda daima teyakkuz ha
linde oldu. Dolayısıyla Fransa, 
ABD’nin terör karşıtı politikası
nın ortak cephesinden kolay ko
lay hariç de kalamaz. Nitekim 
son Alman-Fransa dayanışma
sından önce, belki de 2003 yılba
şı civarında; Fransa’nın Körfez 
bölgesine ciddi bir askeri güç 
göndermeye karar verdiğini bil
mem hatırlayanınız var mı?

Almanya’ya gelince!.. A l
manya da, üzerinden bir türlü 
atamadığı Türkiye kompleksi 
nedeniyle, sürekli İslâm karşıtı 
politikalar uyguluyor biliyorsu
nuz. Türkiye’den giden cahil ba
zı İslâmî örgütleri azdırmaktan 
sadist bir zevk duyuyor. Ayrıca 
bu örgütleri; kendi toplumunu 
İslâm aleyhtarı tavırlara sevk 
edebilmek için ajite ediyor. Bü
tün bunlara sebep ne? Tabi ki 
derin bir Türkiye kom pleksi ya- 
tıyor bu politikaların altında. 
Türkiye’nin Avrupa Birliği poli
tikalarının önünde toplumsal ve 
siyasi setler oluşturmak. Daha 
önemlisi kültür ve medeniyet te
zadını, alabildiğine somutlaştır
mak. Dolayısıyla Almanya da.

ABD’nin islami terör kıskacına 
dahil olmak babında ha bire çır
pınıyordu.

İngiltere’yi ayrıca izaha gerek 
yok sanırım. O zaten İsra il’le 
birlikte aynı şuuru taşıdı. Ayrıca 
İngiltere, uzun sömürgecilik tec
rübesi ve Birinci Dünya Savaşın
daki anti-islam politikaları nede
niyle tarihî bir bilince de sahip.

Çizdiğimiz bu tablodan zaruri 
olarak iki büyük sonuca ulaşma
mız gerekiyor.

NOTLAR/3; 1. 1990’lardan bu 
tarafa, İslâm dünyasında vuku 
bulan siyasî veya örgütsel nitelik
li eylemler, kendi amaçlan dışın
da, daha küllî politikaların gerek
çesi olarak değerlendirilmiştir. Ya
ni onların her birinin amacı ne ise; 
uluslararası İslam karşıtı politilca- 
lann taktik malzemeleri derekesine 
düşmüşlerdir. Cezayir iç savaşının 
tarafları, Çeçenistan savaşçıları, 
Afganistan’daki El-Kaide örgütü 
buna dahil! .. Daha ötede, El-Ka- 
ide’yi ve diğer bazı ülkelerdeki ör
gütleri destekler ve örgütlerken, 
Suudiler de aynı şekilde!.. Size 
aksi yönde bir örnek daha!.. Biz- 
deki 28 Şubatçılar da, velveleli İs
lam karşıtı politikalan ile, maale
sef kendi ülkelerini lekelemişlerdir. 
Yani kendi amacı dışında her ülke, 
terör parantezine malzeme taşı
maktan bıkmadı gitti.
2. Aynen Rusya, Çin ve Hin' 
distan’ın içine düştüğü siyasi kör
lük ne ise; İslâm karşıtı politikala
rı nedeniyle A lm anya ve F ran sa  
da, ABD ’nin terör konseptinin 
esiri olmak durumunda l<aldılar. 
Üç Asya ülkesi; Çeçenistan, Do
ğu Türkistan ve Keşmir/Pakistan 
nedeniyle ABD ’nin terör konsep
tine dahil olurken; Almanya ve 
Fransa da aynı şekilde, “islâm i 
teröre m u h a le fe t  c e p h e s ı ’nin
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figüranı durumuna düştüler. Ma
alesef bu büyük ülkeler, İslâm 
âlemi üzerinden oynanan global 
illizyondan en çok kendileri zarar 
gördüğü halde.

6. Terör Cephesinden Çıkma
dan A B D ’ye Karşı Olunmaz

Çünkü bu büyük güçler İslâm 
karşıtı terörle mücadele edebiya
tını, kafalarında o kadar büyüt
tüler ki, sonunda, uluslararası 
düzlemde kendi konumlarının 
alabildiğine zayıfladığını dahi 
farkedemediler. Birinci Körfez 
savaşında Almanya, Fransa ve 
Rusya; zaten büyük bir aldanışın 
içinde oldular. Afganistan mü
dahalesindeki tutumları da bun
dan farksızdı nitekim. • Çünkü 
Amerikan politikalarında terör 
görünür gerekçe olarak kullanı
lırken; asıl amaç, dünyanın be
lirli bölgelerine güç yerleştirmek 
ve A BD ’yi Global kontrol gücü 
seviyesine yükseltmek değil de 
nedir? Neticede A BD ’nin terör 
gerekçelerini ve terörle mücade
lesini onaylaya onaylaya, saydı
ğımız büyük güçlerin dünya üze
rindeki etkinlikleri ne kadar da 
primitif bir hale geldi?

İşte şimdiki Körfez yığılması 
da aynı. ABD ilk başlarda, Afga
nistan’daki el'Kaide örgütünün 
Irak’a sığındığını iddia ederek işe 
soyunmuştu. Irak’a yeni bir mü
dahale gerekçesi üretmek lazım 
geldiğine göre!.. Sanki terör, in
san hakları vs. ABD için şartlı 
refleks gibi bir şeydi. Böyle başla
dı; fakat kademe kademe bu po
litika evrilerek, Irak’ın elindeki 
kitle imhâ silahlarının teslimine 
dönüştürüldü.

NOTLAR/4: Irak’m elinde bu
lunduğu ileri sürülen kide imha si
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lahlan; ABD’nin, Îran-Irak sava
şı sırasında bu ülkeye verdiği silah
lardır. Kısmen de olsa İran’a karşı 
kullanıldı bu silahlar. Biraz da 
Kürdere karşı!.. Türkiye’ye vâki 
Kürt sığınması, bu silahların kulla
nılmasından doğan korku nedeniy
ledir < Şimdi ABD, artakalan silah
lan geri istiyor. Fakat bunu da 
açık açık söyleyemiyor. Hem bu 
silahları üret, hem İrana Icarşı 
kullandır, hem de geriye lialanları- 
nı savaş gerekçesine dönüştür!.. 
Yani hem bardağı yan tut, hem de 
suyu dökme gibi bir şey!

Dolayısıyla, gerek Birinci 
Körfez savaşı, gerekse Afgan mü
dahalesi; Birinci ve ikinci Dünya 
Savaşları gibi cepheleşme ve ku
tuplaşma esasına dayanmayan 
savaşlardır.

Şimdiki Körfez yığınağı, ya 
da II. Körfez Savaşı demek daha 
doğru olacak. ABD ve İngilte
re’nin şiddetli tazyiki nedeniyle, 
hemen bütün ülkeler, sütre geri
sine çekilmiş gibilerdi. En başta 
da BM Güvenlik Konseyi üyesi 
ülkeler!.. Çin ve Rusya sanki 
uyur gibi konuşuyorlardı; savaş 
olmasa vs. Yukarıda ifade ettiği
miz gibi, Fransa bile, bölgeye as
keri güç göndereceğini ilan et
meye kadar vardırmıştı işi. J a 
ponya ve İtalya’nın zaten bu iş
lerde esamisi okunmazdı. Allah 
var Almanya’nın hakkını yeme
mek gerekir; çünkü başından be
ri bu savaşa katılmayacağını söy
ledi durdu. Fakat asla, karşı bir 
irade ve politika olarak eyleme 
geçmemek kaydıyle.

7. Tarihi Coğrafya’nın Ürper
ten Sessizliği

Arap ve İslam ülkelerine gelin
ce!.. Onlar da kendilerini tarihî

t  S D  5
bir yalnızlık ve çaresizlik içinde 
görüyor, hemen hemen hiçbir 
şey yapamıyorlardı. Körfez ülke
leri ise, onlar zaten A BD ’nin as
kerî işgale altındalar. Kuveyt, 
Katar, Birleşik Arap Emirlikle
ri vs. Bunlara Suudi Arabistan’ı 
da dahil edebilirsiniz. Bu arada, 
Kuzey Afrika ülkeleri oyun dı
şında kaldıkları için, onların üze
rinde durmaya bile gerek yoktur. 
Bu ülkeler içinde M ısır’ın önemi 
her zaman vardır. Fakat tehlike 
büyük olduğu için, bölge ülkele
rini toparlamaya ve müşterek 
politikalar oluşturmaya da cesa
ret edemiyordu. Tehlike, şiddet 
ve korku, bütün Ortadoğu ülke
lerini sarmalına almış, hemen 
bütününü yapayalnız bırakmıştı. 
Neredeyse karşılıklı ziyaretler bi
le iptal edilmiş gibi bir ıssızlık 
kol geziyordu.

8. Üçüncü Türkiye Tavrı:
T . Erdoğan-A. Gül-K. Tüzmen

Bu bakımdan Başbakan Abdul' 
lah QüVün bölge ülkelerini teker 
teker ziyareti tarihî bir önemi 
hâizdir. Yoksa başka şartlarda, 
İstanbul Zirvesi’ne, ilgili ülkele
rin iştiraki asla mümkün olamaz
dı. Daha ileri bir şey söyleyelim 
isterseniz. Irak’a silah denetçile
rini gönderme kararının alındığı 
BM Güvenlik Konseyi toplantı
sının dışında savaş üzerine, ya da 
savaşı caydırmak amacıyla dün
yada yapılabilen ilk toplantı ol
muştur İstanbul Zirvesi. Önemi 
buradadır ve savaş karşıtı hare
ketliliğin su yüzüne çıkmasını da 
bu zirve temin etmiştir. Hazırlık 
dönemiyle birlikte düşünelim is
terseniz.

İstanbul Zirvesi’nin kuşkusuz, 
tek başına savaşı önleme gibi bir
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kabiliyeti yoktur. Fakat yeryü- 
zündeki büyük aktörleri yeni 
davranışlar geliştirmeye şevket- 
tiğini de unutmamak gerekir.
2002 sonu veya 2003 yılbaşı ci
varında, savaş kararı alması yo
lunda ağır baskılara maruz kalan 
Türkiye’nin ürettiği bir çıkış ara
yışıdır bu toplantı. Sırf bununla 
da kalmadı tabiî ki Türkiye!.. 
Tayyip Erdoğan'ın Güvenlik 
Konseyi üyesi Rusya ve Çin’i zi
yaretinin asıl amacı da gene bu 
konu ile ilgilidir. Bu ülkeleri, ay
nen Ortadoğu ülkelerini olduğu 
gibi motive etmek ve harekete 
geçirmek!.. Onlara sorumluluk
larını hatırlatmak belki de. Yok
sa Putin'[e iki saat ne görüşür 
Tayyip Erdoğan J

Burada iki önemli husus daha 
var:

Birincisi Kürşat Tüzm en’in. 
h'ak liderine taşıdığı Türkiye 
mesajıl.. Kürşat Tüzmen, Irak 
liderinin, son bir yıl içinde gö
rüştüğü ilk yabancı temsilcidir. 
Burada sayın Tüzmen’e gösteri
len ilgi değil önemli olan. 
Önemli olan mesajın ciddiyeti
dir. Bu görüşme sonrasındadır ki 
Irak yönetimi, silah denetçileri 
ile yeni bir protokol imzalamak 
durumunda kalmış, ayrıca da bir 
milyon doları bulan yeni bir ti
caret anlaşmasına bunun için 
kapı aralamıştır.

Kamuoyunun dikkatinden 
gizli kalan bir başka aktiviteye 
de burada işaret etmekte fayda 
bulunmaktadır. O da Başbakan 
Abdullah QüVün Avrupa Birliği 
ülkeleri nezdindeki önemli bazı 
girişimleridir. Sayın Erdoğan’ın 
Rusya ve Çin nezdindeki giri
şimlerini, Başbakan Gül de özel
likle Almanya ve Fransa kana
lıyla sürdürmeyi denemiş ve

 ̂ »i/

bunda da fevkalade başarılı 
olunmuştur. Körfez bölgesine as
kerî güç gönderme kararı alan 
Fransa’nın ulaştığı son noktayı 
düşünecek olursanız,Türkiye’nin 
yaptığı girişimin öneminin daha 
iyi kavrayabilirsiniz sanıyorum.

Özetleyecek olursak; Aralık 
sonu - yılbaşı civarında ulaştığı 
bazı kararlarla Türkiye; beş ayağı 
bulunan diplomatik aktiviteler 
üretmiş ve bunu başarı ile uygu
lamıştır:

1. İrak yönetimine mesaj 
ulaştırmak,

2. Ortadoğu ülkelerini ziyaret 
ve bu ülkeleri İstanbul Zirvesi’ne 
davet,

3. Tayyip Bey’in, Rusya ve 
Çin’i harekete geçirme deneme
leri,

4. Başbakan’ın AB ülkeleri 
nezdindeki girişimleri ve

5. ABD ve İngiltere ile ciddi 
seviyede sürdürülen pazarlıklar.

Bütün bu aktivitelerin savaşı 
önlemeye kâfi gelmeyeceği orta
dadır. Fakat savaş tehdidi karşı
sında, herhangi bir dünya ülkesi
nin, Türkiye örneğinde olduğu 
gibi aktif bir diplomasi geliştire
mediğini, hatta buna teşebbüs 
bile edemediğini unutmamak 
Icaydıyla. Savaş konusunda içine 
düştüğü diplomatik temassızlık 
ve yalnızlık dolayısıyla, Almanya 
Dışişleri Bakanının tam gün Çı- 
rağan Zirvesi’nin yapıldığı saray
da mekân tuttuğunu lütfen iyi 
hatırlayalım!.. Ayrıca bu yazının 
kaleme alındığı tarihe kadar 
Çin, İtalya, İspanya, Japonya, 
Rusya, Fransa, Almanya ricâ- 
linden hiçbir temsilcinin (Hari
ciye veya Savunma alanında) 
bölge ülkelerini ziyaret etmediği
ni ve edemediğini de bir yerlere 
kaydedelim.

9. İstanbul Zirvesi’nin 
Üçüncü Anlamı

Bütün bu gelişmelerin ışığında, 
Türkiye’nin ürettiği diplomatik 
aktivitenin, kendi gücünün fev
kinde bir seviye teşkil ettiğini 
kabul etmek lazımdır. İmparator
luk bakiyesi ve vârisi olmak işte 
bunun için önem kazanıyor. 
Türkiye’nin son yüzyıl boyunca 
iktisap ettiği tecrübe birikimi ve 
bölgesel sorumluluk şuuruyla 
izah edebileceğimiz bu tutumun 
farkında olmamak, kuşkusuz bü
yük bir idrak fukaralığı olur. Fa
kat dediğimiz gibi bütün bu gay
retler, savaşı önlemeye gene de 
kâfi gelmeyebilecektir.

Bunun şuurunda olan Türki
ye’nin, gerek Abdullah QiH’iin 
bölge ülkelerini ziyareti sırasın
da, gerekse İstanbul Zirvesi’nde; 
önlenemez bir hale gelmesi du
rumunda, ülke olarak savaşa işti
rak mecburiyetinde kalabileceği
mizi izahtan geri kalmadığını dü
şünmemek de olmaz. Aynı şekil
de, Irak liderliğine ulaştırılan 
mesajın içeriğinde de, bu alter
natif meknüzdur diyoruz.

Peki hangi gerekçe ile?
Lütfen buraya dikkat lazım 

geliyor:
Türkiye müdahale gücünün 

içinde yer almadığı taktirde; 
ABD’nin Irak’ı behemehal par
çalayacağı ve Körfez Emirlikleri
ni çağrıştıran yeni, primitif ülke
ler ortaya çıkacağı cihetiyle!.. 
Yani biz Türkiye olarak, kurula
cak bir Kürt devletinin önüne 
geçmek isterken; aynı zamanda 
Arap âlemi için büyük bir önem 
arzeden “Irak’m bütünlüğü fik
rinin” teminatı olarak da bu sa
vaşa girmek durumunda kalabili
riz. Dolayısıyla böyle bir gelişme

DÖRT TÜRKİYE TAVRI / TURİNAY
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olacak olursa; lütfen bizi yanlış 
anlamayın ve Türkiye’yi “işgalci 
bir güç” olarak telakki etmeyin.

İşte Türkiye’nin; İran’ı, Irak’ı 
ve diğer zirve ülkelerini, bu tür 
bir realite ile yüz yüze getirdiğini 
düşünmemiz icap ediyor. Bir me
saj daha var tabiî ki; İlişkimizi 
sürdürelim ve her yeni gelişmeyi 
de birlikte değerlendirelim. Do
layısıyla bizden kuşku duymama
nız icabeder. Dahası ileride, aynı 
ülkeler olarak, belirli bir konsep- 
tin içinde de bulunabileceğimizi 
de hatırdan çıkarmayın.

Türkiye’nin İngiltere ile mü
zakereleri ise, kuşkusuz daha fark
lı bir düzlemde seyretmektedir. 

NOTLAR/5: Türkiye’nin İngil
tere’ye çektiği diskur, doğrusu ak
lı eren herkesi gönendirdi: Cihan 
savaşı, Musul petrolleri, Med-Tv, 
Londra’nın İrak muhalefetinin 
merkezi haline gelmesi, Kıbrıs’ta 
oynanan Türkiye aleyhtarı politi- 
Jiolar, Kürt aşiretlerini tahrik vs. 
Türkiye tarihî bilinç altını, İngilte
re’ye liarşı âdeta kustu diyebiliriz. 
Demek ki hiçbir şey unutulmuyor- 
muş! .. Kör olası bir zayıflık nede
niyle, meğer bazı şeyleri ülke ola
rak içimize atıyormuşuz- 

Bu arada ABD’ye karşı da 
Türkiye, gönülsüz ve isteksiz bir 
tavır takınıyor dikkat ederseniz. 
Hem savaş istememezlik, hem de 
savaşı pazarlığa dönüştürmek gi
bi bir imkân arayışı. Bildiğiniz 
gibi ABD, İngiltere ve İsrail, 
Türk kuvvetlerinin petrol bölge
lerine nüfûzuna karşı. Buna rağ
men Türkiye’de A BD ’nin kuzey
den göndermeyi düşündüğü as
keri kuvvetlere aşırı sınırlamalar 
getiriyor. Yani ben olmadığım 
takdirde kuzey cephesinde sonuç 
alamazsınız duyusunu üretmeye 
çalışıyor. Sonu hayır olsun; öyle

AMERİKAN YAYILMACILIĞI

tahmin edilebilir ki ABD, Tür
kiye’nin şartlarının bir haylisine 
evet demek durumunda kalabilir 
diye düşünülüyor. Özellikle 
Fransa ve Almanya’nın son tu
tumu nedeniyle, ABD’nin Tür
kiye’ye olan ihtiyacı daha ziyade 
arttığı için bunları söylüyoruz.

10. Ozalizm’i Aştı Türkiye

Netice olarak başından bu tarafa 
söylediklerimizi özetlersek. Irak 
konusunda Türkiye’nin çok cid
di bir aktör rolü oynadığından 
kuşku yoktur. BM Güvenlik 
Konseyi üyesi ülkelerin her biri 
ile birinci derecede temas!.. Yani 
uluslararası güçlerle eşit seviyede 
politikalar!.. Avrupa Birliği’nin 
çelik çekirdeğini harekete geçir
mek, belki bir mânâ da tahrik!.. 
Bunun doğuracağı sonuç ise, glo
bal politikalardaki tek düzeliği 
alt-üst etmek ve çok bloklu olu
şumlara ciddi bir ivme kazandır
mak değil de nedir? Nitekim bu
nun işaretlerini okumuyor musu
nuz?

N O TLA R/6: Almanya ve
Fransa İslâm karşıtı terör ortak 
cephesinden çıkmadıkça; ayrıca 
da Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne 
süratle kabul etmedikçe asla 
büyük güç olamazlar. Çünkü  
Türkiye Avrupa Birliği’ne 
alınmadığı sürece, Almanya ve 
Fransa’nın İslâm politikası 
değişmemiş sayılır. Bu arada 
Alman-Fransız ittifakına inat, 
ileride A BD , İslâm ülkelerine 
yönelik politikalarını yumuşata
bilir de!.. O takdirde Almanya ve 
Fransa gene açığa düşmüş olur. 
Onun için bu iki ülke, Türkiye 
gerçeğini içlerine sindirmek 
mecburiyetindedirler. Bir başka 
husus ise, Irak Savaşı sonrasında

Türkiye’nin, AB politikalarına 
ihtiyacının kalmayabileceği ihti
malidir. Dolayısıyla burada 
Türkiye’den ziyade; Alman- 
Fransız işbirliği’nin sınavı daha 
mühimdir.

Bunun ötesinde savaşın iki 
tarafı ABD ve Irak’la da sıhrî de
recede ilişkiler geliştirmek!.. En 
önemlisi ise, İsrail politikaları 
dolayısıyla dışlandığımız Ortado
ğu’da, yeni baştan, dominant biı 
faktör seviyesine yükselmek!. 
Daha da ötede, bu ülkeler nez 
dinde, iştirak etmek mecburiye 
tinde kalınabilecek bir savaşır 
meşrûiyet gerekçesini üretme! 
ve bunu muhataplarına komp 
leksiz bir dil ile izah gücü!..

Dikkat ederseniz bu politika
nın; savaşa iştirak hâli doğsa bile 
Ozal politikaları ile zerre miska 
ilişkisi yoktur. Geçtiğimiz seçim
lerin ortaya çıkardığı tek partil 
iktidar imkânı dolayısıyla da Tür
kiye, içeriden veya dışarıdan des- 
tablize edilememektedir. Bu ba
kımdan hem koalisyonlardar 
kurtulması, hem de dış politikays 
ilişkin farklı tutumların sühûletle 
aşılabilmesi cihetiyle, Türki
ye’nin belki 1988’den bu yana, 
ilk defa, iki yakası bir araya gel
miş bir ülke görüntüsü verdiğinin 
şuurunda olmak icap eder. Körfez 
Savaşı sırasında, Ozal ile asker
ler arasındaki kopukluğu şöyle bir 
hatırlamaya çalışın lütfen!.. Aynı 
şekilde N ATO’nun Doğu Avru
pa’ya genişlemesi döneminde 
Çiller ile Qenel Kurmay’ın farklı 
politikalarını da!.. Türkiye ne 
çok kan kaybetti, güç yitirdi bu 
ihtilâflar arasında? Batılı strateji- 
stlerin Türkiye için, *‘Bölünük 
Ulke*  ̂ değerlendirmelerinin al
tında, işet biraz da bu tür zafiyet
lerimiz yatmakta değil mi dir? ■
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ergimiz yazarlarından 
Mesut Karaşahan’ın te
rör üzerine yaptığı çalış

ma Ocak ayında Terörün Efen
dileri başlığıyla kitaplaştı. Ken
disiyle bu yeni kitabı üzerine ger
çekleştirdiğimiz söyleşiyi sunu
yoruz.

Ömer Miraç Yaman: Dilerse
niz öncelikle kitabın adından başla
yalım. Niçin Terörün Efendileri? 
Ve kimler Terörün Efendileri?

Mesut Karaşahan: Evet, ki
tabın başlığında fantezi roman 
türünün şu sıralarda popüler 
olan bir örneğini çağrıştıran bir 
yan var, eğer bunu kastediyorsa
nız. Fakat çoğu zaman başlık, 
kendisini, -tabir caizse- icbar 
eder, zorlar. Şu veya bu etkiyle 
de zihinde tebellür etmiş olabilir. 
Ancak genellikle bütün bir yaz
ma süreci esnasında yavaş yavaş 
çalışmaya verilecek isim de şe
killenir, diyebilirim.

Terörün Efendileri’nde de 
öyle oldu. Çünkü kitap dünya
nın şu veya bu coğrafyasında yer
leşik siyasal düzenlere karşı faali
yet gösteren “terör örgütleri”, 
“teröristler” veya Pentagon’un 
“uluslararası terörizm” diye ad
landırdığı olguya dair değil. Bila
kis bütün bunların -bakış açısına 
göre “özgürlük savaşçısı” diye de 
nitelenebilecek olan- şiddete 
başvuran yapı ve grupların orta
ya çıkmasını sağlayan, onları 
besleyen, üreten bir kaynak ola
rak devlet terörünü incelemek
tedir. Terörün sözlük tanımlarını 
objektif kriterler olarak alıp tat
bik ettiğinizde emperyalist/kapi
talist dünya sistemi ve onun ye
rel temsilcilerini, en başta onları 
ele veren bir tablo ortaya çıkar.

M E S U T  K A R A ŞA H A N ’LA

“TERÖRÜN EFENDİLERİ” 
ÜZERİNE

Konuşan: Ömer Miraç YAMAN

Geniş halk kesimlerini korku ve 
dehşet içinde bırakarak sindir
mek suretiyle -bu Üçüncü Dün- 
ya’da kaba, ABD ve Avrupa’da 
daha rafine yöntemlerle gerçek
leştirilir- “yönetmeyi” ilke edin
miş elitleri veya hayatının bütün 
bir yetişkinlik dönemini insan 
öldürmeye, işgal ve tecavüze 
adamış bir hükümet başkanını 
terörün efendisi/efendileri olarak 
nitelemeden yapamazdım.

Tabiî, burada efendi kelime
sinin Türkçe’deki sözlük anlam
larını hatırlamak gerekir: Yani, 
eğitim görmüş, saygıdeğer, kibar, 
hani giyimi ve kuşamıyla, hal ve 
tavırlarıyla yüksek seciye sahibi 
görüntüsü veren ve aynı zaman
da sözü geçen, güç ve otorite sa

hibi kişi. Terörün Efendileri,
başlarında bere, haki elbiseler 
içinde dolaşmıyor, Afganis
tan’da mağaralarda veya dev 
metropollerdeki yeraltı dünya
sında gizlenmiyor. Onlar alelade 
“teröristler”le mukayese kabul 
etmez boyutlarda tahrip gücüne, 
imkanlarına sahip ve bu imkan
ları savunmasız ve masum insan
lar üzerinde kullanmaktan çe
kinmeyen beyefendiler. ‘‘Terö- 
rist*  ̂ denilince akla hemen geli
veren kişiler değil en azından. 
Teşhis edilmeleri biraz özel bir 
çaba gerektiriyor. Çalışmada bu
nun ipuçlarını vermeye çalıştım.

Yaman: Ünlü imparator ve 
korsan hikayesinde olduğu gibi...

Karaşahan: Chomsky bir ki
tabının başlığını bu meselden al
mıştı. Büyük İskender ile ona 
esir düşen bir korsanın tartışma
sı. Büyük İskender’in yaptığı şey 
de korsanın yaptığıyla aynıdır, 
korsan buna isyan eder; ama ör
gütlü, yerleşik ve daha büyük bir 
güce sahip olan, imparator diye 
adlandırılır. Korsan, yağma ve 
çapulu küçük boyutlarda yaptığı 
için korsandır. Terörün Efendi
leri de bu yüzden, yaptıklarının 
düpedüz terör olarak görülmesi
ne en az Büyük İskender kadar
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hayret edecekler, içerleyecekler^ 
dir. Zaten biz de o yüzden onları 
terörist diye adlandırmadık. On  ̂
1ar T erörün  E fendileri çünkü.

Yaman:Terörün Efendileri üç 
ana bölümden oluşuyor: Pax Ame
ricana, İsrail ve Cezayir. Yakın ta
rihte savaş suçlan, katliam ve soy
kırım hareketlerine sahne olan baş
ka coğrafyalar, ülkeler veya siyasal 
düzenler de akla geliyor. Siz niçin 
böyle bir tercihte bulundunuz-

Karaşahan: Terörün Efendi- 
leri Pınar Yayınları’nın başlattığı 
Kara Dizi’nin ilk kitabı. Batı’nın 
karanlık, çirkin ve gerçek yüzü
nü ortaya koymak üzere tasarlan

mış bir dizinin ilk kitabı. Zanne
derim sömürgecilikten Engizis- 
yon’a kadar ilginç kitaplar yera- 
lacak bu dizide. Bugünü anla
mak, bugün olan bitene doğru 
anlam vermek, tavır ve duruşu
muzu iyi belirlemek için unutul
maması gerekenler dizisi bir an
lamda.

11 Eylül 2001’de New York 
ve Washington’u vuran terör 
saldırılarının ardından, Ameri
ka’nın niçin böyle bir saldırıya 
uğradığını anlamaya yönelik pek 
çok çalışma yayınlandı. Çok şey 
yazılıp söylendi. Adeta bir “11 
Eylül edebiyatı” doğdu. 20,yüzyı- 
lın II. yarısından itibaren Ameri
kan hegemonyasının nüfuz ettiği

coğrafyalarda yerli halklara ge
tirdiği felaketlere ilişkin istatis
tikler yayınlandı. Ama mesela 
16 Mart 1968’de Vietnam’da, 
My Lai’de gerçekleştirilen katli
amın veya Latin Amerika’da 
1970’lerde yürürlüğe konan Ak
baba Operasyonu’nun rrlahiyeti- 
ne ilişkin doğrusu çok fazla şey 
öğrenme imkanı vermiyordu bu 
yayınlar. Washington yönetimi
nin ilan ettiği “teröre karşı sa- 
vaş”taki ironi bütün çıplaklığıyla 
ortaya çıkıyor onun kanlı tarihi
ni, aslında tarihçesini incelediği
nizde.

Yine çalışmanın geniş bö
lümlerinden birini oluşturan 
Irak bahsi, 1991 Körfez Savaşı 
esnasında koalisyon güçlerinin 
işlediği savaş suçları, ekonomik 
yaptırımlar ve ölümcül sonuçla
rıyla bugünün sıcak gelişmeleri
ne ışık tutması ümidiyle çalışma
ya dahil edildi.

İsrail için de aynı şeyler söy
lenebilir. Deyr Yasin ve Sabra 
Şatila katliamları hafızamızda 
şöyle bir yer etmiştir. Halbuki 
yaşananları ayrıntısıyla öğren
mek insanın adeta yaşama isteği
ni, arzusunu törpülüyor. Bu in
sanlık dramlarının sahnelendiği 
bir dünyada, failleriyle aynı gü
neşin altında yaşamak... İsrail, 
zamanımızın büyük skandali. 
Birleşmiş Milletler’den bölgesel 
kuruluşlara, insan hakları bildir
ge ve sözleşmelerine/kurumlan- 
na kadar insanlığın hayrına ol
ması için ortaya konmuş ne var
sa bitip tükendiği yer.

Cezayir de öyledir. 1990’lar 
boyunca yaşananlar yine çok faz
la malumumuz değildir, bu konu
da ciddi bir kaynak sıkıntısı ya
şıyoruz. Onun için bu çalışmaya
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dahil edildi, ki araştırma 
boyunca aynı handikapla 
karşdaştık. Katliamları 
anlamaya çalıştık. Tanık, 
ifadeleri ve olay mahalle
rine ilişkin krokiler ve el
de mevcut bilgi kırıntıla
rıyla çıkarılan istatistikler 
hayli ürkütücü bir tabloyu 
ortaya koydu. Adeta ka
palı askeri bölge ilan edil
mişti koskoca bir ülke. 
Dünyanın kapalı askeri 
bölgesi. Tarihin kaydede
ceği en feci hadiseler... Ve 
bütün bu olan biten karşı
sında uluslararası sistemin 
sahiplerinin sergilediği 
büyük sinizm ve müslü- 
manlar da dahil dünyanın 
gösterdiği büyük, acı veri
ci duyarsızlık. Martin Lut
her King’in sözlerini ha
tırlamamak mümkün değil. Şöy
le demişti yaklaşık olarak: “T a
rih, zamanımızın en büyük traje
disi olarak, kötü insanların kulak 
tırmalayan gürültü ve patırtısını 
değil, iyi insanların dehşet verici 
sessizliğini kaydedecek.”

Yaman: Bu terörü üreten şey 
nasıl hir zihin yapısı? Bu zihnin ge
risinde ne var?

Karaşahan: Batılı beyaz ada
mın “öteki” telakkisi var. Daima 
olumsuz, daima insanlıktan uzak 
bir şey olarak algılanagelmiştir 
Batı tarihinde “öteki”. “Öteki”ni 
kendine denk, kendi seviyesin
de, kendi gibi bir insan olarak 
görmeyi başaramadı Avrupalı. 
Eski Yunan’da Atina’nın dışında 
“barbarlar” ve “barbarlık” vardı. 
Aydınlanma düşünürleri, sömür
gecilerin hizmetinde yerlilere re
va görülen muameleyi meşrulaş
tıran rahiplerden farklı bir tutum 
içinde olmadı dış dünyaya karşı.

M E S U T  K A R A Ş A H A N

TERÖRÜN 
EFENDİ.LERİ
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canlılar dünyası. Bu dün
ya ne pahasına olursa ol
sun, gerekirse her türlü 
şiddet vasıtasıyla emre 
amade kılınmalı.

Yaman: Bu hastalıklı 
zihne verilecek cevap ne ol- 

' malı? Bu algılama biçiminin 
insanlığa getirdiği felaketleri 
önleyecek olan tavır ve du
ruş nasıl belirlenmeli?

TERÖRÜN EFENDİLERİ / KARAŞAHAN

41*
PINAR YAYINLARI

Başka diyarların insanını, insan- 
altı yaratıklar olarak görmeyi ko
laylaştıran argümanlar ürettiler. 
Hümanist Montesquieu’dan öz
gürlük savunucusu Voltaire’e ka
dar böyledir bu. İrkçılığı bir tür
lü aşamamışlardır. Mesela Mon
tesquieu “en bilge varlık olan 
Tanrı, bir insan mhunu kapkara 
bir bedene yerleştirmiş olamaz” 
diye düşünür. İnsan hakları söy
lemini geliştirenler bir yandan 
da sömürgeciliği teşvik ettiler, 
köle ticaretinin ivme kazanması
nı sağladılar, yerlilerin ortadan 
kaldırılmasına göz yumdular ve
ya büsbütün destek verdiler.

“OteJci”ni insan olarak gör
meyince kolaylaşıyor elbette kö
leleştirmek de, katletmek veya 
soykırıma uğratmak da. Batılı 
adam özne, diğer herkes -ve as
lında herşey- nesne. Onıuı doy
mak bilmez, sınırsız hırs ve işti- 
hasını tatmin etmekle görevli bir

Karaşahan: “Terörle 
savaş” bağlamında baka
cak olursak, ABD’nin bu 
oyununu bozmalı diye dü
şünüyorum. Şiddet tuzağı
na düşmeden. “Terörle sa- 
vaş”ın çok uzun süreceği 
söylendi. Washington yö
netiminin enerji politika
ları doğrultusunda dünya
nın ve özellikle İslam 

dünyasının türlü coğrafyalarını 
dolaşacak, dolaşması beklenen 
bir “terörle savaş' oyunuyla kar
şı karşıyayız. Terörle savaş filmi! 
Yakında, size en yakın coğrafya
da! Bu oyunu bozmanın yolu şid
det ve terörü toplumsal hareket
lerde bir yöntem olarak benim- 
sememekten geçer. Teröre ihti
yacı olan ABD elitleri, silah sa
nayi ve enerji şirketleri.

Gandhi’yi okumalı, Gandhi 
üzerine okumalı, diye düşünüyo
rum. Ve elbette, insanlık tari
hinde kandökücülük geleneği
nin banisi bir Kabil’e karşı K a
bil’in takındığı tutumdan alına
cak çok dersler var.

Yaman: Kitabınızın hayırlara 
vesile olmasını dilerim. Görüşleri
nizi bizimle paylc^tığınız için çok 
teşekkürler.

Karaşahan: Ben teşekkür
ederim. ■
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DİNİ SÖYLEMİN 
AMERİKANCILAŞTIRILMASI

M U STA FA  ÖZCAN

Amerika işgalle birlikte 
bölgeye demokrasi getir
me vaadinde bulundu. 

'Big Brother' sisteminin nasıl bir 
demokrasi getireceği ise doğrusu 
merak konusu. Bölgeye dönük, 
'Amerikan demokrasi paketi' 
yanında buna paralel bir de dini 
paket hazırlanıyor. Yani, paket, 
paketin içine gizlenmiş durum
da. Colin Powell'in Heritage 
Vakfı’nda yapmış olduğu konuş
ma 'Kalkınma ve Demokrasi İçin 
Ortaklık Projesi' başlığını taşı
maktaydı. Bu girişimin ışığında 
ABD, Dini Söylemin Geliştiril
mesi adı altında yeni bir projeye 
daha imza attı. Proje, İslam ile 
sair dinler arasındaki kavuşumu 
ve işbirliğini hedefleyen bir dini 
söylemin geliştirilmesini tavsiye 
ediyor. 11 Eylül'den sonra küre
sel bağlamda, 'durumdan vazife 
çıkarma' çabalan artarak sürüyor. 
Yani kısaca gündemde, siyasi 
mühendislikten sonra şimdi de 
bir din mühendisliği var. Zaten 
günümüzde dini mühendisliğin 
adını ictihad, çeteleşmenin adını 
da ya cunta ya da derin devlet 
koydular. Bu proje özelde, Mısır 
ile Amerikan halkları arasındaki 
ilişkilerin gelişmesini hedeflese 
de, genelde İslam alemi ile ABD 
arasında ve İkincisinin lehinde 
tekamülü öngörüyor. Artık bun
dan böyle, Mısır'a yapılan yar

dımlar ortak bir dini söylemin 
geliştirilmesine ve uygulanması
na bağlanabilecek. Mısır'ın ba
şında yeni bir Demokles kılıcı 
daha sallanacak. Dini söylemin 
geliştirilmesinin genel manası 
şudur : Mısır'da 'ketatip' denilen 
Kur'an kurslarının ve Ezher'in 
geliştirilmesi. Zaten Ezher'de ya
pılan bütün reformların adı da 
geçmişten günümüze 'Kanunu 
Tatvir el Ezher / Ezher'i Geliştirme 
Kanunu' adını taşımaktadır. 
Şimdi bir diğerini de ABD ıs
marlıyor. Veya onun damgasını 
taşıyacak. Fas'da yayınlanan 'et- 
Tecdid' adlı derginin haberine 
görei, ABD Dışişleri Bakanlığı 
bünyesinde 'Arap ve İslam Ül- 
kelerinde Dini Söylemin Qeli§' 
tirilmesi Komisyonu' adı altında 
bir komisyonun teşkiline gidil
miş. Komisyon nihai raporunu 
da hazırlamış durumda. Dini söy
lem ve tebliğ faaliyetlerinde be
lirlenen ve izlenmesi gereken 
metodları, îslam alemine dikte 
veya tavsiye edecek. Artık İs
lam'la ilgili her detayda Arap ve 
İslam ülkeleri Amerikan tavsiye
lerine uymak ve riayet etmek zo
runda kalacak. Komisyon nihai 
raporunda, İslam ülkelerine, içti
maiyat alanında dine fazla yer 
vermemelerini tavsiye ediyor. 
Alan sınırlamasına veya sınır da
raltılması cihetine gidilmesi

î  :
öğütleniyor. Bizde 28 Şubat süre
cinde yaşandığı gibi. Toplumun 
İslamileşmesinin önüne set çekil
mesi isteniyor. Bu, Tunus, Türki
ye, Mısır gibi ülkelerde konjonk- 
türel olarak uygulanan 'köklerin 
kurutulması' politikasının küre
selleştirilmesi manasına geliyor. 
Dinin, cemiyetin sosyal yaşamın
da ikincil derecede önemi haiz 
olduğu vurgusu yapılıyor. Dine 
merkezi bir önem ve mevki atfe
dilmiyor. Amerikan hâriciyesin
den teferri eden komisyonun söz- 
konusu raporunda 'dini aşırılık ve 
şiddet' dalgalarının 1970'li yıllar
da dine aşırı önem verilmesinden 
kaynaklandığı ileri sürülüyor.

ikinci Modernizm Dalgası 
ya da Eski Planların İhyası

Bu projenin amaçlarından birisi 
Amerikan eksenli ikinci bir mo
dernizm dalgası vücuda getir
mek. Raporda, dinin unutturul- 
ması ve üstesinden gelinmesi 
için Müslüman toplulukların Ba
tı modernizmi dalgasında boğul
ması tavsiye ediliyor. 'Dincilik' 
adı altında serdedilen dinileşme
ye karşı, tamamen dünyevileşme 
tavsiye ediliyor. İslam alemine 
batı tipi modernleşme ve batı 
tarzı kalkınma modelleri tavsiye 
ediliyor. Yani kısaca tüketim ve 
hedonist bir toplum amaçlanı
yor. Hatta değerlerinden arındı
rılmış 'nudist' bir toplum. Davar 
gibi insan sürüleri yetiştirilecek.

Bu planlar aslında yeni değil; 
yeni bir versiyon. Bu planlar da
ha önce deşifre edilmişti. Bu hu
susta Edward Said çarpıcı açık
lamalarda bulunuyor: "Neredey
se bir yıldır Amerikalı politikacı
lar, Amerikalı Ortadoğu uzman
ları, bürokrat ve gazeteciler, san-
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Î S 5  ;
ki başka alternatifler yokmuş gi
bi İslam ve Araplar için tek yön
lü standart politika* dayatmaya 
çalışıyorlar. Bu koronun büyük 
bir kısmını 'Oryantalizm' ve 'Ha
berlerin Ağında İslam' adlı kitap
larında deşifre etmiş, niyet ve 
planlarını açıklamıştı. Bugünler
de bu ağız birliği etmiş koroya 
BM İnsan Gelişim Raporu'nun 
yetkilileri de katıldı. Bu yetkili
ler, Arapları demokrasi, eğitim, 
bilgi ve kadın hakları açısından 
dünyanın çok gerisinde görüyor
lar. Bazı istisnalar olsa da hepsi 
İslam'ın reforma ihtiyaç duydu
ğunu tekrarlıyor ve Arap eğitim 
sisteminin içinde bulunduğu çö
küntüden kurtarılması gerektiği
ni ileri sürüyorlar. Çünkü onlara 
göre, Arap okulları/medreseler 
fanatikler ve intihar bombacıla
rının yuvası olmuş durumda. Bu 
çok bilmiş uzman ve BM beye
fendilerine göre bütün Arap 
okulları, ya deli imamlar ya da 
Ladin gibi zengin maceraperest
lerin denetimine geçmiş durum
da. ABD, müttefiği olan devlet
lerdeki okullarda yapılan eğitimi 
de yeterli görmüyor. Onlara gö
re, medyada boy gösterip, mo
dern Arap kültüm ve toplumu- 
çığırtkanlığı yapanlar iyi Arap. 
Oysa bu m andacı aydınlar kendi 
insanları, kültür, din ve dilleri 
hakkında tek bir müspet cümle 
bile sarfetmiyorlar^. Sarfetme- 
mişlerdir de. Tek yaptıkları şey, 
beyinlerine medya yoluyla zerke- 
dilen demode Amerikan formül
lerini tekrarlayıp durmak: ‘Bizde 
demokrasi yok, biz İslâm’ı tama
men ekaite edemedik, İslam'ın 
yerine yeni bir değerler sistemi 
oluşturamadık, ona meydan oku
yamadık ve Arapların birliği 
inancından kurtulmak için daha

DİNİ SÖYLEMİN AMERİKANLAŞTIRILMASI /OZCAN

çok yol katetmeliyiz' gibi bütün 
bu söylemler aslında değerden 
düşmüş, tedavülden kalkmış söy
lemlerdir. Bu tür görüşler, ide
olojik süprüntü, türrehat ve ar
tıklardan ibarettir. Bu tür iyi 
Araplara göre, İslam ve Araplar 
hakkında yegane doğru tespit 
Amerikalı eğitmenlerin, ente
lektüellerin ve Bernard Lewis 
gibi (küresel mühendislerin) 
akademisyenlerin söyledikleri
dir. Diğer bütün söylenenler ya
lan ve yanlıştır. Yeterince ger
çekçi ve pragmatik değildir. Bu 
batılı değerlere hayran iyi Arap
lar, bizim modernizmi yakalama
mız gereklidir derler. Anladıkları 
modemizm ise batılılaşmak, kü
reselleşmek, serbest piyasa eko
nomisine geçmek ve demokra
tikleşmektir. İşte ABD yıkımla 
ve bombalar eşliğinde Irak'taki 
rejimi değiştirip, zoraki bir mo
dernizasyon projesiyle Ameri- 
kanvari bir demokratik ulus dev
leti inşa etmek istiyor..."

Eğitim ve Din Reformu Talebi 
Gözardı Edildi

Bu arada, 11 Eylül'den sonra 
Amerikan küresel projesinin 
uzantısı mesabesindeki dini ve 
eğitim alanındaki reform talep
leri bizde yeteri kadar yankı bul
madı. Bu, bir eksikliktir. Ameri
kan Big Brother sistemi Radi- 
kal'den Mine Kırıkkanat'ın teş
hisiyle küresel bir m asonik  dü
zendir. Bu merhalede, Müslü
manların eğitim ve dini kurum- 
larına göz dikmiştir. Clinton da 
medreselerin ıslahına dikkat 
çekmiş ancak okulların medrese
lerin yerine geçmesiyle radika- 
lizra tehlikesinin önüne geçilebi
leceğini söylemiştir. 11 Eylül bu

nun psikolojik altyapısını hazır
ladı. Bunun sonucu küresel Big 
Brother sistemi medreseleri ve 
dini okulları ve camileri tarassut 
altına aldı. Bununla da kalmadı 
İslam dünyasının bütün eğitim 
müfredatını mercek altına aldı 
ve incelemeye tabi tuttu. Tesli
miyet kültürünü aşılamayan ve 
direnci canlı tutan eğitimin 
elenmesi ve tasfiyesi isteniyor. 
Bu çerçevede, Mısır'da Ezher-i 
Şerife Amerikalı heyetlerin biri 
gidip biri gelmiştir. Suudi Ara
bistan'ın dini polisine (mutav- 
va) kaldırılmasını ve reforme 
edilmesini isteyen küresel Big 
Brother sistemi yaptıklarınm hi
lafına kendisi küresel ve totaliter 
bir laik-dini polis vücuda getir
miştir. Bunların görevi, dini fa
aliyetleri tarassut ve gözlem altı
na almak. Sözgelimi, FBI ajanla
rı Pakistan'da camileri, medrese
leri bilfiil denetlemektedir. Pa
kistanlI mevleviler (ulemâ) 
FBI'nın tarassutlarından rahat
sız ve müşteki olmuşlar. FBI 
ajanları el Kaide mensuplarını 
arıyoruz bahanesiyle gelişigüzel 
dini kurumlan denetlemektedir
ler. Geceyarıları camilerin kapı
ları açtınlmakta ve Pakistanlı 
mütercimlerin eşliğinde denetle
meler yapılmaktadır. Bu denetle
melerden birisine de İslama- 
bad'daki Abdullah İbni Mesud 
Camii şahit olmuştur. İmam Ab- 
durrezzak Haydar, polise verdiği 
şikayet dilekçesinde FBI ajanla
rının gece yarısı camiyi bastıkla
rını ve burada araştırma yaptık
larını rapor etmiştir.^ Pakis
tan'da 6 İslamcı partinin teşkil 
ettiği Müttehida-i Meclis-i Amal 
adlı koalisyon İrak saldırısına 
karşı çıktığı gibi FBI ajanlarının 
denetimlerini de kınamıştır.
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a m e r ik a n  YAYILMACILIĞI

Bu hususta bazı komik haller 
de yaşanmaktadır. Sözgelimi, 
bundan aylar önce Kuveyt Va
kıflar Bakanlığı gayri müslimler 
(İsrail ve ABD) aleyhinde cami- 
lerde beddua edilmesini yasakla
yan bir tamim neşretmiştir. Bu 
yasaklamadan aylar sonra ( Ocak 
2003), bu defa da gayri müslim- 
lere silah çekilmesini yasaklayan 
bir fetva neşretmek zorunda kal
mıştır. Bu gayri müslimlerden 
kasıt elbette Amerikan askerleri
dir. Dini söylemin Amerikanlaş
tırılması bu gibi örneklerle mü- 
şahhaslaştırılıyor. Bu çerçevede 
dikkat çekmeden Kuveyt'teki 
eğitim müfredatı değiştirilmiş 
bulunuyor. Kuveyt dışişleri Ba
kanı Şeyh Sabah el Ahmed bu
nun Amerikan telkinleri sonucu 
yapıldığı değerlendirmelerini 
reddetmektedir. Önce Suudi 
Arabistan Mart 2002'de Mek
ke'de kız mektebinde çıkan bir 
yangına mutavva'mn namahrem 
diye izin vermemesi ve bunun 
sonucu 13 kız çocuğunun ölmesi 
üzerine reform kararı almıştı. İş

te bu olay reform için bir zemin 
ve bahane teşkil etti. Kız mek
tepleri 1960'lı yıllardan beri uh
desinde bulunduğu dini müesse- 
seden alınarak milli eğitime bı
rakıldı. Bunu Kuveyt'teki reform 
süreci izledi. Temmuz 2002'deki 
bu ülkede de eğitim müfredatı 
reforme edildi.

İlginçtir, Amerikan söylemi 
olan 'eğitimi geliştirme' söylemi
ne uygun olarak Kuveyt'teki eği
tim reformu da 'geliştirme' adını 
ve damgasını taşımaktadır^. Kim 
ne derse desin son sıralarda Ku
veyt keskin dini tartışmalara 
sahne olmuş ve bunun ardından 
reformun dini alana yansıması 
ve uzaması, 'aşırılığa mukabele' 
olarak değerlendirilmişti. De
mek ki Kuveyt ve sair ülkelerde 
bu alandaki düzenlemeler Ame
rikan etiketi taşımaktadır...

“Suudi Arabistan Kendi
Göbeğini Kendi Keser”

'Arife ta r if gerekm ez' veya le- 
bib işaretten  anlar' fehvasınca,

Amerikan yönetimi reform ko
nusunda Suudi Arabistan'ın üze
rine düşeni kendiliğinden yapa
cağına inanıyor. ABD Dışişleri 
Bakanı Powell, 14 Aralık 2002 
tarihinde yapmış olduğu konuş
masında Suudi Arabistan toplu- 
munu modernize etmek için 
kendi yolunu seçeceğini ve bina
enaleyh ona ne yapacağını tel
kin etmenin gerekmediğini söy
lemiştir. 11 Eylül'den önce Bush 
yönetimi Riyad'ın ateşi altında 
idi. 11 Eylül'den sonra devir ve 
külahlar değişti. Bu kez, Riyad, 
Beyaz Saray'ın ateşi altında kal
dı. Moskova'nın Çeçen bağla
mında Vehhabiliği günah keçisi 
ilan ettiği gibi, Washington da 
11 Eylül'ün esbabı muvacehesin
de aynı adrese gönderme yaptı. 
Sanki bütün şer umumen İs
lam'dan hususen de Vehhabilik- 
ten ve Suudi modelinden kay
naklanmakta idi. Bazı 'mandase- 
ver' müslümanlar da bu teze des
tek veriyorlardı. Fuad Acemi gi
biler İslam dünyasında çözümün 
İslam dışında aranması gerektiği
ni açıkça vazederken İslam hu
kukçusu Halit Ebu Fadi veya 
Nakşibendi Şeyhi Muhammed 
Hişam Kabbani gibiler çözümün 
İslam içi hesaplaşmada yattığını 
ve bunun için Vehhabi anlayışı
nın dışlanması gerektiğini öngö
rüyorlar. Bu söylem ve kişiler 
ABD ve İsrail tarafından da baş 
tacı ediliyor. ABD, Suudi Ara
bistan tarzı eğitimin şiddeti bes
lediğini ve 11 Eylül faillerini 
ürettiğini ileri sürüyor. Ve kökle
rin kurutulmasını istiyor. Powell, 
reform yapmaları için Bahreyn, 
Katar, Kuveyt ve Fas gibi ülkele
ri teşvik ettiğini, Suudi Arabis
tan'ın ise kendi yolunu kendisi
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nin tayin edeceğini söylemiştir. 
Powell reform sürecinde Suudi 
Arabistan'ın diğer örnekleri izle
yip izlemeyeceğini bilemediğini, 
zira Suudi Arabistan'ın has ve 
eşsiz bir konuma sahip olduğunu 
söylemiştir. Ama toplumu 21. 
yüzyda hazırlayacaklarmdan da 
emin olduğunu ifade etmiştir. 
Powell değişimi kimseye dikte 
etmediklerini ama tavsiye ettik' 
lerini söylemiştir. Suudi Arabis- 
tan ise bu tavsiyeler doğrultu- 
sunda Arap dünyasmdaki en ge
niş reform paketini açmıştır. Bu 
reform paketinin mahiyeti Arap 
liderlere de aktarılmıştır. Bu pa
ketin bir kısmı Arapların birbir
lerine karşı yabancı ile işbirliği 
yapmamalarını teklif eden bir 
centilmenlik anlaşmasıdır. Bu
nunla birlikte muhafazakar bir 
rejime sahip olan Suudi Arabis
tan'ın reforma yönelmesi ilgiyle 
izleniyor ve sonuçları merak edi
liyor. Bilindiği gibi, Suudi Ara
bistan 1990 yılında kısmen tem
sili sisteme geçerek Danışma 
Meclisi ihdas etmişti. .Şimdi bu 
temsili sistem daha da geliştiril
mek isteniyor.

İşbirlikçi veya Liberal Islâm

ABD'nin kendisine göre bir İs
lam modeli var. Bunu başkalarına 
dikte etmeye çabalıyor. Bu me- 
yanda, direni§çi İslami anlayış ye
rine işbirlikçi anlayışları teşvik 
ediyor, işbirlikçi anlayışlarından 
birisi de liberal İslam anlayışı ve
ya modelidir. Sözgelimi Was
hington D.C'de 'liberal İslam' 
paneli buna matuf olarak tertip 
edilmiştir. 11 Ekim 2002'de dü
zenlenen konferans İslam dünya
sının özgürlükleri kucaklamak 
için reforma gitmesi gereği tezi
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işlenmiştir. Buradaki konuşma
larda reformun önemi vurgulan
mış ve en mühim reformun da 
eğitim reformu olduğu belirtil
miştir. Zaten ABD hanidir, İs
lam ülkelerindeki bütün eğitim 
müfredatını mercek altına almış
tır. ABD bir taraftan hâriciyesi 
kanalıyla İslam ülkelerinde dine 
ve dindarlara baskı yapılıp yapıl
madığını incelerken diğer taraf
tan da dini yaşantının köklerini 
kurutmayı hedefliyor. Bu ne ya
man çelişkidir. İnsan hakları me
selesinde olduğu gibi din ve vic
dan özgürlüğü konusunda da 
ABD hem nalına hem mıhına 
vuruyor. ABD müfredatları ince
lemeye alırken dikkat ettiği hu
sus bunların ötekinde nefret 
uyandırıp uyandırmadığı kıstası 
imiş. Amerikanvari aydınlanmış 
veya liberal İslam anlayışının 
temsilcilerinden Muktedir 
Han'a göre, liberal Müslümanla
rın önceliği ve ilk seçenekleri iç- 
tihad, son tercihleri ise cihaddır. 
Bu ifade, neden ABD'nin liberal 
anlayışları bağrına bastığını gös-

teriyoi‘7. Amerikan tarzı İslam 
anlayışında içtihadı, din mühen
disliği veya Ali Şeriati'nin kav- 
ramlaştırmasıyla dine karşı din 
formülü olarak da anlayabilirsi
niz...

Netice : Dinsizlik şimdi ko
münist bir cereyan değil, bazı si- 
yonistlerin öncülüğünde bir ce
reyandır. Biz Yahudiliğe değil Si

yonizm çerçevesindeki Yahudi- 
ciliğe karşıyız. Şimdi bu cereyanı 
onlar besliyor. Buna karşı cevap, 
safları sıklaştırmak olmalıdır. ■

Dipnotlar :
1-At-Tajdid/ 14/1/2003

2-Yeni Şafak, 20/1/2003

3'The Times of India, Pakistan clerics 

demand action against FBI agents/ 

20/1/2003

4'Arabic News, 9/1/2003

5'In Search of Moderate Muslims-The

Jewish Week-i6/l/2003

6'Saudis Unveil surprise-BBC NEWS,

14/1/2003

7'Liberal İslam I, Yeni Asya gazetesi 

2/ 11/2002
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“İŞGALE HAYIR” SESLERİ 
YÜKSELİYOR

HAŞAN AK

Aralarında Ümran dergisi 
yazarlarının da bulundu
ğu İslâmi camianın önde 

gelen fikir adamları ile gazete, 
dergi, vakıf ve sivil toplum kuru
luşu temsilcilerinin oluşturduğu 
“Savaşa ve İşgale Hayır Platfor- 
mu”nun hazırladığı ortak dekla
rasyon, 25 Ocak 2003 Cuma ak
şamı İstanbul Kadırga Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen bir prog
ramla kamuoyuna duyuruldu. 
Deklarasyonu hazırlayan Savaşa 
ve l;̂ gale Hayır Platformu, Vakit, 
Y. Şafak, Zaman, Y. Asya gazetesi 
yazarları, Ümran, Haksöz, Bilgi ve 
Düşünce, Yedi İklim... dergileri, 
Mazlum-Der, Özgür-Der, İHH, 
Hukukçular Derneği, Tüketiciler 
Derneği gibi sivil toplum kuruluş
ları, AKV, Akabe, Kafkas, İnsan, 
İrfan... vakıfları gibi kişi ve ku- 
rumların katılımıyla oluşturuldu.

**Amerikan Saldırganlığına 
Hayırl /  Ellerimizin Kardeş Ka
nma Bulaşmasını İstemiyoruz'* 
başlığını taşıyan deklarasyon, ka
labalık bir katdımcı ve seyirci 
topluluğunun huzurunda okun
duktan sonra hükümet başta ol
mak üzere ilgili makamlara ve ba
sına gönderildi. Deklarasyonun 
okunmasından önce. Savaşa ve 
İşgale Hayır Platformu’nu oluştu
ran kanaat önderlerinden bazıları 
kısa konuşmalar yaptılar: Bu çer
çevede sırayla, Vakit gazetesi baş

yazarı Abdurrahman Dilipak, 
Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Za
man gazetesi yazarı Ali Bulaç, 
İHH Başkanı Bülent Yıldırım, 
dergimizin Genel Yayın Yönet
meni Cevat Özkaya, Haksöz der
gisi yazarı Hamza Türkmen, Yeni 
Şafak yazarı Prof. Dr. Hayrettin 
Karaman, Özgür-Der Başkanı 
Hülya Şekerci, yazar Mustafa Isla- 
moğlu. Vakit gazetesi sahibi Mus
tafa Karahasanoğlu ve yazar Yıldız 
Ramazanoğlu kısa konuşmalar 
yaptılar.

Konuşmacılar; sorunun bir 
ABD -  İrak savaşı olarak görüle
meyeceğini, Amerika’nın saldırı 
planını bir işgal ve istilâ olarak 
nitelendirmenin daha doğru ola
cağını; ABD’nin Irak’ı işgal için 
ileri sürdüğü tüm gerekçelerin ge
çersiz ve temelsiz olduğunu vur
gulayarak Türkiye’nin böyle bir 
operasyona hiçbir şekilde katıl
maması, yardım ve yataklık etme
mesi gerektiğini söylediler. Ame
rika’nın küresel hegemonya pe
şinde olduğunu, muhtemel ope
rasyonun Irak’la sınırla kalmaya
cağını, Irak’ın işgal edilip bölün
mesinin ardından sıranın Suriye,
S.Arabistan, İran’a geleceğini, 
bunların gerçekleşmesi halinde 
Türkiye’nin de kuşatma altına 
alınmış olacağını belirten konuş
macılar, “Müslümanlar kardeştir” 
ilkesini hatırlatarak Müslüman’ı

" »i/ ^  
i ' İ Ü  ;

Müslüman’a kırdırma tuzağına 
alet olunmaması gerektiği konu
sunda yöneticileri uyardılar. Ko
nuşmacılar ayrıca, savaşın önlen
mesi yönündeki çabalara destek 
verdiklerini, bu bağlamda 23 
Ocakta İstanbul Çırağan Sara- 
yı’nda Türkiye, İran, Suriye, Ür
dün, Mısır ve Suudi Arabistan dı
şişleri bakanlarının katılımıyla 
yapılan “Barış Zirvesi”ni olumlu 
bulduklarını söyleyerek buna ila
veten İKO-AB zirvesinin ikinci 
kez toplanmasını önerdiler.

Şair Bünyamin Doğruer’in 
slayt gösterisi eşliğinde okuduğu 
uzun ve duygusal şiirle, çocuk gru
bunun şarkıları programa ayrı bir 
canlılık kazandırdı.

Platformun düzenlediği gece; 
ortak deklarasyonun okunması ve 
“savaşa hayır” seslerinin daha da 
yükseltilmesi temennisiyle sona 
erdi. Deklarasyonun tam metni 
şöyle:

AMERİKAN 
SALDIRGANLIĞINA HAYIR! 

ELLERİM İZİN KARDEŞ 
KANINA BULAŞM ASIN I 

İSTEM İYO RU Z!

Ülkemiz ABD kaynaklı yoğun 
baskılarla karşı karşıya bulunmak
tadır. ABD Irak’a saldırı ve işgal 
için zemin oluşturma çabasında
dır. Türkiye, hiçbir inandırıcı ge
rekçesi bulunmayan, uluslar arası 
hukuka aykırı, insani açıdan gay
rı ahlaki bu saldırıya destek ver
meye, katkıda bulunmaya, daha 
açıkçası suç ortağı olmaya zorlan- 
maktadır.

Bu savaşın hiçbir meşrû, haklı 
ve inandırıcı gerekçesi yoktur. 
Irak’ın kitle imha silahları üretti
ği iddiası BM denetçilerinin on 
yıldan uzun zamandır sürdürdüğü
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çalışmalara rağmen bu güne kadar 
kanıtlanamamıştır. Kaldı ki, eğer 
kitle imha silahları bir suç teşkil 
ediyorsa, öncelikle bu silahlan 
üretenler ve başta da ABD hesap 
vermelidir. Aynı şekilde h’ak’ı bu 
konuda suçlayanların her türlü 
kitle imha silahlarıyla donanmış 
İsrail’i görmezden gelmeleri ibret 
vericidir.

Irak’ın bölge ve dünya barışı
na zarar verdiği, komşuları için 
tehdit oluşturduğu iddiası da hak- 
sız ve geçersiz bir diğer iddiadır. 
Aksine bölge ülkeleri, kendileri- 
ni, asıl bu iddiayı yayılmacı emel
leri için bir araç haline getiren 
ABD’nin tehdidi altında hisset
mektedir. On iki yıldır sürdürülen 
vahşi bir ambargo uygulaması ne
deniyle yoksulluk pençesinde 
kıvranan, en temel ihtiyaç mad
delerini dahi karşılamaktan aciz 
bulunan h'ak halkı bugün ancak 
hayatta kalma mücadelesi ver
mektedir

ABD’nin Irak’ı hedefleyen 
operasyonu, Irak halkını, kendisi
ne zulmeden bir diktatörden kur
tarma ve Irak’a demokrasi getirme 
iddiasıyla temellendirme çabaları 
da bir aldatmacadan ibarettir. 
Kaldı ki, yıllar yılı ülkesini koyu 
bir diktatörlükle yöneten, Islami 
ve insani talepleri acımasızca bas
tıran Saddam yönetimini kendi 
çıkarları doğrultusunda İran’a kar
şı desteklediği de hafızalardan si
linmemiştir. Bu gerçekler açısın
dan bakıldığında Irak’ı hedef ala
cak bir Amerikan işgalinin, sade
ce dünyayı yeniden ve kendi çı
karları temelinde dizayn etmeyi 
amaçlayan emperyalist bir gücün 
gizleyemediği saldırganlık dürtü
lerinin ve emperyalist iştahının 
kabarmasının bir sonucu olduğu 
görülmektedir. ABD’nin Ortado
ğu’da uzak karakolu konumundaki

"İŞGALE HAYIR” / AK

işgalci İsrail’in güvenliğini koru
ma altına almak ve başta petrol 
olmak üzere bölgenin zenginlikle
rini ele geçirmek gibi yan amaçla
rın da bu savaşın promosyonu ola
rak hedeflendiği anlaşılmaktadır.

Bu kirli savaşta Türkiye hiçbir 
gerekçeyle yer almamalıdır. Bu 
savaş haksız, adaletsiz, hukuk dışı 
ve gayri meşrûdur. Dolayısıyla 
hiçbir gerekçe, hiçbir hesap ya da 
pazarlık bağımsız bir ülkenin ege
menliğinin çiğnenmesine, halkı
nın katledilmesine yol açacak bir 
saldırganlığa taraf olmayı haklı 
kılmaz. Üstelik bu halk yüzyıllar
dır birlikte yaşadığımız, aynı 
inancı ve coğrafyayı paylaştığımız 
kardeş komşu bir halksa, bu çok 
daha büyük ve bağışlanamaz bir 
suç olur. Kaldı ki, İsrail’i ikinci ta
nıyan ülke olma ve Birleşmiş Mil- 
letler’de Cezayir’e karşı sömürgeci 
Fransa’yı destekleme basiretsizli
ğinin alnımıza sürdüğü lekeyi on
larca yıl sonra hala temizleyeme
mişken, Irak’ın işgalinde ABD’ye 
yardım ve yataklık ederek bu mil
letin alnına yeni bir kara leke sür
meye de kimsenin hakkı olamaz.

Bizler aşağıda imzası bulunan 
yazarlar ve sivil toplum temsilci

leri olarak hükümetten, ülkemizi 
ve halkımızı tarih ve insanlık 
önünde ve her şeyden önemlisi 
din gününün sahibi Yüce Allah 
huzurunda sommlu kılacak, suçlu 
konumuna düşürecek bir tutum 
içine girmemesini istiyoruz. İn
sanlıktan, haktan ve hukuktan 
yana, şerefli ve adil bir tavır 
ABD’nin kimi zaman şantaj, kimi 
zaman rüşvet şeklinde önümüze 
sürdüklerini peşinen reddetmeyi 
zorunlu kılar. Kan üzerine pazar
lık kabul edilemez. Mazlumların 
kanları üzerine kurulması düşünü
len kirli sofraya asla oturulamaz.

Sonuç olarak, halkımızı istila
cı güçlerin işbirlikçisi ve suç orta
ğı konumuna düşürebilecek hiç
bir eylemi, hangi gerekçe ile te- 
mellendirilmeye çalışılırsa çalı
şılsın kabul etmeyeceğimizi bildi
riyor; hükümeti adaletin ve barı
şın tesisi için daha fazla çaba gös
termeye ve emperyalist dayatma
lara karşı direnmeye davet ediyo
ruz! Halkımızı, bu konuda daha 
fazla duyarlı olmaya, sesini daha 
çok yükseltmeye çağırıyoruz! ■

Savaşa ve İşgale Hayır Platformu
w w w . s a v a s a h a y i r . i n f o
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6.  Y I L I N D A  2 8 Ş U B A T

ERBAKAN’IN ÜSTESİNDEN
GELMEK

A LA N  M AKO VSKY  
Türkçesi: Tevfik EM İN

Ü mran deresi olarak Türk" 
siyasi hayatını derinden 
etkileyen 28 Şubat post

modern darbesinin 6 .yıldönümünde, 
darbenin harici fikir babalarından 
Alan M akovsky’nin 1997 yılının 
bahar aylarında l<aleme aldığı maka
lesine bu sayımızda yer vermeyi uy
gun bulduk. ABD’nin ilk ve önde ge
len think-tank kuruluşlarından The  
Washington Institute For Near 
East Policy’nin kurucu yöneticile
rinden Makovsky bu makalesinde 28 
Şubat’m altyapısını hazırlayan dı§ 
politilca stratejilerini açık seçik gözler 
önüne sererken aynı zamanda iç po
litikaya ilişkin de kuvvetli mesajlar 
veriyor. 28 Şubat’ın ironik bir biçim
de yeniden gündeme geldiği §u gün
lerde bu yazjnm anlamh ve yol göste
rici nitelikte olduğu kanaatiyle siz de
ğerli okuyucularımızla paylaşıyo
ruz...

Türkiye’nin yeni, İslamcı ba§' 
bakanı, Necmettin Erb'akan’m 
İran’la 23 milyar dolarhk bir do- 
ğalgaz boru hattı anlaşmasının he
men ardından The New York Ti- 
mes’dan Thomas Friedman “Tür' 
kiye’yi/de kim kaybetti?” başlıklı 
bir makale yayımladı. Esasen, ger
çekte Türkiye kaybolmuş falan de
ğil. Hala seküler, Batı yanlısı, de
mokratik bir devlet. Ancak, gücü
nün zirvesinde bir İslamcının orta

ya çıkışı, Türkiye’nin kaybedilme
mesini temin için çok şey yapabi
lecek Amerikalılar için uyarı bay
raklarının yükselmesine neden ol
du.

Dışarısı Bildiğiniz Gibi, 
İçerisi Değişiyor

Erbakan, Aralık 1995 seçimlerini 
yalnızca yüzde yirmi birlik oy ora
nıyla kazanarak, başbakanlığı bir 
çoğunluk hükümetiyle değil ko
alisyonla ele geçirdi.

Ancak daha önemlisi, Erbakan 
ve Refah partisinin yeni gücüne 
karşın ülkedeki Batı yanlısı unsur
lar Türk dış ve güvenlik politikası
nın pek çok bakımdan belirleyici
si olarak kaldılar. Dış politikada 
birçok kilit işlevsel kararlar en kı
demli beş askerî, beş de sivil yetki
liden oluşan bir yapı. Milli Gü
venlik Kurulu’nda alınıyor. 1982 
Anayasası MGK’yı yalnızca bir 
tavsiye kurulu olarak belirlemesi
ne rağmen gerçekte alınan karar
ların dışına çıkılmamaktadır. 
Mevcut MGK’da, Erbakan tek İs
lamcı. Diğer siviller. Cumhurbaş
kanı Süleyman Demirel ve başba
kan yardımcısı Tansu Çiller’in se- 
külarist Doğruyol Partisinin üç 
üyesi, askerî yetkililerle kararlı bir 
seküler. Batı yanlısı bakışı paylaşı
yorlar.

MGK Erbakan’ın kiminle gö
rüştüğünü, ne söylediğini ya da ne
reye gezilerde bulunacağını denet- 
leyemez, ancak şu ana kadar görü
nen o ki, Türk dış politikasının ol
duğu yerde kalmasını temin etmi
şe benziyor. Türkiye hala NA- 
TO ’da. ABD ile olan güvenlik 
bağları sağlam. İktidara gelmeden 
önce, Refah Operation Provide 
Comfort(OPC), Çekiç gücü sınır 
dışı etmeyi ve Türkiye’nin İsrail 
ile imzaladığı askeri anlaşmaları 
iptal edeceğini taahhüt etti. İkti
dara gelirken, Erbakan’ın dış poli
tika baş danışmanı, Abdullah Gül 
İsrail ile en azından yeni bir anlaş
ma yapılmayacağını ifade etti. Fa
kat Erbakan’ın iktidara gelişinden 
bu yana OPC’nin süresi iki kez 
uzatıldı ve İsrail ile üçten fazla an
laşma imzalandı. Kısacası, ordu
nun bakışı, darbelerin ardından iki 
kez görevden uzaklaştırılan Erba- 
kan’a üstün gelerek Yahudi devle
tiyle ilişkiler geliştirmek yönünde
ki askeri iradeye boyun eğdirdi.

Ancak Erbakan’m ve Refah 
Partisinin gelecekte güçlerini ar
tırma ve belki de Batı karşıtı he
deflerinin bir kısmını gerçekleştir
me konusunda iyimser olmaları 
için haklı nedenleri var. Partinin 
geniş kaynakları, etkili bir organi
zasyonu, gönüllü kadroları, yakla
şık 400 belediyede sergiledikleri 
temiz yönetim örneği ve 1984’ten 
bu yana art arda beş seçimde oyla
rını sürekli artırdığı bir seçim ba
şarısı var. Dahası, Refah giderek 
daha uygun şartlarda çalışıyor. Bir
çoğu Refah’ın yeni liderlerini ve 
gönüllülerini mezun eden imam- 
hatip diye bilinen dini okullar ka
yıt patlaması yaşıyor. Refah ayrıca 
Türkiye’deki sekülarist politikacı
ların kötü yönetimler, bitmeyen 
çekişmeler ve yolsuzluk ve rüşvet-
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de dahil göründüğü kadarıyla sonu 
gelmez skandallar gibi berbat ha' 
talarından ve en son olarak da po
litikacılar, güvenlik güçleri ve 
mafya arasındaki korkunç ilişkiler
den faydalanıyor. Birçok Türk’e 
göre, Refahlı liderler dîgergâm ve 
sadık iken, seküler liderler bencil 
ve kinik(sinik)lef. Sekülarist poli
tikacılar performanslarını yükselt- 
rnezlerse, Türkiye’nin Batı yanlısı, 
seküler rotası köklü bir değişime 
uğrayabilir. Bu nedenlerden ötürü, 
Türkiye’deki siyasal ve sosyal 
trendler Türkiye’nin seküler rota
sını takip etmesini isteyenler için 
endişe vericidir.

Erbakan’ın Dış Politikası

Geçtiğimiz çeyrek yüzyıl boyunca, 
Erbakan ve partisi sürekli olarak 
ABD “emperyalizmi”ni eleştirdi, 
NATO’yu Türkiye’yi sömürmekle 
suçladı, ülkelerinin Batı Avmpa 
ile entegrasyonunu isteyen birçok 
Türkü aşağılık Batıcılar diye kına
dı, Siyonizm ve Yahudileri düş
man gösterdi ve bir “İslâmî NA
TO ”, İslâmî Ortak Pazar ve İslâmî 
Birleşmiş Milletler kurulması yo
luyla Türkiye’nin İslam dünyasıyla 
entegrasyonunu sağlamaya çalıştı.

Erbakan yönetimi ele aldığın
dan bu yana söylemlerini biraz 
makul sınırlara çekti, ancak ter
cihleri değişmedi. Başbakan ola
rak iki gezisi İslam Dünyasına idi. 
Bu gezilerde neredeyse on iki ülke
yi ziyaret etmesine karşın en çok 
hatırda kalan ikisi İran’a (ki bura
da doğalgaz boru hattı anlaşması 
imzalandı) ve Libya’ya olandı. Er- 
bakan’ın en büyük diplomatik gi
rişimi en geniş nüfuslu sekiz İslam 
ülkesini, ekonomik işbirliğini ve 
“siyasi müzakereleri” artırmayı he
defleyen ve endüstrileşmiş Yediler 
Grubu (G -7)’nun mukabili bir 
grup olarak bir araya getirmekti. 
Erbakan’ın, D-8 ve G-7’nin “ikin

ci bir Yalta Konferansı”nda “yeni 
bir dünya düzeni”ni görüşmek/tar
tışmak üzere bir araya gelmesini is
temesine karşın bu birbirinden 
farklı ve fakir ülkelerin oluşturdu
ğu grubun önemli bir ilerleme kay
detmesi zor görünüyor. İslam Dün
yasına yönelik bu önerilere karşın 
Erbakan henüz Batıyı ziyaret et
medi. Örnek vermek gerekirse, da
ha önce Fransa ve Almanya’nın 
Şubat 1996’daki gezi davetlerini 
kabul ettiğini açıklamasına rağ
men Aralık ayındaki Dublin zirve
sinde Avrupa Birliği liderleriyle 
bir akşam yemeğine katılmayı res
men reddetti.

Erbakan Türkiye’nin NA- 
TO ’daki müttefiklerine oldukça 
uzak bir pozisyon almayı sürdürü
yor. Ekim ayındaki tartışmalı Lib
ya ziyaretinde 1992’den bu yana 
(PanAmerikan 103 ve UTA uçak
larının bombalanması olaylarında
ki rolü nedeniyle) uygulanan BM 
yaptırımlarını kınayarak, bir an 
önce kaldırılması istedi. Libya’nın 
terörizme desteği nedeniyle Batılı- 
ların yönelttiği suçlamaların yal
nızca bir propagandadan ibaret ol
duğunu ifade etti ve (yan örtük bir 
biçimde) ABD ve İsrail’i terörizm
le suçladı. Hatta Erbakan Libya’yı

(ABD’nin 1986’da Libya’ya yöne
lik bir dizi saldırısını imaya benzer 
şekilde) “terörden en çok çeken 
ülke” olarak tanımladı. Ankara, 
geçtiğimiz yirmi yıl boyunca bin
lerce vatandaşı PKK tarafından 
katledildiği için haklı olarak ken
disini dünyanın en büyük terör 
kurbanı şeklinde tanımlarken, 
böylesine utanç verici ve garip bir 
demecin bir Türk devlet yetkilisi 
tarafından verilmesi şaşırtıcı. Er
bakan bu gerçeküstü (sürreel) ge
zisini, Türk yetkililerin geçmişte 
terörizm üzerine yaptıkları resmi 
açıklamaların bir taklidini tamam
lar nitelikte, terörizmle mücadele
de bir Türkiye-Libya ortaklığını 
imzalayarak bitirdi.

Batılı hükümetler ve medya 
Erbakan’ın Libya gezisinde yaptığı 
terörizmle ilgili bu ilginç açıkla
maları görmezden gelirken, Türk 
basını bunlara ancak sınırlı bir 
alaka gösterdi. Bu kısmen. Muam
mer Kaddafi Kürtlerin bağımsızlı
ğı için çağrıda bulunurken, Erba- 
kan’ın sessizce yerinde oturması
nın yol açtığı manzaranın bu ko
nuşmaları gölgelemesinden kay
naklanıyordu. (Ankara Türki
ye’nin şimdiki sınırları içinde ol
mazsa dahi bir Kürt devleti fikrine
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şiddetle karşı çıkıyor.) Fakat Batı- 
lılar, her halükârda Türkiye’nin 
Batı yanhsı dış politikasının temel 
unsurlarını değiştirme gücüne sa
hip olmadığını düşündüklerinden 
olacaklar ki; Erbakan’ın bu aşırı 
söylemleri ve hareketlerini gör
mezden geliyorlar. Örneğin nere
deyse hiç değinilmeyen bir şey, Fi
listinli Hamas ve Mısırlı Müslü
man Kardeşler gibi aşın İslamcı
larla Refah Partisi’nin Ekim 
1996’da yaptıkları anlaşmaydı.

Erbakan’ın ABD ve İsrail kar
şıtı retoriğinin başka örnekleri de 
mevcut. Aralık ayının sonlarında, 
daha önce de birçok Türk politi
kacının ifade ettiği ancak bir baş
bakanın telaffuz etmediği akıl al
maz bir ithamda bulunarak 
ABD’nin OPC’yi Türkiye’nin gü
neydoğusunda bağımsız bir Kürt 
devleti kurmak için kullanmayı 
planlamakla suçladı. Erbakan İsra
il’i de Nil ile Fırat Nehirleri (zan
nedersem Türkiye sınırları içinde 
kalan kısmı da dahil) arasındaki 
bütün kara sahasını kuşatmayı he
deflemekle suçluyor. İki Refahlı 
milletvekili de, İsrail büyükelçisi
nin (Suriye sınırındaki) Hatay’ı zi
yaretini İsrail’in bölgeyi ilhakının 
ilk adımı olarak nitelendirerek bu 
bakışı güçlendirdi.

A BD ’nin Çıkarlarına Yönelik 
Tehditler

Milli Güvenlik Kurulu’nun sınır
lamalarına karşın, Erbakan başba
kan olarak ABD’nin çıkarlarına 
ve ABD-Türkiye ilişkilerine bir- . 
çok zorluk çıkarıyor. Birincisi, ilk 
olarak onun göreve gelmesi ABD 
yönetimi dahil Türkiye’nin gele
neksel destekçilerinin Kongredeki 
şüphecileri ve Avrupa Birliği’ni 
Türkiye’nin seküler, demokratik, 
Batı yanlısı yolda ilerlediğine ikna 
etmelerini zorlaştırıyor. İkinci ola
rak, Erbakan’ın komplocu görüşle

re meyli ve saldırgan açıklamaları 
kendilerini Türkiye’nin dostu ola
rak tanımlayan pek çok kişiyi ya
bancılaştırıyor. Örneğin, birçok 
ünlü Yahudi-Amerikan kuruluşu 
Erbakan’ın politika niyetleri ko
nusundaki şüpheleri nedeniyle 
Türkiye’yi ziyaret planlarını erte
ledi.

Üçüncüsü, Erbakan’ın İslamcı 
radikallere (İran, Libya, Sudan, 
Tunus, Cezayir, Mısır ve Filis
tin’deki) açıkça ifade ettiği sempa
tisi ve bunlarla olan bağlantıları 
ciddi güvenlik konularını gündeme 
getiriyor. Başbakan ve MGK’nın 
bir üyesi olarak, herhalde NA- 
TO ’nun gizli belgelerine, ABD- 
Türkiye terörizme karşı planlarına 
ve diğer güvenlik bilgilerine ulaş
mıştır ya da er geç ulaşacaktır. Er
bakan ve arkadaşlarının İran, Irak 
ve Suriye yetkilileriyle dış işleri gö
revlileri olmadan tek başlarına gö
rüştükleri göz önüne alındığında bu 
bilgiler için endişelenmek için ye
terince neden olduğu görülecektir. 
Erbakan bir Türkiye-İran savunma 
endüstrisi işbirliği tasarladı ve Ara
lık ayındaki İran cumhurbaşkanı 
Ali Ekber Rafsancani’nin ziyareti 
esnasında, Türk ordusunun karşı 
olduğu bir fikri dile getirdi; Türki
ye’nin F-16 ortak üretim kolaylığı 
sağlaması fikrini.

Dördüncüsü ve en önemlisi, 
Erbakan Türkiye’yi Batıdan uzak
laştırmak isteyen ve bu yönüyle 
Amerikan çıkarlarına karşı olabi
lecek bir ideolog. Birçok yönler
den toplumu değiştirmeyi istiyor 
ancak esas olarak dış politika izle
yicilerinin yakından takip etmedi
ği iç politikalar yoluyla. Örneğin, 
Refahlı bakanlar dört yüze yakın 
kıdemli devlet görevlisinin yerine 
parti destekçilerini yerleştirdi. Re
fah Partili yetkililer dışişleri baka
nı nezdinde kordiplomatiğe daha 
fazla imam-hatip mezunu alınması 
için lobi yapıyorlar. Refahlı bir

milletvekili askeri akademilerin 
imam-hatip mezunlarına da-.açıl
masını savundu ancak bu şimdilik 
ordu tarafından reddedilmişe ben
ziyor. Refah’ın kontrolündeki 
Adalet Bakanlığı, bu sonbaharda 
her zamanki uygulamaların aksine 
binlerce hakim ve savcıyı büyük 
şehirlerden tayin ettirdi; buna kar
şı tek direnç Türkiye Barolar Birli- 
ği’nden geldi. 1995’te, Erbakan’ın 
milletvekili delegasyonu İslâmî 
hukuka dayalı yasamayı yasakla
yan anayasal maddeyi kaldırma gi
rişiminde bulundular. Erbakan ve 
partisi bir koalisyon hükümetinde 
değil de tek başlarına iktidar ol
saydılar, İslami toplum vizyonları
nı gerçekleştirmek için bu gibi po
litikaların uygulanması konusunda 
çok daha saldırgan bir tutum sergi
leyeceklerdi.

Amerikan Politikası

Amerikalılar uzun vadeli hedefleri 
ABD çıkarlarına ters düşen bir li
derin başında bulunduğu bir müt
tefike karşı nasıl hareket edeceği 
konusunda nadir ikilemler yaşa
mıştır. Bu zamana dek herhangi 
bir kriz olmadı, söylediğimiz gibi 
Erbakan Türkiye’nin dış politika
sını kontrol etmiyor ve temel 
Türk politikaları(NATO, ABD 
ile olan güvenlik bağları) şimdilik 
yolunda gidiyor. Bu nedenle, 
Amerikan politikası küçük bir 
ayarlamaya ihtiyaç duyuyor, bir re
vizyona değil. Washington çift 
yönlü bir politika izlemek zorunda: 
Erbakan ve ya;ndaşlarını uzak tu
tarken dostlarını ve uzun vadeli 
çıkarlarını desteklemeli. Böylesi 
bir politika birçok unsurdan mey
dana gelmelidir:

Dostlarımızı desteklemeliyiz. 
Amerikan taraftarı Türkler, ordu 
da dahil olmak üzere, ABD ile 
olan ikili ilişkilerin değerini diğer / 
öteki Türklere gösterebilmelidir.»
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M ilâdî 28 Şubat, ilginç 
bir tarih! Bir kere gü
neş yılını oluşturan 

oniki ay içinde Şubat sıradışı bir 
ay! Diğerleri 30-31 gün iken Şu
bat 28 gün; dört yılda bir de 29 
gün geliyor. Yani hem sağı-solu 
belli değil, hem de halk arasın
daki tabirle "gücük ay"l

İşte bu "gücük ay"ın son gü
nü, son yıllarda talihsiz bir za
man dilimi olup çıkıverdi!

Siyasi literatürümüze "Post
modern Darbe" olarak geçen as
keri müdahalenin liderleri ken
dilerini "ikirıci Atatürk" gibi gö
rüp 28 Şubat tarihini de yarım 
kalmış devrimleri tamamlamak 
için ”mîlâd” ilan ettiler. 28 Şu
bat darbesinin 6. sene-i devriye- 
sini idrak ederken, hâlâ bitip bit
mediği tartışıladuran mâhût sü
recin  ülkeyi içte ve dışta nasıl 
bir manzarayla karşı karşıya bı
raktığını hep birlikte müşahade 
ediyoruz: Amerikalılara, "30 mil
yar dolara Türkleri satın aldık" de
dirtecek kadar ülkeyi IMPye ba
ğımlı hale getiren, devlet-halk 
ilişkilerini gerdikçe geren, iç ba
rışı ve huzuru dinamitleyen işbu 
talihsiz sürecin sıkı takipçileri 
Kıbrıs konusunda 2 8  Şubat
2003 tarihini "mîâd” olarak kar
şılarında görünce acaba ne dü
şündüler! ?

28 ŞUBAT; 
MÎLÂD Mİ? MÎÂD MI?

ABDURRAHM AN EM İRO ĞLU

Tesadüfe bakın ki, 28 Şubat 
1997 tarihini mîlâd ilan eden
ler, şimdi 28  Şubat 2 0 0 3 'te mî- 
âdı dolacak olan "Kıbrıs'ta çö
züm" dayatması ile karşı karşıya- 
lar! İşin ilginç tarafı, 28 Şubat 
tarihi Türk tipi laikliğin "milâ
dı" olacak iken, şimdi "mîâdı" 
oluyor.

Laikçi inatlaşmanın içte ve 
dışta Türkiye'yi nasıl bir çıkmaza 
sürüklediği ortada. Kaderin cil
vesine bakın ki, onların bıraktığı 
enkazı temizleme işi de, 28 Şu- 
batçıların "topyekün savaş" 
mantığıyla yok etmek istedikleri 
dindar halk çoğunluğunun oyla
rıyla tek başına iktidara gelen 
“irticâcılara”{!) düşüyor!

Ve 28 Şubatçıların üretmek 
istedikleri ‘*tek tip insan mode
li** Kıbrıs'ta (Lefkoşe mitingi 
ile) açıkça iflas etmiş bulunuyor. 
Vakit'te Asım Yenihaber dostu
muzun ısrarla altını çizdiği gibi.

Kıbrıs’ın camileri boş değil, 
bomboş; başörtüsü sorunu da 
yok, bir tek imam-hatip, bir tek 
Kur'ân kursu bile yok.. Ve Tür- 
kiye’dekilerin çok arzuladığı “di
ni reddeden aidiyet modeli Kıb
rıs'ta gümbür gümbür çöktü.”

Bütün bunlar olup biterken, 
içerde hâlâ başörtüsünü "Cum
huriyete yönelik bir saldırı" ola
rak görmeye devam eden zihni
yet, Kıbrıs'ta bir tek başörtülü
nün katılmadığı ve ellerinde bir 
tek KKTC ve T C  bayrağı taşı
mayan, "T e k  K ıbrıs” , “K ıb
rıs’ta işgale son” diye bağıran, 
Rumlarla aralarındaki derin tari
hi "fark"ı farkedemeyen kalaba
lıkların oluşturduğu mitingi gö
rünce, özledikleri "tek tip laik 
insan modeW'nin Kıbrıs'ta gö
rüldüğü gibi Türkiye'yi de nasıl 
bir acıklı sona sürükleyeceğini 
farkedebildi mi acaba?

Zaman geçmiş değil! ■
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HER YERİN “ÖTEKİ”LERİ: 
BAŞÖRTÜLÜ KADINLAR VE 
—SİSTEMİN BEKÂ KAYGISI

DİLAVER DEM ÎRAĞ

Militarizm Türkiye’de bir 
kuruma ait nitelik de
ğil, artık muktedirlerin 

genel siyasal hareket biçiminin 
adı. Hâlihazırda sistemin en güç
lü, en muktedir siyasal partisi 
olan Silahlı Kuvvetlerin zihniyet 
dünyası, sistemden nemalanan 
tüm muktedirlerin ortak zihniye
tini adlandırmada kollektif bir 
isim haline geldi: 'militarizm’. 
Ancak çok daha vahimi, bu mi- 
liter zihniyetin neredeyse tüm 
topluma sirayet etmekte göster
diği başarı sanırım. Bunu müm
kün kılan ise, ne yazık ki gele
neksel muhafazakarlık için bir 
alt zemin oluşturan ataerkil oto
riterlik. Bu zihniyet, farklı ola
nın farklılığını onaylamak yerine 
onu reddeden, kendi bekası için 
bir tehdit olarak algılayan bir 
zihniyet. Sözünü ettiğim zihni
yet, özellikle bizde modernlikle 
birleşerek “öteki”leştirici bir zih
niyet halini aldı. Bir yerde ya da 
belli bir dönemde hayli soylu bir 
davranış şekli olan bu zihniyet 
dünyası, içinde yaşadığımız çağın 
zihniyet dünyası içine taşınınca 
bir olumsuzluk unsuruna dönüş
tü. Islâm’ın Ortadoğu toplumla- 
rında hayli yaygın olan ataerkil
lik ile eklemlenmiş olması sonu
cu İslam başka kültürler ile diya
logu reddeden (birlikte yaşamış 
olması onları muhatap aldığının,

eşit kabul ettiğinin bir göstergesi 
değil) bir inanç tarzı haline gel
di. Oysa ki İslâm asli yapısında 
başkalıkları tanıyan, ancak ken
di inanç sisteminde bütünüyle 
bir olumsuzluk olan küfür karşı
sında ise hayli şedîd olan tutumu 
ile, günümüzün temel problema- 
tiği olan farklılıkların çatışma
dan, birbirini baskı altına alma
dan birlikte yaşayabilmesi anla
mına gelen demokrasi^ kültürü 
ile uzlaşabilirdi. En azından böy
le yorumlanabilirdi ve bu yorum 
da kendine özellikle Kur’ân’dan 
deliller bulabilirdi. Ancak Eme- 
vîlerin ehl-i beyt karşısındaki za
feri kabile kültürünün dine gale
be çalmasına olanak tanıdı. Böy- 
lece kabile kültürünün bir parça
sı atavizm ve onun özellikle ka
dınları baskılayan kültür yapısı 
din içinde egemen yorum biçimi 
haline geldi. Sonuçta günümüze 
geldiğimizde, modernlik iddiası 
taşıyan Kemalizm ve onun versi
yonları İslâm dünyasında siyasal 
olarak egemen oldu olmasına 
ama, bu kültürün bütün olum
suzluklarını kendi devletçi siya
set anlayışı içinde bütünüyle ye
niden üretti.

Ataerkil Otoriterlik

Modernlik ve özellikle de Avru
pa merkezcilik “öteki”ni, ötekileş-

tirirken kendi kimliğirii kurmak 
için ona ihtiyaç duyduğundan, 
“öteki” ile diyaloga girmeyi, 
onun farklılığını kabullenmeyi 
içerir. Oysa ataerkil otoriterlik 
farklı olanı hiçbir şekilde tanı
maz ve onu bütünü ile düşman 
konumuna yerleştirir. Kuşkusuz 
ontolojik bir siyaset biçimi olan 
modern siyasetin, çok daha sinsi 
olduğu ve farklılıkları aynılaştı- 
rarak ortadan kaldırdığı söylene
bilir. Ve buna karşılık ataerkil 
otoriterliğin “öteki”ni mutlak 
başka kabul ederek ve diyaloga 
girmeyi reddederek farklı olanı 
dönüştürmek, kendi kimliğini 
tanımak imkanından yoksun bı
rakmak tutumundan yoksun ol
ması nedeni ile daha olumlu ol
duğu da söylenebilir. Gerçekten 
de modern hoşgörü anlayışının 
farklılıkları eşitleyerek bir hor- 
görüyü içerdiği ve bu nedenle 
daha berbat olduğunu söylemek 
yanlış olmaz. Nitekim günümü
zün en hoşgörülü toplumları 
olan batı toplumları aynı zaman
da ırkçılığın her türünün en yay
gın biçimde yer aldığı toplumlar. 
Buna karşılık “doğulu” toplumla- 
rın hâlâ bir çok eksikliklerine 
rağmen, tarihlerinden getirdik
leri çok kültürlülük nedeni ile 
ırkçılığa cevaz vermeyen bir yapı 
içinde oldukları da bir gerçek. 
Tüm bunlar doğru kuşkusuz, an
cak konumuz açısından ataerkil 
otoriteryenliği olumsuz kılan gü
ce dayalı siyaset tarzı ve farklı
lıkları farklı olarak kabullene
rek onu sindirehilmekteki başa
rısızlığı. Hal böyle olunca Kema
lizm başörtülüleri hem mutlak 
düşman, hem de “öteki” haline 
getirmekte kendine göre bir top-.̂  
lumsal taban bulabiliyor. Güçlü 
olanın güçsüz olana boyun eğdir-
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SİSTEMİN BEKÂ KAYGISI / DEMIRAG

me hakkını kendinde görebilme
si, belli bir toplumsal meşruiyet 
görebildiğinden, ülkenin en kap
samlı, en yaygın sivil itaatsizlik 
eylemlerinin öznesi olan başörtü
sü problemi, yeni bir siyasal ikti
dar ve siyasal anlayış ile çözüm
lenmeyi beklerken, bir kez daha 
buzdolabına kalktı ise bu Türk 
siyasal kültürünün tek yanlılığı 
ve tek yönlülüğü ile mümkün 
olabildi.

Umut Kadmlar

Ancak tüm bunlara karşın bu ya
zıya yol açan önemli bir umut 
var. Ben başörtüsü direnişinde 
bugüne kadar hiçbir siyasal hare
ketin başaramadığı bir şeyi başa
rabilme potansiyelini görüyo
rum. Bunun adı topyekün ve 
kapsamlı hir özgürleşme dina- 
miğini harekete geçirme imkanı
dır. Tüm bu sorunların mevcudi
yetinden dolayı, başörtüsü dire

nişlerini örgütleyen ve bizlere 
Cumartesi Annelerinden sonra ilk 
kez anlamlı bir siyasal tecrübe 
bahşeden İslamcı^ Kadın Hare
keti aynı zamanda kendini aşan 
bir değişim dinamiğinin de ön
cüsü olabilme umudunu verdi 
(Her ikisinin de kadın çıkışlı si
yasal hareketler olması benim 
hem ülkemizde, hem de dünya' 
da siyasal, toplumsal dönüşü' 
m ün öncüsü kadınlar olacaktır 
tezimi güçlendiriyor, kısacası 
ben kadın hareketine umut bağ
layanlardanım).

Bir yanda yatay siyaset düz
lemi ile toplumsal kültürümüzün 
esaslı dinamiğini teşkil eden ata
erkil otoriterlik olgusunu çöz
mek. Diğer yanda ise siyasal kül
türü de dc'militarize ederek de
mokratikleşmesine öncülük et
mek.. Hiç kuşkusuz bir mikro si' 
yaset dinamiği olarak İslâmcı 
Kadın Hareketi’nin bir alt bile
şeni olan başörtüsü direnişi çok

haklı olarak böyleşine kapsamlı 
bir siyasal dönüşümü omuzların
da taşıyamaz. Çünkü başörtüsü 
direnişi, kapsamlı bir siyasal 
program etrafında oluşmuş bir si
yasal hareket olmaktan çok, bir 
demokratik hakkın kullanımı 
için bir araya gelmiş ve bu hak
kın kullandırılmamasından do
ğan mağdurların oluşturduğu bir 
ahlaki protesto hareketi’dir. 
Hak arama mücadelesi etrafında 
bir araya gelen hareket katılım
cılarının hedefi siyasal bir dönü
şümü gerçekleştirmek değil, bir 
mağduriyeti, bir hak ihlalini gi
dermekti. Dolayısıyla yukarda 
ifadelendirdiğim siyasal dönü
şüm muhtemelen bu direnişçiler 
tarafından değil, onlarm açtıkla
rı yoldan gerçekleşecek.

Müslüman Kadın Konuşmalı

Tüm yazı boyunca siyasal kül
türümüzü, onun sonuçlarını ve
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6. YILINDA 28 ŞUBAT

bunun başörtüsü mağdurlarına 
yansımasuıa değindim. Ve İs
lamcı Kadın Hareketi, Cumar- 
tesi Anneleri vb. kadın direniş
lerinden yola çıkarak umudun 
kadınlarda olduğunu söyledim. 
Ancak kadın hareketi derken 
bunu içine asla feministleri kat
mıyorum.

Son olarak Ayşe Düzkan’nın 
Radikal 2’de yer alan yazısı batı
da çok doğru bir zemine oturan 
feminizmin neden ülkemizde ya
muk bakışın bir parçası olduğunu 
çok iyi gösteriyor. Bu yazı İslâm- 
cı kadınları pasif ve itaatkar be
denler olarak görerek ne denli 
beyaz bir anlayışa sahip olduğu
nu, Türk feminizminin batı fe
minizmi içinde yer alan kimi 
olumsuzlukları aynen içerdiğini 
açık bir şekilde koyuyor. Ne ya
zık ki batıda doğm işler yapan bir 
çok siyasal düşünce, bize bir şab
lon olarak taşınmca yamuklaşı
yor ve iç sömürgeciliğe hizmet

ediyor. Feministlerin kendi hem
cinslerini anlamaktan bu denli 
aciz oluşları Türkiye’de kadın 
hareketinin öznesinin batının 
aksine feministler olamayacağı - 

nı apaçık bir şekilde ortaya 
koyuyor. Feminizm şu anda 
beyaz türk hareketinin ka

dın versiyonu olarak iş görü
yor. Ancak yerli kadınlar 
uzun vadede feminizmi 

ayakları üzerine döndüre
cek. Bunun olması için
se, kadınlara konuşmak, 
söz üretmek düşüyor.

Bir erkek olarak 
kadınlar adına ko
nuşmak zorunda 
kalmak -onların 
bir müttefiki dahi 
olsa- zoruma gidi

yor. Kendimi kötü hissetmeme 
yol açıyor. Sözün gaspı bir özgü
lükçü, bir anarşist olarak benim 
için tam bir kabus. Bu nedenle 
bu yazı ile kadınların harimi ola
rak kabul ettiğim konular üzerine 
yazmayı, kadınlar kendi adlarına 
konuşuncaya dek son veriyorum. 
Bugüne kadar konuştum, çünkü 
başörtülü kadınlara uygulanan 
baskılar karşısında susmak vic
dan sahibi hiçbir okur-yazarın 
kabul edemeyeceği bir şey olaca
ğından kendi düşüncelerimi yaz
dım. Ancak o zaman bile ama
cım kadınların yazması, bu yazı
nın onları kışkırtması idi. Lâkin 
kadınlar yine sustular. İnanıyo
rum ki bu suskunluk bilgece bir 
suskunluk (kadın bilgeliği deni
len şeye fazlasıyla inanan erkek
lerdenim). Ancak dil susup, yü
rek ya da beden konuşsa da kadın 
dili beden dili olsa da ve dil sözü 
erkeklerin gasp ettiği bir alan ol
sa da kadınlar konuşmalı. Özel
likle de kendilerini pasif ve itaat

kar bedenler olarak konumlandı
ran beyaz kadınlar olan femi
nistlere inat Başörtüsünün on
ların batıcı anlayışlar tarafından 
iğdiş edilmiş zihinlerince, onla
rın batılı sosyolojik anlayışların
ca kuşatılamayacak kadar yüce 
bir konumda olduğunu, başörtü
sünün sosyolojik bir veri değil di
ni bir fenomen olduğunu, kendi 
içinde ele alınmadıkça anlaşıla- 
mayacağını anlamaları için müs- 
lüman kadınların söz üretmeleri 
bir gereklilik. Bu olduğunda di' 
key siyasetin karanlığı bitip ya
tay siyasetin güneşi doğacak. 
Evliya ahlakı  ̂ denilen ahlak an
layışını, toplumsal, siyasal kültü
rümüze yerleştirmeyi, karşılıksız 
vermeyi, “öteki” olmayı kendi 
bedenlerinde yaşayan kadınlar 
başarabilir. Benim söyleyecek sö
züm çok. Ancak bundan gönüllü 
olarak feragat ediyorum, çünkü 
temsil etmek istemiyorum. Söz 
artık kadınların olmalı. ■

Dipnotlar:

1- Demokrasi derken insan merkezci ba
tılı burjuva demokrasisini değil, bir öz
gürleşme pratiği olarak anarşizan doğru
dan demokrasi anlayışı ekseninde özgür
lükçülüğü kastediyorum.
2 ' İsldmcı kavramını batılı bir “öte- 
ki”lik biçiminde ya da Kemalistler gibi 
bir aşağılama sıfatı olarak değil, siyasal 
bir kavram olarak kullanıyorum. İslamcı 
derken İslâm’ı siyasal ve toplumsal bir 
dönüşümde kaldıraç olarak gören siyasal 
bir tavrı kastediyorum. İslâm son tahlil
de dini bir inancı içerir ve daha kuşatıcı
dır. İslamcılık ise siyasal bir tavırdır ve 
son tahlilde dünyevidir.
3- Evliya ahlakı kavramını, yatay siya
set ve ahlaki protesto kavramları gibi bir 
başka yazıda ayrıntılı bir biçimde işleye
ceğim. Ancak şimdilik kavramdan kas
tedilenin karşılıklılığı reddeden, hiçbir 
şey beklemeden sadece veren digergâm 
bir ahlak anlayışı olduğu söylenebilir.
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DÖNEMİ

YILDIRIM CANOGLU

"Sizi yare yıkan yumruk geldiğini görmediğiniz yumruktur."
Jo e  T arres

C umhuriyet tarihi boyunca farklıhklar 
gösterse de, halk; horlanan, aşağılanalı, 
ezilen, süründürülen, hakkmı arayama- 

yan, hakarete uğrayan, ama vergi ve asker vermek 
zorunda olan, ne olduğu bilinmeyen bir öteki ol
muştur. Daima tehlikeli görülmüştür. CHP+Bü- 
rokrat+Ağa'Patron’dan oluşan mutlu bir azın
lık halkı daima baskı altında tutmayı ilke edin
miştir. Halk ise her seçim döneminde, bu baskı 
grubunun karşısında olduğunu var saydığı siyasî 
kadroları desteklemiş ve tek başına iktidar yap
mıştır. Halkın seçip iktidar yaptıkları ise her se
ferinde askeri darbelerle iktidardan uzaklaştırıl
mıştır. Vergi veren ve ülkeyi kanı ile savunan 
bir halkı, vatandaş olarak görmeyen bir zihni- 
yet^, halkın seçtiklerinin hareket alanını her dar
beden sonra daha da daraltmıştır. Bütün askeri 
darbe, olağanüstü hal ve sıkıyönetim uygulamala
rından sonra bürokratlar (atanmışlar), özellikle 
askeri bürokrasi, ülke yönetiminin merkezine ge
lip oturtulmuştur^’'̂ . Böylelikle Türkiye’de ki %3 
'lük mutlu bir azınlık; vatandaş kabul edilmeyen 
ötekilerin hükümetlerini her an daha kolay kont
rol etme, engelleme ve gerekirse tasfiye etme im
kanına kavuşmuştur.

Şimdi de benzer bir senaryo sahnelenmek iste
niyor gibidir. AKP hükümeti, .363 milletvekili ile

tek başına iktidar olmanın rahatlığını hiç yaşaya- 
madan, 2 ay içerisinde bürokratik engellemelerle 
karşı karşıya kalmıştır. Devletin tüm gelenekleri
ni bir tarafa bırakma cesareti göstereli birkaç bü
rokrat, Başbakan ve bakanlar kuruluna karşı, ha
karet içeren kelimelerle saldırıya geçmişlerdir. 
Refahyol zamanında General Osman Özbek, Yar
gıtay Başsavcısı Vural Savaş’ın kullandığı üslupla; 
AKP iktidarında YÖK Başkanı Kemal Gürüz'le
I.U. Rektörü Kemal Alemdaroğlu'nun kullandığı 
üslup arasında pek ciddi bir fark yoktur. Bunlar, 
kendilerini öncekilerin üstlendiği misyonla ya gö
revli sayıyorlar ya da birileri tarafından gerçekten 
de görevlendirilmişlerdir.

Bu durumun rastlantısal bir olay olmadığını 
düşünüyoruz. Bu davranışların üzerinde daha ay
rıntılı bir analizin yapılması gerektiği kanaatinde
yiz. Uç yıldır Başbakan ve Cumhurbaşkanı ile 
kavgalı olan bir üst kurul başkanının kullandığı 
bu ifadeler, ister istemez üst kurullardaki psikolo
jiyi ve bu psikolojiyi oluşturan kurumsal yapıyı 
göz önüne alma mecburiyetini ortaya çıkarmak
tadır. Bu nedenle çalışmamızın odağında genel 
olarak üst kurullar, özelde ise YÖK yer alacaktır. 
Bu analizle birlikte daha önce ifade ettiğimiz 
A K P’yi bekleyen tehlikelerden birine dikkat 
çekmek istemekteyiz.
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Doyumsuz Sermayenin Gizli Dünya Devleti 
ve Bağımsız Ü st Kurullar

Uluslararası doyumsuz sermaye, ABD’de kurduğu 
ve sonuç aldığı mekanizmaları, şimdi tüm dünya- 
ya baskı ya da krizlerle kabul ettirmeye çalışmak
tadır. Bu yeni sömürgecilik döneminde bu do
yumsuz sermaye grubu, önünde engel olarak gör
düğü her şeyi kontrol altına almak ya da tasfiye 
etmek için hiçbir kural ve kaide tanımamaktadır. 
Bu dönemde, sömürme araçları biçimsel olarak 
değiştirilmiştir. Her şeye bir doğallık kazandırılma 
çabası vardır. Sömürgecilerin önündeki engeller, 
devletlerin yeniden yapılandırılması, siyaset ku- 
rumunun görev ve yetkilerinin yeniden tahdit 
edilerek belirlenmesi ve bunun da halkın yararı
na olduğuna halkın inandırılması ile aşılmak is
tenmektedir. Bizim gibi ülkelerde son zamanlarda 
siyaset kurumuna ve siyasetçiye medya aracılığı 
ile yoğun saldırıların yapılmasının ana nedeni, bu 
kurumu halkın gözünden düşürerek etki alanını 
daraltmak ve dolayısıyla halkın karar verme me
kanizmalarındaki etkisini azaltmaktır. Peki Par
lamentonun bu gaspedilmiş görev ve yetkilerini 
kimler kullanacaktır? Halka hesap verme mecbu
riyeti olmayan, geniş yetkilerle donatılan, bir kez 
atandıktan sonra süresi içerisinde ne yaparsa yap

sın değiştirilemeyen Bağımsız Ü st Kurul Bürok
ratları. Doyumsuz sermayenin kurduğu ‘Gizli 
Dünya Devletinin’ Dünyayı yönetme ve sömür
geleştirme aracı işte bu bağımsız üst kurullardır.
Yeni sömürgeleştirme aracı Bürokratik yönetim
dir. (Burada Gizli Dünya Devleti’nin  yapısını ve 
çalışma şeklini tartışacak değiliz. Bu konuda Mil
li Gazete tarafından yayınlanan Qizli Dünya 
Devleti ve Pınar Yayınlarından çıkan A BD ’de İs
rail Lobisi adlı kitapların okunmasının yeterli 
olacağı kanaatindeyiz).

Gizli Dünya Devleti’nin elindeki muazzam 
sermayeyi ve nüfuz ettiği bürokratları kullanarak 
ülkelerin kaderleri ile nasıl oynadığına yakından 
bir göz atmak; karşı karşıya kalınacak olan tehli
kenin boyutları hakkında bize önemli bilgiler ve
recektir.

İngiltere Midland Bankası’nın genel başkanı 
Reginald McKenna’ın yaptığı açıklama, halkların 
kaderleri ile kimlerin oynadığını ortaya koymak- 
tadır^:

*^Paralan ve kredileri çıkaranlar ve dağıtan^ 
lar, hükümetlerin tedbirlerini yönlendirmekte 
ve halkların kaderini ellerinde tutmaktalar/*

Özelleştirmede yabancı ortak ve üst kurullarda 
IMF/DB yetkililerinin istediği şahısların (nüfuz ca
susları) bulunması mecburiyeti ile, ülkelerin hem eko
nomik hem de idari hayatı kontrol altında tutulmaya 
çalışılmaktadır. Dünyanın değişik yerlerindeki merkez 
bankalarının özerkleştirilmesi sürecinde yönetimleri
ne ajanlar yerleştirilmesinin özel bir anlamı vardır ;̂

“Dünyanın merkez bankalarının başlarında bu
lunanların, dünya finansının asıl güç sahipleri oldu
ğunsa inanmamak gerekir. Aslında kendilerini bu ko
numa getirenler hakim investment- Bankalarının tek
nisyenleri ve ajanları olup, onlar tarafından her an 
görevden alınabilirler. Dünyad ki asıl malî güç, birleş- 
memiş olan şahsî bankaların kulisi arkasında İmlan, 
(uluslararası veya büyük bankerler diye isimlendiri
len) Investment olan bankerlerin elinde bulunuyor. 
Bu, merkez bankalarının ajanlarından çok özel, 
güç sahibi ve gizli olan uluslararası işbirliği ve 
ulusal hakimiyeti içeren bir sistem kurdu.**

ABD’de bile Merkez Bankası, hükümet tarafın
dan kontrol edilememekte; tam tersine hükümet
ler, Merkez Bankası ve bu doyumsuz uluslararası 
sermaye grupları tarafından kontrol edilm ektedir^:
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"Şimdi merkez bankası ne kadar güçlük Federal 
Reserve para durumumuza ve faiz oranlarını kontrol 
ederek, bütün ekonomimizi manipüle etmektedir. O,- 
enflasyon, ekonomik çöküş ve canlanma, veya borsa 
endekslerini iste^ne göre yukarıya veya aşağıya çek
mektedir. .

House Banking Commitee başlianı, kong '̂e üyesi 
Wright Patman, Federal Reserve’in çok güçlü olduğu 
hususunda şunu iddia etmektedir:

^Amerikanda aslında iki hükümet bulunmak
ta.,. Bir usûle göre teşekkül eden hükümet 
var.,. Bir de, aslında kontrol yetkisi Anayasa 
tarafından kongreye verilen, mali gücü idare 
eden, bağımsız, kontrol edilmeyen, koordine 
edilmeyen Federal Reserve Sistem mevcut.*

Ne başkanın, ne kongre üyelerinin, ne de mali 
sekreterlerinin Federal Reserve ile ilgili yetkileri yok
tur. Tam aksine mali hususlarda kendilerinden tali
mat almaktalar. Bu müessesenin kontrol edilemez gü
cü, mali sekreter David M. Kennedy tarafından 5 
Mayıs 1969 tarihli U.S. News&World Report tara
fından itiraf edildi:

‘Som; Yeni Kredi Sınırlandırma Hareketlerini 
tasvip etmeniz mümkün mü?

Cevap: Bunu tasvip etmek ya da etmemek benim 
görevim değil. Bu Federal Reserve’in vazifesi.”

Ve bu da tuhaf olmaya yeterli Federal Reserve 
system hiçbir zaman kontrol edilemedi ve House 
Banking Commitee başlmnı, Wright’in bu yönde ki 
uğraşılarına sabırla direndi( New York Times, 14 
Eylül 1967)."

Görüldüğü gibi tamamen bağımsız bir yapı 
olan ABD Merkez Bankası, devlet tarafından 
kontrol edilememekte; tam tersine devlet, özel 
sektörün elindeki malî sistemler aracılığıyla kont
rol edilmektedir.

Eski bakanlarımızdan Kâmran İnan, Türki
ye’deki bir çok olayın tahlilini yaptıktan sonra 
dünyayı yönlendiren ve kendilerine ^hayır* den
mesinden hoşlanmayan bu Gizli Dünya Devle- 
ti’nin varlığına dolaylı olarak dikkat çekmekte- 
dir :̂

“Hayır demek cesaret ve karakter ister. Kambur 
insan siyasette ve dış ekonomik ilişMerde rahatsız edi
cidir. İnsanları l<amburlu hale getirmenin çeşitli me
tot, yol ve ökseleri vardır. Bunlara mukavemet eden
lerin bazıları, tertip ve slcandallarin kurbanı olur.. Si

yasî hayatta adam yeme endüstrisi vardır.. Bütün 
memleketlerde bu endüstrinin kurbanları görülür; sa
dece metot farkı vardır... Menfaat yolu üzerinde dur
mak son derece tehlikelidir. Siyaset ve devlet hayatın
da HAYIR diyenler ya kazanır, taraf olur veya berta
raf olur. Siyasi hayatta HAYIR deyip uzun zaman 
ayakta l<alabilen azdır. Çokuluslu şirketlerin insan 
satın almada ihtisasları vardır. Her memleketin en
vanteri, rehberi hazırlanır; satın alınmaya dire
nenler, yıpratma kampanyasına hedef olur veya 
bir pembe skandalin kurbanı olurlar... Büyük 
güçlerin önem verdikleri meselelerde HAYIR 
diyebilen idarecilerin babına çok şeyler gelmiş
tir. Milletlerarası ekonomik ilişkilerin görünme
yen tarafları, görünenden çoktur.

Türkiye: Bağımsız Ü st Kurullar Cumhuriyeti 
Konfederasyonu?

Bugün IMF/DB aracılığı ile dünyaya verilmek is
tenen şekil, yukarıda ABD için ifade edilen şek
lin benzeridir. ABD’de kurdukları bu gizli düzeni, 
dünyanın dört bir yanına yaygınlaştırmak iste
mektedirler. Böylelikle paranın kontrolü tama
men ellerinde olacak, istedikleri anda istedikleri 
ülkeyi dize getirebilecek gerekli operasyonları 
başlatabileceklerdir.
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1980 sonrasında maliye sisteminin gittikçe 
bölünmesi ve her bir parçasmın giderek bağımsız 
hale getirilmesinin bir tesadüf olmadığı anlaşıl
maktadır. Başlangıçta Hazine’nin, son zamanlar
da da Vergi sisteminin maliye bakanlığının etki

tediklerini yapacak; fakat halka hesabı siz vere
ceksiniz. Ya siyaset, kuruluş aşamasında bu tür ku
rulları kendi dümen suyunda gidecek şekilde oluş
turacak, Fonlarda olduğu gibi, ya da bu kurullar 
siyasete karşı tavır belirleyen kuruluşlar olup siya-

Doyumsuz sermayenin kurduğu ‘Gizli 
Dünya Devleti^nin Dünyayı yönetme ve 
sömürgeleştirme aracı işte bu bağımsız üst 
kurullardır. Yeni sömürgeleştirme aracı 
Bürokratik Yönetimdir.

alanından çıkarılmaya çalışılması ve Türkiye’nin 
en stratejik alanlarında birer üst kurul kurulmak 
istenmesi Gizli Dünya Devleti’nin yeni sömürge
leştirme stratejisinin bir uygulaması olarak değer
lendirilmelidir. Öyleyse nedir bu üst kurullar? 
Hangi zaruretten doğmuşlar veya doğar gösteril
mişlerdir?

Üst Kurullar ilk defa ve yaygın bir biçimde her 
şeyin özel sektörün kontrolünde olduğu A BD ’de, 
daha sonraları İngiltere’de kurulmaya başlanmış
tır. Kıta Avrupa’sı
na ise 1970’li yıllar
da girmiştir. Kuru
luş gerekçelerinde, 
ağır ve verin'i<iz iş
leyen, ehliyor \-e li
yakate fazla önem 
vermeyen merkezi 
idarelere karşı işi
hızlandırıcı, verimi artırıcı, kişiyi devlete karşı 
koruyucu tedbirler almak gibi amaçlar yer almak
taydı. Çalışanların dışsal bir müdahaleye uğrama
ması, görevleri boyunca görevden alınmamaları, 
işleri yürütürken kısmen de yasama ve yargı fonk
siyonlarına benzer görevler üstlenmesi söz konusu 
olmuştur. Bu sistemle, siyasetin oy avcılığı için 
popülist politikalarla ekonomiye müdahalesi en
gellenmek istenmiştir. Zahirdeki sebep bu gözük
mektedir. Siyasetçilerin oy için popülist politika
lar uyguladığı doğrudur. Ama bu politikaların, 
ekonomiyi tamamen batırdığı ise yanlıştır. Bu po
litikaların ekonominin kötüleşmesindeki payı
nın, siyaset işadamı veya bürokrat işadamı iliş
kisinin sebebiyet verdiği yolsuzluk ekonomisi
nin tahribatı yanında yüzde kaç olduğunu sor
gulamak gerekir.

Halka hesap verme mecburiyeti olan siyaset
ten ekonomiyi alıp, halka hesap verme mecburi
yeti olmayan bürokratlara veya özel sektör temsil
cilerine vermek ne tür sonuçlar doğurabilir? Böy
le bir anlayış, siyasî mücadelenin doğasına aykırı 
değil midir? Müdahil olamadığınız bürokratlar, is-

setle çatışacak. Kapitalist sistemdeki bir çok ülke
de bu kurullar, siyasal iktidarın ekonomiye dolay
lı ve denetimsiz müdahale aracı haline gelmiştir^. 
Bu durumda bu kurulların akıbeti, Türkiye’de, Sa
yıştay denetiminin dışına çıkarılarak para kulla
nabilmek için geliştirilen fonlar gibi olacaktır. 
Kurulan fonlarla para, bütçe dışı denetimsiz ola
rak kullanılmış ve hiçbir şekilde denetimi yapıla
mamıştır.

Ancak Derviş yasaları diye adlandırılan ve
IMF/DB tarafından 
dayatılan yasalarla 
gerçekleştirilen ve 
gerçekleştirilm esi 
istenen üst kurul
lar, Türkiye’nin ira
desine rağmen ol
makta ve yöneti
minde IMF/DB 

temsilcilerinin ağırlıkta olması istenmektedir. 
Dolayısıyla siyasetin bu kurullarda etkili olma 
şansı yoktur. Yasama organına ve halka karşı so
rumluluğu olan bir hükümetin iradesi dışında 
oluşturulan bu kurullar, bu durumda ne halka, 
ne de parlamentoya hesap verme durumunda 
olacaktır! En azından durum şimdilik böyledir.

Bunlar gerçekten bu ülkeye hizmet edebilen 
ve hesap vermekten de çekinmeyen kurullar ola
rak mı çalışacak; yoksa uluslararası doyumsuz ser
mayenin dümensuyunda mı görev icra edecekler
dir? Yapısına ve yönetim kurullarının oluşum şek- 

. line baktığımızda daha rahat karar verebiliriz.
Bu kurullar, Sayıştay ve Devlet îhale Yasası 

dışındalar. Kurulun son derece geniş harcama yet
kisi var. Kurullara sağlanan kaynaklar sayesinde 
trilyonlarca lira para biriktirebiliyorlar. Personeli 
özel maaşlıdır ve çok yüksek ücret almaktadırlar. 
Kurul üyeleri en yüksek devlet memurunun 
(Başbakanlık Müsteşarı) iki katı ücret alıyor- 
lar(2002tarihinde)* Bakanlarsa müsteşardan 1.5 
kat fazla maaş alabiliyor. Milletvekillerinden ise 
çok daha fazla maaş alıyorlar. (Bununla beraber
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kamu oyunda sadece milletvekillerinin maaşları 
tartışılmaktadır. Bu dikkat çekici ve şaşırtıcı değil 
midir?)

Atamalar, uzun süreli olup bu süre içerisinde 
değiştirilememektedirler. Yönetim kurullarının 
oluşumuna, bizzat IMF müdahale etmekte ve ço
ğunluğun kendi istedikleri şahıslardan oluşmasını 
istemektedir. Hatırlanacağı gibi Telekominikas- 
yon Üst Kurulıma atanacaklar, IMF düzeyinde so
run haline gelmişti; sorun, Bakanın istifası ve IMF 
'nin istediği isimlerin atanması ile çözülmüştü.

Dünya Bankası uzmanı Lorenz Pohlmeier, Ye
niden Yapılandırma Kurulu’nun yönetim kurulu 
üyeliği için Prof. Dr. Oğuz Oyan’a, bir teklifte bu
lunduğunda;.Oğuz Oyan bu teklifi hangi hukuki 
statü ile yaptığını 
sormuştur. Aldığı 
cevap ürkütücü- 
dürS;

‘̂7 kişilik kurul 
ü y e l e r i n d e n  
4*ünün kendileri 
tarafından atana- 
cağm ı”söyler

IMF/DB’nin açıktan ve doğrudan müdahalele
ri yanında, asıl yasaların hazırlanması esnasında 
gizli müdahaleleri olmaktadır. Tesirleri daha son
ra ortaya çıkacak olan bazı eklemeler kanunlara 
yapmaktadır. Hazine müsteşarhğının 4 0 5 9  sayı
lı teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunun 
7 ’nci maddesinin (e) fıkrasındaki cümlenin içi
ne sıkıştırılmış pek dikkat çekmeyen ifadeler, 
IMF’nin nasıl bir tuzak kunnakla meşgul olduğu
nu göstermesi açısından ilginçtir:

“657 sayılı Devlet Memurları Kammu ve diğer 
kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümle
rine hağh olmaksızın sözleşmeli olarak personel çalış
tırabilir. Müsteşarlıklann merkez teşkilatlarında bilgi
sayar, teknik, sağlık ve eğitim işlerinde çalıştırılmak

üzere... ilgili bakanın

Yasama organına ve halka karşı sorumlulu
ğu olan bir hükümetin iradesi dışında oluş
turulan bu kurullar, bu durumda ne halka, 
ne de parlamentoya hesap verme duru
munda olacaktır!

ve
ekler; **Parayı biz veriyorsak, kararları da biz 
veririz^*

Diğer taraftan Saadet Partisi’nin iddiasına gö
re de **Tütün yasasını hazırlayan 7 kişilik ko' 
misyonun 4  üyesi Philip Morris ve Reynolds gi
bi tütün tekellerinin Türkiye temsilcileridir/*^

Görülebildiği gibi IMF/DB, üst kurullarda da
ima kendilerinin çoğunlukta olacağı mutemet bir 
yapı oluşturmak istemektedir. Dolayısıyla bu ya
pılar, bu yapılanışları ile Türkiye tarafından de
ğil de IMF/DB aracılığıyla Gizli Dünya Devleti 
tarafından kontrol edileceklerdir.

Nitekim başlangıçta bu kurulların hiçbiri ya
sal olarak denetlenemiyordu. Ecevit’in uzun şika
yetlerinden sonra; bankacılık alanında değişiklik 
yapan yasaya eklenen bir madde ile üst kurulların 
denetiminin; Başbakanlık Teftiş Kurulu(BTK), 
Maliye Teftiş Kurulu(MTK) ve Yüksek Denetle
me Kurulu(YDK) deneticilerinden oluşacak üçlü 
bir komisyon tarafından yapılması kararlaştırıl
mıştır. Ancak yasadaki kapalılıktan dolayı dene
tim işlemi yapılamamış ve şu an denetim işi askı
ya alınmıştırio.

onayı ile yurt içinden 
veya yurt dışından 
sözleşmeli olarak yer
li ve yabancı kişiler 
çalıştmlabilir.”

Acaba bu ka
nuna dayanarak 
son 15-20  yılda 

hazine müsteşarlığında çahşan her düzeyden ya
bancı insan unsurunun uyrukları, öğretim du
rumları, hâzinede çalışmadan önce yaptıkları iş
ler nedir; bağlı oldukları teşkilat, yapılar, sivil 
toplum örgütleri var mıdır, varsa isimleri neler
dir? Hâzineye ne verip ne alıp götürmüşlerdir?

AKP iktidarı böyle bir çalışmayı yapıp kamu
oyuna açıklamalıdır. Ayrıca Derviş Yasaları ola
rak isimlendirilen yasalar mercek altına alınmalı, 
gizli amaç içeren ifadeler bulunup bulunmadığı 
ortaya çıkarılmalıdır.

Ecevit hükümeti zamanında Derviş’in gelişi 
ile beraber 15 günde 15 yasa (Şeker Yasası, Doğal- 
gaz Piyasası Yasası, Kamulaştırma Yasası, Merkez 
Bankası, Bütçe Değişikliği, Bankacılık, Telekom, 
Sivil Havacılık, Görev Zararları ve bazı fonların 
tasfiyesini öngören yasa, Tütün, Ek Bütçe, Ulus
lararası Tahkim, İhale Yasası), son 2 yılda da top
lam 58 yasa IMF’nin direktifi ile çıkarılmıştır^ı. 
TBM M  İç Tüzük değişikliği dahi, IMF baskısının 
sonucudur. Yabancı bankaların Türkiyeli banka
larda ki alacaklarının devlet garantisi altına alın
ması hep IMF aracılığı ile sağlanmıştır^2..
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Üst kurullar, gelecekte hükümetlerin ikti- 
dar olma fonksiyonunu üstlenip siyaseti 
şekli bir unsur haline getirecek; siyaset er  ̂
kini kolayca yıpratabilecek, geniş kitleler
de huzursuzluğu tetikleyebilecektir.

IMF’nin baskısı ile Çıkarılan yasalar ve kuru' 
lan üst kurullar, Türkiye’nin ya stratejik alanları 
veya sosyal hayatı ciddi etkileyebilecek alanlarıy' 
la ilgilidir. Kurulmuş ya da kurulması istenilen üst 
kurullar (internetteki araştırmanın sonucuna gö' 
re) ise şunlardır:

YOK, Radyo ve Televizyon Ü st Kuru- 
lu(R TÜ K ), Telekominikasyon Ü st Kurulu, 
Bankacılık Denetleme Ve Düzenleme Ü st Ku- 
rulu(BDDK), Rekabet Kurulu, Sermaye Piya
sası Kurulu (SPK), ________________________
Elektrik Ü st Ku- 
rulu(Elektrik Pi
yasası Düzenleme 
Kurulu), Enerji 
Piyasası Ü st Kuru
lu, Temiz Enerji 
Vakfı Ü st Kurulu,
Doğalgaz Piyasası
Düzenleme Kurulu, Transit Petrol Boru Hatla
rı Kurulu, Petrol Ü st Kurulu, Doğal Afet Si
gortaları Kurulu, Borç İdaresi Kurulu, Kamu 
İhale Kurulu, Şeker Piyasası Ü st Kurulu, Tü
tün Piyasası Üst Kurulu (Tütün, Tütün Ma
mulleri Ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme 
Kurulu), Tarımı Yeniden Yapılandırma Üst 
Kurulu(Tarımsal Destekleme Ü st Kurulu), 
Tıbbî Kötü Uygulama İzleme Ve Uzlaştırma 
Ü st Kurulu, İnternet Üst Kurulu, Türkiye 
Çölleşme İle Mücadele Üst Kurulu, Uyuşturu
cu Kullanımı İle Mücadele Takip Ve Yönlen
dirme Ü st Kurulu, Kamu Net Üst Kurulu, 
Başbakanlık İnsan Hakları Koordinatör Ü st 
Kurulu, Kültür Bakanlığı Denetleme Üst Ku
rulu, Özel Eğitim Rehberlik Ve Danışma Hiz
metleri Genel Müdürlüğü Üst Kurulu, Çocuk 
Hakları İzleme Ve Değerlendirme Ü st Kurulu, 
Din İşleri Yüksek Kurulu, Anıtlar Yüksek Ku
rulu.

Bu kadar kurulun hükümet ve parlamento de
netimi dışına çıkarılarak çalıştırılması ile, Türki
ye’de nasıl bir yetki kaosunun meydana gelebile
ceğini görmek için kahin olmaya gerek yoktur. Bu 
kurullar, ne halka ne de parlamentoya hesap ver
me durumunda olacaktır. Bu, ister istemez siyası 
yapı ile bu kurulların çatışmasını kaçınılmaz kıla
caktır.

Siyasi irade gösteremeyen bir Türkiye, ki
min ya da kimlerin işine yarar? Böyle bir Tür
kiye yönetilebilir mi? Siyaset desteğinden yok
sun olacak olan bu kurullar; uluslararası serma
ye karşısında zayıf, müdafaasız bırakılmış olun
mayacak mı ? Siyasete bu kadar baskı yapanla
rın, bu kurullara baskı yapmayacağının garanti
si var mıdır? Piyasaların bu kurullar tarafından 
yönlendirileceğini göz önüne aldığımızda, devlet 
tekelini rahmetle aratacak, halka karşı hiçbir so

rumluluğu olmaya
cak olan bu kurul
ların Türkiye üze
rinde nasıl bir te
keller zinciri oluş
turacağını düşün
mek bile ürkütücü 
değil midir? Bugün 
hepimizin cevapla

ması gereken sorular bunlardır.
Türkiye bu yapısı ile Bağımsız Ü st Kurul 

Cumhuriyetlerinin bir konfederasyonu olma 
yolundadır.

Türkiye Sürekli Bürokratik PostModern 
Darbeler Dönemine Girmiştir

IMF’nin bu kurulları oluşturmak istemesindeki ıs
rarı, üst kurullara uzun vadede yüklenilmek iste
nen rolle alakalı olduğunu unutmamamız gerekir.

Son yıllarda dünyada, uluslararası sermayenin 
aç gözlülüğüne karşı gittikçe artan bir tepki var
dır. Başta İslam ülkeleri olmak üzere Latin Ame
rika, Afrika ve Asya'da ABD şahsında bu doyum
suz sermayeye karşı büyük bir düşmanlık geliş
mektedir. Halk bazında yaygınlaşan bu düşman
lık, ister istemez siyasete ve o ülkenin yönetimine 
yansımaktadır. Dolayısıyla siyasetçiler, ABD ve 
çokuluslu şirketlerin isteklerine karşı direnmekte 
ya da direnmek zorunda kalmaktadır.

Doyumsuz uluslararası sermaye, devletlerin 
elindeki imkanlardan özelleştirme adı altında ya
bancı ortaklara pay verilmesi için ülke yönetim
lerine yoğun baskı uygulamaktadır. Kamusal im
kanların özelleştirme adı altında yabancılara su
nulması, kolay bir süreç olmayıp siyasetin hemen 
benimseyebileceği bir şey de değildir. İster iste
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Siyasetin kendisine çeki düzen vermesi 
yetmez; ayrıca hantal ve vatandaşa hayır 
demeye, yabancdara evet demeye alışmış, 
her sorunu kördüğüm haline getiren bü
rokratik  anlayışı da değiştirmesi gerekir.

mez siyaset kurumu, bu ve buna benzer konularda 
uluslararası güçlere direnmek zoamdadu'. İstekle
rini frenleyemeyen bu doyumsuz sermaye, kendi- 
sine *Hayır* denmesine tahammül edememekte
dir. Parlamento ve halktan çekinen hükümetler, 
ister istemez bunların isteklerine direnmekte, iş
leri sürüncemede bu*akabilmektedirler. Siyasetin 
elinden karar verme yetkisinin ahnıp bu kurulla
ra devredilmesi bunun için istenmektedir. İçeri
sinde özel sektör temsilcileri ile bürokratlarm bu
lunduğu bu kurulla
rı etkilemek ve bu
ralardan karar ç ı
kartmak, siyaset 
kurumuna nazaran 
daha kolaydır. G er
çekten bürokratla- 
n  etkilemek, siya
setçileri etkile
mekten daha kolay mıdır? Kâmran İnan’ın bü
rokratlarımızın psikolojileri ile ilgili yaptığı ana
lizler, bu işin daha kolay olduğunu ve bürokratla
rın farklı bir aşağılık kompleksi içerisinde bu dav
ranışı doğal olarak, kendiliğinden sergilediğini 
ortaya koymaktadır

“Hayır kelimesinin devlet hayatımızda anlamlı, 
hatta rahatsız edici bir yeri var. Türk bürokrasisinin 
her gün özel bir zevkle kullandığı silah HAYIRdır. Bu
nu değişmez hir {yrensip haline getirmiştir. Zira EVET 
demek çalışmayı, bir meseleyi halletmeyi gerektirir; bü
rokrasimiz buna alışkın değildir. îçinde bulunduğu ha
reketsizliğin kalkanı HAYIRdır. Vatandaş daha cüm
lesini tamamlamadan suratına hayır şamarı indirilir. 
Ancak her vatandaş değil; bu imtiyaz güçsüz insanla
ra mahsus. Güçlü insanlar için bürokrasi lügatında, 
HAYIR yoktur. Fakirin talebi ne kadar haklı 
olursa olsun alacağı cevap, değişmez hir şekilde, 
HAYIRdır . Buna mukabil zenginin her türlü ta' 
lebi 'kanunsuz ve usulsüzler dahil' E V E T  ile 
karşılanır. Devlet hayatımızın en büyük yarası 
burada yatar. Sosyal ve ekonomili hayattaki huzur
suzluk ve zorlukların izahım bunda aramak lazımdır...

.. .Diplomasimiz, bize yönelik baskı ve haksız' 
lıklarla mücadele edeceği yerde, bunları haklı 
görmekte, kendi memleketine kabul ettirmeye 
çalışmaktadır. Dışardaki insanlarımızın çiğne' 
nen hakkını savunacağına, kendi memleketini

kusurlu görmekte, tenkit ve telkinlerde bulun' 
maktadır... Büyük çoğunluğu kendi tarihi ile ba' 
rışık değil; gözleri Batı cilası önünde kamaşmak' 
tadır. Kendi memleketinin kavgasını vermek he' 
yecanından yoksun. Kendi ördüğü hareketsizlik 
duvarı arkasına saklanan, her konuda kendi 
memleketini kusurlu ve savunma halinde gören, 
dış baskı, haksızlık, hatta saygısızlıkları hükü' 
metlere hazmettirmeye çalışan bir diplomasi.*  ̂

İşte bu bürokratik anlayış ve yapının aşırı yet
kilerle donatılması, 
uluslararası serma
yenin menfaatleri
nin daha kolay yol
dan ve daha hızlı 
bir şekilde çözüme 
kavuşturulmasına- 
imkan hazırlaya
caktır. Partiler ve 

parlamento ile uğraşmaktansa, çok dar bir bürok
rat grubunu ikna etmek çok daha kolaydır. Dola
yısıyla bu üst kurullar aracılığıyla Türkiye, daha 
kolay müdahale edilebilir bir ülke haline sokul
mak istenmektedir. Bu yapılar, gelecekte siyasî 
iktidarların iktidar olma fonksiyonunu üstlenip 
siyaseti şekli bir unsur haline getirecek; hatta 
gerektiğinde siyaset erkini kolayca yıpratabile
cek, geniş kitlelerde huzursuzluğu tetikleyebile- 
cek bir rol üstlenebileceklerdir.

Bir zamanlar Başbakan Bülent Ecevit’in; 
“Bankacılıkta devleti tümüyle devre dışı bırakmı
şız. Buna biz tahammül edebiliriz ama halk ta
hammül edemiyor. Kurullar bir bakıma vur deyin
ce öldürdüler. İşin toplumsal yönünü dikkate al
madılar. Biz uyardık ama o lm ad ı.ta rz ın d ak i 
yakınmaları, daha işin başında ne denli bir tehli
ke ile karşı karşıya kalacağımızı göstermiyor mu?

Diğer taraftan İTO başkanı Mehmet Yıldırım 
ise kurullardaki IMF’nin asıl niyetine ve Türki
ye’ye karşı kurmaya çalıştığı tuzağa daha çarpıcı 
açıklamalarla dikkat çekiyor^ ;̂

“IM F’nin stand-by anlaşması başlatmasının ne
denlerinden birisi de özel bankalarımızın 35-40 mil
yar dolar, Avrupa ve Ameril<a’daki bankalara hazine 
garantisiz borçlanmalarıdır. IMF uyguladığı politika
larla bu BDDK’yı kurdurdu. BDDK’da banlcalara el 
koydu. El konulan bankaların borçlarına da Hazine-
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nin garantisi geldi. IM F’nin istedi^ olay zaten gerçek
leşti . Şimdi hu paranın geriye tahsilatı lazım onun için 
uğraşıyorlar. Ama bu borç böyle ödenmez. 200 mil
yar dolar iç ve dış borcu olan bir ülke çalışacak, üre
tecek. Meseleye biraz da bu açıdan bakmak lazım. 
Parlamentonun olaya el koyması gerekiyor. Halkı 
bir tarafa bırakamazsın. IMF*nin programını 
uygulayan ülkelerden hangisi ayakta kaldı, 
hangisi düzgün. Yabancı sermayeyi destekliyo
ruz. Ama Hasanım fabrikasını Hanshn bedava
ya kapatması yanlış, 15 gün önce bir banka 2 
milyar dolar, 15 gün sonra 3 0 0  milyon dolar. 
Türkiye oynanan oyuna düşmüştür.**

Ecevit’i iktidardan götüren ve böyle bir yapı
lanmaya zorlayan krizin arkasında, Türkiye’nin 
hayat borularının kontrolünün uluslarraası ser
mayenin eline geçirebilme amacı yatmaktaydı. O 
günün hükümet partileri, bilerek veya bilmeye
rek; isteyerek veya istemeyerek Türkiye’de böyle 
bir sürecin başlatılmasına imkan hazırlamışlardır. 
Uluslararası sermaye tarafından çıkartılan ekono
mik kriz, böyle bir yapılanmayı sağlarken; hükü
met partilerini de tasfiye etmiştir. 3 Kasım seçim
lerinin sivil bir darbe olarak adlandırılması bu 
perde arkası oyunlardan dolayıdır. Ecevit hükü
metine karşı girişilmiş uluslararası destekli bürok
ratik yumuşak bir darbe, 3 Kasım seçimlerinde

meyvesini vermiştir. Parlamento dışı araçlarla 
hükümetlerin iktidardan uzaklaştırılmalarım, 
bir darbe olarak isimlendirirsek, Ecevit Hükü
metine karşı yapılan hareket de postmodern bir 
darbenin değişik versiyonu olarak değerlendiri
lebilir. Ecevit hükümeti, yaptığı hatanın bedelini 
belki çok ağır ödemiştir amma; geriye üst kurulla
rın sürekli baskısı altında olan ve yönetimi zorlaş
tırılmış bir Türkiye bırakmıştır.

Türkiye’de yapılmış darbeleri 3 ana grupta sı- 
nıflandırabiliriz:

Birinci Grup Darbe(27 Mayıs-12 Mart-12 
Eylül): Askeri Bürokrasi fiilen devrededir. Muhtı
ra ile askeri hareket başlatılmaktadır. Açık hedef, 
hükümettir. 1980 ve öncesi darbelerde (Birbirin
den çok ciddi farklılıkları olsa da askerin konumu 
itibari ile bunları bir çatı altında birleştirebiliriz), 
uluslararası güçlerin veya ulusal güçlerin desteği 
ile ideolojik gruplar kullanılarak darbeye hazır bir 
ortam oluşturulmuş ve son noktayı ise askeri cun
talar koymuştur. Böyle bir hazırlık döneminden 
sonra oluşan darbelerde askeri cuntalar(27 Mayıs 
hariç) halk tarafından kurtarıcı olarak karşılan
mıştır. Hukuk sistemi ise darbelerden sonra siya- 
sallaştınlmıştır.

ikinci Grup Darbe(28 Şubat, Postmodern 
Darbe): Burada askeri bürokrasi muhtıra verme
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mekte, ancak Baykal’ın tabiri ile ‘Si
vil Toplum Örgütleri gibi muhalefet ya
parak’ ya da Çevik Bir’in tabiri ile 
‘Balans ayarı yaparak’ hükümet aley- 
hinde kamuoyu oluşturma işini bizzat 
başlatmaktadır. Sonra da sivil top' 
lum örgütlerini harekete geçirmekte
dir. Halkın bir kısmı *iç düşman' ka- 
tegorisine sokulup Hayatın her alanı- 
na müdahale edilerek sürekli kont
rollü bir gerilim politikası uygulan
maktadır. Bu uygulamanın sonunda 
ordu çok ciddi yara alarak yıpranmış
tır. Ordunun güvenirliliği ilk kez %
50’ler düzeyine düşmüştür. Hukuk 
gerek eylemler sürecinde, gerekse 
sonrasında tamamen siyasallaştırıl- 
mıştır.

Üçüncü Grup Darbe(Sürekli Bü
rokratik Postmodern Darbe): Kısmen 
Ecevit hükümeti zamanında yaşanmıştır. Ama 
tam anlamıyla geleceğin Türkiye’sinde yaşana
caktır. Bu üst kumllarla beraber postmodern dar
belerin şekli daha da değişecektir. Halkın seçtik
leri, uluslararası sermayeye veya halkı tehlikeli ve 
düşman gören zihniyetin temsilcilerinin menfaat
lerine dokunduğu zaman, askeri bürokrasi hemefı 
devreye sokulmayacak; gerekli hoşnutsuzluk orta
mını Ecevit’in tabiri ile bu üst kurullar oluştura
cak, kamuoyunu ise sivil görüntülü örgütler hazır
layacaklardır. Askeri bürokrasi ise sadece lojistik 
destek sağlayacaktır. Görülebileceği gibi, bu post
modern darbenin Askeri Bürokrasi, Ü st Kurul
lar ve Sivil Görüntülü kuruluşlar olmak üzere 
üç ana ayağı olacaktır. Bu yeni postmodern dar
benin farkı, sürekli olması ve halkın darbe ile be
raber yaşamak zorunda bırakılmasıdır; hukukun 
24 saat siyasallaşmış olarak çalışmasıdır. Asker 
destekli sivillerin, parlamentoyu işlevsiz hale ge
tirmesi şeklinde yaşanacak yeni bir darbeler döne
mi başlayabilecektir. Bu nedenle buna biz ‘Sürek
li B ürokratik Postm odern Darbe* demekteyiz. 
Sürekli Bürokratik Darbe’nin eylem planında As
keri Bürokrasi önde çok fazla gözükmeyecek, za
man zaman devreye  ̂girecek ve fakat alttan yoğun 
lojistik destek sağlayacaktır. Hükümetlerin yıpra- 
tılması ve iktidar koltuğundan uzaklaştırılması

için artık askeri bürokrasiye bu yeni düzende, 
açıktan, fazla ihtiyaç gözükmemektedir.

A KP’nin Önündeki Tehlike:
Sürekli BürokratikPostmodern Darbe

Atanmalarına uluslararası güç odaklarının müda- 
hil olduğu ve bir kez atandıktan sonra, şimdilik, 
karışılamayan bu üst kurullaf, olağanüstü yetki
lerle donatılmış olarak parlamento dışı birer bü
yük güç odağı haline gelmişlerdir ve daha da ge
leceklerdir. Halkın genelini ilgilendiren ve siya
set kurumunun karar vermesi gereken tüm alan
larda, parlamento .dışı farklı üst kurulların birer 
güç odağı olarak karar vermesi, Türkiye’nin gele
cek günlerinde çok sıkıntı yaşayacağımız anlamı
na gelmektedir.

Bugün için milletvekillerinin zamanının 
% 90’ı, halkın bürokratlar tarafından yapılmayan 
işlerinin takip edilmesi; % 10’u ise memleket me
selelerine çözüm aramakla geçmektedir. Milletve
killerinin kapılarında her gün 1 OO’lere varan va
tandaş kuyruklarının varlığı, sorun çözmeyen, so
runları daha da karmaşık hale getiren bir bürokra
tik yönetim anlayışının sonucudur. Siyasetin- 
kendisine çeki düzen vermesi yetmez; aynı za
manda da hantal ve vatandaşa hayır demeye, ya
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bancılara evet demeye alışmış, önüne gelen her 
sorunu kördüğüm haline getiren bu bürokratik 
anlayışı da değiştirmesi gerekir. Siyasetin kont
rolünde iken her şeyi kördüğüm yapan bir bü
rokrasinin, üst kurul yetkileri ile donatıldığı za^ 
man işleri nasıl içinden çıkılmaz hale getirecek
lerini ve ceberutlaşacaklarım görmek çok zor 
değildir. Bunu için YOK başkanının başlangıçtan 
beri, özellikle AKP iktidarında yapmakta oldukla- 
rina bakmak yeterlidir.

Kemal Gürüz’ün hükümetin Acil Eylem Planı 
içerisinde yer alan ve YOK’ü ilgilendiren konu
larda bir tavır belirlemesi en doğal hakkıdır. Hak
kı olmayansa, kullandığı üslup ve bundaki ısrarı
dır; konuları hiç alakası olmayan alanlara çekerek 
ülkeyi bir gerilime sürüklemek istemesidir.

YOK Başkanı Kemal Gürüz, hükümetin Acil 
Eylem Planını bahane ederek bir üst düzey bürok
rata yakışmayacak tarzda ifadeler kullanması, sal
dırgan ve tehtidkar üslubu dikkat çekicidir. Ger
çekten de Acil Eylem Planında üniversiteleri bu 
denli rahatsız edici kararlar var mıdır? Yoksa biri- 
leri, hükümet ile üniversiteleri karşı karşıya getir
mek mi istemektedir? Kendisine Osman Özbek ve 
Vural Savaş rolüne birilerinin soyunması talimatı 
mı verilmiştir? Bu noktanın aydınlığa kavuşması 
için belli başlıklar halinde Acil Eylem Planında 
yer alan konuları ve bu konularla ilgili YÖK Baş
kanı Kemal Gürüz'ün 8-9 Kasım 1995 yılında 4. 
Ulusal Kalite Kongresine sunduğu ‘Eğitim Yöne
timi ve Kalite’ başlıklı makalesinde açıkladığı gö
rüşlerini verecek; aradaki benzerliklerin değerlen
dirilmesini okuyuculara bırakıp konunun Sürekli 
Bürokratik Darbe boyutuna eğileceğiz.

Hükümetin Acil Eylem Planında SP9’dan 
SP28’e kadar olan maddeler YÖK’ün alanı ile il
gilidir.

Eğitim Sistemi, Hantal Aşırı Merkeziyetçi ve 
Bürokratiktir - Eğitim Yönetiminde 

Halk Dışlanmıştır

Acil Eylem P lanı(SP-l 1): “Milli Eğitim Ba]<anbğı 
merkez teşkilaa 50 ’yı aşkın birimi ve 5500 personeli 
ile hizmet üretemez hale gelmiştir. Bu hantal ya
pı küçültülerek yetkilerin çoğu yerel yönetimler

reformu çerçevesinde illere devredilecektir/^
Kemal Gürüz: "Eğitim sisteminde devlet bit- 

rokrasisi (parlamento ve hükümet dahil), eğitim 
camiası (öğretmenler, öğretim üyeleri ve yöneti- 

_ çileri) ve toplum ile pazar (veliler ve öğrenciler 
dahil) olmak üzere üç aktör vardır, Qeleneksel 
sistem devlet bürokrasisi - eğitim camiası ekse' 
ni üzerinde oluşturulmuştur» Artık tüm dünya
yı kapsayan toplum ve pazar unsuru ile her öl
çekteki rekabeti dışlayan bir sistemin, özellikle 
yetkilerin merkezde toplanması halinde, başarı 
şansı kalmamıştır, ...Bu yaklaşıma göre temel ilke, 
devletin bakanlık gibi bir merkezi kurumunun sadece 
yukarıda sayılan hususlarda yetkili olması, diğer yet
kilerin ise illere ve okullara devredilmesidir. Ancak il
lere ve okullara devredilen yetkiler sadece Immu gö
revlileri tarafından kullanıldığı taktirde, sistem yine 
devlet bürokrasisi-eğitim camiası elcseni üzerinde sı
kıştırılmış olacaktır. Dolayısıyla ikinci ilke, sistemin 
ürünlerini kullanan ve kendi alanlarındaki başa- 
rılan ile temayüz ederek toplumda saygınlık ka- 
zanmış kişiler ile velilerin sistemin yönetimine, 
sadece danışman olarak değil, karar yetkileri ile 
katılmalarıdır,,.

, , ,3 ,3 ,1 3 4 0  tarih ve 4 3 0  sayılı Tevhid4 
Tedrisat Kanunu^ndan başlayarak günümüze 
kadar çıkarılmış olan 12 kanun ve bunlara da
yanarak kurulan örgüt yapısı ve yayımlanan çok 
sayıdaki yönetmelik, sistemi hiçbir ülkede görülme
yen ölçüde merkezi ve bürokratik bir yapı içine hap
setmiştir. Bu yapı içinde, bırakınız sistemin 
ürünlerini kullanan toplumun diğer kesimlerini 
ve ebeveynleri, yönetici ve öğretmenlere dahi hiçbir 
inisiyatif tanımayan, yöneticileri ve kurumlan bütçe
lerinin sahibi kılmayan, azar koşullan ve rekabeti ta
mamen dışlayan, sistemin en önemli unsuru olan öğ
retmenleri sıradan memur addeden ve kaliteye önemi 
vermelisizin, öğretmenler, öğrenciler ve kurumlar 
arasında her ne bahasına olursa olsun eşitlik 
sağlamayı zımnen amaç edinmiş marazı bir eşit
lik anlayışı olmuştur, (Sayfal?)

Yükseköğretim Kurulu Koordinasyon Yapmalı, 
Asıl Yetkileri Üniversiteler Kullanmalıdır

Acil Eylem Planı(SP-21): ‘‘Yükseköğretim sistemi 
merkezi, bürokratik ve sorun çözmede yetersiz
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kalan, hantal bir yapıdadır. Bu durum değiştirile
rek YOK, koordinatör ve uzun vadeli eğitim 
planlaması yapan Yükseköğretim Koordinasyon 
Kurulu haline getirilecek, idari ve akademik öz
gürlükleri daha da artırılacaktır/*

Kemal Gürüz: “Yüksek Öğretim Kurulunun 
yetkileri, yüksek öğretime ayrılan kamu kaynaklarını 
tek Jiolem bütçeler ve torba kadrolar olarak üniversi
teler arasında dağıtmak, üniversiteleri işlevsel olarak 
sınıflandırmak, özel yüksek öğretim kurumlarmı de
netleyerek akredite etmek ve yüksek öğretimi koor' 
dine etmekle sınırlandırılm alıdır(SayfalO)

Büyük Üniversitelerin Bölünmesi

Acil Eylem Planı(SP-23): " ...B u  üniversiteler
den bazıları 6 0 .0 0 0 ’i a§an sayıda öğrenci mev' 
cutları ile çok büyümüş, hantallaşmıştır. Mesela, 
İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, 
Qazi Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi 60-70  
bin civarında öğrencileri olan üniversitelerdir. 
Kaliteli bir eğitim ve yönetim için optimum ra- 
kamın 2 0 0 0 0  civarında olduğu düşünüldüğün- 
de, bu üniversitelerin durumu daha iyi anlaşı
lır. Dolayısıyla, bu üniversiteler bölünmek sure
tiyle her birinden ikişer üniversite çıkarmak 
mümkündür,**

Kemal Gürüz: “Büyük şehirlerimizdeki, öğren
ci sayısı aşırı derecede artmış olan üniversitele
rimiz birlikte ele alınarak bölünmeli ve yönetilebi- 
lir büyüklükteki üniversitelere dönüştürülmeli
dir." (Sayfa 21)

Prof. Dr. Kamil Mutluer (Kemal Gürüz dö
neminde YOK Yürütme Kurulu Üyesi, 15. Mil
li Eğitim Şurası Yüksek Öğretime Geçişin Yeni
den Düzenlenmesi Komisyonu Başkanı); 13-17  
Mayıs 1996 Şura Kararları, Sayfa 288 , 332 , 
3 4 0 : “Çok kampuslu büyük üniversiteler daha 
küçük üniversitelere bölünmeli ve bölünen üni
versiteler de yeni birimler eklenmek suretiyle kapasite 
artırımı yoluna gidilmelidir” (Ön komisyon Raporu, 
Genel Kurul Kararı)

“...Bir üniversite 55 bin kişilik: 15-16 yerleşim 
biriminde eğitimini sürdürüyor, 55bin kişilik bir

üniversiteyi fiilen yönetmek, verimli yönetmek, 
rasyonel yönetmek mümkün değil. Bu bakımdan 
bölerken de yanına birkaç fakülte, yüksek okul konur 
ise, mevcut öğretim üyeleri ile aynı hizmeti daha faz
la öğrenciye götürmek mümkün olacak. Bu düşünce 
ile böyle bir öneri getirikii.” (Gerekçe)

Üniversiteler İdari ve Akademik 
Özerkliğe Kavuşturulmalıdır

Acil Eylem Planı(SP-24): Üniversitelerde
YÖK müdahalesi ve rektörlüklerin yapısı özgürce dü
şünmenin ve bilimsel üretimin önündeki en büyük en
geli oluşturmaktadır. Üniversiteler üzerindeki 
YO K ve rektörlerin müdahalesi kaldırılarak 
üniversitelerdeki tüm aliademik'birimlerin yönetici
lerinin seçimle iş başına geldiği bir sistem kurulacak ve 
bölüm, fakülte ve diğer kurullarda öğretim elemanla
rı ve öğrencilerin temsili sağlanacaktır.”

Kemal Gürüz: “Her bir üniversitede mütevelli 
heyetlere benzer yetkilere sahip, toplumda tema
yüz etmiş üniversite mensubu olmayan kişiler
den oluşan yönlendirme kurulları kurulmalıdır. 
Ancak yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversiteler
deki hu tür kurulların üyelerinin yandan fazlası, geliş
miş üniversitelerimizdeki bilim adamı niteliği kanıtlan
mış öğretim üyelerinden oluşturulmalıdır. Üniversi
tenin yöneticileri, geniş katılımlı bir danışmayı 
da içeren bir yöntemle, bu kurullarca atanmalı
dır, Bu günkü seçim sistemi ile kaliteli yönetici
lerin bu görevlere gelebileceklerini beklemek is
tisnalar dışında hayaldir.” (Sayfa 21)

“Bugün ilkokula adımını atan gençlerimiz yarın 
ülkemizi yönetecek olan kişilerdir. Gençlerimizin de
ğişik görüş ve düşüncedeki kişilerle hoşgörü or
tamı içinde bir arada yaşama, seçme, seçilme ve 
yönetim kültürünü edinmeleri, eğitimlerinin en 
önemli parçalarından biri olarak görülmelidir. 
Bu nedenle üniversitelerde tüm öğrencilerin üye oldu
ğu öğrenci birliklerinden başlayarak, öğrencilerin ör
gütlenmeleri, ilgili ve tecrübeli oldukları konular
da yönetime katılmaları okul öncesi eğitim kurum- 
larına iiodar yaygınlaştırılmalıdır.” (Sayfa 22)

Yukarıdaki karşılaştırmalardan Acil Eylem 
Planı ile Kemal Gürüz'ün geçmişteki görüşleri 
arasında büyük paralellikler olduğu görülmekte
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dir. Bugün hükümetin Acil Eylem Planı’nda yap
mak istediklerini ogün kendisi, çözülmesi gereken 
sorunlar olarak dile getirmiştir. 1995’de söylediği 
fikirlerinden bugün Kemal Gürüz vazgeçmiş ola
bilir. Bu nedenle Kemal Gürüz kendi beyanları
na sahip çıkmayıp onları çok rahat eleştirebilir. 
Bu da onun en doğal hakkıdır.

Acil Eylem Planı’nda yer alan hususları bir bi
lim adamı hüviyeti ile, bir bilimsel üslupla eleşti
rebilir, konuyu kamuoyu önünde tartışmaya aça
bilirdi. O bunu yapmayıp saldırgan ve tahrik edi
ci militan bir üslup kullanmıştır. Konuyu bambaş
ka bir alana çekmeye kalkışmıştır^^:

“Türkiye'de molla rejimi olmasmı isteyenler, 
Türkiye cumhuriyetini, çağdaş çizgiden saptırmak is
teyenler, entarisiyle dolaşıp Vehabi bataklığı öZ' 
leminde olanlar vardır,,,

ABD^deki ikiz kulelere yapılanlar, kökten' 
dinci terörün açık bir göstergesidir. Bunun finans 
kaynağı ve fikri yapısı, Vehabi bataklığı ve molla 
rejimidir. Vehabi bataklığı olan Pakistan'da, medre
seler açılmış ve talihan orada yetişmiştir...

Laiklik, batıda din ve devlet işinin ayrımı olarak 
tanımlanmaktadır. Türkiye'de laikliğin ayrı bir 
tanımı vardır,. Laikliğin esas tanımı, şeri kural' 
ların yerini, pozitif hukukun almış olmasıdır. 
Herkes buna uymak zorundadır. Meclisi oluştu
ran komisyonlarda Milli Eğitim camiasında her tür
den insan mesleki kökenden gelenler olabilir... 
TBMM^deki Milli Eğitim Komisyonunda dini 
eğitim alan, geçmişte zorunlu 8 yıllık eğitime 
aleni karşı koyanların ağırlık ve çoğunluk oluş
turmasına kimsenin ses çıkarmaması beklenme- 
melidir.**

Bir üst kurul başkanı olarak yüksek öğretim 
camiasını temsil ettiğini unutarak kendisini, yar
gısız infazların yapıldığı faşist-komünist yönetim
lerin başsavcısı yada emniyet genel müdürü yeri
ne koyarak insanların geçmişleri ile, sicilleri ile il
gili ileri geri, rast gele konuşabiliyori^;

“Qeçmiş sicilleri itibari ile Cumhuriyete olan 
taahhütleri oldukça tartışmalı olan kadroların 
bir kısmının açıkça yer aldığı bir iktidar partisi
nin, bu konudaki görüşlerinin veya niyetlerinin neler 
olabileceği ayrıntdı tartışılmıştır.”

“Sanki yüksek öğretim Türkiye’nin en acil bir so
runuymuş gibi Acil Eylem'Planı altında ve hakaretâ- 
ne cümleler içeren ibarelerle Türk kamuoyuna sunu

luyor. Bunun kabul edilmesi mümkün değildir. Biz 
bunun üniversitelerin geçmişinde olduğu gibi, 
edinilen bazı mevkilerin nasıl Türkiye'ye sira
yet ettiğini biliyoruz. Yine her türlü normların 

- ayaklar altına alınarak bu mevzilerin tekrar ele~ 
geçirilmesi ve üniversitelerin ele geçirilerek, 
kısmen de olsa tekrar oradan tüm Türkiye^ye 
sirayet etme planı olarak gördüğümüzü bir defa da
ha altını çizerek Türk I<amuoyuna duyurmak istiyo
ruz.’’

Yüksek Öğretim Kanunu’nun hiçbir yerinde 
siyasetle uğraşmak diye bir görev yer almamış ol
masına rağmen Gürüz’ün, dış politika konusunda 
ağır ifadeler kullanarak hükümete saldırmasının 
ve dışişleri personelini isyana çağırmasının bir an
lamı olmalıdır diye düşünüyoruz

“Hiç kimsenin Türk dünyasının büyük bir evladı 
olan, Kıbrıs Türk varlığının sembolü haline gelmiş 
olan sayın KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’a  
hasta yatağında, artık karakter katliamı ölçüsüne 
varan, terbiye ve insaf sınırlarını aşan saldırı
larda bulunmaya hakkı yoktur. Dışişleri bakan
lığımızın değerli mensuplarına, gösterdikleri 
fevkalade basiretli, feragatli davranışlarından, 
gerektiğinde bakanlarını tekzip etme yoluna git
melerinden, bu kararlı tutumlarından dolayı 
şükranlarımızı ve saygılarımızı iletmeyi borç bi
liyorum,**

Karar merciinde bir insan olarak Kemal Gü
rüz, ilginç bir manevra ile geçmişteki YÖK baş- 
kanlarını, üniversite rektörlerini ve dekanlarını 
suçlamaktadır '̂^:

“Geçmişte bazı üniversitelere bilim, medeniyet ve 
cumhuriyet karşıtı zihniyetlerin hakim olduğu, bu 
yollarla hak etmeyen kişilere akademik unvan
lar dağıtılarak kadrolar yetiştirildiği ve bu kişiler
den bazılarına devletin üst düzeylerinde görev verildi
ğini..."

Kendisi 1985-1990 döneminde KTÜ Rektör
lüğü, 1985-1986 döneminde Üniversiteler Arası 
Kurul Başkanlığı, 1991-1995 yıllarında YÖK üye
liği yapmış ve 1996 yılından buyana da YÖK’ün 
başkanlığını yapmaktadır. 1985 yılından günü
müze hep önemli karar mercilerinde bulunmuş
tur. O zaman göremediklerini, söylemediklerini 
şimdi mi görmeye ve söylemeye başlamıştır? Ya da
o zaman seslendirmediği düşüncelerini, şimdi ne
den seslendirmektedir? Yoksa birileri gene arşiv
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leri mi karıştırmaktadır? 28  Şubatta ele geçirdi
ği fırsatı, bir kez daha yakalayıp bu çıkışları ile 
bir yerlere ‘ben sizin aradığınız adamım, yeni
den atanmam lazım’ mesajını mı vermektedir? 
Yoksa geleceğin siyasi aktörlüğüne mi soyun
maktadır? Hangi niyetle yaparsa yapsın, kendisi' 
nin üstlendiği rolü daha önce üstlenmiş olanların 
durumlarına bir kez daha dönüp bakmasında fay
da vardır. Bu noktada Ziya Paşayı hatırlamamak 
mümkün değildir:

**Onlar ki verirler lâf ile dünyaya nizâmât
H er türlü teseyyüp bulunur hânelerinde.**

AKP yönetimi, YÖ K Başkanı Kemal Gü- 
rüz'ün başlatmak istediği sürece dikkat etmeli
dir. Muhtemeldir ki Gürüz, Üniversiteleri bir 
blok halinde hükümetin karşısına öncelikle çı
karmak istemektedir. Arkasından diğer üst ku
rulların ve bazı sivil toplum örgütlerinin devre
ye girmesi beklenebilir. Bu arada Genel Kur
may Başkanı’nm kuvvet komutanları ile birlik
te devletin resmi mekanizması içerisinde söyle
mesi gerekenleri, sivil giysiler içerisinde verdik
leri bir kokteylde kamuya açıklamış olmalarını; 
bombalama ve banka soygunlarının artmakta ol
duğunu hatırlamakta fayda vardır. Türkiye’de 
bazı şeyler, olağanın dışında seyretmeye başlamış
tır. Dolayısıyla Gürüz'ün ortamı ısrarla germe 
teşebbüsünün, bir Sürekli Bürokratik Darbe girişi
mi olup olmadığı çok iyi tahkik edilmelidir.

Gürüz'ün hükümeti bir kavga ortamına çe
kip ortamı germek istediği çok açıktır. Bu oyu
na gelinmemeli, tahriklere kapıdınmamalıdır. 
Hükümet etmek demek, gerilim çıkarmak demek 
değil; tam tersine gerilimleri ortadan kaldıran bir 
sorumluluk sabrını, irade ve kararlılığını göstere
bilmek demektir.

YÖ K Başkam Kemal Gürüz, tam 3 yıldır ne 
Cumhurbaşkan’ından ne de Başbakan’dan ran
devu alamamakta ve görüşememektedir. Buna 
rağmen bir üst kurul başkanlığı yapabilmekte, 
Başbakan’a ve bakanlar kuruluna, bir hukuk dev
letinde bir bürokrata yakışmayacak tarzda bir li
san ile hakaret edebilmektedir. Kendisi hakkında 
hiçbir yasal işlem yapılamamaktadır. Bu olay bi
le Türkiye’nin yönetiminde üst kurulların ne den
li ciddi bir sorun haline geldiğini göstermeye ye

ter de artar bile. AKP iktidarı geniş bir toplumsal 
mutabakat sağlayıp Türkiye'yi, Bağımsız Ü st Ku
rullar Cumhuriyeti Konfederasyonu olmaktan 
kurtarmalıdır.

Aksi taktirde AKP iktidarı ile Gizli Dünya 
Devleti, Doyumsuz Uluslararası Sermaye, ve/veya 
iç güç odakları arasında bir menfaat zıtlaşması 
vuku bulduğunda bu kurulların icra edeceği rol, 
daha tahripkâr olabilecektir. O nedenle AKP, 
eğer iktidar olmak istiyorsa, bütün bu kurulları 
parlamentonun denetimine açmayı başarmalı
dır. Cumhurbaşkanı’nın bu konudaki duyarlılığı 
bir avantaj olarak telakki edilmelidir.

Yapmak istediği her şeyi, çok iyi bir hazırlık 
yaptıktan sonra kamuoyunun tartışmasına açmalı 
ve halkı çok iyi aydınlatarak aktif desteğini alma
lıdır. Unutmamak gerekir ki güç odaklarına 
karşı direnecek asıl güç halktır. Hükümet pole
miğe girmemeli ve çok iyi bir lisan kullanmalıdır.

“Sö?: ola kese savaşı, söz ola kestire başı;
Söz ola ağulu aşı, halıla yağ ede bir söz- 
Kişi bile söz demini, demeye sözün kemini;
Bu cihan cehennemini, sekiz uçmağ ede bir söz”
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KURULLAR DEMOKRASİSİ

HASAN CELAL GÜZEL

K urullar Demokrasisi, 1961 ve 1982 Anayasa- 
lanyla başladı. Millet iradesi, “kuvvetler ayı
rımı ilkesi^nin çok ötesinde hir “Kurullar ve 

Kurumlar Demokrasisi”ne dönüşmüştü.
Yüksek Yargı Organlarının ve Üniversitelerin, 

TBMM ve Hükümet üzerindeki, millî iradeye ambargo 
şeklinde uygulanan özerklikleri, “Millî Güvenlik Ku- 
rulu”nun zaman zaman ön plâna çıkan “baskıcı” tutu
mu ile birleşince, vesayet altındaki demokrasimiz bir 
türlü gelişme gösteremedi.

İlk ekonomik yüksek kurul ise 1961 Anayasası’na 
göre kurulan ve uzun bir müddet Türk ekonomisinde 
merkezî bir “Gosplan” gibi hareket eden “Yüksek 
Plânlama Kurulumdur.

Türk ekonomisinin dağınıklığı ve koordinasyona 
duyulan ihtiyaç, aslında bazen üst kurulların zarûret 
olarak kurulmasını gerektirmiştir. 1980 yılında, “24 
Ocak Ekonomik İstikrar Programlını hazırlarken, ilk 
tesbit ettiğimiz noksanlık, ekonomideki koordinasyon 
sorunu olmuştur. Bu ihtiyacın karşılanması için “Ko
ordinasyon Kurulu” ve “Para ve Kredi Kurulu”nun 
teşkili 24 Ocak Programı’nın ilk icraatı idi. Ancak bu 
kurulların, Kemal Derviş sonrası ortaya çıkan üst ku
rullardan çok önemli bir farkları vardı: Bu kurulların 
başkanları ve üyelerinden bir kısmı seçilmiş kişiler, 
başbakanlar, başbakan yardımcıları ve bakanlardı.

Halbuki Kemal Derviş’in Türkiye’ye, sıkı bir IMF 
ve Dünya Bankası “Programı” ile birlikte “ithalin
den” sonra birdenbire “üst kurullar”, Türk ekonomi
sinin önemli bir kısmının idaresini ele geçirdiler.

Bakanlar Kurulu’na dışarıdan alınan Kemal Derviş 
bir “teknokrat bakan” olarak kendi hâkimiyetindeki 
“bürokratlardan” meydana gelen üst kurullar sayesin
de, antidemokratik bir şekilde Türk ekonomisi üzerin
de hükümranlığını kurmuştur. Buna karşı çıkan Ulaş
tırma Bakanı Prof. Dr. Enis Öksüz ise malûm medya
nın çığırtkanlığı ile bertaraf edilmiştir.

Üst Kurulların, hiçbir Anayasal ve kanunî mesne

di yoktur. Ne yazık ki, Türk siyasetçisine -belki de hak
lı olarak- güvenmeyen IMF ve dış çevrelerin Türki
ye’ye zorla empoze ettiği bir nevi modern “Duyûn-u 
Umumîye Teşkilatı” gibidirler.

Üst Kurulların teşkilinden sonraki dönemde Hükû- 
met’te Başbakan’ın ve Derviş’in dışında ekonomi ile il
gili Bakanların hemen hiç tesiri kalmamış; esasında bu 
durum millî iradenin “tecelligâhı” olan TBMM’ni ve 
Bakanlar Kurulu’nu tamamen devre dışı bırakmıştır.

Rahmetli Ozal döneminde bir ara siyasetçilerin ve 
bürokratların bir kısmı “pilotluğa” heves etmişlerdi. 
Özellikle Ekrem Pakdemirli bu konuda çok iddialı idi.
O günlerde pilot arkadaşım Necdet Diyarbekirli anlat
mıştı: Pakdemirli, yolcu uçağında Arap çölleri üzerin
de uçarken, hostes pilotun kulağına, “kuyruktaki yol
cular kusmaya başladılar, aman bir çare bulun” deyin
ce, o da Pakdemirli’ye “Bak hocam, deve kervanı geçi
yor” diyerek uçağı otomatik pilota almış. Pakdemirli, 
iki saatlik uçuş boyunca uçağı kendisinin kullandığını 
zannederek buna göre hareket etmiş. Esenboğa’ya yak
laşınca pilot mecburen uçağı otomatik pilottan çıkar
mış. Bunu gören Pakdemirli, “yaktın beni Necdet!” di
ye bağırmış...

Bu hoş hikâyeden çıkardığımız neticeyi anlamışsı
nızdır.

Üst Kurullar, Türkiye’de Meclis’i ve Hükümeti 
devreden çıkarmıştır. Türkiye’yi idare edenler, uçak 
kullandığını zanneden Pakdemirli^ye benzemişlerdir. 
(Daha sonra Pakdemirli Hoca gerçekten uçak kullan
mayı öğrendi ama son Kongre’de olduğu gibi geç kal
dı.)

Eğer henüz “muktedir” olamayan Ak Parti İktida
rı da, ekonomiyi gerçekten yönetmek istiyorsa. Der- 
viş’in ve IMF’nin üst kurullarını ya ortadan kaldırır 
veya “millet iradesine uygun” hale getirir... ■
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DEVLET^HUKUMET AYIRIMI 
VE HEGEMONİK SÜREÇ

MEHMET EMİN GÖKSU

TTürkiye’de seçimler seçicinciliğin referans 
verdiği iktidar partilerini silip süpürdü, ye
ni bir sayfa açtı. Öyle anlaşdıyor ki bir kıs

mını sadece sandığa değil, tarihe gömdü. Bu çer
çevede toplumda bir umut ve güven ortamı belir
di. Seçkinci iktidar bir süre de olsa gündem belir
lemede zorlandı. Arkasından icra makamı olan 
hükümetin bazı kararlarından hareketle siyasetin 
kendi içinde oluşmayan bir muhalefeti dışarıda 
oluşturmaya başladı. Bazı askeri yetkililer mani- 
pülatif konuşmalara, basın yapay kamuoyu oluş
turmalarına, YOK hükümeti meşruiyet dışı say
maya, patronlar kulübü TU SİA D  eleştirilere baş
ladı. Cumhurbaşkanı peş peşe vetolarla bu çıkış
lara zımnen de olsa katılım gösterili. Hc'nüz o aşa
maya gelmedi ama eğer senaryo sürc'i ı-l<sc‘ Müslim 
Gündüz, Ali Kalkancı gibi bir kısmı ımıhu-mclcn 
turfanda yetiştirilen irticai şeyh i;ıik‘si Un ııuıha- 
lefet bağlamında arz-ı endam edccc-k, ne ık-nli kö
tü yönetildiğimiz ve rejimimizin nc büyük hir ‘ir
tica tehlikesi’ altında olduğunu görüp anlayaca
ğız.

Şüphesiz muhalefet, dolayısıyla uyarı ve eleşti
ri demokrat ik bir ortamda, kişisel ve kurumsal ko
numlara uygun olarak herkesin en temel hakkı
dır.

Ancak yapılan muhalefet göründüğü kadarıy
la böylesi bir ınakuliyete dayanmıyor. Tüm çıkış
ların ortak tarafı toplumdan yenice referans almış 
bir siyasete karşılık bir iktidar seçkinciliği oyunu 
olmasıdır. Hareketin temel özelliği de bir çağdaş 
düzen anlayışının temel esprilerini taşımaması ve

mantıksal içeriksizliktir. Konuşma temalarına ve 
üslûbuna baktığımızda bunu. anlamada zorlanma- 
yız.

Mesela YOK Başkanı, başından beri şikayetçi 
olunan, son zamanlarda ise iyiden bir despotik ya
pı kazandırılıp, yönetmelik çapındaki kararlarıyla 
toplumun geniş bir kesimini mağdur eden kuru
mun nasıl demokratikleştirilebileceği üzerine bir 
görüş beyan etmemekte, sistemin kutsallarının ar
kasına saklanıp hükümetin meşruiyetini tartış
maktadır. Burada hükümetin yapmak istediği şe
yin (ki hükümetin bu konuda henüz netleşmiş bir 
görüşü yok) nesine karşı çıkıldığı belli değildir. 
Anlaşılan tek şey bir dukalık haline getirilen ku
ruma dokundurulmamasıdır.

Genelkurmay başkanı. Başbakanın YAŞ kara
rına şerh koymasını irticai cesaretlendirmek ve 
dolayısıyla bir rejim sorunu olarak göstermiş, re
sepsiyona kabul ettiği gazetecileri “demokratik 
değil, vatansever bir duyarlılığa” (!) davet etmiş
tir. İrticaın aldığı yeni cesaretle ne yaptığını bil
diğimiz yok. Ama gördüğümüz şey, bir başbakanın 
içeriği konusunda emin olmadığı veya katılmadı
ğı bir belgeye itiraz kaydı koyabilme hakkıdır. Ay
rıca YAŞ kararlarının yargıya açılmasını istemek, 
bir rejim sorunu olmadığı gibi genel olarak bir di
siplin konusunu tartışmaya açmak demek de de
ğildir. Bir uygulamanın hukuki denetiminden ya
na olmaktan ibarettir. Kaldı ki YAŞ kararlarına 
dayanak yapılan disiplinsizlik nesnel ve yasal ise o 
zaman denetimden kaçmanın da bir mantığı ola
maz.
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BÜROKRATİK DARBE SÜRECİ

TÜ SİA D  da kombinezona anlamlı olmayan 
gerekçelerle katılmıştır. Seçimlerden ezici bir üs
tünlükle yeni çıkmış bir hükümetin çalışan ve 
emeklilerin maaşlarında yaptığı küçük bir iyileş- 
tirmeyi popülizm olarak niteleyebilmiştir. Yine 
etik bir tarafı olmayan savaştan yanalığı, hükü
metin barış girişimlerini kararsızlık olarak nitele
mesini getirmiştir,

iktidar Seçkinciliği

Gerçekten bütün bu olup bitenler nasıl yorum- 
lanmalıdır. Son günlerde bütün bir sistemin ya da 
elinde bulunduğu kurumun gerçek sahibi olduğu
nu kabul eden ve halktan yeni onay almış bir hü
kümete karşı tavır almanın anlamı nedir?

Bu harekete destek veren basın mensuplan, 
özellikle Genelkurmay Başkanının da deklarasyo
nundan hareketle bir devlet - hükümet ayırımı yap
makta, hükümete tepki gösteren kesimleri devlet 
olarak ilan etmekte ve hükümeti buna yan çizme 
arzusuyla dolu bir organ olarak nitelemektedirler.

Aslında kabaca bir devlet - hükümet ayırımı 
şeklinde olmasa da bir siyaset - iktidar ayırımı, 
A BD ’li ünlü siyaset bilimci Milis’in îktidar Seçkin
leri adlı eserinden beri bilinmektedir. Burada dü
şünür kısaca, gerçek iktidarın ekonomi, asker ve 
siyaset seçkinlerinin ortak bir oluşumu olduğunu, 
bu kombinezonda halktan referans alan ve asıl ic
ra makamında olan siyasetin sanıldığı gibi nihai

bir inisiyatife sahip bulunma
dığını, dolayısıyla da halkın 
yönetimde etkin olamadığını 
dile getirmişti.

îlk bakışta bu açıklama 
Türkiye’deki duruma uymak
tadır. Ancak farklı olarak biz
de iktidar seçkinciliği denen 
merkezi yapı ile halk arasında 
daha belirgin bir açıklık ya
şandığından seçkincilik ek
senli gelişme halkın refahını 
sağlamamakta, toplumsal barış 
ve güven, siyasetin doğasına

i  daha uygun olarak merkezden
I  i  . uzaklaştığı oranda gerçekleş-
1 #  " mektedir. Mesela başörtüsü ile

partallaşma, iktidar seçkincili- 
ğinin ne denli toplum dışı olduğunun açık bir gös
tergesidir. Seçkincilik halk geneline rağmen bu 
tür konuları hiçbir makul açıklaması olmaksızın 
alıp sürüklemektedir. Bu tür uygulamalar nede
niyle Amerika’dan farklı olarak halk iktidar seç- 
kinciliğiyle bir biçimde muhatap olmaktadır.

İktidar - siyaset ya da devlet - hükümet ayırı
mında hükümet elbette genel bir yapının parçası
dır. Sağlıklı işleyen bir yönetim mekanizmasında 
olması gereken şey, her kurumun Anayasal düzen 
içerisinde üzerine düşen görevi yapması, üstüne 
olmayan işlerle uğraşmamasıdır. Bu çerçevede hü
kümetin görevi toplumdan aldığı yetkiyle, icra 
görevini yerine getirmektir. Burada hükümet, ya
sal bir dayanağın dışında, deyim yerindeyse bazı 
kurumlar arasında oluşturulmuş bir keyfi mutaba
kata uyum sağlamakla değil, bu tür keyfilikleri aş
mak ve toplumsal ihtiyaca cevap verebilmekle 
yükümlüdür. Yoksa bir hegemoni oluşur ve bu sa
dece hükümeti değil, onu oluşturanlar da dahil 
bütün bir toplumu onun içinde mahsur kılar, ki 
28 Şubat süreci bunun açık bir örneğidir.

Hegemonik Süreç

Gerçekten de 28 Şubat sürecinde sistemin istiska
liyle (hafife alınmasıyla) oluşturulmuş bir hege
moni, kendine uyumlu kıldığı hükümetle, sistemi 
koruya kollaya hiçbir toplum, kesitini tatmin et
meyen, aksine topulumun kahir ekseriyetinin vic-
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DEVLET HÜKÜMET AYIRIMI / GÖKSU

danını kanatan, işinden aşın- 
dan eden bir politik tablo or
taya çıkmıştır. Bu süreçte dev
letin tüaı organlarının ötesin
de bir irade belirmiş; hükü
met, parlamento, partiler, vb. 
tüm kurumlan bu iradeye ram 
etmişti. Patlama noktasına ge
len toplum seçimlerde aynı za
manda bu muhayyel iradeyi 
sandığa gömmüştü. Anlaşıldı
ğı kadarıyla şimdiki somn da 
yeni hükümetin o yapıya uy
gun hale getirilip hizaya sokul
ması çabasıdır. Bu tür hallerde 
sıkça başvurulan yol da hege- 
monik bir ortamın oluşturul
masıdır.

Sosyal bilimlere Althuser tarafından kazandı- 
rıldığı kabul edilen hegemoni, genelde merkezi gü
cü pek belli olmayan, kendisi de pek gözükmeyen 
bir otorite tarafından, bilinen kurallar hilafına 
toplumun sürüklenmesidir. Burada önce kurumlar 
zaafa uğratılır, fertler kendilerini bir baskının al
tında hissederler. Böyle bir ortamın icrasında gö
revli gözüken kişi ve kurumlar da aynı duyguyu 
yaşarlar, nereden geldiği belli olmayan bir emrin 
yerine getiricisidirler.

Hegemonik bir sürecin sonunda gelinen nok
ta şöyle özetlenebilir: Toplum ve özellikle toplum 
adına konuşanlar bu olağan dişiliği olağan sayar
lar ve herkes kendini sansürler. Nihayet açık ve 
meşru kurumsallaşmalar uyumsuz ve sorun çıkarı
cı olarak görülmeye başlar. Baskı ortamını eleştir
mek yerine, baskının mağduru kesimler bu olum
suz gelişmenin müsebbibi sayılmaya başlar. Zayıf 
ruhlu, etik yoksunu veya çıkarcı insanları gücün 
yanında yer almaya götürür. Baskının muhatapla
rının zarar görmesi, hegemoniye destek vermenin 
pirim yapması bu kör düğümü güçlendirir. Bu pa
tolojik durum sosyal hayatın bir parçası haline ge
lir.

Kısaca denebilir ki; 28 Şubat, ülke insanına 
bir hegemonik süreç yaşatmış, uygulama olarak ti
pik örnekler sergilenmiştir. Mesela laik ya da 
Atatürkçü olmak bazılarının hata ve yolsuzlukla
rını görmezlikten gelmeyi, irtica ile damgalanıp 
hedef tahtasına yerleştirilmiş kesimlerin ise en te

mel haklarının ihlal edilmesini en doğal davranış 
haline getirebilmiştir.

Gerçekten de önceki hükümet, 6. yılına gir
mekte olduğumuz 28 Şubat sürecine ve onun he- 
gemonisine her haliyle uyumlu kaldı, oıum üstü 
örtülü talimatını yerine getirdi, bazen taşeronlu
ğunun ücretini de aldı. İrtica ile mücadele para
noyası ile toplum ‘pusukturulurken’ ülke, tarihi
nin en büyük soygununu; rejim, koruma ve kolla
ma iddiasına rağmen icad edilen huzursuzlukla en 
sıkıntılı dönemlerinden birisini yaşadı. Ülke insa
nı maddi - manevi gerilimle patlama noktasına 
geldi. Gençliğinin yüzde sekseni geleceğine ka
ramsar bakmaya başladı. O operasyon toplumun 
kahir ekseriyetinin gönlünde ve vicdanında bir 
yer bulamadı, dolayısıyla arkasında duran kişi ve 
kurumlara zararı dolamdu.

Özellikle askeri yetkililerin zaman zaman 28 
Şubat sürecini hâlâ savunabilmiş olmaları halk 
katlarında gerçekten kaygı uyandırmaktadır. Bu 
kaygı, münhasıran bir operasyonda rol almış ol
ması değil, gerçekçi bir sonucun hala çıkarılama
mış olmasındadır. Sistemin Atatürk, Cumhuriyet 
ve laiklik gibi tüm kutsallarının toplum geneline 
karşı deyim yerindeyse tepe tepe kullanılarak ge
lindiği yer ortadadır. Böylesi bir sürecin sonunda 
yapılabilecek en makul iş “iyi niyetle bir operas
yona destek verilmiş, ama sonuçlar hiç de bekle
nen gibi olmamıştır" gibi açıklamalarla tarihe 
tevdi etmekti. Topulumün barış ve güvenini al
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tüst eden bir uygulamaya lıâlâ destek vermenin 
kuruma zarar verdiğini söylemek hiç de abartılı 
olmaz.

_____________ Türkiye^nin Geleceği ____

Türkiye’nin geleceğe güvenle bakabileceği siyasal 
yapı anayasal düzen içerisinde her kurumun ken
di görevini yerine getirebilmesine bağlıdır. Top- 
lumsal ilerleme bu çerçevede ortaya çıkar. Reji
min sağlığı da birilerinin ekstra güdücülüğünde 
değil, herkesin görevini yasalar çerçevesinde yeri
ne getirebilmesindedir. Esasen sistem kimsenin 
tekelinde değildir, oluşumu da yürütülüşü de bü
tün bir millete aittir. Ülkenin bir kısmı kapıcı bir 
kısmı koruyucu değildir.

Bir sistemde her türlü tekelleştirme, istismar
lara ve özel kullanımlara açıktır. Çağdaş dünyada 
rejimi birilerinin tekelinde saymak, toplumu 
onun dışında tutmaya götürür. Çünkü birilerinin 
yolsuzluk da yapsa rejim taraftan ve haklı, birile
rinin de ne denli olumlu icraatta bulunursa bu
lunsun rejim düşmanı ve ancak laik (!) bir kesti- 
rimle anlaşılabilecek art niyetlerin sahibi sayma
ya götürür. Bir rejim için bundan daha tehlikeli 
bir durum olamaz. Son zamanlarda nice vurgun
culuğa sistemin kutsallarının paravan yapıldığı 
henüz hafızalardan silinmemiştir. Koltuğunu ko
rumak için sağı solu itham eden ve kendine bir 
dokunulmazlık zırhı oluşturmaya çalışan YÖK 
Başkanı Kemal Gürüz bunun tipik bir örneğidir.

Kaldı ki müdahaleci bir koruyuculuk, gelinen 
olumsuz sonuçları üstlenmeyi gerektirir. Yarısı in
sanca yaşama limitlerinin altında kalmış, hakları 
‘kürelenen’, geleceğe yeterince umutla bakama- 
yan bir toplumun rejiminin dayanakları ne olursa 
olsun uzun vadede sorunlara sahip demektir. Şüp
hesiz burada anlatılmak istenen şey sistemin da
yandığı ilkelerin önemsiz olduğu değil, onların al
gılanma ortamının önemidir. Üstelik söz konusu 
sorunlar basit güvenlik tedbirleriyle çözülebilecek 
siyasal değil, (ekonomiyle ilintili) münhasıran 
kültürel sorunlardır. Galiba seçkinciliğin görmez
likten geldiği şey de budur.

Kanaatimizce Türkiye’nin Kıbrıs sorunundan 
çıkaracağı önemli dersler vardır. Kıbrıs Türk ce
maatının önemli bir kısmının bir araya gelip Türk 
politikasını ve temsilcisi Sayın Denktaş’ı protesto

etmesinin, nazik ortamı ve üslubu bakımından 
eleştirilebilir yönleri bulunsa bile, “bir grup hain” 
gibi laflarla geçiştirilebilecek bir durum değildir. 
Çünkü Kıbrıs Türk Cemaatı artık bu kesimdir ve 
etkin bir politika dönemimizin ürünüdür. Üzüntü 
verici olsa da bu sonuç 30 yıllık bir Türk seçkinci 
politikasının iflasının göstergesidir. Bu sonuç, her 
haliyle Türkiye’ye uyarlama çabasının, müdahale
ci yollarla Cumhurbaşkanı belirlemenin, Türki
ye’deki YOK bağnazlığını Kıbrıs Özel Üniversite
lerinde yaşatma girişimlerinin ve sonuçta Rum 
kesiminde kişi başına gayri safi milli hasıladan 16 
bin dolar düşerken Kıbrıs Türkünün (Türkiye gi
bi) 2500 dolarda kalmasındandır.

Hiç kimsenin Türkiye’yi Kıbrıs’ın konumuna 
düşürmeye hakkı olmamalıdır. Açıkça belirtmek 
gerekirse, bu ülkenin rejimden öncelikli sorunları 
vardır. Esasen insanca yaşama düzlemini elde et
meden bir rejim korunup kollanamaz.

Toplum genelinin onayını almış bir parlamen
to ve içinden çıkardığı bir hükümet işbaşındadır. 
Bu durum ülke için bir şans olarak gözükmekte
dir. Toplumun hükümetten beklentisi, 28 Şuba
tın harabeye döndürdüğü ülkede toplumsal barış 
ve güveni sağlamak, soyulmuş ekonomiyi rayına 
oturtmak, ülkenin itibarını içte ve dışta sağla
maktır. Yok eğer 28 Şubat sürecekse ne hüküme
tin ve ne de parlamentonun anlamı vardır...

Hükümet makuliyetler ve yasallıklar içerisin
de toplumsal beklentilere cevap vermeli, katmer
leşen sorunlara çözüm üretmelidir. Zamansız be
yanlar, gereksiz geri adımlar, bir iktidarı yıprata
cak şeylerdir. Mesela öğrenci affının geri alınma
sı ciddi bir hatadır. Başörtüsü mağdurlarının mağ
duriyeti de mutlaka giderilmelidir, rejim ancak 
böyle saygınlık kazanacaktır. Çünkü bu dosya 
toplumun vicdanında hep açık kalacaktır. Toplu
mun ona olan inancının yerini dolduracak hiçbir 
gerekçe üretilememiştir

Evet bir hükümet iş başındadır, çıkar ve basit 
tasarımların ötesinde destek ve fırsat verilmelidir. 
İcraatlar görülmeli ve genel geçer bir mantık düz
leminde eleştirilmelidir. Ülkenin entipüften şey
lerle bir altı yedi yılı daha kaybetmeye tahammü
lü yoktur. Yoksa faturasını kimsenin rahatça öde
yemeyeceği sonuçlarla karşı karşıya kalırız. ■
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HUKUMET4KTIDAR 
AYRIŞMASI VE SİYASAL ALAN 

DARALMASI

AHMET CEMİL ERTUNÇ

TTürkiye’de iktidarı elinde tutan ve sosyal/si' 
yasal araştırmacılar tarafından "merkez” 
olarak tanımlanan “devletçi seçkinler” ile 

“kenar” olarak tanımlanan “halkın” çekişmesi, 
sonraki dönemlerle karşılaştırıldığında, 1940’lara 
kadar son derece farklı bir niteliğe sahiptir. Fark
lılığın en karakteristik yönünü, birbirlerine karşı 
konumlanmış bu iki kesim arasındaki ilişkilerin 
tek yönlü gerçekleşmesi oluşturur. İlişkilerin tek 
yönlü oluşu, bir tarafın diğer tarafa “lütfetmesi” ve- 
ya “muhatabını zorlaması” biçiminde açılım kaza
nır. İlişkide, bir taraf etken, diğer taraf edilgen; 
veya bir taraf belirleyen, diğer taraf ise belirlenen
dir. Tüm bunlar, “merkez”in tasarladığı batılılaş
ma projesini gerçekleştirme sürecine uygun özel
likler olarak anlam kazanır. “Merkez”, idealleştir
diği batılılaşma projesi dahilinde, “kenar”ı her şe
yiyle yeniden dizayn etme amacıyla bir dizi deği
şikliği uygulamaya koyar. 1920 ve 30’lu yıllar 
“merkez”nı “kenar”ı tepeden tınmağa dizayn etme 
girişimlerinin en yoğun dönemi olarak tarihteki 
özel yerini alır.

1940  Öncesi Dönemde 
^^MerkeZ'Kenar’* İlişkisi

“M erkez” ile “kenar” arasındaki ilişkilerin 
1940’lara kadar devam eden kısmında, “kenar”m 
iktidarı ele alma istek veya gayesine rastlanmadı
ğı gibi, “iktidar”ı elinde bulunduran “merkez”i si
yasal, ideolojik, yasal açılardan etkileme isteğine 
sahip olduğundan bahsetmek de son derece güç

tür. Çünkü, “kenar”ı teşkil eden toplumsal kesim 
(sayısal olarak küçük bir elit kesim hariç toplu
mun tamamı), iktidarı ele geçirme ve ele geçirdi
ği zaman egemenliğini sürdürme veya iktidarı 
elinde bulunduran “merkez”i etkileme imkan ve 
potansiyeline sahip değildir; ne toplumsal sistemi 
değiştirecek veya ne de etkileyecek bilgi birikimi 
ve gücü vardır . “Kenar”, Cumhuriyet’in bu ilk 
yıllarında, can verip mal harcadığı savaşlar nede
niyle fiziksel ve ekonomik gücünüp son aşaması
na dayanmış bir toplum özelliği arz eder; % 90’ı 
okuma-yazma bilmeyen; bütün çabası biyolojik 
varlığını sürdürme gayesine odaklanmış; yoksullu
ğu, hastalığı, sefaleti kader olarak kabullenmiş; 
tamamına yakını yaşlı, çocuk veya orta yaş eği
timsiz kadınlardan oluşan, eğitimli gençlerin sa
vaşlar nedeniyle son derece azaldığı bir toplum. 
Bu nedenle, söz konusu yıllarda, “kenar"’ın iktida
ra talip olma veya iktidarı kontrol etme gibi bir 
düşünceye sahip olmasını beklemek işin doğasına 
aykırıdır. Üstelik daha da önemlisi “kenar”, 
“merkez” karşısındaki edilgenliğini tamamıyla iç
selleştirmiş durumdadır. Uzun yüzyıllardır yaşadı
ğı tarihsel, ekonomik, toplumsal ve askeri şartlar 
bu özelliğini oluşturan temel nedenlerdir. Tüm 
bunlar çerçevesinde olmak üzere Cumhuriyet’in 
ilk yıllarıyla ilgili olarak genel manada şöylesi bir 
tespitte bulunmak, bireysel istisnaları bir yana bı
rakılırsa, pek yanlış olmaz: İlgili yıllarda “ke- 
nar”ın “merkez”den esasta bir tek beklentisi var
dır; varlığının gerektirdiği bazı temel ihtiyaçları
nın “merkez” tarafından dikkate alınması ve bu
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nun bir gereği olarak “merke^”in “bahşedeceğ i” 
bazı '‘lü tu flara” sahip olmak; “iş, aş, ekm ek” gi- 
bil.

“Merîce^'Kenar” İlişkisinde

dar”ı elinde tutan kesim oluşturur. Bu iki kesim 
arasındaki çatışma, birisinin tam galibiyetiyle SO' 
nuçlanana kadar devam eder.

Mosca’nın iktidar çözümlemesi önemlidir, 
çünkü, 1940’ların Türkiye’sinin iktidar merkezin-

“Kenar”ın kendisini her seferinde birileri- 
nin önüne “/cwrtar bizi” diye atması Türki
ye siyasetinin tipik ve temel özelliklerin- 
dendir; ^kurtarıcılar” ise genellikle kurtarı- 
edik görevini yapmaz veya yapamazlar.

Gerçekleşen Değişme

“M erkez” 1940’lara kadar, bahsettiğimiz neden
lerden dolayı, karşısında iktidara göz dikmiş bir 
rakip değil, daha çok, biyolojik varlığını sürdür
mek için en asgari 
şartlarda bir şeyler 
isteyen ve istedikle
rinden bir kısmına 
ulaşınca da mem
nun olan bir yığın 
bulur. Dönemin ka
rakteristik özelliği 
budur. Fakat
1940’larda bir şey
ler değişmeye başlar; “kenar” ile “merkez” arasında 
o güne kadar gelenekselleşmiş ilişki biçiminin dı
şında yeni bir ilişki biçiminin ilk işaretleri gözle
nir. Gerçekleşen' değişimin niteliğini anlamak 
için siyaset bilimci Mosca’nın iktidar çözümleme
sini hatırlamak yararlı olacaktır. Mosca, toplum
sal ilişkilerde, ekonomik ve kültürel yapıda ger
çekleşen değişmelerin “merkez”de  değişime yol 
açtığını belirtir. “Merkez” her ne kadar toplumda
ki tüm değişmeleri yukarıdan etkiliyor ve kendisi
ni bu değişimlerin dışında tutmaya çalışıyor olsa 
bile, kendisi de değişir. Faili olduğu değişimin 
muhatabı olmaktan kurtulamaz. Böylelikle, Mos- 
ca’nın “yönetici sınıf’ olarak tanımladığı ve bizim 
burada “merkez” olarak isimlendirdiğimiz yapıda 
yeni güçler ve menfaat grupları oluşur; “merkez” 
bölünmeye başlar. Halbuki gerçekleşen değişim 
öncesinde “merkez” tekparça görünümündedir. 
Yeni oluşan menfaat grupları içinde bulundukları 
yapının üst kademelerine gözlerini dikerler; “mer
kezcin iktidarı elinde tutan unsuru olmayı arzular
lar. Sonuçta “merkez” içinde bir çatışma doğar; 
çatışmanın taraflarından birisini iktidarı eline al
mak isteyen ve potansiyel olarak bunu başarabile
cek olan yeni kesim oluştururken, diğer tarafı ise 
elindeki iktidarı kendi aralarından çıkmış rakip
lerine kaptırmamaya çalışan ve eskiden beri “ikti-

de yaşanan da bundan başkası değildir. 1920- 
30’lu yıllarda toplumu değiştirmeye yönelik uygu
lamalar, toplumda önemli değişikliklere neden 
olurken, “merkez” içinde de bazı değişiklikleri te
tikler. “Merlce?:”in bazı üyeleri, iktidarın kullanılış

biçimine ve bu kul
lanılışın gayesine 
ilişkin farklı düşün
celere ve yaklaşım
lara sahip oldukla
rını fırsatını bul
dukça açığa vurma
ya başlarlar. “Mer
kez”, her geçen gün 
tekparça görünü

münü kaybeder. “Merlce?:”de gerçekleşen bu deği
şime bağlı olarak, yine bu dönemde ilk defa ol
mak üzere “m erkeziden  birileri “kenar”a yaklaşır 
ve ona bir şeyler sormak, onun görüşlerini almak 
ihtiyacı hisseder. Çünkü, “Tnerlce?;”deki bu kesim, 
kıyısında kaldıkları iktidarı ellerine geçirebilme
nin önemli bir imkanı olarak “kenar”ın gücünü 
keşfederler. İktidar karşısında son derece pasif ve 
hatta edilgen olan “kenar”m  potansiyel gücü ha
rekete geçirilirse, “merkez” de kendi lehlerine 
önemli değişikliklere neden olabileceklerini an
larlar. Bu keşif ise, esasında sadece Türkiye şartla
rında .yaşanan sürecin açığa çıkardığı bir etkiyle 
değil, daha fazlasıyla Dünya ölçeğinde yaygınla
şan demokratik talepler ve bu taleplerin Türki
ye’de gerçekleştirdiği etkilerle gerçekleşir. Ayrıca, 
“merkez”de yer almasına karşılık “kenar”a ilgi gös
teren kesim, daha önce yaşanmış olan “Terakki
perver” (1924) ve “Serbest Fırka” (1930) girişimle
ri ile iktidarı ellerinde tutan merkezdaşlarının yu
muşak kamını görmüşlerdir; artık nereden vura
caklarını bilmektedirler; nasıl olsa dünyanın yeni 
şartları da kendilerini desteklemektedir.

1940’lı yıllarda “mer/<e?:”de gerçekleşen değişi
me paralel olarak “kenar”da da bir şeyler değişir. 
“Kenar”, özellikle “Terakkiperver” ve “Serbest Fır
ka” aracılığıyla, daha önce görmediği bir şeyi fark
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Bu nedenlerle, ‘'devletçi seçkinler”, iktidarı 
tekrar ellerinden kaçırmamanın' en kestir
me çözümünü, Türkiye’ye özgü bir durum 
olarak anlam kazanan ‘Hktidar” ile ‘‘hükü
metli birbirinden ayırmada bulurlar.

eder; fark ettiği şey “merkez’̂ in tekparça ohnadıği' 
dır. “Merke?:”in, iktidarı elinde tutan küçük bir 
kesimin yanı sıra; iktidarın ancak ikincil araçları
na sahip ola(bile)n ve iktidarı tamamıyla eline 
alacağı günün özlemini yaşayan ikinci bir kesim
den oluştuğunu görür. Gelenekselleşmiş edilgen
liğiyle “iktidar"daki değişimlerin aktörü olamaya
cağını kabullenmiş bulunan “kenar”, söz konusu 
değişim için “merkez”dekı kendisine yakın kesim
den yararlanabileceğini anlar. Bu nedenle de ha
yatını sürdürmekte 
zorlanıp, 'zorluklar 
tahammül sınırını 
aştıkça kendisini 
"merkez”d ek i bu 
ikinci kesimin önü
ne “kurtar bizi” di
yerek atma refleksi 
geliştirmekte gecik
mez. “Kurtar bizi”
bağırışları ve yalvarışları Serbest Fırka (1930) de
nemesinden bugüne Türkiye siyasetinin değişme
yen özelliklerinden birisi haline gelir.

İktidar Mücadeleleri

“Kenar”ın kendisini her seferinde birilerinin önü
ne “kurtar bizi” diye atması Türkiye siyasetinin ti
pik ve temel özelliklerinden birisini oluşturur. 
İşin garip tarafı ise,”kenar”ın çoğu zaman, “kendi
sini kurtarmak” için yönetime gelenlerden kurtul
mak amacıyla da bir başka ve yeni “kurtarıcıya” sı
ğınmasıdır. Çünkü, “kurtarıcılar” genellikle kurta
rıcılık görevini yapmaz veya yapamazlar.“Iktickn” 
elinde tutan “merkez”, her seferinde “kurtarıcıları” 
etkisiz hale getirmeyi veya kendi yanlarına çek
meyi büyük ustalıkla başarır. Bu başarıda “mer- 
ke:?”in gücünden çok, “kurtarıcılar”m  zayıflıkları
nın önemli bir yeri vardır; en azından bugüne ka
dar bu böyle olmuştur. “Kurtarıcılar”, iktidar aygı
tını elinde tutan “merkez” karşısındaki “parano
yak” özellikler arz eden, yenilmişliği kabullenmiş, 
ürkek, edilgen psikolojileriyle peşinen yenilirler. 
“Merke:?:”in “medya” ve “aydınlar” aracılığıyla sür
dürdüğü “ayak oyunları” ise sonucu kolayca hazır
lar: “yapay gündemler”, “irtica söylemleri”, “suiliast- 
lar” ise hemen her zaman “ayak oyunlan”m n  de

ğişmeyen malzemelerini oluşturur.
1950 yılı Türkiye siyasetinde önemli bir deği

şikliğe tanık olur. “Mer/<e?:”de olup da “kenar”ı he
saba katan kesim, “kenar”ı hesaba katmayan mer- 
kezdaşlarından (“devletçi seçkinlerden”) iktidarı çe
kip alır. Bu kesim yeni bir isimle tanımlanır: “Si
yasal seçkin”. 1950’yi takip eden yıllar itibarıyla 
iktidar “kenar”a endeksli “siyasal seçkinlerin” eline 
geçer. Meşruiyetlerini, kendilerinin inşa ettiği 
ideolojiden alan “devletçi seçkinler” ise yenilginin

şoku ile pasifleşir, 
ne yapmaları ge
rektiğini düşünme
ye başlarlar; zira ilk 
defa muktedir de
ğildirler ve üstelik 
buna alışıiçrda de
ğillerdir.

İktidarın el de
ğiştirmesinin ve 

“kenar”m  iktidara etkide bulunabilmesinin rö
vanşı on yıl sonra yaşanır. İktidarın 1950 önce
sinde sahipleri olan “devletçi seçkinler”, 27 Mayıs 
darbesi ile iktidarı tekrar ellerine geçirirler. O n
lar, bu değişimi gerçekleştirirken, merkezdeki eski 
arkadaşları olan “siyasal seçkinler” gibi güçlerini 
“kenar”ın desteğinden değil, ideolojik gerekçeler
den ve bu ideolojik gerekçelerin yönlendirdiği si
lahtan alırlar. 1930 ve 40’larda inşa ettikleri bir 
ideoloji, daha sonraki yıllarda da başları sıkıştıkça 
veya yönetime müdahale de bulunmak istedikçe, 
eylemlerinin gerekçesi ve meşruiyet kaynağı olur. 
Bu noktada, askeri darbelerin gerekçeleri son de
rece önemlidir. Darbe gerekçelerinde genellikle 
“Atatürliçü bir görüşle/hassasiyetle” ele alınacak re
formlardan, “partiler üstü anlayıştan”, “inkılap ka
nunlarından”, “kuvvetli ve inandırıcı hükümlerden” 
söz edilir. Darbe gerekçelerinde hiçbir zaman 
“Ihalkm iradesi", “demokrasi”, “insan haklan”, “hukuk 
devleti” gibi kavramlar yer almaz ve bu bir unut
kanlığın sonucu veya rastlantı değildir.

Bir Geleneğin İnşası: Darağacı ve Tehdit

1950’li yılların “devletçi seçkinleri” iktidarı ellerin- 
deîn çekip alan “siyasal seçkinlere” öylesine öfkeli
dirler ki, öfkelerini kurdukları darağaçlarıyla açı
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ğa vurmakta bir sakınca görmez ve Başbakan’ı, 
uydurdukları ve uydurulmuş biçimiyle bile ele  ̂
avuca gelmeyen gerekçelerle idam etmekten çe
kinmezler. Ancak zaman gösterir ki, 27 Mayıs 
sonrasında kurulan darağaçları, sırf o günün öfke- 
sini bastırmak için değil, sonrası zamanlarda işlev 
görsün diye gündeme getirilmiş veya asıl niyet bu 
değilse bile bu yönde işlev görmüştür. Şöyle ki, 
yeri geldikçe ipinde bir başbakanın asılı olduğu 
darağaçları ‘̂siyasal seçkinlere” hatırlatılarak ken- 
dilerine çeki-düzen vermeleri istenir. Bu konuda 
sadece şu iki örnek bile darağacını hatırlatan teh' 
dit geleneğinin Türkiye siyasetinde ne kadar 
önemli bir yer elde ettiğini göstermesi açısından 
son derece önemlidir: Örneklerden birincisi Sü' 
leyman Demirel’le ilgilidir. ‘̂Devletçi seçkinlerin” 
istek ve destekleriyle siyasete en üst aşamadan 
başlayan ve “iktidarca “itaatkâr” olacağına dair '̂ye
mini billah” eden^ Süleyman Demirel, “yanlış” ya
pıp “kenar”a meyletmemesi için siyasi hayatının 
ilk aşamasında oldukça etkili bir şekilde uyarılır. 
Tarih 1965 seçimlerinin öncesi, yer Giresun’da 
bir miting alanıdır. Süleymarı Demirel uyarılışını 
Abdi İpekçi’ye şöyle anlatır: “Giresun'da ben kür
süden inerken... bir l<ağıt getirip verdiler: “Mende
res’i astık, seni de asarız”. Kağıt buydu. Yani ne çe
şit tehditlerin yöneltildiği bir atmosfer içerisinde seçim 
yapıldığını anlatmak için bunları söylüyorum. Biz 
böyle bir atmosferde vazife aldık”̂ . İkinci örnek ise 
Turgut Özal’la ilgilidir. Başbakan Turgut Özal’ın 
Kasım 1989’da Türkiye’nin ilk sivil kökenli cum
hurbaşkanı olması ve “kenar”a göre bir söylem ge
liştirmesinden dolayı, daha önce bî - çok kez oldu
ğu gibi, bir kez daha uyarılır. Uyarı 12 Eylül döne
mi sıkıyönetim komutaı;larından Emekli Korge
neral Nevzat Bölügiray araçılığıyla gerçekleştiri
lir. Bölügiray bir durum tespiti yapıyor görünen 
sözleriyle uyarı görevini yeı;ine getirir; “Hani on 
yılda bir ihtilal oluyor deniliyor ya bunlar durup du
rurken olmaz... Ç ok ilginçtir. Sanki Özal M ende
res’in yolunu ezberlemiş ve aynı yolu izliyor gibidir”'̂ .

İktidar - Hükümet Ayrışması

1960’ta iktidar el değiştirir ve tekrar “devletçi seç
kinlerin” eline geçer, ancak iktidarın yeni sahiple
ri eski alışkanlıklarını terk etmeleri gerektiğinin,

dünya ölçeğinde gerçekleşen ve “kenar”ı hesaba 
katan anlayışların etkisiyle artık “kenar”ı göz ardı 
edemeyeceklerinin farkındadırlar. Zira son 10-20 
yılda hem içeride hem dışarıda çok şeyler değiş
miştir; demokrasi söylemi iyiden iyiye kuvvetlen-- 
miştir. Üstelik, silah zoruyla iktidardan itekleyip 
düşürdükleri rakiplerinin yerine otururken, on yıl 
içerisinde güçlenmiş bu rakiplerinin bir gün yine 
iktidar koltuğuna oturabileceklerini hesaba kat
mak zorunda olduklarını da bilmektedirler. Bu 
nedenlerle, “devletçi seçkinler”, iktidarı tekrar elle
rinden kaçırmamanın en kestirme çözümünü, 
Türkiye’ye özgü bir durum olarak anlam kazanan 
“iktidar” ile “hükümet”i birbirinden ayırmada bu
lurlar. “Biz bize benzeriz” sözünde anlam kazanan 
ve tamamıyla Türkiye’ye özgü olan durum bir kez 
daha kendini açığa vurur. Planlanan “iktidar-hü- 
kümet” ayrımına göre, “devletçi seçkinler”in dışında 
yer alan birileri “hükümet” olsalar bile “iktidar” 
olamayacaklar, “devletçi seçkinler” ise “hükümet” 
olamasalar bile “iktidar” olmaya devam edecekler
dir. Bu doğrultudaki gerekli girişimlere vakit kay
betmeden başlanır. Bir dizi yasal ve siyasal düzen
leme gerçekleştirilir.

Gerçekleştirilen “hükümet-iktidar” ayrıştırma
sında, veya bir başka ifadeyle “siyasal seçkinlerin” 
hareket alanlarının iyice daraltılması girişimle
rinde, “devletçi seçkinlerin” 1950’li yıllardaki gibi 
“iktidarı” kaybetme tecrübesini bir daha yaşama
ma arzusu kadar, 1961 seçimlerinin de önemli bir. 
etkisi görülür. Dönemin CHP’si ile özdeşen “dev
letçi seçkinler” 1961 seçimleri ile kendi şahısların
da “iktidar” ile “hükümeti” toplayacaklarını umar
lar. Fakat isteklerine kavuşamazlar; 1965’e kadar 
sadece koalisyon hükümetinin bir ortağı olmayı 
başarırlar. 1965 seçimleri ise “devletçi seçkinler” 
için tam anlamıyla bir hayal kırıklığı olur: “Ke- 
nar”a yakın söylem dillendiren AF tek başına hü
kümete gelir. “Devletçi seçkinler” anlarlar ki, de
mokratik yollardan kendilerinin hükümet olma
larının garantisi yoktur. Bu durumda, seçimler na
sıl sonuçlanırsa sonuçlansın,, “iktidar”a sahip ol
malarını sağlayacak bir yapıyı inşa yönünde çalış
maları başlatırlar. “îktidar”ı sadece kendilerine ait 
kılacak ve bunun sürekliğini sağlayacak yasal dü
zenlemelerin ilk adımını 1961 Anayasası ile atar
lar. 61 Anayasası ile siyasetin, hukukun, ekono
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minin ve eğitimin bir çok önemli kurumlarını 
“hakimiyet-i milliyenin” iradesini temsil eden 
TBM M ’nin etki alanının dışında tutacak meka
nizmalar geliştirirler. 1961 Anayasasının “siyasal 
seçkinlere" siyaset alanını daraltan girişimleri son
raki dönemlerde de titizlikle devam ettirilir.

1961, 1971, 1980 ve 1997’de '"siyasal seçkinle
rin" hareket alanlarını sınırlayan ve “hükümetle
rin” iradelerini her seferinde yeniden tanımlayan 
müdahalelerle “siyasal seçkinlerin" “kenar"dan alı
nan destekle “hükümet" olmalarının önü açılır
ken, “iktidar" olmaları önlenir. Hatta mevcut şart
larda değilse bile, “kenar”ın desteğini son derece 
güçlü bir şekilde alıp da “iktidarı" zorlama ihtima
li bulunanların önleri dahi peşinen kesilir; 12 Ey
lül sonrasındaki vetolar veya 1990’larda okunan 
bir şiirin yol açtığı yasal ve siyasal sonuçlar “dev
letçi seçkinlerin” yasaları ve siyaseti dizayn etme 
çabalarının somut göstergeleri olarak anlam kaza
nır.

Daraltılmış Siyasal Alan ve Siyasetçi

1971 müdahalesi sonrasında, 1961 Anayasasına 
göre kurulmuş ve dolayısıyla tamamen yasal olan 
partilerin, sendikaların ve siyasi derneklerin üye
leri mahkemelere çıkarılır, mahkum edilir ve va
tandaşlara ait özgürlüklerin sınırları yeniden ta
nımlar. 1960 ve 1971 müdahalesinin ürünü ola
rak 1970’li yıllar, güçsüz bırakılmış, siyaset alanı 
iyice daraltılmış “hükümetler" dönemini oluşturur. 
On yıl içinde, ortalama sürelerin bir yılı dahi bul
mayan on iki hükümet kurulur. “Devletçi seçkinle
rin" daralttığı ve hükümetleri kıpırdayamaz hale 
getirdiği ortamda ülke terör ve karmaşa ortamına 
sürüklenir. “İktidar” kendi inşa ettiği sürecin varıp 
dayandığı durumdan şikayetçi olur ve 12 sabahı 
“oyunu" tekrar durdurur.

12 Eylül darbesi sonrasında, darbe liderleri, si
yasi iktidarın güçlendirilmesi gerektiğinden ve bu 
yönde düzenlemeler yapılacağından bahsederler
ken, aynı zamanda “iktidar” olarak bir itirafta da 
bulunmuş olurlar. Bu itirafla, bir çok toplumsal 
kurum ve siyasal alanı siyasi iradenin sorumluluk 
alanının dışına taşımakla “hükümetleri” ne kadar 
çaresiz bıraktığını dile getirmiş olurlar. 12 Eylül 
sonrasında hazırlanan 1982 Anayasasında, bu ek

siklik tamamlanarak siyasi iktidar geçmişe oranla 
kısmen güçlendirilir. Çünkü, neredeyse hiçbir 
iradesi olmayan hükümetlerin sorun doğurduğu 
anlaşılmıştır. 12 Eylül anlayışına göre, hükümetin 
kısmen iradesi olmalıdır. Sınırlı olan iradenin “ik
tidar” aleyhine sürüklenmesini önlemek için de 
gerekli tedbirler alınır ve yürütmenin Cumhur
başkanlığı kanadı yeni ve önemli yetkilerle dona
tılır.

Ancak, esasında iradesi sınırlandırılan Mecli
si teşkil eden 400-500 milletvekili veya yürütme 
görevini yerine getirmesi gereken hükümet değil
dir. Bu sadece bir sonuçtur. Esasen iradesine sınır 
getirilen, “hakimiyet bilâkaydü şart" elinde olduğu 
varsayılan “kenar"dır. Her bir darbe bir yeni sınır 
duvarının inşa edilmesini sağlar. Bugün gelinen 
nokta itibarıyla “kenar" hükümetleri değiştirecek 
iradeye sahip olan, ama iktidarı değiştirecek ira
desi bulunmayan sanallaştırılmış bir varlıktır. “Si- 

. yasal seçkinler” ise her zaman önleri kesilebilecek, 
kendilerini “merkez”e göre konumlandırmaları 
gereken bir kesime dönüştürülmüştür. Bu aşama
da “merkez”i temsil eden “devletçi seçkinlerin” mü
dahalelerin “siyasal seçkinler" üzerinde ne gibi so
nuçlara neden olduğunu anlayabilmek için, bir 
örnek olarak, Süleyman Demirel dikkate alınabi
lir. Süleyman Demirel “siyasal seçkin” tipinin bir 
örneği olarak önemlidir. Çünkü, “40 yıllık politika
cı" Süleyman Demirel “siyasal seçkin” tipinin 
önemli bir temsilcisi olarak söylemleriyle ve du
ruşlarıyla Türk siyasi yaşamındaki iktidar müca
delelerinin perde arkasını göstermesi açısından 
son derece önemli ip uçlarına sahiptir. Konuşma
larında sıklıkla Türkiye’nin en önemli sorununun 
“çanklılarla” “kravatlılar” çekişmesi olduğunu ve 
bu sorunu “kravatlıların” “çarıklıları" “yukan"larda 
görmek istemeyişinin oluşturduğunu ifade eden 
Süleyman Demirel, bu tespitiyle Türkiye gerçeği
ni ifade etmesine karşılık, siyasal duruşlarıyla da 
Türkiye gerçeğinin “siyasal seçkinler" açısından 
geçerli olan biçimini gözler önüne serer. Şöyle ki; 
Süleyman Demirel 1970 ve 1980’lerde “çarıklıla
ra” göz kırparken ve bu nedenle “çobanlaşıp" “nur- 
lanırken", 28 Şubat sürecinde “kravatlılar"m safın
da yer almakta bir sakınca görmez. Yine o, “1960 
halkm elinden devleti alma hareketidir”  ̂diyerek yıl
larca “kenar”a yaslanırken, 28 Şubat süresinde
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“BaJmnlar kurulu siyasi bir müessesedir. Ama M GK  
devlettir”  ̂ sözü ile yeni tercihini açıkça belli et
mekten kaçınmaz; nasıl olsa ‘‘dün dündür, bugün 
ise bugün”.

İktidarın Derinleşmesi

Türkiye, 1950’lerden sonra tanık olduğu ve dün
ya siyaset geleneğinde benzerine rastlanması son 
derece zor “iktidar” “hükümet” ayrışmasının yanı 
sıra, özellikle 1960’lı yıllarda yine ilk kez olmak 
üzere işlevleri itibarıyla yeni bir tanımlamayla 
daha karşı karşıya kalır; “atanmışlar” ve “seçilmiş
ler”. Esasında bu tanımlama “iktidar” “hükümet” 
tanımlamasından çok farklı bir anlam alanını ifa
de etmez. “Hükümet” ve “seçilmiş” aynı alanda 
birbirleriyle örtüşürlerken, “iktidar” ve “atanmış” 
ise aynı alanda birbirleriyle büyük oranda örtü- 
şürler. Ancak, “hükümet” “seçilmiş” örtüşmesine 
karşılık, “iktidar** “atanmış” örtüşmesi bütün bo
yutlarıyla gerçekleşmez; aralarında kısmî bir fark
lılık vardır. “Atanmışlar” bir bütün olarak “iktida
rın” tamamını temsil et(e)mezler. Bu nedenledir 
ki, bu iki tanımlama arasındaki farklılığın olanca 
açıklığıyla ortaya çıktığı 1990’ların Türkiye’sinde 
“atanmışların” temsil et(e)mediği “iktidar” boyu
tunu ifade etmek için bir başka tanımlamaya da
ha ihtiyaç hissedilir: “derin devlet/iktidar”. Buna 
göre, “iktidar” “derin devlet” ve “atanmışların” top
lamını ifade etmektedir. “îktidar”m  ipleri “derin 
devlet/iktidar”m  elinde, iktidarın iradesinin haya
ta yansımasını sağlama, araçlarını kullanma işi 
ise “atanmışların” elindedir. “İktidarı” elinde tutan 
“derin devlet/iktidar”m  kim(ler) olduğuna ilişkin 
sorular ise hiçbir zaman açık cevaplarını bulama
maktadır; çünkü o objektif kriterlere göre tanım- 
lanamayacak kadar “dermelerdedir. Hiç kimsenin 
“aklı” “imkanı” ve “eli” o  derinliklere uzanıp da 
“derin” denen “iktidarı” tutamaz, göremez, hisse- 
demez. Halbuki, belki de, yanı başımızda olması
na rağmen.

“îktidar”m  sahipleri iktidarını derinleştirerek 
kendilerini kolaylıkla koruma imkanına kavuş
muşlardır. İstediklerini yapmakta ama hiçbir za
man yaptıklarından sorumlu tutulamamaktadır- 
1ar. İstedikleri zaman bütün güçleriyle varlıklarını 
hissettirmekte, istedikleri zaman da görünmez ol

makta; buharlaşıp elle tutulamaz hale gelmekte
dirler. Gerçi bazen Susurluk’ta falan açığa çıkma
larına rağmen, bu bir kaza mıdır yoksa safra atmak 
mıdır o da anlaşılamamktadır.

Sonuç

Özet olarak ifade etmek gerekirse; Türkiye’deki 
yaşanan toplumsal, siyasal, ekonomik, yasal so
runların temelinde “devletçi seçkinlerin” oluşturdu
ğu “merkezcin “iktidarı” “sorumsuzca” kullanmayı 
“doğal hak”kı kabul etmesi vardır. “Merkez” ken
disine ait saydığı ve hiçbir şekilde hiç kimseyle 
paylaşmak veya hiç kimseye devretmek istemedi
ği “iktidar”a yönelen ve orada söz sahibi olmak is
teyenlere engel olmak için her türlü aracı kulla
nabilmiştir. En önemli rakip olarak da “kenar”ın 
desteğini alarak demokratik yollardan “hükümete” 
gelen “siyasal seçkinleri/seçilmişleri” görmüş ve hü
kümetleri güçsüz bırakmak için yasal, ekonomik, 
siyasal alanları titizlikle dizayn etmiş, bir çok ku
rumu siyasetin etki alanından dışarı çıkarmıştır. 
Esasen Türkiye’nin son kırk yıllık tarihinin özeti 
de budur. Bu kırk yıllık süreçte yer alan 1961, 71, 
80 ve 97 tarihleri siyaset alanının daraltılmasının 
önemli aşamaları olarak anlam kazanmıştır. So
nuçta, Türkiye siyaseti siyasilerin hareketlerini 
son derece sınırlayan bir alana dönüştürülmüştür. 
Bugün itibarıyla yaşadığımız sorunlar ve cevap 
aranan sorular, “Merkez-Kenar” çekişmesinin ürü
nü olan “Îktidar-Hükümet” veya “Atanmış-Seçil- 
miş” ayrışması dikkate alınmadan doğru çözüle
mez ve cevaplanamaz.
Not; Burada, “Merkez-Kenar” çekişmesinin ürünü 
olan “Îktidar-Hükümet” veya "Atanmış-Seçilmiş” 
ayrışması genel katlarıyla ve 1980’lere kadar kısmıy
la incelenmiştir. Özellikle, bugünü daha doğrudan ve 
yakından etkileyen 1980 ve 90’lı yıllar sonraki yazı
nın konusu olarak ele alınacaktır. m

Kaynakça;
1'  Anlaşıldığı kadarıyla, Cumhuriyet iktidarı ‘7<enar’’ın bu is- 
teklerir^i hala karşılayamamıştır. 2003’ün Türkiye’sinde top
lumun genel isteklerini halâ “iş, aş ve ekmek" oluşturmaktadır. 
2 ' Metin Teker, İnönü’nün Son Başbakanlığı 1961-1965, Bilgi 
Yayınevi, s. 220,22 f
3 ' Abdi İpekçi, Liderler Diyor ki, Ant Yay., Tarihsiz, s. 12,13 
4 ' Yıldırım Batuk, Doruk Operasyonu, Sorun Yay., 1989, s. 71 
5 ' Metin Akan, Darbelerin Ekonomisi, Afa Yay., 1990, s.69 
6'  Hüniyet Gazetesi, 28/12/1996
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ÜNDER BAŞKANI PROF. DR. ŞEFİK DURSUN:
^̂ YÖK YASASI 

12 EYLÜL ÜRÜNÜ”

Konuşan: ABDULLAH YILDIZ

Geçen ay, Y ÖK Başkam Kemal Gürüz'ün, 
yaptığı bir konuşmada doğmdan doğruya 
hükümeti hedef alan kışkırtıcı beyanlar' 

da bulunması, ardından Başbakan Abdullah 
Gül'ün ve Milli Eğitim Bakanı Erkan Mum- 
cu'nun açıklamaları, “YOK sorunu"nu tekrar 
gündeme taşıdı. 28 Şubat döneminde ülkeyi ge- 
ren yasakçı ve baskıcı uygulamaların odağı haline 
gelen üniversitelerin yönetimi ve Yüksek Öğre
tim Kurulu'nun yeniden yapılandırılması mesele
sini, bu konudaki altyapı çalışmaları ile tanıdığı
mız Üniversite Öğretim Elemanları Dayanışma 
Derneği (Ü N D ER) Başkanı sayın Prof. Dr. Şe
fik Dursun'la konuştuk.

Abdullah Yıldız; Sa ı̂ın Dursun, biliyorsunuz YÖK 
Başkanı Kemal Gürüz, Aralık sonunda yaptığı bir ko- 
nüşmada, hükümeti tahrike yönelik ifadeler kullandı: 
"Türkiye Cumhuriyeti, bu ülkede molla rejimi
nin kutlamalarına katılanlar olmasına rağmen o 
bataklığa saplanmaz! Vehhabi bataklığına da 
saplanmaz!»/' Başbalcan Abdullah Gül'ü hedef aldı
ğı herkesçe malum olan bu sözlere Sayın Gül'den ce
vap gelmekte gecikmedi: "Hiç kimse, alışlianlıkları ve 
1<aprisleri lüzumsuz huzursuzluklar çıkarmasın." Gü
rüz ün açıklamasıyla başlayan bu gerilimin arkasında, 
hükümet tarafından hazırlanan Acil Eylem Planında 
YÖK'ün yeniden yapılandırılmasına yönelik maddele
rin bulunduğu şeklinde yorumlar yapıldı. Milli Eğitim 
BaJcanı Mumcu da, Gürüz un çıkışının, "Yüksek öğ
retim sistemi üzerinde adeta bir monark gibi oturan ki
şinin, kendi yerinden doğan Imygılanndan kaynaklan

dığını, kimsenin rejim jandarmalığına soyunmaması 
gerektiğini" söyledi. Sizce Gürüz, durup dururken çı- 
icardığı bu gerilimle neyi hedefledi?

Şefik Dursun: YÖK Başkanı'nın bu çıkışı, bu 
siyasi iktidarla -önceki siyasi iktidarla değil de bu 
siyasi iktidarla- polemiğe girmesi, aslında YÖK'ün 
yapısını çok güzel ortaya koyuyor. Bir kere, sayın 
Gürüz'ün ve ona destek veren rektörlerin açıkla
maları, öğretim üyelerinin görüşlerini yansıtmıyor; 
sadece kendi görüşlerini, kendi siyasi ve ideolojik 
yaklaşımlarını yansıtıyor. Hemen ifade etmeliyim 
ki, öğretim üyeleri, üniversitelerin yukarıdan aşağı 
yönetilmesini değil, yönetimin tabana yayılmasını 
istiyorlar; yani sadece sorunların çözümüne ilişkin 
görüş bildirmek değil, üniversite yönetiminde, öğ
retim üyelerinin, fakülte kurullarının yetkili ve be
lirleyici olmasını talep ediyorlar.

Şimdi, geriye doğru giderek, YÖK'ün son yimi 
yılını değerlendirirsek; bir İhsan Doğramacı dö
nemi var, bir Mehmet Sağlam dönemi var ve ni
hayet Kemal Gürüz.. Aslında, farklı dönemlerde
ki farklı uygulamalar Yüksek Öğretim Kanu- 
nu'nun yapısını açıkça ortaya koyuyor. Yani bu 
kanunun kişiye bağlı, kişiye göre değişen keyfî uy
gulamalara fırsat veren bir tarafı var. Bu durum 
da, sözkonusu kanunun 12 Eylül döneminde ya
pılmış olmasından kaynaklanıyor.

Yıldız: Yani, dönemin anti demokratik ve otoriter 
karakterinin bu l<anunlara yansıdığını mı söylüyorsu
nuz?
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Dursun: Evet, tamamen öyle!.. Bakm, Sayın 
Kenan Evren, sanırım Adana'da Üniversiteler 
arası Kurul'u toplamış ve sonra şöyle bir değerlen
dirme yapmıştı: "Öğretim üyeleri, bu bayrağın 
ucundan tut dediğimizde, ne kadar para alacağını 
düşünüyor!" Bu çok rencide edici bir yaklaşım. 
Dönemin etkin güçlerinin üniversiteye bakışını 
özetliyor.

Demek istediğim şu ki, Yüksek Öğretim Kanu
nu öğretim üyelerini, üniversitelerin asli görevle
rini, sorımlarını hesaba katmadan hazırlanmıştır. 
Bu da çok haksız, adaletsiz, dayatmacı uygulama
ları beraberinde getiriniştir. Mesela, 1402'likler 
siyaseten cezalandırılmışlardır; siyaseten kati gibi. 
Öğretim üyeleri bilimsel çalışmalarına, yetenek
lerine, akademik kariyerlerine bakılmaksızın sa
dece düşünce yapılarına göre değerlendirilerek 
kategorize edilmiş ve üniversitelerden atılmışlar
dır.

Eu anlayış şimdi günümüzde de devam ediyor; 
yöneticiler kendi ideolojik ve siyasi görüşlerinin 
dışında farklı bir görüşün ifade edilmesini, seslen- 
dirilmesini istemiyorlar. Bakın, bir Şefik Dursun, 
İstanbul Üniversitesi'nde, 28 Şubat sonrasında 
oluşan ortamda, öğrencilere yapılan haksız uygu
lamalara karşı bir öğretim üyesi olarak üzerine dü

şen sorumluluk bilinciyle hareket ettiği ve sesini 
yükselttiği için başına işler geldi.

Yıldız: Evet, dönemin anti demokratik ve yasak
çı uygulamalarına karşı en yürekli eleştirileri sayın 
Celal Erçıkan'la birlikte zâtı âliniz yapmıştı.

Dursun: Kesinlikle ifade etmeliyim ki, üniver
sitelerde öyle fikirlerinizi rahatça ifade edebilece
ğiniz demokratik bir ortam yok; sayın Erçıkan'ın 
konuşması da Şefik Dursun'un konuşması da rahat 
bir ortam içinde olmamıştır. Konuşmanızın süresi
ni, zamanlamasını çok iyi ayarlayıp meramınızı 
dolambaçlı yollardan anlatabiliyorsunuz; aksi hal
de konuşturulmuyorsunuz. Söylemek istediğim de 
şudur: Aslında üniversiteler ve onları yöneten 
YÖK, belirli bir gücün kontrolünde. Şimdi bakın, 
TBMM'nin üniversitelerle ilgili çıkardığı kanun 
(Ek/l7. madde) 'yürürlükteki yasalara aykırı olma
mak kaydıyla kılık-kıyafet serbesttir' demesine 
rağmen, rektörler kurulu Anayasa Mahkemesi'nin 
gerekçeli kararına dayanarak başörtüsünü yasakla- 
yabilmektedir. Oysa Anayasa'nın 153. maddesin
de diyor ki: "Anayasa Mahkemesinin yorumları, hiç 
bir zaman yeni bir uygulamaya sebep olmaz"; yani bir 
kanun gibi değerlendirilemez.
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Size ilginç bir belge göstereyim: Sayın Alem- 
daroğlu'nun İstanbul Üniversitesi'ndeki bir uygU' 
laması: 1997'de Sayın Berkarda zamanında hazır
lanan Yüksek Öğretim ve İstanbul Üniversitesi 
Mevzuatı isimli kitaptan daha sonra Ek/17. mad
deyi koparıp çıkartmak suretiyle, kendi usûllerin
ce Yüksek Öğretim Kanunu'nu değiştirdiklerini 
zannettiler. Bakın, sırayla Ek/l6. madde var, 
Ek/17 atlanmış, doğrudan Ek/18. maddeye geçil
miş. Maalesef, bunu bilmeyen öğretim üyeleri de 
Ek/17. maddenin değiştirildiğini zannediyorlar. 
Mesela Prof. Dr. Toktamış Ateş bile, televizyon
da Yüksek Öğretim Kanunu'nu tartışırken böyle 
bir yasa yok diyebiliyor.

Şimdi, Kemal Gürüz gerçek yapısını bu dö
nemde ortaya koyma fırsatı buldu. 2547 sayılı ya
sa da buna müsait. Ama elbette asıl sorumluluk 
onu bu makama getirenlerde. Sayın Demirel, ge
çen Dumlupınar Üniversitesi'nin açılışında ko
nuşuyor: "On yıldır üniversitelerde huzur var” diyor. 
Ne huzuru?! Baskı ortamında kimsenin sesinin 
çıkmaması “huzur” mu sanılıyor?

Yıldız: Peki, sayın hocam; bugün üniversiteler 
nasıl yönetiliyor? Öğretim üyelerinin yönetime de
mokratik olarak katılımı sözkonusu mu?

Dursun: Bugün öğretim elemanlarının yöne
time demokratik anlamda sağlıklı bir katılımın
dan söz etmek mümkün değil. Hatta fakülte ku
rullarının kararı da yönetimde çok belirleyici de
ğil. İşin aslına bakarsanız, şu anki Yüksek Öğretim 
Kanunu ve mevzuatından hiç kimse memnun de
ğil. Mesela, Kemal Alemdaroğlu’nun da, Bülent 
Berkarda’nın YÖK sistemine ilişkin şikayetleri
nin olduğunu biliyoruz. İşte bakın, 1995 tarihli 
“Üniversite Mensuplarına, Hükümete, Siyasi Par
tilere ve Millete Duyuru” başlıklı bildiride hepsi 
‘Y Ö K  sistem i kaldırılmalıdır* yazılı bir metne 
imza atmışlar.

Şimdi, aslında YÖK kanunu çok elastiki, kişi
lerin özel yorumuna göre tamamen farklı biçim
lerde uygulanmaya müsait bir kanundur. Söz geli
şi, Ege Üniversitesi rektörü, öğretim üyelerinin 
potansiyelini en iyi kullanacakları şekilde onları 
değerlendirip üniversitesini çok güzel bir yere ge
tirebilir; ama bir İstanbul Üniversitesi’nde durum 
tam tersi olabilir.

Mesela, bugün İstanbul Üniversitesi’nde; öğ
retim üyelerinin enerjilerini pozitif hale getirmek 
yerine enerjilerini tüketen, verimlerini düşüren, 
bölünmelerine sebep olan uygulamalar yapılıyor. 
Tabi bu da Üniversiteyi sürekli aşağı çekiyor.

Yıldız: Sa}im Dursun, bugün üniversitelerde yapı
lan bilimsel çalışmalar hangi düzeyde? Sizce yeterli mi?

Dursun: Son verileri henüz göremedim ama, 
bildiğim kadarıyla, Türkiye’nin bilimsel potansi
yeli dünya sıralamasında % 40’lardayken, şu anda 
% 33’e indi. Küçük bir gelişme görünüyorsa da bu 
oran Türkiye gibi bir ülke için üzücü bir durum. 
Ben bu konuda şunu söylüyorum: Eğer üniversite
lerimiz gerçek anlamda görevlerini yerine getirse
lerdi, ülkemizin kalkınmışlık düzeyi bu durumda 
olmazdı. Yani, üniversitelerimizin asli görevi bu 
ülkenin ihtiyacı olan kaliteli insan unsurunu ye
tiştirmek; bilgi öğretmek, bilgi üretmek ve de bi
limsel, teknolojik üretime katkıda bulunmak ol
malıdır. Ama bugün üniversitelerimiz baskı üreti
yor, yasak üretiyor, engel üretiyor. Oysa üniversi
teler savcı değildir, polis değildir, emniyet teşkila
tı hiç değildir.

Yıldız: Hocam, araya giriyorum ama; bugün sa
nayi için ara eleman yetiştiren meslek liselerinin önü 
kesildi, cazibesi kalmadı. İmam Hatip liselerinin ve 
özellikle başörtülü öğrencilerin üniversiteye akışının 
engellenmesi uğruna genellikle fakir aile çocuklarının 
okuduğu meslek liseleri de tırpanlandı. Bu konuda ne 
düşünüyorsunuz?.

Dursun: Maalesef. Bu büyük bir hata. Bakın, 
benim öğrencilerim arasında da meslek liselerin
den, imam-hatip okullarından mezun olup gelen 
çok başarılı öğrencilerimiz vardı; başörtülü öğren
cilerimiz vardı. Şimdi bunların önünü kesmek 
çok büyük haksızlık. Türkiye bu tür uygulamala
rın faturasını ödüyor, sıkıntısını çekiyor. Sorunlar 
siyasi ve ideolojik yaklaşımlarla çözülmeye çalışı
lırsa böyle oluyor tabi...

Aslında, Türkiye’nin ciddi bir eğitim sorunu 
var zaten. Eğitimi yeniden yapılandırmaya şid
detle ihtiyacımız var. Bu konuda sık sık planlar, 
projeler, tasarılar gelir gündeme. Mesela, Milli 
Eğitim eski bakını Avni Akyel döneminde hazır-
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rmı kendi yaratıyor; ama bir suçlu ilan etmek gerekti
ğinde de halkalarını suçluyor.” Herhalde sayın Bakan 
da bu adaletsiz sınav sisteminin farkında ve bir çözüm 
arayışı içinde gibi görünüyor. Bu noktada sizce ne ya
pılmalı? Mevcut haksızlık nasıl ortadan kaldırılmalı?—

lanan tasarıları biliyorum. Yani ilk okuldan itiba- 
ren çocukları çeşitli mesleklere yönlendirmek, 
ara insan gücünü kaliteli, okumuş, bilgili hale ge- 
tirmek... Elbette bu toplum hayatını da kaliteli 
hale getirir. Eğer bu insanlar kaliteli yetişirse, 
meslek liselerinden mezun olan insanların üreti' 
me katkısı da artar ve bu okullara rağbet de artar. 
Şimdi, imanvhatip okullarına gelince; hatırlarsa
nız sayın Mesut Yılmaz hükümeti, *hu ben im  si
yasi hayatım a m âl o lsa  b i l e , /  diyerek ilköğreti- 
mi 8 yıla çıkaran kanunu çıkarmıştı. İmam Hatip 
liselerinin orta kısımlarını kaldırıp budamak -ve 
başörtülü kızların üniversiteye girmesini temel
den engellemek- için meslek liselerini de bir ba
kıma feda ettiler. Böylece bu okullarda okuyan ve 
mezun olan öğrencilere karşı büyük bir haksızlık 
yapılmış oldu. Düşünün, iki öğrenci de aynı sayı
da soru yapıyor, ama meslek lisesi ve IHL mezun
larının katsayılarını düşürerek onların üniversite
ye girmelerini engelliyorsunuz. Bu tamamen ada
letsiz, haksız bir uygulamadır ve bir an önce dü
zeltilmelidir.

Yıldız: Sınav sistemiyle ilgili olarak, Milli Eğitim 
Bakanı sayın Erkan Mu7ncu diyor ki: “Sistem kendi 
yankımı kendi üretiyor; ürettiği yanlışların mağdurla-

Dursun: Şimdi, bir kere, bu ülkenin insanla
rına, bu ülkenin eğitim bakanlığının açtığı okul
lara ^potansiyel suçlu* olarak bakmamak lazım. 
Çözümün birinci esası burada yatıyor; önce bu ül
kenin insanlarına ön yargısız bakmayı öğrenmeli
yiz. İkincisi de şu: Bu ülkede eğitim 8 yıl mı olma
lı? Hayır, bence 11 yıl olmalı. Ama bu ülkenin ih
tiyaçları, ekonomik, sosyal, sınaî, kültürel ihti
yaçları, dinini doğru olarak öğrenme ihtiyacı göz 
önünde bulundurulmalı. 5 yıl eğitimden sonra 
öğrencileri çeşitli mesleklere yönlendirmek, ona 
göre eğitim vermek gerekir diye düşünüyorum. 
Yani, orta okulu bitirdikten sonra bir çocuğun 
meslek sahibi olmak için o kadar da istekli olaca
ğını sanmıyorum.

Yıldız: Şu an meslek liselerine rağbetin azalması 
da bunu kanıtlıyor aslında. ..

Dursun: Evet, görülen kadarıyla sadece 
İHL’lere değil diğer meslek liselerine de aynı şe
kilde talep azaldı. Bu ülkeye faydalı- mı oldu? Ha
yır! Hem ülkede ciddi bir gerilime neden oldu. 
Hem de ülkenin ihtiyacı olan elemanların yetişti
rilmesine mani oldu. Ama bazı çevreler, bu du
rumdan ideolojik olarak, siyasi olarak tatmin ol
du... “Biz şu, şu okut mezunlarını üniversitelere 
sokmuyoruz”... Bu çözüm değil. Şimdi, normal li
selere, düz liselere gidenler de onlar gibi düşün
müyor, onlar gibi inanmıyor diye düz liseleri de 
engelleyecek misiniz? Bu tutumu anlamak müm
kün değil... Yasakçı uygulamalarla, gerilimlefle, 
önyargılarla bir yere gidilmez...

Yıldız: Sayın hocam, bugün gündemde en çok 
konuşulan konulardan biri de YOK'ün yeniden yapı
landırılması. Siz Üniversite Öğretim Elemanları Qa- 
yanışma Derneği olarak ve işin içinde olan insanlar 
olarak, nasıl bir YÖK yapılanması öneriyorsunuz? 
Üniversitelerimizin daha çok bilim üretmesi, daha öz
gür olması, daha atılımcı, daha katılımcı olması konu
sunda ne gibi önerileriniz var?
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Dursun: Bir kere, öğretim üyelerinin mutlaka 
üniversite yönetiminde, üniversiteyle ilgili so- 
runlaruı çözümünde, söz sahibi olması gerekir. 
Eğer gerçek anlamda demokratik bir üniversite iS' 
teniyorsa, aşağıdan yukarı doğru yetkilendirmek 
suretiyle yeni bir yapılanmaya gidilmelidir. So' 
runlar mutlaka kurullarda görüşülerek, istişare 
edilerek, tartışılarak çözümlenmelidir. Mesela, 
kurul olarak seçilmiş olan öğretim üyelerinden 
oluşan üniversite senatosu, üniversitenin sorunla
rını görüşmeli, karara bağlamak, bunu da rektör 
uygulamalıdır.

Ayrıca, YOK kesinlikle bu haliyle bırakılma' 
malı, Yüksek Öğretim Kanunu mutlaka değiştiril
melidir. Yani 1750 sayılı yasa bile, bugünkü 2547 
sayılı yasadan daha demokratik daha katılımcı 
idi. Şimdi, Türkiye’de 53 tane devlet üniversitesi, 
18 tane de vakıf üniversitesi var; toplam 71 üni
versite. Bunların her birinin kumlları var. Vakıf 
üniversiteleri biraz daha farklı tabi. Orada müte
velli heyetleri söz konusu; YOK kanunlarına bağ
lı olarak mütevelli heyetinin ortaya koyduğu ku
rallara göre işliyorlar; rektör seçimini de mütevel
li heyeti yapıyor. Bize gelince; şu anda rektör se
çiminde öğretim üyeleri söz sahibi zannediliyor 
ama öyle değil. Biz sadece 6 tane aday seçiyoruz. 
YOK de onun üç tanesini eliyor ve cumhurbaşka
nına geliyor. Cumhurbaşkanı ise bunlardan bir 
tanesini seçiyor; seçerken de adayların aldığı oy 
belirleyici değil...

İşte bu noktada YOK kanununda yapılacak bir 
değişikliğin de yeterli olmadığı görülüyor. Anaya
sayı da değiştirmek lazım. Anayasa rektörün seçi
mini de, dekanın seçimini de kurala bağlamış. Di
yor ki:

Rektörü Cumhurbaşkanı seçer; dekanı da YÖK. 
Şimdi biz bunun değişmesini öneriyoruz: D ekani' 
m m  kendim iz seçmeliyiz; rektörüm üzü kendi' 
miz seçmeliyiz^

Öyleyse Anayasadaki maddeler de üniversite
lerimiz demokratik olacak şekilde değiştirilmeli
dir.

Öte yandan YÖK oldukça dayatmacı ve tota
liter bir yapıya sahip. Bugün, üniversitenin her 
türlü işine karar veren YÖK...

Yıldız; Üstelik, rejimi koruma ve kollama görevi 
de ona ait!.. Son açıklamalarına bakılırsa...

Dursun; Yani bir savcının, bir cumhuriyet 
başsavcısının yapacağı işi bir rektör yapmaya kal
kışıyor. Kendi siyasi görüşünde olmayan öğretim 
üyelerini itham ediyor, töhmet altında bırakıyor. 
Yetmiyor, hükümeti itham ediyor... Bu ülkenin 
üniversiteleri bunlar, bilim üretmeleri gereken 
yerler...

Şimdi, tekrar baştaki konuya dönersek; aslın
da bu tavrın temelinde şu yatıyor: Mevcut bir 
krallık, bir derebeylik var... Ve hükümetin hazır
ladığı Acil Eylem Planı’nda -çok detaylı olarak 
açıklanmış olmasa da- bu derebeyliğin sona erece
ğine dair sinyaller alınmış olmalı ki kıyameti ko
pardılar. “Demokratik bir üniversitemden söz edil
miş olması bile onları rahatsız etmiş olabilir. Ya
ni, bir bakıma kendi ellerindeki imkanların, yet
kilerin alınmasından korkuyorlar; ayrıca uzun za
mandır üniversitelerde yapmış oldukları uygula
maların hesabının sorulacağından endişe ediyor
lar. Mesela, daha önce 21. dönem Meclis Araştır
ma Komisyonu’nun üniversiteler ve YÖK hak
kında hazırladığı raporlar var; aşağı yukarı 400 
sayfalık bir rapor bu... Geçmiş dönemin usûlsüz- 
lükleri, yolsuzlukları, kanuna aykırı olan hususlar 
ortaya konmuş... Ama şimdiye kadar hiçbir işlem 
yapılmamış... Bütün bunlar, ortalığın karıştırıl
masına sebep olmuş olabilir...

Yıldız: Peki sayın hocam, son olarak nasıl bir 
üniversite istiyorsunuz^ Ya da hayalinizdeki üniversi
te nasıl olmalı?

Dursun: Bilgi üreten, bilim üreten, düşünce 
üreten; sadece öğretim üyeleri değil, öğrencileri 
de yönetime katkıda bulunan; insanları siyasi gö
rüşüne değil, bilgisine, üretkenliğine, çalışkanlığı
na, akademik kariyerine göre değerlendiren, öğ
rencileri hangi görüş ve anlayışta olursa olsun bir
birini kardeş olarak gören, enerjilerini pozitif isti
kamette kullanan, demokratik, katılımcı, atılımcı 
özgür ve özerk bir üniversite...

Yıldız; Hocam, böyle bir üniversite temenninize 
biz de yürekten Imtılıyoruz ve verdiğiniz bilgiden dola
yı teşekkür ediyoruz- ■
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m illi e ğ it im  BAKANINA 
AÇIK MEKTUP

PROF. DR. AHMED YÜKSEL ÖZEMRE
(İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Eski Dekanı)

Sayın Bakanım,

2003 yılının başında Türkiye, sayısı 76 yı bulan 
ama kararlı bir akademik an^aneye ve statüye 
kavuşturulamamış olan üniversitelerinde ortaya 
çıkan problemlerin ağır yükünü taşımaktadır. 
Üniversitelerimizde vuku bulan ideolojik çalkan.' 
tıların doğurduğu sosyal problemleri bir yana bı
rakıp da işin idârî ve ilmî aksaklıklarının sâdece 
bir bölümüne göz atacak olursak üniversiteleri
mizdeki deontolojik, etik ve ilmî zihniyet çökün
tülerinin sebepleri arasında ilk önce göze çarpan
lar, kanaatimce, şunlardır;

1. Sebep - Üniversitelerimiz İstikrarlı Bir 
Statüye Kavuşturulamamıştır:

Üniversitelerimizin:

1) statüsü 1960 yılına kadar 4936 sayılı kânu
na tâbi iken 1986 yılına kadar 115, 116, 1750, 
2547, 2653, 2708, 2880, 2984,3248 sayılı kânûn- 
1ar ve 243 sayılı Kânûn Hükmünde Kararnâme 
ile, ve

2) iç düzeni ile huzuru da 1981 den itibâren 
Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK'ün), ihdas 
edeceği idârî ve sosyal huzursuzluklar peşinen 
idrâk edilmeden, alelacele alınmış ve en azından 
kaprisli olduğu izlenimini bırakan: çelişkili, isa
betsiz, temkinsiz hattâ tahrîk edici, meydan oku
yucu ve kamuoyunu dahi yaralayan bir bölük ta
sarrufu ile sürekli altüst edilmiş bulunmaktadır.

2. Sebep -  Üniversitelerimizde "İlim Ahlâkı" 
Ölümcül Yaralar Almıştır:

Üniversitelerimizde Anabilim Dalı Başkanı, Bö
lüm Başkanı, Enstitü Müdürü, Dekan ve Rektörle
rin 2547 sayılı kânûndan önceki uygulamanın ak
sine, meslekdaşları tarafından seçilip atanmaları 
yerine, hiyerarşik makamların doğrudan doğruya 
atamaları yoluyla iş başına geçmeleri ve, ne tesâ- 
düf, bunların çoğunluğunun hep belirli bir takım 
ideolojilerin partizanları görünümünde olmaları 
ya da hep belirli bir mahfelin üyeleri ya da sempa
tizanları olmaları üniversitelerimizde bir emir-ko- 
muta zincirinin teessüsünü mümkün kılmıştır.

Bundan ötürü tüm üniversite sistemi:

1) Emir almaya,
2) Aşırı merkeziyetçiliğe,
3) Yetkinin kötüye kullanılmasına, ve
4) Yalnızca üniversiter deontolojiye ve ahlâka 

değil, düpgdüz ahlâka aykırı şahsî tasarruflara mü
sait hâle getirilmiştir.

Bütün bunların ödünü olarak da doçentlik ve 
profesörlük iyice sulandırılmıştır. Bunun sonucu 
olarak ilmî litaratüre hâkim olamayan nev-zuhur 
öğretim üyeleri.doktora yaptırmak konusunda ye
tersiz kalmakta, bazen de öğrencilerinin önlerine 
koydukları derleme ya da intihal (çalıntı) tezleri, 
büyük, bir sâfiyetle, orijinal tezmiş gibi kabûl et
mektedirler.
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Emir-konuıta zincirinin varlığı askeriye için 
bir fazilet ve askeriyenin zindeliğinin korunması 
için olmazsa olmaz bir şarttır. Ammâ velâkin, bu' 
nun benzeri bir zincirin üniversitede tesisi bu mü
essese için, maalesef, bir soysuzlaştırmaya ve süne- 
peleştirmeye yol açabilmektedir.

Sonuç olarak bugün Bölüm Başkanlarının ıs- 
rarlı hatalı ve tarafgir tasarruflarına karşı çıkabile
cek çapta Anabilim Dalı Başkanları, Dekanların 
ısrarlı hatalı ve tarafgir tasarruflarına karşı çıkabi
lecek çapta Bölüm Başkanları, Rektörlerin ısrarlı 
hatalı ve tarafgir tasarruflarına karşı çıkabilecek 
çapta Dekanlar, Yüksek Öğretim Kurulu'nun isa
betsiz ve temkinsiz tasarmflarına direnebilecek 
çapta Rektörler ve Yüksek Öğretim Kurulu'nun 
isabetsiz ve temkinsiz tasarruflarını önleyebilecek 
Devlet adamı fıkdânı vardır.

Bu, üniversitelerimizdeki "ÎUmAhlâkı"nı soy
suzlaştıran bir "arz'i ubûdiyyet devri"nin ihdası
na yol açmıştır. Bu "arz-ı ubûdiyyet"e uymayanla
rın ise bu idârî görevlerde barınamad ıklan ya da 
istifâya zorlandıkları yâhut da bu görevlerden 
re'sen uzaklaştırıldıkları gözlenmektedir.

3. Sebep -  Türkiye'de Üniversite Evrensel 
Hedefi'nden Uzaklaştırılmıştır:

Yüksek Öğretim'in Dünyâ'nın her yerinde Evren
sel Hedefi, öğrencinin:

1. Objektif ve rasyonel olarak düşünmesini bir 
davranış biçimi hâline getirmesini,

2. Bunmı için gerekli yöntemleri ve alışkan
lıkları kazanmasını,

3 . Yalnızca gerçeği: A) araştırmasını, B) keşf 
etmesini, C) beyân etmesini, ve

4. Kendi hatâlarını: A) teşhis, B) tesbit, C) 
temyiz ve Ç) kabûl edecek olgunluğa ulaşmasını 
emsalsiz bir fazilet mertebesine yükseltmektir.

Ne yazıktır ki, hâlen yürürlükte olan 2547 sa
yılı Yüksek Öğretim Kânûnu'nun yüksek öğreti
min amacını ve yüksek öğretim öğrencilerinin 
hangi prensiplere göre yetiştirileceğini açıklayan
4. maddesinin (a) fıkrasının ihtivâ ettiği 7 bendin 
tümü de yukarıda ifâde edilen, üniversitenin Ev- 
rensel Hedeflerinin hiç birisine temas etmemek
tedir.

Bu madde aynen:
“Madde 4. Yükseköğretimin amacı:

a) öğrencilerini:

1. Atatürk inkılabları ve ilkeleri doğrultusun
da Atatürk milliyetçiliğine bağlı,

2. Türk milletinin millî, ahlâkî, İnsanî, mane
vî ve kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın 
şeref ve mutluluğunu duyan,

3. Toplum yararını kişisel çıkarının üstünde 
tutan, aile, ülke ve millet sevgisi ile dolu,

4. Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev 
ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâ
line getiren

5. Hür ve bilimsel düşünce gücüne sâhip, ge
niş bir dünyâ görüşüne sâhip, insan haklarına say

gılı.
6. Beden, zihin, ruh, ahlâk ve duygu bakımın

dan dengeli ve saygılı şekilde yetişmiş,
7. İlgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınma

sına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zaman
da kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir 
mesleğin bilgi ve beceri, davranış ve genel kültü
rüne sâhip vatandaşlar olarak yetiştirmek” şeklin
dedir.

Söz konusu bu 7 prensip yalnızca: 1) ailenin, 
ve 2) Orta Öğretim'in temin edebileceği siyâsî 
görüş ve davranış biçimleri ile, yâni Cumhuri- 
yet'imizin resmî doktrini ile ilgili bir takım duy
gusal ifâdelerdir. Îlmî değil siyasî doktrin retori
ğidir', öğrencinin üniversite öncesinde aile ve Or
ta Öğretim'in işbirliğiyle kazanmış olması gere
ken bir takım hasletlere işâret etmektedir. Ama, 
eğer aile ve Orta Öğretim çocukta bu hasletlerin 
oluşmasını o âna kadar gerçekleştirememişlerse, 
bunları gerçekleştirmenin Yüksek Öğretim'in ana 
görevi ve hedefi addedip de bu dönemde gerçek
leştirilebileceğini sanmak yalnızca devrimci geçi
nenlere has bir safdillik ve ütopyadır.

Ayrıca bu kanûn, bu maddesiyle, Türk üniver
sitelerinin yalnızca Türkiye vatandaşlarına mün
hasır olduğunu peşinen kabûl eden bir görgüsüz' 
lüğü de içermektedir. Üniversite, etimolojisi ge
reği, evrensel bir eğitim kuruluşudur. Bu îtibârla 
bünyesinde başka milletlere mensûb öğrencileri 
de barındırır. Nitekim, gerçekten de üniversitele
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rimizde farklı milletlere mensûb öğrenciler de 
vardır; ama bunların Tiirkiye'nin siyasî doktrini' 
ne göre ve Atatürk inkılahlan ve ilkeleri doğrultu
sunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı olarak yetişmele- 
rini de bu doktrine inanmalarını da kânûn mâri- 
fetiyle zorunlu kılmayı hedef almak, tek kelimey- 
le, abestir. Bu yabancı öğrencilerin: 1) Türk mille
tinin millî, ahlâkî, İnsanî, mânevi ve kültürel değerle
rini taşıyan, 2) Türk olmanın şeref ve mutluluğunu 
duyan, 3) Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı gö
rev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâ
line getiren kimseler olmaları da düşünülemez.

Ayrıca üniversite hocalarının büyük bir kısmı, 
mesleklerinin mâhiyeti dolayısıyla, öğrencilerin' 
de bu türlü bir doktrini gerçekleştirecek: 1) istek, 
2) inanç, 3) bilgi, 4) irâde, 5) zaman ve 6) davra- 
nıştan zâten doğal olarak yoksundurlar. Öte yan' 
dan da öğrencilerin büyük bölümü kendilerine 
aşılanmakta olan objektif düşünme melekesi git
gide geliştikçe her şeyi yeni kazandıkları bilimsel 
yol'yordam ve yöntemlerin eleğinden geçirdikle' 
ri bir fikrî kriz döneminde bulunduklarından, zâ' 
ten hemen her türlü zorâki doktrinleştirilmeye 
karşı doğal olarak tepki gösteren hir tutum için- 
dedirler.

_2547 sayılı Yüksek Öğretim Kânûnu'nda Yük' 
sek Öğretim'in amacı hakkında:

1) Üniversite tarafından gerçekleştirilmesi 
fiilen mümkün olmayan,

2) Üniversitenin tabiatına uymayan,
3) Ütopik

ibârelerin yer almış olmasına karşılık öğrencilerin 
yetişmesi açısından Yüksek Öğretim'in evrensel 
aslî hedeflerine hiç yer verilmemiş olması Türki
ye'de Yüksek Öğretim'in bugün içinde bulunduğu:

A) İçler acısı buhrânın,
B) Çelişkilerin,
C) Keyfîliklerin ve
Ç) Deontolojik ve etik gerilemenin

ana sebebini teşkil etmektedir.

Kısacası, üniversitelerimiz aslî ve evrensel he- 
deflerinden 2547 sayılı kânûn mârifetiyle tecrid 
edilmiş bulunmaktadırlar.

4. Sebep '  Üniversitelerimiz Şeref 
Pâye'lerini Isâbetsiz Ve Keyfî Dağıtmalarıyla 

Da Saygmlıklannı Yitirmişlerdir:

Bir nesnenin kıymeti nâdir olmasıyla orantılıdır. 
2547 sayılı kânûnun üniversitelerimizde emit'ko' 
muta zincirini tesis etmesine kadar Doctoris Ho
noris Causa yâni Şeref Pâyeleri çok nâdir olarak 
ve daha çok yabancı değerli bilim adamlarına ve
rilirdi. Bunun için Senatolar da kılı kırk yararlar
dı. 2547 sayılı kânûnun yürürlüğe girmesiyle üni
versitelerin dağıttığı Şeref Pâyeleri'nin sayısında 
büyük bir patlama oldu. Yalnızca, bilime uluslara
rası katkıda bulunmuş olan bilim adamlarına ve- 
rilmekte olan bu pâyeler artık: 1) tüccarlara, 2) 
şarkıcılara, 3) gazete sâhiplerine, 4) gazetecilere,
5) tiyatroculara, 6) siyâsîlere, 7) emekli askerlere, 
8) cumhurbaşkanlarına ve 9) (Çavuşesku misâ
linde olduğu gibi) diktatörlere bile verilir oldu. 
Bunların dedikodusu ve perde arkası pazarlıkları 
üniversitelerimizin saygınlığını yitirmesine kü
çümsenemeyecek katkıda bulundu.

5. Sebep -  Türkiye kendi bilimsel ve teknolo jik 
potansiyelini gündemde tutacak, bu konuyu

her yönüyle işleyecek, konunun önemini 
kamuoyuna açıklayacak yeteri kadar düşünür 

ve filozoflardan yoksundur.

Gerçekten de bilim ve teknolojide ileri ülkelere 
baktığımızda bunlarda: 1) popüler bilim yazarları
nın, 2) düşünürlerin ve 3) filozofların ülkelerinde 
bilim ve teknoloji bilincini diri tuttuklarına ve 
hattâ hükümetler üzerinde hatırı sayılır bir baskı 
grubu oluşturduklarına şâhit olmaktayız. Türkiye 
ise bu konularda fikir îmâl eden ama Basın'da se
sini duyuramıyan pek az sayıda kimseye sâhiptir. 
Bunların sayısının artması için de hiçbir teşvik 
edici önlem alınmamıştır.

Sayın Bakanım,
Bu sebepler silsilesi aslında çok daha uzundur. 

Ancak meselenin temelindeki sözü edilmiş olan 
şu 5 sebebin göz önünde tutularak gerekli önlem' 
lerin alınması dahi üniversitelerimizdeki yozlaş' 
mayı büyük ölçüde engelleyebilecektir.

Size Cenâb-ı Hakk’dan başarılar ile şimdiye 
kadar izhâr ettiğiniz cesâret, dirâyet ve selâbetini- 
zin tezyîdini niyâz eder; selâm ve saygılarımı tak- 
dîm ederim. ■
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MUHAFAZAKARLIK, 
SİYASET VE DİN

MUSTAFA AYDIN

Bu yazı genel çerçevesi itibariyle birkaç yıl 
önce din bağlantılı olarak yazılmış, ancak 
tabir caizse güncelliği yakalayamadığı için 

yayınlanmamıştı. Temel esprisi bakımından İsla  ̂
mi anlayış ve duyarlılıklarımızı törpüleyen gele
nekçilik, ulusçuluk, akılcılık, bilimcilik, sağcılık/ 
solculuk, devletçilik, iktidarcılık, popülizm ve 
kültürcülük gibi modern kökenli akımlara dikkat 
çekerek, sağlıklı bir İslam anlayışının, mümkün 
olduğunca bunlarla yüzleşilebilmesine bağlı oldu
ğu dile getiriliyordu. Bu oluşumlardan kaçınıla- 
masa bile, ilişkinin o boyutlarının bilinmesi, öz
deşleşmekten kaçınılması işleniyordu.

Gerçekten de bunlar modern kültürün ken
dini yeniden inşa çerçevesinde ürettiği olgulardır. 
Q elenek  ve M uhafazakarlık  gibi ilk bakışta kar
şıt gözüken kültür kalıplan bile bu alternatifliğin 
ürünüdürler. Bu çerçevede muhafazakarlık, gayri 
memnunlar için gerçeklerle her haliyle örtüşmese 
de bir külltür- anlam haritası, hatta daha ötede 
yumuşak bir ideoloji görevi yerine getirmektedir. 
Sınırları yeterince belli olmadığı için özellikle 
sosyal- politik sıkıntılı ortamlarda daha belirgin 
kültürel matrislerin, mesela dinin veya siyasal 
ideolojinin yerine oynayabilmektedir.

Türkiye bu açıdan ilginç bir örnek oluştur
maktadır. Din ili ilgili politik kısıtlamalar, muha
fazakarlık olarak nitelendirilebilecek bir İslam 
anlayışını gündeme getirmektedir. Söylemeye bi
le gerek yoktur ki sağlıklı bir İslam anlayışı, dinin 
yerine oynayan bir muhafazakarlığın aşılabilmesi
ne bağlıdır.

Muhafazakarlık hemen pek çok toplumda si
yasette de benzer bir işleve sahip olmuştur. Mev
cut merkezi statükonun sertliği oranında, çevre
nin talepleri muhafazakar bir söylemle dile getiril
meye çalışılmıştır. Yine Türkiye bunun tipik biı 
örneğidir. Son seçimlerde AK Parti kendisin- 
kimlik olarak “Muhafazakar Demokrat” olaral< 
sunmaktadır.

İşin gerçeği bu kimlik, m uhafazakarlık  ile dü
nü, dem okratlık  ile bugünü ifade ediyor gözükü
yorsa da kavramların seçimi bir statükonun dikte- 
sidir ve deyim yerindeyse asıl kimliğin izolasyonu
nu göstermektedir. Aslında 1930’lar Türkiye’si
nin politik konumunu ayakta tutmak isteyen sta
tüko muhafazakarlığı temsile daha layıktır.

Yalnız burada yapmak istediğimiz şey, münha
sıran muhafazakarlığı bir kimlik olarak seçmesini 
eleştirmek değildir. Çünkü muhafazakar kimlik 
bir partinin değil, genel olarak bir toplumun kim
liği haline gelmiştir ve altı çizilmesi gerekli şey 
bunun benimsenmesi noktasıdır. Gerçek anlamda 
muhafazakar olan merkezi siyasal yapı kendini 
çağdaşlıkla niteleyip daha gerçekçi kimlikler kul
lanmada sıkıntı yaşayanınca da muhafazakarlık 
geniş halk katlarının kimliği haline gelmiştir. AK 
Parti bir temsili teşkilat olarak bu çizgiye denk 
düşmektedir ve bunun elbette makul bir tarafı da 
vardır.

Ancak bilinmelidir ki halk-aydın ikileminde
ki bir kural burada da geçerlidir: Aydınlar halkın 
eğilimlerine denk düşmeli, ama bu eğilimleri ye
niden üretebilmelidirler. İcra makamında olanla
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rın “halka rağmen” likten uzak olmaları gerektiği 
gibi pürüzlü mevcut durumları öylece korumak 
komımunda olmamalı, bu çerçevede muhafaza
karlık pekiştirisinde bulunmamalıdırlar.

Bu güncelliğin de ışığında aşağıda muhafaza
karlık sorunun siyasal boyutuna değinilecekse de 
daha belirgin ve bizim açımızdan önemli olan din 
bağlamında ele alınacaktır.

Genel Olarak Muhafazâkarlık

Bir şeyleri koruma gayreti anlamına gelen muha
fazakarlık (conservativizm) in genelde 1789 Fran
sız Ihtilali’nden sonra ortaya çıktığı kabul edilir. 
Toplumdaki kargaşa, baş döndürücü değişim, bir 
düzen arzusu, kalıcı değerler beklentisini doğur
muş ve işte muhafazakarlık denen eğilim de bu or
tamda belirmiştir. Bu açıklamaya belki 18. yüzyıl
da başlayan ve 19. yüzyılda daha belirgin hale ge
len materyalist yapılanmayı eklemek gerekir. Zira 
muhafazakarlık, modem kültürün her şeyi bir do
ğal düzene indirgemeye çalışan tavrına karşı bir 
sosyal düzeli savunmasıyla ön plana çıkmıştır. 
Gerçekte de muhafazakar olarak bilinen ilk sosyal 
bilimciler doğal düzen fikri karşısında sosyal olanı 
ve bu çerçevede aile, din, töre, ahlak, yerel cema
at gibi kurumsal yapıları savunmuşlar ve ilk elde 
önemli başarılar da elde etmişlerdir.

Muhafazakarlık, ^^gelenek-modern** ikilemin
de (veya buna denk düşen dikotomilerde) gele
nekten yana idiler. Bilinen ilk önemli temsilcisi 
de Edmunde Burke idi ve o ilk ciddi eleştirisini 
de geleneği sarsan Fransız devrimine ve onun ne
gatif dinselleşmesine karşı yapmıştı. Daha sonra
kiler de hep aydınlanma karşıtı bir düşünce gele
neğine sahip oldular.

19. yüzyılda muhafazakarlığa en büyük katkı 
Hegel tarafından sağlandı. İdealist bir düşünür 
olan Hegel, devrim karşıtlığını, kurumların sürek
liliğini savunmanın imkanlarını ortaya koydu. 
Burada önemli olan sadece beşeri olan değildi, bi
reye karşı toplumsal olanın öncelenmesi gereki
yordu. Çünkü Hegel’e göre geist (ruh) kendisini 
toplumsal / kültürellikte ortaya koyabilirdi. Bur- 
ke’den sonra ikinci önemli bir muhafazakar sayı
lan Fransız Bonald da açık bir biçimde bireye kar
şı toplumu savunur. Ona göre toplumun üstünde 
de ilahi olan vardır. Sözleşme toplumun içinde

değil, toplumla Tanrı arasındadır. (Eski ve yeni 
Ahitler yani Tevrat ve İncil hep böyledir). Onun 
için de din toplumun dokusunu oluşturur. Top
lum ise birey ve devlet arasında bir yerde bulunur.

Esasen muhafazakarlık tarafından savunulan 
ilkeler bu çerçevede yerlerini ve anlamlarını bu
lurlar ki bunların en önemlileri şunlardır:

a) Toplumsal olanın bireye ve devlete karşı önce

liği,
b) Toplumsal unsurların işlevsel bağımsızlığı,
c) Kutsal olanın gerekliliği ve sekülere önceliği,
d) Ara cemiyetlerin (ikincil yapıların) gerekliliği,
e) Eşitliğe karşı hiyerarşinin önemi,
f) Tarihin önemli oluşu.

Hemen belirtelim ki sosyolojinin ilk önemli 
kişileri Comte’dan Durkheim’a kadar bu muhafa
zakar çizginin içinde yer aldılar. Muhafazakarlık 
tarihsel gelişimi itibariyle de 1950’lerde Yeni 
M u hafazakarlık  diye nitelenen bir canlanma dö
nemi yaşadı. Muhafazakarlık bir zihniyet kalıbı 
olmanın yanında bir ruh hali, bir duruş biçimi, bir 
üsluptur, bütün değişkenliğiyle modern bir olgu
dur, ama modernizm ile baş etme serüveninin de 
asli sıfatıdır. Muhafazakarlık sürekli değişen bir 
durumun, kapitalist modernleşme sürecine bir 
tepkisidir. Ama bu tepki, eskiyi her haliyle koru
ma değil, daha yeni daha modern olan bir şeye 
karşı mevcut olanı korumadır. Yani muhafazakar
lığın sonuna kadar koruduğu bir şey yoktur, mev
cudu aydınlanmacı bir mantıkla hep yeniden ku
rar. Muhafazakarlık aslında aşırı bulduğu gelişme
lere karşıdır. Gösterdiği tepkiyi de, eskiyi daha 
doğmsu mevcudu kutsallaştırarak yapar. Din, 
devlet; otorite gibi değerlere önem verir. Onun 
için cemaat, gelenek ve tarihin de büyük önemi 
vardır. Ancak bunları ihtiyaca göre hep yeniden 
kurar. Bora’nın deyişiyle “muhafazakarlık, muha
faza edeceği şeyleri kendi yaratır.” (1998, 67)

Söylenenlerin de ışığında muhafazakarlığın 
özelliklerini şu birkaç noktada toplayabiliriz.

1) Bir kere muhafazakarlık, akıldan çok duy
guya. dayanır, dolayısıyla da soyut gelişmelere kuş
kuyla bakar, bu da onu kötümser kılar. Ona göre 
zaman ve şartlar kötüye gitmektedir. Kötü olan
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değişimin elinden ne kuıtarılabilirse kârdır. Bu
nun için kurumlar korunmalıdır. Ama bu koru- 
nan kurumların hiç birisi otantik değildir,

2) MLihafazakarlık (sözü edilen kötümserliğine 
bağlı olarak) tepkicidir. O, bir tepki ideolojisidir. 
Onun için hiçbir özgün görüşe sahip değildir. Bu 
ideoloji, ortalama bir modern karşıtlığını ifade 
eder. Tepkicilik onu yüzeysel hale getirir, dolayı- 
sıyla köktenci bir hali de yoktur.

Ne var ki bu tepkiciliğine rağmen, muhafaza
karlık bir geri tepme sistemi olarak modern kültü
rü dengede tutar (Beneton, 1991, 113). Başka bir 
deyişle postmodernizm ve gelenekçilik gibi mo
dern kültürün arkasını toplayıp önünü açar. De
ğişmeyi savunurken de duruma göre (savunulan 
şeyi) hep bir pozisyonda var kılar. (Çiğdem, 1997, 
34, vd.) Muhafazakarlık bu haliyle klasik sosyolo
jideki tipik bir tam pon kurum  olarak açıklanabi
lir. Çünkü savunulan şey eski yapı ile yeni yapı 
arasında bir geçiş aşamasıdır, ve eski kadar yeni 
özelliklerini de taşımaktadır. Daha önemlisi de 
bir süre önce reddettiği bir şeyi, daha sonra karşı 
çıktığı daha yeni bir şeye karşı savunur, ama buna 
rağmen o hep eski değerleri koruduğunu varsayar.

3) Muhafazakarlığın bir üçüncü özelliği resto^ 
rasyon  yani bir şeyi yeniden kurmasıdır. Sanıldığı 
gibi muhafazakarlık geçmişi, tarihi olanı hiçbir 
zaman kendi otantikliği içinde korumaz. En son 
olana karşı mevcudu korumaya çalıştığı için koru
nan şey değişkenlik arz eder. Bu haliyle de muha

fazakarlık modern bir olgudur. Ancak mevcudu 
korurken de (yukarıda belirtildiği üzere, bir ay- 
dınlanmacı mantığa göre) hep yeniden inşa eder.

Ne var ki bu süreç sıradan bir restorasyondan 
da farklıdır. Kurgunun bir tepkisellik içinde ger
çekleşmesi onu naiv bir inşai olgu olmaktan çıka
rır. Öyle ki bazen bu reddedilen şey, savunulan şe
yin .temel esprisine ters düşebilir. Ama rasyonel 
olarak yeniden kurgulama onu aslından uzaklaştı
rır. Ne var ki o işi yeniden kurguladığının çoğu 
kere farkında bile değildir.

Muhafazakarlığın pek çok olgu ile ilişkisi var
dır. Modern kültürün aşırılıklarına karşı bir den
ge unsuru gibi görünüyorsa da bizzat kendisinin 
sebep olduğu problemler de vardır. İşte ilişkili ol
duğu ve kendine has sorunlar doğurduğu alanlar
dan birisi şüphesiz siyaset ile olan ilişkileridir.

Muhafazakârhk'Siyaset İlişkisi

Bir yüzyılı aşkın zamandır muhafazakarlığın en 
çok karşılaşıldığı yerlerden birisi şüphesiz siyaset 
alanıdır. Siyasette muhafazakarlık genel olarak 
radikal eğilimlere karşı bir tepki olarak karşımıza 
çıkar. Bilindiği gibi radikalizm, önceden var olan 
kurallar dikkate alınmaksızın siyasal hayatın ye
niden kurulması gerektiğini savunur. Muhafaza
karlık radikalizmin bu uç noktadaki söylemine 
karşılık iktidar kurumlarının soyut i|kelere göre 
kurulması yerine toplumun somut gelenekleriyle
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yürütülmesinden yanadır (Yılmaz, 2001,129).
Ne var ki bu somut gelenekler bir otantikliği 

olan ve dünden bugüne sürüp gelen olgular değil
dirler. Bir başka deyişle özgünlükleri içinde ko' 
runması gerekli şeyler değil, muhafazakarlığm te- 
mel esprisine denk düşecek şekilde sadece aşırılık
lara karşı konumlamayı ifade etmektedir. Bu ha
liyle de muhafazakarlık genel bir hareket olmakla 
birlikte vsosyal sistem arayışlarında etkili olmuş ve 
mesela bir muhafazakar demokrasiden söz edilir 
olmuştur.

Esasen sağcılık-solculuk, liberalizm, demokra
si ve benzeri bütün olgularda gördüğümüz, bir baş
kasıyla ilişki ve kesişme noktasında bir yığın alt 
türevin doğması durumu muhafazakarlık için de 
geçerli olmuş, ikiııci türden muhafazakarlık tiple
ri doğmuştur.

Bu gelişmelerin en belirginlerinden birisi 
1950’li yıllarda gerçekleşmiş, muhafazakarlığın li
beralizmle işbirliğinden (liberal muhafazakarlık 
veya muhafazakar liberalizm anlamına gelecek şe
kilde) bir oluşum ortaya çıkmış ve Yeni M uhafü' 
zaJcarlık olarak adlandırılmıştır.

Siyasi literatürde yer alan liberal demokrasi, 
sosyal demokrasi ve benzeri tüm oluşumlarda ol
duğu gibi muhafazakar demokrasi veya muhafaza
kar liberalizm kavramları ve onların işaret ettikle
ri olgularda esaslı bir belirsizlik ve hatta çelişki 
vardır. İşin gerçeği demokrasi ve liberalizm orada 
var olan ve kendine özgülükleri bulunan birer sis

tem iseler muhafazakar olup olmamalarının bir 
anlamı yoktur, hatta bu yerine göre bir çelişki 
oluşturur. Sözgelimi devleti önceleyen muhafaza
karlık ile, temel esprisi onun sınırlandırılması ve 
devlet karşısında bireyin savunulması olan libera
lizm (bazı konjonktürel durumların ötesinde) ger
çek bir düzlemde uzlaşmazlar. Buradaki çelişki, ta
şıdığı belirsizlik nedeniyle öncelikle muhafazakar
lığa ciro edilebilir.

Bu kısa analizlerden sonra denebilir ki muha
fazakarlık yeni oluşumlara karşılık, temsil ettiği 
tepkisellikle siyasette de önemli bir yere sahip bu
lunmakta, bir dayanak teşkil etmektedir. Ancak 
kendine has hiçbir içeriği bulunmamaktadır. İçe
rik konjonktürel olarak doldurulmaktadır. Dola
yısıyla muhafazakarlık bir siyasal kimlik olarak ta
şındığında ortamın belirleyiciliklerine karşı du
yarlı olunmalıdır.

Muhafazakarlığın ortama göre içerik kazanıp 
şekillenen bu durumunu din alanında daha belir
gin biçimde görebiliriz.

Muhafazakârlık ve Din

Din ve muhafazakarlık arasında, tartışılması ge
rekmeyecek kadar açık bir ilişkinin olduğu sanılır, 
yani kısaca muhafazakarlığın dini, dinin de mu
hafazakarlığı gerektirdiği düşünülür. İşin gerçeği 
ilk bakışta kurulan bu ilgiyi doğrulayacak argü
manlar da var gözükmektedir. Meselâ dinin, tüm
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değişimler karşısında korunması gereken sabitele- 
ri vardır, yine dine göre de kaos kötüdür ve top
lumsal düzenin korunmasında yarar vardır. Fesat 
nifak gibi düzensizlik nedenleri dinin de kötü gör
düğü şeylerdir---------------

Ancak bu ilgi bir hayli yalınlaştırılmış bir iliş
kidir. Olaya daha analitik baktığımızda din ve 
muhafazakarlık arasında ortaklıklar kadar farklı
lıkların olduğunu görürüz. Muhafazakarlığın te
mel esprilerinden birisinin mevcudu daha yeni 
gelişmelere karşı koruma, savunma duygusu oldu
ğunu göz önünde bulundurursak muhafazakarlığın 
dine ait bir şey olmadığını, buna karşılık modern 
çağlardaki nice profan (seküler, dünyevi) yapının 
her haliyle muhafazakar olduğunu anlarız. Son 
yüzyıldaki pek çok _________________________

Muhafazakârlık yeni oluşumlara karşılık, 
temsil ettiği tepkisellikle siyasette de 
önemli bir yere sahip bulunmakta, bir da
yanak teşkil etmektedir. Ancak kendine 
has hiçbir içeriği bulunmamaktadır.

Marksist hareket, 
bir aydınlanma 
mantığından hare
ketle oluşturulmuş, 
tüm gelişmeler kar
şısında sıkı bir ko
rumaya alınmış bir 
dönemlerin siyasal
çağdaşlaşmacı yapıları (Türkiye’de olduğu gibi) 
birer muhafazakarlık örneğidir. Buradan vardığı
mız sonuç, her türlü muhafazakar tutumun dini 
olmadığı, dini tavrın da muhafazakarlık sayılma- 
dığıdır.

Muhafazakarlık ile din arasındaki ilişki daha 
çok Hegelci bir yaklaşımla, toplumsal düzenin ila
hi kökenli olduğu, dinin de bu düzeni korumaya 
yönelik olduğu varsayımında toplanmaktadır. 
Hatta buna göre devlet, otorite ve tarihe sahip çı
kış da bu ilahi kökenle ilgilidir.

Şüphesiz dinin de toplumsal düzene önem ver
diği; devlet, otorite ve tarih gibi toplumsallığı çer
çeveleyen olguların din açısından da değerli sayıl
dığı doğrudur. Ancak dine göre toplumsal düzen 
bizatihi kutsal değildir, sapmalar gösteren bir 
alandır. Özellikle yüksek tipli dinler, toplumsal 
düzende sapmalar olduğu ve tashihe muhtaç bu
lunduğu düşüncesi üstüne kuruludur. Yani dine 
göre atalardan kalma her türlü düzen sürdürülme
ye layık değildir.

Aslında iki olgu arasındaki ilişkiyi (bir kutsal 
sosyal düzenden çok) muhafazakarlığın tepkiselli
ğinde ve bu tepkinin din ile meşrulaştırımında

aramak daha tutarlı olur. Bilindiği gibi din önem
li bir meşrulaştırma yoludur. Burada da bu görev
de kullanıldığı düşünülebilir. Esasen iyi dikkat 
edildiğinde görülür ki din bu tepkiselliğin amacı 
değil, bir aracı durumundadır. Zaten muhafaza-- 
karlık, dinin sonuna kadar hiçbir şeyini korumayı 
amaçlamamaktadır. Dini olanı koruduğu izleni
mini veren muhafazakarlık bu konuda sadece di
nin kutsallığından yararlanmaktadır.

Muhafazakarlık, dini kendi doğasındaki otan  ̂
tikliği ile kabul etmez, modern bir müdahaleye ta
bi tutar, onu dünyevi saiklerle yeniden yorumlar. 
Gerekçesi din olmadığı gibi önem verdiği şey de 
dinin kendisinden çok, sağladığı bağlılıklardır. 
Daha sade bir anlatımla onu ilgilendiren şey, di-

________________________  nin saf bir inanç
sistemi veya salih 
eylemleri değil, tö
rensel şeyleri, ritü- 
elleridir (Beneton, 
1991,110).

Muhafazakarlık, 
geleceğe tepki ola
rak içinde bulundu

ğu durumu yeniden biçimlendirdiği için (gelenek 
konusunda olduğu gibi) dini bir kırılmaya uğrat
maktadır. Dinin kutsallığı altında korumaya aldı
ğı şey, çoğu kere din açısından önemli olmayan 
bir şey de olabilir.

Buraya kadar daha çok ilişkide muhafazakarlı
ğın dinden yararlanması üzerinde durduk. Ne var 
ki dinin muhafazakarlıkla ortak işleyen, veya di
nin muhafazakarlıktan yararlandığını varsayan 
durumlar da söz konusudur. Modern çağlarda din 
ve muhafazakarlığı ortak bir alana çeken noktala
rın başında modern kültürün izolasyonu gelmek
tedir. Gerçekten modern kültür, fert ve topluluk
ları evsiz yurtsuz hale getirmiştir (Berger, 1985). 
Evinden edilen de sadece topluluklar ve onların 
gelenekleri değildir, aynı zamanda din gibi ku- 
rumlardır. Dolayısıyla bir tepki ortamı vardır ve 
nedeni aynı olmasa bile tepkisellikte birleşebil
mektedirler. Buna bir de dinin sabitelerinin de bu 
arada muhafazakarlıkla korunabileceği sayıltısı 
eklenmelidir.

Sonuç olarak muhafazakarlık, dini bir tepki
sellik ortamında yeniden kurarak kullandığı için 
bu süreç hiçbir zaman sağlıklı bir din anlayışı te
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meline oturmaz, tepkisellik dini alternatifliklerde 
tutar. Yeniden kurgulama ve onu ayinsel işlere in
dirgeme, bugün savunulanlardan yarın yeni bir 
konum uğruna vazgeçme dini olumsuz durumlara 
düşürür; koruma ve komnma güdüsü de anlamını 
yitirir.

Muhafazakârlık ve İslâm

Önce ilkece, İslâm’ın varlığını bir şeylerin lehine 
veya aleyhine kurmadığını, ilahi eksenli bir teşek
kül olduğundan, doğası itibariyle alternatiflikler
de seyretmeyen bir din olduğunu belirtmeliyiz. İs
lâm, geleneksel- modern, bireysel- toplumsal, res- 
mi- sivil gibi ikilemlerde doğrudan bir taraf değil
dir. Ortaya koydu- _________________ _______

Toplumsal, tarihsel, geleneksel bir göreli 
çizgiyi önceleyen ve bunları din, devlet ve 
otorite eksenlerinde, aşırı bulduğu yenilik
lere karşı korumayı amaçlayan bir muhafa
zakârlığın Islâmi olması düşünülemez.

ğu sahih doğrular 
bütünüyle bir kate
goride yer almaz, 
aksine denklemin 
iki kutbunda da bu
lunabilir. Meselâ 
gerçek leştirim in i 
istediği haldcaniyet,
bu ikileme karşı kayıtsızdır. Daha sade bir anla
tımla İslâm’a göre “iyi” olan şey, eski veya yeni 
kalıplarından birisine konamaz; yine hak salt bi
reysel ya da toplumsala indirgenemez.

Bu açıdan diyebiliriz ki İslâm her yeni olana 
karşı çıkmadığı gibi, mevcudu yalnızca sırf tarih
sel olduğu için korumaya kalkışmaz. {Söz konusu 
eski din değil, daha başka açılardan önemi olabi
lir, ve buna din kayıtsız da kalabilir). Kur’an’ın 
anlatımıyla “atalar da yanlış yapabilirler”. Yani 
doğru, referansını tarihsel oluşundan ya da “biz” e 
ait oluşundan almaz, orada durmakta olan genel 
geçer bir hakkaniyete dayanır. Pek tabii ki bir şey
lere tepki de afaki olamaz, bir doğruluk kriterine 
uygun olmak durumundadır. Mevcut gelenek iyi 
bir “sünnet” olmayabilir.

Bu açıdan bakıldığında da toplumsal, tarihsel, 
geleneksel bir göreli çizgiyi önceleyen ve bunları 
din, devlet ve otorite eksenlerinde, aşırı bulduğu 
yeniliklere karşı korumayı amaçlayan bir muhafa
zakarlığın her haliyle İslâmi olması düşünülemez. 
Ne var ki modern dünyada dinlerin, içinde bu
lundukları konumları itibariyle muhafazakar bir 
yapılanma yaşadıkları gibi Müslümanlar da genel

olarak bir muhafazakar durum kazanmışlardır. Ya
ni İslâm’ın tabiatında muhafazakarlık bulunmasa 
bile şartlara bağlı bir ^^muhafazakar Müslüman
lık̂  ̂ tan ve yaklaşık yüz yıldır böyle bir sürecin ya
şanmakta olduğundan söz edilebilir

İki ayrı alanı ifade eden kelimelerin kesiştiril- 
mesiyle oluşturulmuş kavramlaştırmalarda, genel 
dil kuralına göre vurgu, sondaki kelimeyedir. Me
sela “Marksist solculuk” dendiği zaman söz konu
su edilen, solculuktur Ancak bunun Marksizm’e 
bağlı bir solculuk olduğunun altı çizilmiştir. Şüp
hesiz iki kelimenin kesiştirilmesiyle de bir çok 
kavramlaştırma türetilebilir: Muhafazakar İslâm 
ve îslâmi muhafazakarlık (veya bir yorumlama 
ve ideoloj ik yüklemeyle îslâmcı muhafazalcarlık ve 

________________________  muhafazaJiar İslam
cılık) bunlardan iki 
tanesidir. Yukarıda 
işaret ettiğimiz ku
rala uygun olarak 
muhafazakar İs
lam’da vurgu İs
lâm’adır. Burada as- 
lolan İslâm’dır, İs

lamcılıktır ve muhafazakarlık bu işin argümanı 
olarak kullanılmaktadır. Halbuki İslâmcı muhafa
zakarlıkta eksen muhafazakarlıktır ve buna göre 
de İslâm, muhafazakarlığın kendini var kılabile
ceği bir imkandan ibarettir.

İslâm dünyasında olgusal olarak İslâm muha
fazakarlık ilişkisinde ortaya çıkan durum konu
sunda farklı şeyler söylenmiştir. Bunlardan birisi
ne göre ortalıkta bir İslâmcı muhafazakarlık var
dır. Bu da halk katlarına kadar inen muhafazakar 
bir tutumun İslâm’ın yerine konmasıyla elde edil
miş bir eğilimdir ve bunu geliştiren sosyal/politik 
ve konjonktürel bir yığın neden vardır. Bir başka 
değerlendirmeye göre ise yaşanan süreç muhafaza
kar İslâm olarak nitelenebilir ki bu muhafazakar
lığa indirgenmiş bir İslâm anlayışı demektir.

Doğası itibariyle İslâm’ın muhafazakar olma- 
dığı düşünülürse, söz konusu muhafazakarlığı İs
lâm’ın kendinde değil algılanışında aramak gere
kir. Onun için de ideoloj ileştirilmiş bir kavram- 
laştırmayla İslâmcı muhafazakarlık veya muhafa
zakar İslâmcılık, durumu anlatmaya uygun düşer. 
Çünkü ideolojik anlatım dayanağı ne olursa olsun 
fiili bir sosyal gerçekliği ifade eder ve İslâm ile Is-
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lâmcılık arasında bir farklılık ortaya çılcar. Burada 
bizim anlatmaya çalıştığımız da esasen şartlara gö
re bir İslam algılayışıdır ki burada genel olarak 
muhafazakar İslam ifadesini uygun görüyoruz.

Gerçekten muhafazakar Müslümanlığın için
de tepkisellik, kurgusallık ve yeni konumlara 
karşı mevcudu koruma azmi gibi muhafazakarlı
ğın temel esprileri yer almaktadır. Bu çerçevede 
İslâm dünyasında bu eğilim genelde tarihsel, gele
neksel, sağcılık gibi argümanlarla da beslenegel- 
miş, İslam ile doğrudan bağlantısı olmayan açık
lama unsurları, (deyim yerindeyse) en radikal İs- 
lami söylemde bile yer almıştır. Bu bakımdan gü
nümüzde İslâmî anlayışın arındırılabilmesi için 
diğer bazı modem oluşumlar konusunda olduğu 
gibi muhafazakar tavırdan da arınılmış olmalıdır.

Türkiye’de Muhafazakârlık ve İslâm

Türkiye, sağcısı- solcusu, profanı- dindarı, halkı- 
devleti ile genelde muhafazakar bir yapıya sahip
tir. Ancak bu muhafazakarlık kendine özgülükler
de oluşmuş ve sürmekte olan bir muhafazakarlık
tır. Yukarıda da işaret edildiği üzere muhafazakar
lık, kendi vatanı olan Batı dünyasında, felsefi ve 
tarihsel olarak Alman idealist felsefi akımı, ro
mantizm ve özellikle Hegel’de doruk noktasına 
ulaşan ve bir mutlak özün açılımı olarak algılanan 
bir tarih anlayışına dayandığı kabul edilir. Hatta 
politik-ekonomik bir sistem olan liberalizmin bir 
muhafazakarlık düşüncesi üstüne oturduğu be
lirtilir. Ne var ki Türkiye’de ilintisi kurulmaya ça
lışılan pek çok olguda olduğu gibi muhafazakarlık 
da bu argümanlarla açıklanabilir görülmemekte
dir. Hatta daha ilginci çağdaşlaştırmacı rolü üstle
nen otoriter devlet anlayışı muhafazakarlığın ön 
şartlarını hazırladığı gibi sürekliliğini de sağlamış
tır. Türkiye’de din dişiliği simgeleyen Atatürkçü
lük en katı bir muhafazakarlık örneği olarak kar
şımızda durmaktadır. Bununla birlikte o muhafa
zakarlığa karşıdır. Bunun sebebi de Bora’nın be
lirttiği gibi kendini devrimci bilen Kemalizm’in 
muhafazakarlığı devrimciliğin karşısına yerleştirip 
onu da dindarlık saymış olmasındandır. (1998, 
72)

Muhafazakar Türk modernleşme akımına
(yani Kemalizm’e) göre muhafazakarlık dini dü
şüncedir, özel olarak da îslamcıhkür. Halbuki Ba

tının “ilmini-fennini” alarak modern kültürle bir 
diyalog kurma fikri ve çabası Said Halim Paşa’dan 
Mehmet A kife kadar bütün İslamcıların ortak 
çabası olmuştur. Kaldı ki Türkiye’de İslamcılığın 
muhafazakarlığa dönüşmesinde rejimin kurucu 
iradesinin sırf söylemsel konumlandırmasıyla de
ğil, militan laisizmiyle de önemli bir rolü bulun
muştur. Yine Bora’nın ifadesiyle rejimin militan 
laisizmi ile geleneği barıştırma çabası, Müslüman
ları, varolabilmenin yolu olarak muhafazakarlığa 
yöneltmiştir. Nitekim Müslümanlar rejimin atak
lan karşısında dindar değil, muhafazakar kimli
ğini benimseme durumunda kalmışlardır.

Genelde aşırılıklara karşı oluş, rejimin aşırılık
larını da kapsayınca bu kimliğin benimsenmesin
de bir zorluk olmamıştır. Yani İslam’ın kendi do
ğasında varoluşu imkansız hale gelince muhafaza
kar bir Müslümanlık “ehven” gözükmüştür.

Sistemin İslam’ı dışlama tutkusuna rağmen 
Müslümanlar pek çok yerde dolaylı da olsa resmi 
mantığın yanında yer almışlar, manüpilasyonlara 
açık olmuşlardır. Mesela komünizm gibi devletçe 
de aşırı sayılan olgular konusunda Müslümanlar, 
yıllarca yönlendirile gelmişlerdir.

Muhafazakar Müslümanlık, genelde başın
dan beri milliyetçiliğe (daha doğrusu ulusçuluğa) 
kendini yakın saymıştır. Bunun sebebi muhteme
len ulusçuluğu devlet dışı bir sivil oluşum saymış 
olmasındandır. Denebilir ki İslamcılığın muhafa
zakarlığa dönüşmesinde milliyetçiliğin önemli bir 
rolü olmuştur. Bu kanalla İslam’ın doğası ile bağ
daşmayan bir yığın görüş üretilmiştir. Buna göre 
İslam’ı en iyi anlayıp yaşayan- yaşatan Türkler
dir.

Türklere özgü bir Müslümanlık, (veya daha uç 
noktadaki resmi bir söylemle Türk Müslümanli' 
ğı) ulusçuluğun da etkisiyle gelişen ve yer yer halk 
katlarına kadar inen bir muhafazakar restorasyon 
olayıdır. Mesela sıradan Türk hacısının, Arab’ın 
Beyt’ül-Haram’da Kur’an’ı yastık yapıp yatması 
ve vakitle ilgili sünnet namazları mescitte kılma
ması argümanlarından hareketle Türklerin İs
lam’ı anlama yaşama konusundaki üstünlüğü ka
naatini, pekiştirebilmektedir.

Türkiye’de muhafazakarlığın oluşumunda (ta
rihin yanında) İslam’ın önemli bir yeri vardır. 
Burada tarih yeniden kurulurken İslam bir köprü 
görevini yerine getirmektedir ve bu iş olgunun
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restorasyon yönüne İner haliyle uygundur. Yani 
burada tarih  de din  de yeniden kumimaktadır. İl
gi çekicidir ki bu kurgu büyük çapta rejim ve kon- 
joktürle ilgilidir, bizzat İslam’ın kendisiyle değil. 
Mesela “kara çarşaf ve çember sakal” ‘a karşı çıkıl- 
maktadır. Bunlar tarihte varsa bile bugüne taşın- 
mamalıdır. Atılmalarının gereği İslam’a ait veya 
uygun olmayışları değil, rejime ve konjoktüre uy- 
mayışlarıdır.

Yine bu çerçevede mesela özellikle son yüz el
li yıldır, İslâmî değerleri hafife alan Bektaşilik ta
rikatı bir tarih mirasımız olarak saygıya değer bu
lunurken, bir sosyal politik tavır sergilemiş olma
sından dolayı Ticanilik Tarikatı Osmanlı İs
lam’ının üslubunu bozan ve dolayısıyla da mane
vi zevkimizi karartan bir dalalet erbabı (Banarlı, 
1986,96) sayılabilmektedir. Halbuki İslam’ın te
mel esprisine Ticanilik son dönemlerinin Bekta- 
şiliğinden daha uzak değildir. Muhafazakar anla
yıştaki Bektaşîliğin iyiliği Osmanlının manevi 
zevkine uygunluğudur. Bu söz konusu manevi 
zevk İslam değil, yeniden kurulan bir kültürdür ve 
burada İslam bir araçtan  ibarettir.

Şüphesiz burada anlatılmak istenen, tarih, 
milliyet ve gelenek gibi olguların önemsizliği de
ğil, pek çok şeyin tabiatını değiştiren olumsuz bir 
projeksiyon sistemi ve bunun bir kurgulayış biçi
midir. Mesela söz konusu tarih ise bunun bir nes
nelliği olmalıdır. Bu çerçevede İslâm da kendi do
ğası itibariyle anlaşılmalıdır, muhayyel bir kurgu
da değil.

Türkiye’de dini bir içerik de taşıyan muhafaza
karlık yer yer resmi söylemle de paralelleşerek pek 
çok profan olgu altına bir kutsallık payandası sü
regelmiştir. Mesela millet kavramına yüklenen 
anlam bunun tipik örneklerindendir. Esasen İs
lamcı muhafazakarlık başından beri milliyetçi 
içerik taşıyan bir dindarlık gösteregeldi. Bu çizgi 
MSP hareketiyle değiştirilmeye, doğrudan bir dini 
söylem kullanılmaya çalışıldı. Ne var ki 28 Şu- 
bat’ın, İslam’ı milli tehdit saydığı bir ortamda da İs
lamcı söylem kendini yerleşmiş bir muhafazakar
lık geleneğine uygun olarak milli temalarla savu
ndu, buna göre İslam devletin, ordunun alt yapısı 
olarak ele alındı. Böylece de farkında olarak ya da 
olmayarak kendisini meşruiyet dışı sayan bir eylem 
sürecini de dolaylı olarak meşrulaştırm ış oluyor
du.

Sonuç

Türkiye’de muhafazakarlık, Bora’nın da belirttiği 
gibi, bir isim değil bir sıfattır. Yani kendi başına 
yalıtılmış bir olgu, bir beşeri kesiti ifade eden bir 
adlandırma değil, bir durumdur. Pek çok beşeri 
oluşumun nitelenmesinde kullanılan ve mesela 
bir devletçi muhafazakarlık, milliyetçi muhafazakar
lık, kültürcü muhafazakarlık, solcu muhafazakarlık 
ve İslamcı muhafazalmrlıktan söz edilebilmektedir.

Türkiye’de muhafazakarlık, bu söz konusu ni
telenişinin yanında genelde olumlu bir itidal yo
lu olarak anlaşılmaktadır. Mesela “Muhafazaicar 
aile” aşırılıklarından uzak, değerlerimize sahip ai
le olarak anlaşılmaktadır. Ne var ki muhafazakar 
duruş bir olumluluk anlamına gelmez. Hele, söz 
konusu din olduğu zaman dinin yeniden kuruldu
ğu çelişkili bir durum söz konusudur. Sağlıklı bir 
İslam anlayışına ulaşabilmek için muhafazakarlı
ğın belirleyiciliğinin aşılabilmesi gerekir.

Siyasal hayatımızda muhafazakarlık konjonk' 
türel bir şeydir. Önemli bir kısmı statükonun sı- 
nırlayıcılıklarına ve buna bağlı tepkiselliklere da
yanmaktadır. Bu durum bir noktaya kadar normal 
de karşılanabilir. Ancak nihai bir kimlik gibi pe
kişmesine karşı duyarlı olunmalıdır. Çünkü mu
hafazakarlık, diğer sosyal olguların özgünlüğünü 
gölgeleyecek bir modern oluşumdur. m
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H erhangi bir zaman diliminde tutturul
muş olan dil ve söylem, eylemin öznesi
nin varlığı yorumlama biçiminin, varlık 

karşısında nerede konumlandığının, yani kendisi
ni anlamlandırmaya çalıştığı kimliğin nitelikleri
ni sergileyen bir yapı arz etmektedir. Bu yönüyle 
söylemler, bir taraftan ait olunan diğer taraftan 
talip olunan kimlikleri ele veren bir hüviyet taşı
maktadır.

Yüzyıllardır müslümanların gerek yapay ve iç
sel sınırlılıklar, gerek dıştan dayatılan tahditlerle 
(=tehditler) özgün, verimli ve ufuk açıcı söylemler 
geliştiremediklerini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bun
ların, yaşanan modernleşme ve ardından postmo
dern süreçle yakından ilişkisi olduğu muhakkaktır. 
Batı’da kilisenin aşırılıklarına bir başka aşırılık 
olan modernlikle verilen tepki insanı kapalı ve se- 
küler bir sistem içerisine hapsetmiştir. Modern sis
temlerin belirleyiciliğinden kurtulamayan bireyler 
iddia edildiği gibi özgünleşememiş, aksine siste
min genel kabullerine uyabilen rollerle sınırlan
mışlardır. Aydınlanma sonrası evrenselcilik müs- 
lümanlar tarafından, tevhide dayalı bir dinle zaten 
başladığını ileri sürdükleri evrensel tırmanışı bir 
etap ötesine taşıma ve klasik milliyetçilik, cinsi- 
yetçilik iddialarından vazgeçme gibi algılanmışsa 
da ortaya çıkan şey, bunların yeni formatlarından 
başkası olmamıştır. Osmanlı aydınının kurtuluş 
için sarıldığı modernleşme onları ulusçuluğa çıkan 
bir yola savurmuş oldu. Böylelikle Osmanlıcılık, 
Türkçülük ve İslamcılığın -kalkış noktalarında 
nüanslar varsa da- İslami modernleşme ile hiza-

landığı bir serüven yaşandı. Onları benzer kılan 
şey ise zihni bir sekülerizasyondu.

İslam dünyasının Batı karşısında geri kalmış 
olduğunu sorgulama ve tartışamaya mahal bırak
mayan bir veri olarak kabul eden müslümanların, 
tutku ve aşk alakasıyla bağlandıkları Batı seviye
sine, dolayısıyla muasır medeniyet düzeyine çıka
bilmeleri için modern bir form, geleneksel bir içe
rik yahut ikisinde de modernleşme gereği öngö
rülmüştü. Müslüman zihninin yaşadığı kırılmalar, 
dünyalarını da çelişki ve bölünmelerle doldur
muştur. Bu süreç, müslüman dünya görüşünü bu 
dünyayla sınırlayan, onu ahireti unutup bugüne 
ve buraya kilitleyen bir süreçtir. Önceleri maruz 
kalınan modem durum karşısında, Kur’an ve 
Sünnet’e dönmek, değerlere sadık kalmak gibi 
masum bir kılıfta sunuma konan çözüm teklifleri 
izi sürüldüğünde İslam’a ait kavramların araçsal- 
laşmasına, dini referansların anlamlarında yapı
lan kaydırmalara varmaktadır. Müslüman kimlik
le modern hedeflerin çatışması sebebiyle bu yola 
başvurmak kaçınılmazdı.

Giderek modem dünyaya eklemlenen müslü- 
manlar neredeyse bütün tecrübe ve bilincini yitir
me noktasına gelmiştir. Transfer ettiği yeni bilin
ci ona, yeni bir hakikat, insan, toplum (cemaat 
değil) ve ahlak tasavvuru dayatmaktadır. Batı, 
ulaştıklarına bilgi (Promete eliyle çalıntı bir bilgi) 
sayesinde nail olmuştur. Bilgi üretmek ise zah
metli bir uğraştır. Bu zahmet ithal kolaylığıyla 
(=tuzak) aşılabilirdi. Bir anlamda başka bir yol da 
söz konusu değildi. Zira edinilmek istenen bilgi
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seklilerdi ve İslam’la bağlantıları noktasında 
olumsuzlanıyordu. Bu zahmetsiz ithalata islami 
bir poz iliştirme gereği kah İslam demokrasisi, İs- 
lam sosyalizmi, İslam milliyetçiliği kah İslam hü
manizmi gibi zoraki sentezleri de beraberinde ge- 
tirdi.

Evrensel yasaları hedefleyen, aynı zamanda 
modernliği mümkün ve mutlak tek hedef olarak 
gören/gösteren telakki, müslümanların düşünce 
dünyasını derinden etkilemiştir. Problem oryan- 
tasyon problemidir ve bu arayış safdillik ve dona- 
nımsızlık, daha doğrusu ilkelerden yoksunluk se- 
bebiyle müslümanları çoğu defa yanlış pusula ki' 
lavuzluğunda tehlikeli limanlara götürmüştür. 
Amaç İslam’ı hayata hakim kılmak olmayınca 
bizzat İslam’ın içinden çıkmamış, çıkması da söz 
konusu olmayan problemlere -üçüncü ihtimali 
sinsice bertaraf eden- iki çeldiricili alternatifler 
sunuluyor, ne zaman bu yol İzlense müslüman 
ölümlerden ölüm beğenmeye mahkum ediliyordu. 
Bu tıpkı piyangodan yüklü bir para çıksa bunun 
nasıl harcanmasının caiz olacağı sorusuna verile
cek fetvaya benzemektedir. Müslümanın piyango 
ile işinin olamayacağı verilebilecek tek cevapken, 
bu etabı atlayıp harcama kısmına takılıp kalmak 
işin özünü gözden kaçırmaktır.

Sağ ve sol da müslümanlara aynı formatta su
nulmuştur. Solun dinden azade bir değişimi öngö
ren yapısı müslümanları uzunca bir süre, zihin söz

lüklerinde “dine düşman olmayan” şeklinde çe
virdikleri sağda bulunmaya götürdü. Sırf sazan bir 
tavırla sağdaki oltaya atlayan müslümanlar kapi
talizmin avı olmuştur. Artık müslümanlar Mark- 
sistlerin karşısında Kant, Bergson, Weber vb. dü
şünürleri konuşturuyor, hatta işi onların eserleri
ni birer kelam ve tefsir kitabı gibi savunma nok
tasına vardırıyorlardı.

Dini üstyapı olarak gören maddeciler, iş İs
lam’a gelince çifte standart {=standartsızlık) ile 
geri kalmışlığın altyapısını İslam olarak göster
mişlerdir. İslam dünyasının tecavüze müsait, fakir 
ve zayıf toplumları mevcut durumlarının sorum
lusunu aradıkları hemen her zaman bizatihi İs
lam’ı tarifleyen eşgalle karşılaşmıştır. Suçlu arayı- 
şındakiler eşgali verenlerin itimat edilip edilme
yeceğine aldırmadan mevcut değerlerini belirle
yen İslam’a apaçık cephe almayı göze alamamışsa, 
ıslahından sonra yaşamasına müsaade edilebile
cek kültürel bir unsura indirgemeye soyunmuştur. 
Positivist, materyalist sistemin bizdeki taşeronları 
İslam’ı kolayca bir cami avlusuna bırakmayı bece- 
rememiş ve İslam kendine has psikodinamiği ve 
özgün yapısı dolayısıyla ne yapsalar gündemin ta
mamen dışına itilememiştir. Fakat bu defa onu 
hiç bir talebi, itirazı olmayan yalnız farklı bir ak
sesuar gibi gösterme gayretine giriştiler. Bu suret
le bugün de farklı ton ve renklerde devam edege- 
len sevabına {!) ıslah ve ehlileştirme operasyon-
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lan başlatılmış oldu. Ne var ki, eşgali veren jako- 
ben sistem itimada şayan değildir, İslam ustalıklı 
bir biçimde günah keçisi ilan edilmiştir.

Islamizasyon, reformasyon vs ya tutarsa kabi
linden her deneyim müslümanların enerjilerini 
ve yüzyıllarını heba etmeleriyle sonuçlanmıştır. 
En tehlikeli ve onları en uzun süre meşgul eden 
deneyimleri ise kapitalizm olmuştur. Esas niteliği 
“sonradan görme” ve “köksüzlük” olan İslami bur
juvanın bu tercihten rahatsız olduğu söylenemez. 
Max Weber burjuvayı pür iten, dindar ve çalışkan 
bir pietist olarak görmektedir. .İslami burjuvanın 
işi, geleneğin ve çalışmanın İslam’a atıfla olum- 
lanmasından dolayı zor olmamıştır. Kapitalist dö
nüşüm İslam’a refere ettiği donelerle destek arayı
şına koyulmuş, manipülatif referanslar bulmakta 
da gecikmemiştir; “Müslüman her şeyin en iyisine 
layıktır”, “Allah nimetlerini kulunun üstünde 
görmek ister” gibi söylemler dillendirilmektedir. 
Ki burada iyi şeylerden maksat; maddi kazanım
lar, nimetten maksat ise; yine kılık-kıyafet, ev- 
bark gibi somut şeylerdir. Akıl, iman, iyi ahlak, 
hayırlı evlat ve hayra sarfedilen helal kazanç ni
met olarak akla getirilmez. Adeta parası olanın 
yanında yer alan, güzelle zengine rağbet eden bir 
Allah tasarlanmıştır. Sanki en iyi müslüman en 
müreffeh olan müslümandır. 999 lokma ve bir o 
kadar hırka farkıyla geldiği noktada müslüman ta
nınamaz bir kılığa bürünmüştür. Sonu hedonizme

çıkan duraksız, bitmek bilmeyen emeller yolculu
ğunda hayırlı binitler, en pahalı araçlarla geniş 
evler, saray yavrularıyla özdeşleşmiş oldu.

Ölmeden önce ölmenin esprisi, ölmeyecekmiş 
gibi dünya için çalışma saikiyle siliniyor, müslü- 
manlar yüce bir ideal (!) (irşad ve tebliğ) için 
konfor ve şıklığı İslam’ın şartlarındanmış gibi gö
rüyordu. Haramın azabı, helalin hesabını bellekte 
saklı tutan hassasiyet, malları istiflemekten sakın
mayı, tasadduk ve karz-ı hasen gibi İslami pratik
leri motive eden bir işlev barındırmaktaydı. Kuş- 
tüyü yataklar içinde Allah’ı aramak damda deve 
arama metaforuyla ironikleştirilmekteydi. Bu an
layışa göre, izzet ve şeref için İslam yeter sebeptir, 
iyi bir kul olabilmek,- maddi imkanlar zenginliği
ne değil, kalp zenginliğine, kuvvetli bir imana ve 
salih amellere bağlıdır. Görünen o ki, insanlığın 
vicdanı olma potansiyeline sahip tek insan mode
li olan müslümanlar vicdanlarını askıya almış du
rumdadır. Batı’nın sahip olduklarına talip olmak; 
hiçbir fırsatı kazaya bırakmak istemeyen, ahiret- 
teki veresiyeye dünyadaki peşini yeğleyen, fayda
cı bir tüccar tipi ortaya çıkarmıştır. Allah’ın mer
hametini mahlukata merhamet etmeye bağlayan 
anlayış yerine merhametten maraz doğacağı ika
me edilmiştir. Evvelce iyi bir müslüman olmak 
için faydalı araçlar olarak görülen ekonomi, siya
set vb maddi imkanlar bugünün olmazsa olmazla
rıdır artık.
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Bu arada arzulanan içi boşaltılmış, hangi kaba 
tıkılsa onun şeklini alabilecek likidite bir İslam 
anlayışının oluşumunda müsteşriklerin gayretleri 
de İslam’ın aleyhine semeresini vermiştir. Müslü' 
manlar hakim paradigma tarafından tanımlanır, 
mimlenir, müdahale ve tecavüze uğrarken tanım' 
lamayı yapanlar kendilerine geniş bir şantaj alanı 
açıyor, sözüm ona İslam’dan gelmesi muhtemel 
her tehlike, elverişli, kurnazca ve risksiz bir yön
temle açılan bu alan sayesinde kable’l-vuku berta
raf edilmiş oluyordu. İslam ısrarla şiddet ve terör
le sinonim olarak anılıyor, müslümanlar böyle ol
madıklarına ikna için kendilerini özürler beyan 
etmeye mecbur hissediyordu. Bu müslümanlar 
aleyhine hem dil, hem de eylemlerinde tutulmuş 
olmaya varan bir teslimiyetçiliği beslerken öte 
yandan Batı, zulmün ve şiddetin en orijinal yön
temlerini uygulamaya koyuyordu.

İslamcıların tutarlı bir söylem oluşturamama- 
sında bir diğer açmazları; malumatfuruşluğu ente
lektüellik zannetmeleridir. Allah’a yakınlaşmak 
amacıyla alakadar olunan ilmin yerini, insan-in
san, insan-eşya ve insan-Allah münasebeti bağ
lamında güç ve iktidar alakasıyla arzulanan bili
min alması, insanı tüm bu münasebetlerinde ça
tışmaya sevketmiştir. Halbuki ilim, nimet ve 
emanettir, Allah rızasına matuf kullanılmadığı 
taktirde vebal ve külfeti olan bir boyut da içer
mektedir.

Vasıtalarını, öngördüklerini, kalkış noktaları
nı gözönünde bulundurmadan bu kompleksli bil
gi istifleme işlemi esnasında İslam’ın ruhuna uy
gun düşen yahut aykırı olan, ihtiyaç olan veya ol
mayan herşey karmakarışık olmuştur. İslam, öz
gün kurum ve kurallarıyla eksiksiz ve fazlasız, ma
nalı ve tutarlı bir dizge oluştururken yeni'oluşan 
bilgi ve kavram kargaşası sonucu mevcut kurum 
ve kurallar İslamileştirilmeye çalışılmıştır.

İbadetleri itikat bağlamından koparıp yabancı 
bir perspektifle, onlara faydaları dolayanıyla yer 
açma ve İslam’a “bilimin gösterdiği gerçek” şeklin
de onay arama çabaları da entel (entelektüel değil) 
bir kaygıyı barındırmaktadır. Muhtevasız kalan 
ibadet ibadet olmaktan çıkarken din de rasyonel
leştirilmiş olmaktadır. Bu, aklın hükümranlığını 
teslim ve teyit eden bir credo gibidir. Müslüman 
kimliği sayesinde sahip olduğu mücadele ve muha

lefet özgünlüğünü (modernizm karşısında) feda et
tiğini göremeyen müslümanlar, modernleşmenin 
nesnelerine dönüşmekte, bu dünya içinde kendine 
yer bulmaya çalışmaktadır. Evrensel değerler ola
rak savunulan özgürlük, eşitlik gibi kavramlar da 
amacı ıskalayan boyutlara taşınmaktadır.

Modernizmin tevhide sırt çeviren bu tekilcili- 
ğinin ppstmodernlikle aşılacağını sanmak suretiy
le müslümanlar, İslam’ın yeni bir tuzağa yem ola
rak konmasına rıza göstermiş oldular. Bu yeni (!) 
serüven çoğulculuğa çıkış veren bir yol değil, çok 
sayıdaki hakikati varsayan yapısıyla, yine tevhid- 
den yoksun bir “çokluklar çıkmazı”dır. Asr-ı hazı
rın müslümanı öznel, anlık ve yerel olanı öncele- 
yen bu deformatif postmodern yaklaşımın sürük
lediği noktada, renklilik ve çoğulculuk adına bü
tün rezervlerini terk etmiş ve kendisini bu defa da 
basit bir yerelliğe mahkum etmiştir.Böylece bir 
zaman İslam’ın yükselişi türkülerin yükselişine 
endekslenmiştir.

Daha önce sağda yer alan müslümanlar son 
dönemlerde, sağın, denenmemiş olanı deneme 
cesaretinden yoksun, püriten, dolayısıyla yenilik 
düşmanı olarak olumsuzlanmasından sonra İslami 
sol gibi yine kendi ağızlarından yabancı bir başka 
avaz çıkarmaya başlamıştır. İslami talepler eleştiri 
ve cephe alınmaya maruz kalma endişesiyle İs
lamcılar tarafından çoğu kez anonim bir dil ve 
kimlikle dillendirilmektedir. Hem resmi, hem 
edebi kamu, hem de geleneksel anlayış bu talep
lerin ifade edilmesi yolunda engellerle doludur. 
Bedeller nispetinde çekinceli duruş, İslamcı kesi
min para, statü ve iktidarla tanışmasından sonra 
daha sorunlu bir hal almıştır. Müslümanların ma
ruz kaldığı kısıtlamalara, özgürlük, demokratlık 
vb. değerler adına dışarıdan gelen destekler İs
lamcılarda cılız bir motivasyon oluşturuyor, ancak 
durması istenen sınır yine aynı kesimin insafına 
terkediliyordu.

İslamcı kadınlar düşünüldüğünde dumm çok 
farklılık arz etmemektedir. Mesela tesettüre ser
bestlik isteyen İslamcı kadınlar bu talebi ilahi 
bağlamında değil kadın haklarına sığınmak sure
tiyle dile getirmektedir.. Dindar kimliğiyle nerede 
olmasının caizliğinin tartışma konusu yapıldığı 
bir sürecin ardından her yerde vârolabilecekleri 
(görünür) bir özgürlük arayışına girmeleri, özgün
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projelerinin olmayışını gözden kaçırmak için ka' 
dınlık bilincini sahiplenmeleriyle sonuçlandı. Ne 
var ki bu yeni bilinç Islami bilincin önüne geç
miştir. İslam adına sadece tesettür üzerine yoğun- 
laşan kadınlar bir dönüşüm yaşıyor, “zaruretler
mahzurları ortadan kaldırır” demek suretiyle tek 
taleplerini muğlak zaruretlerle feda ediyorlardı. 
Kılıf meydanları terketmemek ve hizmet aşkıyla 
(!) cenneti' feda etmek gibi sözde idealler oluyor
du. Sanki Allah’ın dininin fakülte diplomalarına, 
yahut resmi görevlerde çalışan hanımlara ihtiyacı 
vardı.

Gücünü, özündeki değerlere ve varoluş sebebi
ne değil, garantilenmiş bir konfora ve istikbale 
endekslediği sürece İslam düşüncesi cılız ve mara- 
zi bir anatomiye mahkumdur. Kendisini ifade et
mek için kurumsal İ3İr güvenceye muhtaç olduğu
nu hisset( tir) tikçe yalpalamalardan, dün yalanla
dığına bugün methiyeler dizmekten kurtulması 
mümkün değildir. Hangi kuram veya dünya görü
şü olursa olsun onun test edilebileceği mihenk İs- 
lamdır. İnsanlığın geliştirdiği her yenilik veya de
ğere “İslam’da alası var” mantığıyla yaklaşmak o 
değerlerin zaafları ortaya çıktığında ya da tümden 
terkedildiğinde nereye oturtulacaktır? Emotif ve
ya apolojist, yahut salt ideolojik söylemler İslamı 
ifade etme gücüne sahip değildir. İslamcılar ara
sında ayrışma ve kamplaşmalara neden olan, bir 
zaman moda olması yüzünden demode olması mu
kadder söylemlere sayısız örnekler bulmak müm
kündür.

Müslüman bundan önceki birkaç asra olduğu 
gibi bu çağa da kendisi kalarak seslenmemiştir ve 
aksi seda bulması da mümkün değildir. Eğer ve
rimli bir açılım sağlamak isteniyorsa verili olanın 
sorgulanması zarureti vardır. İslamcılar yıldızı par
layan her dünya görüşüne kendisini yansıtan bir 
ayna gibi sarılmaktan vazgeçmek zorundadır. Her 
dünya görüşü için saklı tutması gereken soruları 
vardır: Doğru inşa edilmiş midir? Niçin arzuluyo
ruz? Ve onunla nereye varmayı umuyoruz? Heye
canı körükleyen emotif ve meta-anlatılardan vaz
geçip güvenli ve reel olanlarına, ayağı yere basan 
hedeflere yönelmeleri gerekmektedir. Bu, çıtayı 
alçaltmak, idealleri terketmek anlamına gelmez. 
İnsanların ihtiyaçları iri sözlerle çarpılıp şaklan
mak değil, “lehinde ve aleyhinde olanları öğren

mek” ve onları hayata geçirmektir. Aynı zamanda 
geçmişe öykünmek sorunlarımızı çözmeyecek yal
nız bizi biraz daha romantikleştirecektir.

Şurası unutulmamalıdır ki, Cahiliye yaşanıp 
bitmiş ve İslam’la sonlanmış bir dönemin değil, 
İslami olmayan her düşünce, kavrayış ve uygula
manın adıdır. Artık müslümanlar kendilerini,( 
kendisini ötekileştirenlerin huzurunda) büyükle
rinin karşısında şirinlik ve marifet göstermeye 
zorlanan çocuklar gibi görmekten kurtulmak zo
rundadır. İslam’ın hangi kesim veya kimselere 
sivri gelen yanı varsa o tarafına törpü atmaktan 
vazgeçip Allah’ın emirlerine sırf öyle oldukları 
için iman ve itaat etmelidirler. Bugün azımsana- 
maz bir kısım müslümanlar doğrunun İslami tan- 
dans kullanmadan, bir başka deyişle çaktırmadan 
söylenmesini öğütlemektedir. Risk almadan ni
mete (özgürlük) kavuşmanın tek yolu bu şekilde 
gösterilmektedir. Rezervlerimizi saklı tutmak, 
oyunun dışında kalmak oynanmakta olan oyunu 
bozacaktır. Bizden olmayanların zoru bizimledir 
ve zor oyunu bozar.

Akıldan çıkarılmaması gereken bir diğer nok
ta da; İslam’ın Batılı, ruhçu ve metafizikçilerin 
ifadelerinde yansımasını bulacak kadar kapsamı 
dar bir öğreti ve yalnızca kültür, sanat ve edebiya
tın alanı da değildir. Müslümanlar kendi idealle
rini özgün kaynaklarından bulmak, hakikatin bil
gisine sahip olmayı değil bizatihi kendine kavuş
mayı hedef edinmek zorundadır. Vasat bir insan 
olması gereken müslümanın, kendisini İslamla bir 
başka sistemin alelacele sentezini yapmaktan alı
koyacak vasat bir dile de ihtiyacının olduğu mu
hakkaktır.

Gelinen nokta gelinmesi mümkün tek nokta 
değildir. Kul olarak teslim olan kimliğiyle müslü- 
manın tarihe yeniden özne olarak katılması im
kanlarını görmesi şartıyla mümkündür. Hakim 
perspektifin çerçevesi dışına itmek istediği İslam, 
bizim için her ne varsa kendine göre şekillenmesi 
gereken gerçek bir çerçeve sunmaktadır. Müslü- 
manca duruş, bu çerçeveden her şeyi değerlendir
meyi gerektiren bir duruştur. İşte bu duruş ve ken
di psikodinamiğinden hareketle açılım sağlayabi
leceği imkanları keşfetmek ve onları seferber et
mek müslümanlar önünde tek çıkış gibi görül
mektedir. ■
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BİR ÖNCÜ, BİR ÖLÇÜ:

ŞULE YÜKSEL ŞENLER

ABDULLAH YILDIZ

V akit gazetesinin kabına sığmayan yazarı 
sevgili Hüseyin Öztürk'ün seri bayram zi
yaretleri meşhurdur. Geçen yıl hânemizi 

mâ-aile muhterem Saniye Oztürk Hanımefendi ile 
birlikte şereflendirdikten sonra, "hadi Şûle Ablaya 
gidiyoruz" demez mi! Bende ayrı bir heyecan, ha- 
nımda ayrı bir heyecan; hemen hazırlanıyor ve 
Çamlık yolunu tutuyoruz. Şûle Ablamızla ilk kez 
rû-be-rû görüşmenin heyecanı bu.

I960'İl yıllardan itibaren yazılarını, romanları
nı, kitaplarını okuyarak etkilendiğimiz birkaç isim
den biri Şule Yüksel Şenler. O yıllarda yeni yeni 
filizlenen Islami oluşuma etkili yazıları ve seri kon
feransları ile büyük bir ivme kazandıran, Müslü
man kadına başörtüsünü sevdirerek onurla ve öz
güvenle taşımasını sağlayan, onu 'tevhid mücade- 
lesi'nin simgesi haline getiren, ”Şûle'ba§" modası
nın efsane mucidi, Huzur Sokağı yazan... Şûle A b
lamız.

Sıhhi sorunlarına ve ilerleyen yaşma rağmen 
büyük bir âlicenaplık ve hanımefendilik göstere
rek misafirleri ile tek tek ilgileniyor, hallerini ha
tırlarını soruyor, muhataplarına adeta kibarlık ve 
zarafet dersi veriyor. Bir İslâmî şahsiyet abidesi ola
rak çevresine inanç, heyecan ve umut aşılamayı 
sürdürüyor.

Geçen yıl, Ü mran  için kendisiyle bir röportaj 
yapma talebimi hüsnü kabulle karşılayan Şule Ab
la komşu olarak sitemizi teşrif etmiş bulunuyor ve 
nihayet geçen hafta görüşmek nasip oluyor. Kızım
la birlikte Şûle Ablanın misafiriyiz. Arka sayfalar
da gördüğünüz fotoğraf Şevde Yıldız'm amatör çe
kimi.

Nereden Nereye

Şûle Ablaya Mersin doğumlu olmasının hikmetini 
sorarak başlıyorum, bir Adanalı olarak yakınlık 
kurmaya çalışıyor ve 'Mersinli misiniz?' diyorum. 
Hayır, aslen Kıbrıs kökenli imişler; soyları Pey
gamberimizin halasının kızı Hala Sultan'a nispet 
edilirmiş; öbür taraftan da Konya'dan Kutupzâde- 
ler'le bir soy ilişkileri varmış, ama pek tahkik etme 
fırsatı bulamamış. Merhum babasının Kıbrıs'tan 
Adana'ya geçip bir süre çalışmış olmasından hare
ketle kendileriyle 'hemşehrilik' bağı kuruyorum. 
Babası annesi ile evlendikten sonra Mersin'e yer
leşmişler.

Sonra kısa hayat hikayesini öğrenmek istiyo
rum: Hayatını ve hatıralarını yazmayı düşündüğü
nü, ama bir türlü fırsat bulamadığını, şimdi ise sağ
lığının elvermediğini söylüyor hayıflanarak... 
"Böylece bir ucundan başlamış olalım, efendim; 
gerisini inşaallah sonra tamamlarız" diyerek destek 
olma sözü veriyorum. Çocukluk yıllarından itiba
ren başlıyor anlatmaya: Mersin'den İstanbul'a taşı
nıp Fatih semtine yerleşmeleri, ilk ve orta öğreti
mini orada tamamlayışı, oldukça başarılı ve aktif 
öğrencilik hayatına rağmen çeşitli nedenlerle yük
sek tahsile devam edemeyişi, eğitimini yarım bı
rakmasına rağmen o bitmek tükenmek bilmez öğ
renme merakı; doyumsuz kitap okuma arzusu ile 
kendini yetiştirmesi...

Şule Yüksel hanım, hayatının ilk yıllarını anla
tırken aile yaşantılarına getiriyor sözü; kendi tabi
riyle *‘gaflet ehW* olarak yaşadıkları yıllara: “Mo
dern bir aile yapımız vardı” diyor: “Eğlencelere, ba-
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lolara, gazinolara giderdik. Kılık kıyafetlerimiz de, 
o dönem neyi gerektiriyorsa öyleydi. Bu tür yerle
re ailecek gitsek de, kendi içinde mazbut bir yaşan
tımız olsa da gaflet içinde idik; Allah affetsin...” 

___ Ve en önemli konuya; Şûle Ablanın hayatın
daki dönüm noktasına geliyoruz. Ağabeyi Üzeyir 
Bey'in önce Pertevniyal Lisesi, sonra da Kabataş 
Lisesi'nde okurken hayatında başlayan Islâmi deği
şimin aileyi, kardeşlerini ve be-tahsis kendilerini 
nasıl etkilediğini ayrıntılarıyla, adeta yeniden ya
şayarak anlatmaya başlıyor:

"Ağabeyimle aramızda ayrı bir yakınlık ve sa
mimiyetin yanında tatlı bir rekabet de vardı; şaka
laşır, onu kızdırmak için yaramazlıklar yapardım... 
Bir gün ağabeyimin odasının kapısını yarı açık gör
düm: A a, baktım ağabeyim temiz bir çarşaf sermiş 
yere -maalesef o zaman evimizde seccade bile yok- 
; yatıyor, kalkıyor;, anladım ki namaz kılıyor. Du
varlarındaki posterlerin tamamını indirmiş, yerine 
Kâbe resmi, âyetler filan asmış. Biraz da muzırlık 
olsun diye, hemen annemin, babamın yanına koş
tum; pencere kenarında çay içiyorlardı: -Anne, ba
ba, ağabeyime bir şeyler olmuş; yatıyor, kalkıyor, ga
liba namaz kılıyor! Önce ciddiye almadılar: -Kızım, 
ağabeyin sana şaka yapmıştır, dediler. -Hayır, de
dim; iş ciddi! Geldiler, ağabeyim secdede, hiç etki
lenmeden namazına devam ediyor; nihayet bitirdi: 
Annem başladı feryad ü figan etmeye: -Ah evladım, 
ne oldu sana böyle! Ne yapıyorsun! Yavrucuğum, ak
lını mı kaçırdın sen! Babam biraz daha soğukkanlı: - 
Evladım nedir bu halin? Geçici bir duygu mu? Yoksa 
başlia bir şey mi var? Ağabeyim: -Babacığım, namaz 
geçici olur mu? Günde beş vakit kılınır... Hasılı kızıl
ca kıyamet koptu bizim evde; bir tartışmadır başla
dı: Ağabeyim, anneme yalvarıyor: -Anneciğim, bak 
örtünsen ne güzel olacak, yüzün nurlanacak! An
nem, babam kendisini pek dikkate almıyorlar. Bizi 
etkilemeye çalışıyor, tabi biz başka havalardayız; 
ben bazan alay ediyorum onunla, mücadele ediyo
rum... Tâ ki ağabeyim evden kaçıncaya kadar mü
cadele böyle devam etti..."

Anne ve babasının sonradan "hidayete erdikle
rini" hemen hatırlatıyor. Babasının sık sık Kur'ân 
okuduğunu, eskiden mûsikî dersleri aldığı için, o 
eğitimli sesiyle çok güzel Kur'ân tilavet ettiğini 
anımsıyor. Bu arada babasının ud çaldığını; çocuk
larına da musikî dersleri aldırdığını öğreniyoruz. 
Kendileri Nevzat Balkır Hoca'dan kanun dersi, 
kız kardeşi (DanimarkalI Çelin filminin senaryo

yazarı) Gonca hanım da Ulvi Ergüner Hoca'dan 
ney dersi almışlar. “Çok güzel kanun çalardım ben” 
diyor ve hayatmdaki Islâmi değişimden yıllar son
rasına ait bir hatırasını naklediyor bize:

"Hayatımda yeni_bir sayfa açmışım... Evlenip 
Ankara'ya yerleşmişim. Yazıyorum, çiziyorum, 
konferanslar veriyorum; fazlasıyla dolu dolu bir ha
yatım var. Uzun bir aradan sonra İstanbul'a an
nemlere geldim. Babam dedi ki; -Kızım, çok güzel 
kanun çalardın. Bak, kanun orada tozlandı. Alıp to
zunu silsen, akordunu yapsan; birşeyler çalsan da din
lesek. Çok güzel bir kanundu; gül ağacından yapıl
ma, nâdîde bir âlet! Aldım, tozunu sildim, akordu
nu yaptım. Annem, babam geçip oturdular karşı
ma; birşeyler çalmamı bekliyorlar. Oturdum, dizi
mi hafifçe kaldırıp kanunu bütün gücümle dizime 
çaldım! Kanun paramparça! Annem, babam şaşır
dılar, şoke oldular. Babam: -Kızım ne yaptın sen! 
dedi. -Babacığım size itaat ettim, dedim. Siz 'çal' de
diniz, ben de çaldım. Babacığım ben artık bu kanunu 
değil, Allah'ın kanunlannı çalıp söylemek istiyorum!.. 
Sonra birbirimize sarılarak başladık ağlamaya..."

Sonra tekrar filmi geriye sarıyoruz: Ağabeyinin 
evden kaçış anına dönüyoruz. O anı bütün ayrıntı
larıyla anımsadığını söylüyor. Evden kendisini 
bahçeye atıp hızla uzaklaşırken haykırdığı "Allah 
size hidayet versiiinnîH  ” sözünü hiç unutamadı
ğını, bu ifadenin hâlâ kulaklarında çınladığını göz
leri nemlenerek anlatıyor: "O gece, diyor; misafirle
rimiz vardı evde. İçki sofrası kurulmuştu. Tabi biz de 
hizmet ediyorduk. Ağabeyim, bu manzaraya arak da
yanamadı. Bastı feryadı: "  Siz hiç ıslah olm ayacak  
mısınız? A llah size hidayet versin! ” diye. Sonra 
kaçtı gitti. Bu gidiş, annemi babamı da, bizi de, beni de 
çok etkiledi..."

Yazılar, Konferanslar, Mücadeleler...

Şûle ve Gonca Şenler kardeşler, ‘60’lı yılların ba
şında, bilgileri, görgüleri, atılganlıkları ile çevrele
rinin dikkatini çekmişler, Adalet Partisi Gençlik 
Kollarında faaliyet göstermişler ve işte tam bu sıra
larda haftalık Kadın Gazetesinin sahibesi İffet H. 
Orus, kendilerine köşe yazısı yazmayı önermiş. Şû- 
le Hanım **Duyuşlar*\ Gonca Hanım ise *‘Qörüş- 
ler *̂ ismini verdikleri köşelerinde haftalık yazıları
nı yazmaya başlamışlar. Şûle Abla, artık bundan 
sonraki bütün yazılarında “Duyuşlar” üst başlığını 
kullandığını hatırlatıyor. Sonra İffet Hanım’la ara-
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lannda başgösteren doku uyuş- 
mazlığını ve gazeteden ayrılış 
hikâyesini anlatıyor:

“Gazete materyalist görüşü 
savunuyordu; ben ise ağabeyi
min de etkisiyle yeni bir arayı- 
şa girmiştim. Kıyafetim hâlâ 
moderndi, ama görüşlerim de
ğişmeye başlamıştı. Risâle-i 
Nur toplantılarından Nihal 
Atsız, Necip Fazıl Kısakürek 
konferanslarına kadar hepsini 
takip ediyordum. Tabi, elime 
kalemi alınca da hep millî, ma
nevî konuları yazıyordum. Ga
zetenin yazı işleri müdürüyle ve 
İffet Hanımla başladık müca
deleye. Bana bir gün dedi ki:
‘Sen modem bir kızsın; bırak bu 
tür konulan! Meselâ aşktan filan bahseden yazılar 
yaz...’ Bende ‘Olur’ dedim; ‘haftayaaşk’ı yazayım.’ 
Haftaya **A§k NedirV* başlıklı yazımı verdiğimde 
çok sevindiler; ama yazıyı okudukça renkten renge 
girmeye başladılar: Tabi ben Allah aşkını. Pey
gamber aşkını, vatan aşkını anlatıyorum... Hasılı, 
sonunda ayrılmak zorunda kaldık...”

Bu dönem Şule Yüksel Şenler’in, İslâm’da ka
dın ve tesettür konularını araştırıp incelemeye ve 
düşünmeye başladığı dönemlerdir. Tesettür âyet
lerinden hadislere, o zaman bu konuda yazılmış 
bulunan sınırlı sayıdaki kitaba kadar hepsini didik 
didik araştırır, okur, düşünür ve çok kesin bir ka
rar verir: “Ortünmeliydim; hatta tepeden tırnağa 
örtünmeli, kapanmalı, gizlenmeli, saklanmalıy
dım. Cilbâb kelimesi çarşaf, hatta peçe anlamına 
geliyorsa öyle yapmalıydım. Önceki halimden 
utandığım için böylesine çok keskin bir tutum 
içindeydim. Ama düşündükçe sadece kendimi 
kurtarmak değil, bütün Müslüman kadın ve kızla
rın ezilip büzülmeden, başları dik olarak, aşağılık 
kompleksine kapılmadan, onurla, özgüvenle giye
bilecekleri şık, zarif bir kıyafet ve örtü modeli ge
liştirmemiz gerektiğine inandım. Ve öyle de yap
tım. Çünkü çoğu genç kız, örtündüğü taktirde ‘ba
baanne gibi, haminne gibi’ muamele görmekten 
çekiniyordu. Bu yüzden benim kıyafetim ve daha 
sonraları Seher Vakti’nde filan çizip boyadığım 
modeller yaygınlaştı. *Şûle'ba§* modası da böyle

u...”

Şûle Abla, o aralar öğrendiklerini ve yaşadıkla
rını bütün kadınlara, kızlara, herkese anlatmak 
için müthiş bir istek duyduğunu, Allah’a büyük bir 
ihlas ve samimiyetle dua ettiğini anımsıyor: “Yâ 
Rabbi! Senin dâvana hizmet etmek, sesimi herkese du
yurmak istiyorum. Ama ben âcizim. Bana öyle bir güç 
ver ki, ömrümü Sana hizmetle geçireyim.” Sonrasını 
şöyle anlatıyor:

“Allah’a öyle samimi yalvarmıştım ki, duâm 
gerçekleşti. Birkaç gün sonra Mehmet Şevket Eygi 
Bey, bana haftalık Yeni İstiklâl gazetesinde yazı 
yazmayı teklif etti. Sevinçle kabul ettim. Ve ilkya
zımı gönderdim. Başlığı '‘İslâm K adınına Hi' 
tâb”dı. Gazete çıktığında bir de ne göreyim: Şev
ket Bey yazımı ilk sayfadan vermiş; yanına da bir 
resim koymuş: Koltuklarında kitaplarıyla üniversi
teye giden üç Pakistanlı kız; ikisi çarşaflı ve peçeli, 
birinin yüzü açık... Tabi kıyamet koptu. Türk Ka
dınlar Birliği hemen Savcılığa şikayette bulunmuş. 
Böylece ilk yazımdan dolayı hakkımda dava açıldı 
oldu ve ben Ağır Ceza’da yargılandım...”

Şûle Abla, dâva sürecinde verdiği mücadeleyi, 
Türk Kadınlar Birliği’ne ve aleyhinde yazılar ya- 
zan(îlhan Selçuk, İlhami Soysal, Falih Rıfkı Atay, 
Metin Toker, Çetin Altan)lara verdiği cevapları, 
mahkemedeki son derece cesurâne savunma ko
nuşmasını büyük bir heyecanla anlatıyor. İkinci 
celsede beraat edişini hayretle karşıladığını söyle
meden de edemiyor! Bundan sonra da aleyhine 
çok sayıda dava açıldığını öğreniyoruz.
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illüstrasyon: Tekin Öîliirlı

Beraat kararı M. ŞeV' 
ket Eygi Bey’in çıkardığı 
Bugün gazetesinde geniş' 
çe yer alıyor ve Şûle Ha-- 
nım’a hemen er^si gün
lerde aynı gazetede gün- 
lük yazı yazma teklifi geli- 
yor ve hemen kabul edi
yor. Şûle Yüksel Şenler 
ismi gazeteye büyük bir 
canlılık kazandırıyor; ka
rarlı, inançlı ve tavizsiz 
duruşu, arayış içinde ki 
hanımlara model teşkil 
eden giyimi, kuşamı ve 
yaşamı ile adeta bayrakla- 
şıyor. Konferans teklifleri 
birbirini takip ediyor; seri 
konferanslarıyla Anado
lu’yu bir uçtan bir uca do
laşıyor. Şöhret hissine ka
pılmadan, samimiyetle, ihlasla bildiklerini anlatı
yor. Bir konferanstan dönerken uçakta üstad Ne
cip Fazıl’la karşılaşıyor: “Şûle Hanım, nerelere gi
diyorsun?” diye soruyor üstad. “Çağrıldığım her ye
re gidiyorum” diye cevap veriyor. Üstad, “Olma- 
az!” diyor; “kendini yormamaksın; büyük şehirler
de konuşman yeterli, sen bize lâzımsın.” Şule Abla 
diyor ki: "Ama üstadım, ateş bacayı sarmış, hem de 
öyle sarmış ki, elimden gelse bütün köylere kadar gi
der, anlatırım.”

“Ayşeler, Fatmalar, Emineler, Zebralar 
Susmaym!’’

Şûle Abla’nın bu bitmeyen enerjisi, heyecanı yazı
larına, şiirlerine, konuşmalarına yansır. Yazıların
dan bir feryat yükselir; Ayşeler, Fatmalar, Emi
neler, Zehralari Durmayın, susmayın; çıkın, /co- 
nuşun, gerçekleri haykırın!**

Niçin böyle seslendiğini şöyle açıklıyor: "Biz 
diyoruz ki; eğer bizden öncekiler susmasaydı, biz 
bu halde olmayacaktık. Bizden sonrakilerin de bi- 
ze; 'eğer siz susmasaydınız biz bu halde olmaya- 
çaktık' dememeleri için konuşmak zorundayız-"

Konferanslarında, genellikle İslâm’da kadının 
yeri ve mükellefiyetleri konusunu ele alır: Cahili- 
ye dönemindeki kadının konumu ile Islâm’ın kadı
na getirdiği hakların mukayesesini yapar; ilk îslâm

şehidi Hz. Sümeyye’yi, 
Hz. Hatice’yi anlatır.

Bu arada konferans
larından birine ilişkin 
bir hatırayı aktarıyor: 
Bir gün telefonu çalıyor 
ve Paşabahçe’ye konfe
ransa davet ediliyor: 
“Ama” diyor telefonda
ki ses; “burası genellikle 
çalışan kesimden oluşu
yor, gece konuşmanızı 
istiyoruz.” “Pekâlâ” di
yor Şûle Abla. Özür di
leyerek bir mazeretleri
nin daha olduğunu söy
lüyor aynı şahıs: “-Bura- 
da konferansa uygun bir 
salon da bulamadık...” 
“-Peki, açık havada mı 
konuşacağım?” “-Hayır, 

Şûle Abla; öyle değil.” Nihayet utana sıkıla söylü
yor: “-İçki fabrikasının salonundan başka yer yok!” 
Gerisini Şûle Hanım’dan dinleyelim:

“Önce bir afalladım. Sonra, ‘tamam geliyo
rum’, dedim. Annem ve babamla birlikte gittim 
Paşabahçe’ye. İçki fabrikası leş gibi kokuyor, gi
rerken burnumuzu tutuyoruz. Salonun içi-dışı in
san kaynıyor. Konuşmama başlamadan önce de
dim ki: ‘Müsaade ederseniz, sizi selamlamadan 
önce Rabbime bir ilticada bulunmak istiyorum.’ 
Şöyle yalvardım: ‘Yâ Rabbi, senin haram kıldığın 
necis, iğrenç şeyin üretildiği, her tarafın pis pis 
koktuğu bu mekanda, senin temiz adını, mübarek 
âyetlerini, Rasûlünün adını anmaktan hicâb du
yuyorum. Ama bundan asıl utanması gerekenler, 
bizler mi olmalıyız, yoksa bizi bu hale düşürenler 
mi?’.. Ve başladım hıçkıra hıçkıra ağlamaya! Bü
tün salondakiler de benimle birlikte ağlıyorlar. 
Uzun bir ağlama faslından sonra başlayabildim 
konuşmaya...”

Şûle Abla bu tür konferansların halk üzerinde
ki etkilerine bizzat tanık olduğunu söylüyor, gözle
ri parlayarak: Konuşmayı dinleyen açık hanımla
rın, salondan çıkarken buldukları herhangi bir ör
tüyü -arkadaşının atkısını, çocuğunun battaniyesi
ni vs.- başlarına sardıklarını, ‘biz artık böyle soka
ğa çıkamayız’ dediklerini, böylece müthiş bir “ör
tünme furyası”nın başladığını anlatıyor.
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Konferanslarının sadece kadın ve tesettür konu
suna ait olmadığını, gençliğin bunalımı başta olmak 
üzere en genel anlamda “Türkiye’deki Manevî Buh
ran” konusunu ele aldığını özellikle vurguluyor Şû- 
le Abla. Bu konferanslarından birine ait çok ilginç 
bir anekdotu daha gözleri yaşararak aktarıyor bize: 

“Eskişehir’de bir konferans vermiştim... Yine 
çok, ama çok kalabalık bir insan kitlesi... Konuş- 
mamı yapıp çıktım ama, araba uzakta; sel gibi in
san... Yer-gök tekbir sesleriyle inliyor. -O zaman 
millet tekbir seslerine pek alışık değil.- Arabaya 
güç belâ bindik. Arabaya hücum ettiler; ‘abla ne 
olur bizi bırakma!’ diye bağırıyorlar. Millet aç, su
samış! Öylesine duygulanmışım ki, kafamı ön kol
tuğa yaslayıp hıçkıra hıçkıra ağlıyorum. Yanımda 
Alman asıllı Müslüman kardeşim Cemile de var. 
Az sonra Cemile omzuma dokunarak, ‘Şule Abla 
kalk, bırak ağlamayı, ben korkuyor’ demeye başla
dı. ‘Bırak da rahatça ağlayayım’ dedim. Cemile, 
‘ama araba yürüyor’ dedi. ‘Tabi yürüyecek Cemile, 
araba gider’ dedim. Cemile yine ısrarlı: ‘Öyle yürü
me değil, araba havada yürüyor!..” Kafamı kaldır
dığımda ne göreyim; arabayı havaya kaldırmışlar. 
Kalabalıklar üstünde araba gidiyor. Şoför bağırıp 
çağırıyor; ‘indirin arabamın!!’ Bu arada garip garip, 
bıyıklı, parkalı, silahlı tipler de gördüm; onlar da 
‘Şûle Ablaa! Ne olur bizi bırakmaa! Yine geel!’ di
ye bağırıyorlar... Şoför, kalabalıkların arasından 
zar-zor arabayı kurtarıp biraz uzaklaştıktan sonra, 
bir ara sokağa çekip durdu ve kafasını direksiyona 
koyup başladı ağlamaya! Kendine geldikten sonra 
dedi ki: ‘Şûle Hanım, siz ne olup bittiğini bilmiyor
sunuz. O parkalı, uzun saçlı, silahlı gruplar iyi ni
yetle gelmemişlerdi oraya. Kasa kasa çürük yumur
ta ve domates getirmişlerdi. Sizin konuşmanızm 
başında -tabi dışarıya hoparlörler bağlanmıştı-, ‘öt 
bakalım öt; birazdan görürsün!’ filan diyerek gülü
şüp duruyorlardı. Sonra, içlerinden biri, ‘yahu ar
kadaşlar, şunu bir dinleyelim; bu kadın farklı şey
ler söylüyor’ dedi. Diğerleri, ‘bırak canım, masal mı 
dinleyeceğiz?!’ filan.. Sonra dinlemeye başlıyorlar 
ve ‘evet’ diyorlar; ‘biz yanlış tanımışız; kadın her 
şeyi delilleriyle anlatıyor’.. Derken, onlar da kala
balıkla beraber tekbir getirmeye başlıyorlar...”

“Huzur Sokağı”ndan “Birleşen Yollar”a

Ve Şûle Abla’nın yüzlerce baskı yapan, yüz binler
ce satan romanını. Huzur Sokağı’nı konuşmaya 
geliyor sıra. İslâm’ın bir medeniyet projesi, bir ya

şama biçimi olarak mütevazı bir sokak bağlamında 
tasvir edildiği bir eser Huzur Sokağı; şeflcati, sevgi
yi, adaleti, kardeşliği, dayanışmayı ideal biçimde 
hayata aktarma tasavvuru... Eserin, roman haline 
gelmeden önce, bir film senaryosu olarak -Birlemen 
Yollar adıyla çekimi yapılmadan çok önce- tasarla
nıp kaleme alındığını öğreniyorum. Romanı yaz
maya başladığında da M. Şevket Eygi Bey’in tekli
fi üzerine, önce Bugün gazetesinde tefrika ediliyor. 
Birinci cilt gazetede tefrika edildikten sonra basılı
yor. İkinci cildin yazımına başladığı sırada ise, 
‘Cumhurbaşkanına hakaret’ gerekçesiyle hakkında 
açılan davada verilen hapis cezası nedeniyle ceza
evine giriyor. Cezaevinden çıktıktan sonra, roma
nın birinci cildini basan yayıncı, bir gün Anka
ra’dan atlayıp geliyor.

Gerisini Şule Hanım’dan dinleyelim: “Alaad- 
din Bey çıktı geldi. ‘Şûle Abla, bu kitap yarın bas
kıya girecek; ikinci cildin kalan kısmını sabah uça
ğıyla Ankara’ya yetiştirmek zorundayım. Ben aşa
ğıda lobide bekliyorum; sabaha kadar bunu oturup 
yazmanız lazım.’ Bu nasıl iş; ‘Alaaddin yapma, et
me!’ Çare yok!.. Dosya kağıtlarını da getirmiş... 
Neyse, hızla yazmaya başladım. -O zaman evliyim; 
eşimle birlikte oteldeyiz; o da yatmış uyuyor.- Ha 
bire yazıyorum.. Yazıyorum yazmasına da, bazı yer
lerde heyecanlanıyorum, ağlıyorum, hıçkırıklara 
boğuluyorum; öyle kaptırmışım ki kendimi, yaşıyo
rum adeta! Arada bir uyanıyor: ‘Yahu niye ağlıyor
sun! Madem ağlayacaksın, niye yazıyorsun! Bırak 
elinden kalemi!’ Velhasıl kıyametler kopuyor! 
Ama sabaha kadar bitirdim, verdim.. Aldı ve git
ti.. İkinci cilt de böylece neşredilmiş oldu... Sonra 
da tek cilt olarak birleştirilerek basıldı.”

Huzur Sokağı hakkında konuşulacak çok şey 
var Şûle Abla’yla... Bize bir çok hatırasını nakledi
yor... İşte çok ilginç bir hatıra daha:

“Ağabeyimin Seher Vakti'ni çıkardığım yıllardı. 
Bir gün annemle birlikte ağabeyimi ziyarete gittik. 
Üç katlı ahşap bir bina...'Yukarı kata çıktık. Ağa
beyim genç bir subayla konuşuyor; hararetli bir 
münakaşa var aralarında. Dedik: -‘Ne oluyor?’ 
Ağabeyim: -‘Hah, işte Şûle ablanız’ dedi; ‘buyurun 
ona anlatın!’ Genç, pırıl pırıl bir subay... ‘Şûle ab
la’ dedi; ‘ben sizi de, Üzeyir Bey’i de anlıyorum. 
Haklısınız; elbette sokağın nerede olduğunu sakla
yacaksınız; bozulmasın diye... Ama ne olur, ben ni
şanlıyım, yakında evleneceğim, size yalvarıyorum, 
ne olur biz o sokakta oturalım. Söz veriyorum, biz 
oranın ahengini bozmayız.’ Kendisine anlatmaya
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çalışıyorum; ‘kardeşim, bak, böyle bir sokak ger- 
çekte yok; bu muhayyel bir şey...’ İnanmıyor; ‘Şûle 
abla, biz mazbut bir aileyiz; inanmıyorsanız bizi 
araştırabilirsiniz...’ (Bir hayli gülüyoruz. Demek ki, 
diyor Şûle Abla; insanlar ‘^huzur sokağı^na ne ka
dar muhtaçmış! ?)”

Söz Huzur Sokağı’ndan açılınca; romanın kah
ramanı Bilal’ın odasının duvarına asıp sık sık oku
duğu kelâm-ı kibarın hikmetinden suâl ediyorum: 
Şûle Abla, yüksek sesle tekrarlıyor: **Ey kendini 
insan bilen insan! Kendini oku/” Sonra bu sözü 
meşhur bir hadisle de ilintileyerek yorumunu yapı
yor. Hadisin Arapça’sını da okuyarak açıklıyor: 
“Men ‘arefe nefsehû, ‘arefe Rabbehû: Kim nefsi
ni tanırsa, Rabini de tanır,** Aslında romanın 
mesajının bu cümle etrafında döndüğünü ve oku
yucuya bir tefekkür sayfası açtığını söylüyor.

Daha sonra "Birleşen Yollarca geliyor sıra: Ro
manın rûhunun, mesajının filme tam olarak akta
rılıp aktarılmadığını soruyorum. Şûle Abla, roma
nın da, filmin de birçok bakımdan ilk olmasının 
getirdiği bazı sorunlar bulunmasına rağmen yapım
cı Yücel Çakmakh’yı takdir ediyor ve başlıyor fil
me ilişkin hatıralarını anlatmaya: Filmin bazı sah
nelerinin kendi evinde çekildiğini, çekimler sıra
sında neler yaşadıklarını, **Feyzd**yi oynayan Tür
kan Şoray Hanımefendi ile Eyüp’teki İlk karşılaş
malarını, aralarında oluşan sıkı dostluğu...

Bu arada Türkan Hanım’ın filmden çok etki
lendiğini anlatıyor, iç çekerek: “Bir gün o kadar 
duygulandı ki; ‘Feyzâ benim, Şûle Abla!’ dedi; ‘as
lında ben Feyzâ’yı yaşıyorum!’.. Bir duâ sahnesi var
dı 'ki çekimi yarıda bıraktı o gün-; duâ metnini de 
ben yazmıştım; okurken öylesine kendini kaptırdı, 
öylesine duygulandı ki, hıçkırıklara boğuldu. ‘Her
kes çıksın’ dedi, ‘dışarıya!’ ‘Şûle Hanım da mı?’ de
diler. ‘Evet’ dedi, ‘lütfen!..’ O kadar samimiyiz ki 6 
sıralar... Ben de şaşırdım. Kapı hafif aralık kalmış
tı... Birazdan bir feryat yükseldi: ‘Anneeem, annem! 
Önümde bu nûrlu yol varken, beni bataklara bulayan 
annem! Mahşer günü bu iki elim yaliandadır an
nem! . .’ Herkes şokta...”

Sonra, orada pek çok gazeteci olmasına rağ
men, bu olaydan kimsenin tek satır bile bahsetme
diğini, hadisenin örtbas edildiğini, daha sonraki 
günlerde Türkan Hanım’ın ısrarla kendisinden ka
çırıldığını, belki de onun hayatındaki değişimin 
estireceği fırtınadan korkulduğunu... anlatıyor, ha
yıflanarak. Filmin kalan sahnelerinin, kendisine 
haber verilmeden çekilip tamamlandığını söylüyor

ve ekliyor, üzgün ve biraz da kırgın bir ifade ile: 
“Maalesef’ diyor; “filmin galasına bile çağrılma
dım. Sonra öğrendim ki, ismi de değiştirilmiş; Hu- 
zur Sokağı’nın yerine Birleşen Yollar konmuş...” 

Dahası, filmin jeneriğinde küçücük de olsa ismi
ne yer verilmediğini görüyoruz; ne eser, ne roman, 
ne de senaryo; hiç birinde Şule Yüksel Şenler ismi 
yok! Bu haksızlığa rağmen Şûle Abla herkes hak
kında hayırhah konuşuyor, önemli olanın, mesajın 
kitlelere ulaşması olduğunun altını çiziyor.

Ve İhtar: Yaşayan Kur*ân Olunuz!

Şûle Ablayı, mücadelesini, yaşadıklarını, anlattık
larını sayfalara sığdırmak zor... Yazılarından şiirle
rine, sohbetlerine, konferanslarına, bazı gazetele
rin kendi aleyhindeki yazılarına, oradan başörtüsü 
dâvâsına, ilk başörtüsü eylemi olarak bilinen Hati
ce Babacan olayına, o günlerden bugüne kendisi
nin hayal bile edemeyeceği ölçüde başörtüsünün 
yaygınlaşmasına... pek çok şey var yazılması gere
ken. Bunlardan atlanmaması gereken bir şey var, 
Şûle Ablanın önemle altını çizdiği: “Şûle Yüksel 
Şenler ismi sadece ‘başörtüsü dâvâsı’na indirgeni
yor... Bu çok yanlış... Başörtüsü elbette çok önem
li, vazgeçilmez bir dâvâ... Ama tek başına bu değil 
meselemiz; Müslüman kadının görevleri bununla 
bitmiyor... Hatta mesele sadece kadın meselesi de 
değil; gençliğin sorunları, insanımızın sorunları ve 
en genel anlamda insanlığın bunalımı...”

Sonra, kelimeleri özenle seçerek, son yıllarda 
görülen ^başörtüsü patlaması*nın bir takım çevre
leri korkuttuğunu, ama kemiyetteki artışa karşılık 
keyfiyetin, hassasiyetin biraz düştüğünü ifade edi
yor, Şûle Ablamız ve Müslümanların kadınıyla, er
keğiyle ^Yaşayan Kur*ân olmaları* gerektiğini ih
tar ediyor!

Nihayet, Şûle Ablayla birlikte Huzur Soka- 
ğı’nın anahtar cümlesini tekrar hatırlıyoruz:

“Ey kendini insan bilen insan! Kendini oku!** 
Ve Şûle Ablaya veda ederken; hafızama kazı

nan şu sözlerini hatırlıyorum: “Hep derdim ki: Ya 
Rabbi! Bana güç ver de; doksan yaşıma da gelsem, 
belim de bükülse, elimde değneğimle son nefesime 
kadar senin uğrunda koşturayım, emri bi’l-ma’rûf 
yapayım, yazayım, konuşayım... Ama şimdi... has
talıklar... Demek ki nasip bu kadarmış...”

Allah, acil şifalar versin Şûle Abla... Sizi, heye
can verici yazılarınızla, konuşmalarınızla tekrar 
aramızda görmek istiyoruz. ■
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KUR’AN GÜNLÜĞÜ
AMAN, HAÎ

M. ENGİN NOYAN

Acıbadem
Şevval orLicunun beşinci günü 
1423

Yazın Marmaris/îçmeler’de aldığım notları ka
rıştırıyorum...

Mübarek Q af suresiyle tam tamına oniki gün 
geçirmişim! Daha doğrusu oniki gece! Çünkü ora- 
da, baba ocağında geçirdiğim yaz mevsiminin 
gündüz saatlerini sonbaharda çıkacak olan kitap
ları yazmaya tahsis etmiştim. Gece, diskotekler
den yükselen darbeli/cayırtlı “tepine-tepişe, itişe- 
kakışa kurt dökme âyinleri”ne eşlik eden “gürül
tü” (adına “musiki” demeye dilim varmıyor bir 
türlü) ve onu bile bastıran ecnebî azgınların sar
hoş nâraları (onlara da “turist” demeye varamıyor 
dilim - çünkü benim gördüğüm kadarıyla meyha
ne, havuz/deniz, disko üçgeni arasında dolap bey
giri misâli tur atmaktan başka bir “turistik” faali
yette bulunmuyorlar!) bitkin düşüp dindikten 
sonra, kargınlık çamlı tepelerin ardından doğan 
mehtap gibi usulca doğruluyordum taraçadaki 
ahir zaman kerevetinden ve iki rekât namaz kılıp 
hemen dalıyordum mübarek Kur’ân’ın serin, de
rin ummânına.

Mübarek Q af suresinin 26. âyetine üstâd Mu- 
hammed Esed’in getirdiği yorumu işte o geceler
den birinde not etmişim sarı kâğıtlara...

Ama önce mübarek âyet:
Alemlerin Rabbi Yüce Allah (c.c.) şöyle bu

yuruyor:
elledhî ce*ale ma^a-allahi ilâhan akhra feal-

qiyâhu fi^l-^adhâhVş-şedîd

yani, mealen:
Allah'ın yanısıra ba§ka ilâhlar edinenleri: 
o halde atın bunları şiddetli azabın içine!

Üstâd Muhammed Esed’in çarpıcı yorumu, 
“Allah'ın yanısıra ba^ka ilâhlar edinenler^' cüm
lesine dair. Şöyle diyor:

“Bm, [yani, Alemlerin Rabbi Yüce AllaWin 
(c ,c .) yanısıra başka ilâhlar edinme olgusu - 
m ,e .n ,] yalnızca İlâhî vasıflar izâfe edilen ger
çek veya hayalî varlıkların veya güçlerin kut
sanmasını değil, aynı zamanda insanların âdeta 
dinî bir coşku içinde sarıldıkları sahte/düzmece 
değerlere ve gayr4 ahlakî kavramlara ^tapın- 
ma*yı da kapsar.”

îşte, en azından benim için üstâd Muhammed 
Esed’i bu kadar önemli ve değerli kılan bu! Üstâd 
Muhammed Eşed mübarek Kur’ân’m, doğrudan 
doğruya hayatla, içinde yaşadığımız toplumla, 
dipdiri, canlı bir ilişkisini kuruyor, kurdurtuyor. 
Gerçekten de âyetler üzerinde. Âlemlerin Rabbi 
Yüce Allah’ın (c.c.) bize emrettiği gibi biraz te
fekkür ve tedebbür edince mübarek Kur’ân’ın 
ebedî diriliğine tanık olmamak mümkün değil! İş
te, bu örnekte olduğu gibi, apaçık, kapitalist, hat
ta kimi yerde ”post-kapitalist” sömürü düzenin 
insansoyunu içine sürüklediği amansız girdabı ay
nen tarif ediyor İlâhî Kelâm. İnsanların âdeta di
nî bir coşku içinde sarıldıkları sahte/düzmece 
değerler ve gayr-i ahlakî kavramlar... Kendi uy
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durdukları ya da daha doğru bir deyişle insanı do
yumsuz/tatminsiz bir “tüketim makinası” haline 
dönüştürerek, kelimenin tam anlamıyla izzetsizleş- 
tiren sömürü düzeninin, gizli-açık her yolu ve yön- 
temi kullanarak dayattığı bütün o sahte/düzmece , 
günümüzün yaygın ifadesiyle sanal değerlere tahsis 
edilmiş âyinleri bir düşünüyorum da: Alış-Veriş 
Ayini, Ticârî Spor Karşılaşması Ayini, Dans-İçkı- 
Tıkınma Ayinleri... ve bunların hepsinin altında 
yatan ve hepsinin de bilaistisna yol açtığı gayr4  
İnsanî = gayr4 a h lâ k î bir hayat tarzı.

Dev alış'veriş merkezleri, ticârî spor karşılaş-- 
malarının yapıldığı sahalar, sonra, barlar, disko
lar, ‘Westaurant”\ar... her biri birer mâbed!

Ardısıra koşulan, iftiharla, hatta kimi zaman 
mütekebbirâne bir edâyla sergilenen markalar, 
uğurlannda “Ölmeye, ölm eye geld ik!” nâralarıyla 
cansipârâne cihâd edilen futbol takımları, şarkıcı- 
lar/türkücüler/sinema-tv “yıldız”ları... her biri bi
rer ilâh! Hele “pop-müziğin” bazı önde gidenleri 
bu sıfatla açık açık, deyim yerindeyse, taltif edili
yorlar: “Gençlerin yeni ilâhı!”.

... ve onlara taparcasına bağlanan, sanal değer
ler homabardımanı ile iyice şaşkınlaştırılmış, serse
me çevrilmiş, sonra da kolayca avlanarak köleleş
tirilmiş yüzbinlerce, milyonlarca insan!

“Saçmalama! Bazı şeyleri tutkuyla, hatta za
man zaman -doğruya doğru- bir hayli aşırı bir tut

kuyla sevmemiz, önemsememiz, onlara tapıyor ol
mamız anlamına gelmez k i!” diyenleri, diyecekle
ri işitir gibi oluyorum...

Kendilerince haksız da değiller aslında.
Şu tapma fiili bana da bir hayli soyut geliyor, 

özellikle bu bağlamda kullanıldığında. Tapma, ta
pınma, daha ziyade ilkel putperest kavimleri çağ
rıştırıyor: çoğu insan kılıklı birtakım heykellerin 
önünde yere kapanmayı, onlara adaklar, kurban
lar sunmayı filân. Milâdî yirmibirinci / Hicrî obe- 
şinci yüzyılın ilk çeyreğinde medenî (!) dünyanın 
hiçbir ferdi, tâbir-i âmiyâne ile “kafayı yemiş” bir
kaç sapkının dışında, ilâh yerine koyduğu putlara 
tapmıyor.

Peki, ya tapmak yerine kulluk etmek ifadesini 
kullanırsak?

İşte o zaman insansoyunun içine sürüklenme
ye çalışıldığı ve insanların büyük bir kısmının fi
ilen, ama besbelli hiç mi hiç farkında olmadan 
içine bulunduğu hazin ve tüyler ürpertici durum 
apaçık ortaya çıkmıyor mu?

Tutkunu, hatta neredeyse bağımlısı olduğu 
markaya, futbol takımına, “star"a, “Ben bunlara 
tapmıyorum ki!” iddiasında bulunanlar, aynı ra
hatlıkla “Ben bunlara kulluk etmiyorum ki!” de 
diyebilirler mi acaba?

Kulluk, “kayıtsız - şartsız itaat etmek”, “boyun 
eğmek” demek!
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Milyonlarca insan “Moda İiâhı”nın her mev' 
sim tazelediği buyruklara, ölçülere, değerlere, 
hem de cânı gönülden “kayıtsız - şartsız itaat” et
miyor, boyun eğmiyor mu?

Yine milyonlarca insan çeşit çeşit “Pop-Star 
Ilâhı”nın yumurtladığı en son herzeleri “Çıktı! 
Koşun, tükenmeden alın!” emrine “kayıtsız - şart- 
sız itaat” ederek, “boyun eğerek” kapış kapış alıp, 
evde, sokakta, düğünde-davette, otomobilde-va' 
purda muntazaman ve de vecd içinde dinleye din- 
leye ezberlemiyor mu?

Bundan âlâ kulluk göstergesi mi olur!
Sömürü düzeni insansoyunu ahtapot misâli se- 

kiz koldan yüzlerce, binlerce vantuzla yakalayıp 
kendine, yalnız kendine kulluk ettirmek için elin- 
den geleni ardına koymuyor!

... ve kulluk etmenin sonu, kaçınılmaz bir şe
kilde teslimiyete varıyor!

Kime?
Neye?
Aman, ha!
lyyâke na’ahudu âyet-i çelilesi şimşek gibi ça

kıyor bir kere daha aklımın, ruhumun ve kalbi
min derinliklerinde: “Yalnız Sana kulluk ederiz!” 

Sonra bir kere, bir kere daha yankılanıyor mü
barek Kâfirûn suresinin o nakarat misâli tekrarla
nan âyeti, belki de her zamankinden daha yoğun 
bir şekilde zihnimde:

“ Ben kulluk etm em  sizin kulluk ettiğinize !”  ̂
“Ey, canımın yongası, gözümün bebeği 

mü’min ve mü’mine kardeşlerim!” diye haykıra
sım geliyor, “N ’olur, kurbân olayım çakın zihnini
ze bu mubârek âyetleri! Ve her an, her yerde te
tikte olun, kendi kendinizi bıkmadan, usanmadan 
sorgulayın her vesileyle: ‘Ben şu anda, bu davra
nışım, bu sözlerimle kime ya da neye kulluk etmek
teyim?’ diye! Biliyorum, adım gibi emînim, elham- 
dulillâh, hepiniz, bilaistisna uzaksınız her türlü 
gayr-i ahlakî kavramdan, hem de alabildiğine; ama 
sahte/düzmece/sanal değerler her köşebaşında pusu
ya yatmış, onlara âdeta dinî bir coşku içinde sarılma
nızı, yani onlara kulluk etmenizi dört gözle bekli
yor! Sadece mal-mülk-eşya kılığında değil, ne 
idüğü belirsiz hurâfeler, hatta kendilerini bir tür 
‘kutsal dokunulmazlık zu'hı’na bürümüş insanlar 
kılığında! Onlara kulluk etmeye başladığınız ko
nusunda en küçük bir kuşku duyduğunuzda, vu
run onları Âlemlerin Rabbi Yüce Allah’ın (c.c.)

sonsuz-sınırsız keremiyle bize sunduğu o iki eşsiz- 
benzersiz, şaşmaz-yanılmaz, ebedî mihenk taşına: 
mübarek Kur’ân’a ve Muazzez Peygamberimizin 
(s.a.v.) sahîh hadîslerine! Her gün zorâki davetli
si olduğumuz sahte/düzmece/sanal değerler maskeli 
balosunda arz-ı endâm eyleyerek, resm-i geçitte 
bulunalı ve biribi ardınca binbir câzip maharet 
sergileyerek o mâsum gönül gözlerinizi boyamaya 
çalışan sahte/düzr^ıece/sanal ilâhlar güruhunun
maskelerini düşürebilmenin başka yolu yok! Ve 
sakın ola korkmayın, her yerde ve durumda oldu
ğu gibi, bu çabanızda da sizleri kınayabilecek kimse
lerin kınamasından^ r

Birden irkilerek durdum...
Kapı mı çaldı?
Yoksa telefon mu?
Gecenin bu saatinde... Hayırdır inşaallah! 
Kulak kesildim...
Ses yok!
Ne kapı çalmıştı... ne de telefon...
Kendimi alabildiğine kaptırdığım söylev coş

kusundan beni bir anda sıyırıp kopartan yine mü
barek Kur’ân’dı! Günler geceler boyu üzerinde te
fekkür ettiğim bir âyet-i celîle hafızamın derinlik
lerinden alarm veriyordu:

Onların A llah'tan başka  yalvarıp sığındıkla^ 
rı/taptıkları [varlık larja  sövmeyin ki

onlar da  kin ve cehâ letten  dolayı A llah'a  
sövm esinler:

zira Biz h er topluma kendi yaptıklarını güzel 
gösterdik,

[Am a] zam anı geldiğinde onlar R ablerine  
döneceklerdir:

O zom an A llah  on lara bütün yaptıklarını 
[en  doğru şekilde] an latacaktır, (6  En’âm 108)

Kuşku yok, itidâl ve denge bütün mü’minler 
ve mü’mineler için sırât-ı müstakim rotasında ka
labilmenin olmazsa olmaz şartı!

O halde?
lekum  dînikum  ve liye dîn  
^ Ŝizin dîniniz size, ben im ki ban a!”̂
Amennâ ve saddaknâ! m

Dipnotlar;
1- 5 Mâidc 54 
2 ' 109 Kâfirûn 2 ve 4 
3- 109 Kâfirûn 6
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AlIM ET YAŞAR

Eğer sizlerde Kur’an-ı Kerim’in nuru ile nur- 
lanmak ve kâinatı bu nurla aydınlatmak şe
refine nâil olmak istiyorsanız îslâm ahlâkı 

ile ablaklanıp İslâm kardeşliğine alışarak yaşayı- 
nız, ashab gibi diz çöküp tevhid ilmine duyduğu- 
nuz açlığı gidermeye gayret ederek ebedî hayatı 
kazanmanın yollarını arayınız.

Daldığınız gaflet uykusundan uyanamazsanız 
bir müddet sonra ailenizle ve çocuklarınızla sami
miyetinizi kaybettiğiniz için şikâyetçi olacaksınız. 
Çünkü insanları cehennemin ebedî azabına doğ
ru sürükleyen ahlâksızlık salgını bütün dehşeti ile 
bir çığ gibi üzerimize geliyor. Eğer gerekli tedbir
leri almazsanız bir gün bu salgın sizin evinize de 
sirâyet edecektir. Eğer mü’minler olarak aklınızı 
başınıza toplayarak bu sıkıntıların panzehiri olan 
Kur’an-ı Kerim’e satılmazsanız dünya ve âhiretin 
azabından kurtulmanız asla mümkün olmayacak
tır.

'Yeryüzünde müslüman kardeşlerine yapılan 
saldırılar neticesinde dinleri, ırzları, namusları ve 
iffetleri ayaklar altında süründürülürken, feci şe
kilde öldürülüp vücutları tahrip edilirken bunlar
dan dolayı bir ızdırap ve acıyı gönlümüzün derin
liklerinde hissederek sahip olduğumuz imanın te
zahürünü dışarıya aksettiremiyorsak tıpkı ölüler 
gibi olmuşuz da haberimiz yok demektir.

Gerek dünyada müslümanlara yapılan bu zü
lüm ve işkenceler, gerekse içinde bulunduğumuz 
iffet ve hayadan mahrum olan bu toplum bizleri

hala uyandırmıyorsa İslâm adına ne gibi bir iddi
ada bulunabiliriz. Acaba korkup iğrendiğimiz ha
ya ve iffetsizlik salgını evlerimize girince mi uya
nacağız.

Biliniz ki sokaklarımızda bir müslüman’ın başı 
dik bir şekilde rahatça gezdiğini iddia etmesinin 
mümkün olmadığını gördüğümüz halde hiç bir şey 
yapmadan bir kenara çekilip oturmak, kişinin 
imanındaki eksiklikten kaynaklanmaktadır.

Neslinizin ne olacağını, bu felaketlerden nasıl 
korunacağını hiç düşündünüz mü? Şu kısa dünya 
hayatında toplumdaki ve yakın çevremizdeki ah
lâksızlıklara bakınız ve akıbetinizden korkunuz. 
Çünkü televizyon sayesinde evlerinizin içinde fa
aliyette bulunan ve şu anda da fiilen kapınıza da
yanan bu fitnenin evlerinize sirâyet edip hâkim 
olması an meselesidir. Sizler kapınıza dayanmış 
bulunan bu ahlâksızlık fitnesinden niçin korkmu
yor ve para para diye her an elinizden kaybolma
sı mümkün olan bir değer için çırpınıp duruyoirsu-
nuz.

Bu davranışlarınızı nasıl izah edebilirsiniz. Bu 
şekilde bir din anlayışı nerede görülmüştür. Allah 
için yapmanız gereken zaman, beden, can ve mal 
infakı gündeme gelince, derhal kendinize göre 
haklı sebepler ihdas edip onun arkasına saklana
rak bu fedakârlıklardan kaçacak, tebliğ için za
man ayırmayacak ve kimseyi darıltmamak için 
hakikatleri söylemeden yaşamanın yollarını ara
maktasınız. İnsanların hayatlarını hatalardan
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arındırıp düzeltmenin gayretinde bulunmayan, 
onları iyiye ve güzele davet ederek kötülüklerden 
korumaya çalışmayan, zalimlerin mazlumlar üze
rindeki tahakkümüne son vererek toplumlan hu- 
zur ve saadete kavuşturma mücadelesi vermeyen 
bir tevhid anlayışını Ebu Cehiller ve Ebu Leheb- 
1er gibi azılı müşrikler de kabul ederdi.

Sokaklarımızı işgal ederek kapımıza dayanan 
günümüzdeki bu ahlâksızlıklar size ızdırab vermi- 
yorsa, tatlı uykunuzu kaçırmıyorsa, rüyalarınıza 
girmiyorsa derhal nefsinizi murakabe altına alarak 
yarınınızı düşününüz ve çok geç kaldığınız için 
pişman olmadan evvel ailenizden başlamak üzere 
insanlığı bu felâketten kurtarmanın tedbirlerini 
alınız.

Biliniz ki, İslâm’ın nuru ile hayat bulup dirile
rek İslâm’ı aile ve toplum hayatına tatbik edip et
rafını da diriltmek için çalışan ve zulmün karanlı
ğına saplanarak dünya ve âhiretini felaket çuku
runa çevirdiği gibi etrafını da aynı felâkete sürük
leme gayretinde bulunan iki gurup insan vardır. 
Bu ölçüye göre sakin bir kafa ile otur ve bulundu
ğun gurubu tespit etmeye çalış. Ve içinde bulun
duğun felaketi düşün ki uykuların kaçsın ve kal
binden dünya sevgisi uzaklaşarak yerinde nur vol
kanı kaynasın. Şunu bil ki hayasızlık bir defa evi
ne girerse dünyayı versen bu lekeden kolay kolay 
kurtulamazsın. Günümüz toplumunda ailelere bu
laşan ahlâksızlık ihmalkârlığın ve nemelazımcılı- 
ğın çok acı bir sonucudur. Bizler ne çekiyorsak sa
hip olduğumuz bu ihmalkârlık hastalığından çeki
yoruz. Halbuki İslâm, mü’minlere ihmalkârlığı 
kesinlikle yasaklamıştır.

Maalesef günümüz müslümanları daha ev
velde' ifade ettiğimiz üzere menfaatine dokun
muyorsa Kur’an-ı Kerim’in hükümlerine itibar 
etmekte, çile ve sıkmtı vermiyorsa Islâm’ın hiz
metine koşmaktadır. İtikadi noktadan böyle bir 
anlayışın insanı cehennem azabından kurtarması 
mümkün olmadığı için bu şekil bir davranışta bu
lunmak ancak insanın gaflet ve cehaletinden ve
ya tevhid ilmine karşı gösterdiği ihmalkârlıktan 
kaynaklanabilir.

Halbuki müslüman: Gözüne karşı ihmalkâr ol
mayıp haramlara bakmayacak, kulağına karşı ih

malkâr olmayıp haram sözleri dinlemekten koru
nacak, ilme karşı ihmalkâr olmayıp konuşulan 
sözlerin aldatıcı telkinlerinden kurtularak Hakkı 
ve batılı birbirinden ayıracak olan insandır.

Eğer bulunduğunuz bir mekanda inancınızla 
ilgili meseleler anlatılarak zihninizin bulandırıl
maya çalışıldığını görür ve ilminizin buradaki 
doğru ile yanlışları ayırma hususunda yetersiz ol
duğuna kanaat getirirseniz, derhal oradan ayrılı
nız. Çünkü orada durmanız ihmalkârlık sebebi ile 
tahsil etmediğiniz tevhid ilmi noktasında kafanız
da istifhamlara sebep olarak sapıklığa sürüklen
menize sebep olabilir. Bu hususlarla ilgili olarak 
aşağıdaki âyetleri tefekkür ediniz.

“Ey iman edenler! Kendisinde artık alı§-veri§, 
dosduk ve kayırma bulunmayan gün (kıyamet) gel
meden önce, size verdiğimiz nzıktan hayır yolunda 
harcayın. Gerçekleri inMr edenler elbette zalimler
dir." (Bakara 254)

"Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düş
me. Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi on
dan sorumludur.” (İsra 36)

“Nihâyet o gün (dünyada yararlandığınız) nimet
lerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz.” (Te- 
kasür 8)

Hesap ve âhiret gününü de asla küçümsemeyi
niz çünkü orada dünya hayatında baktığınızdan, 
dinlediğinizden, konuştuğunuzdan, davranışları
nızdan ve bilhassa da kalbinizin insanlar tarafın
dan bilinmeyen halinden dolayı hesaba çekile
ceksiniz. Bu durumu göz önüne alarak şimdiden 
hazırlıklarınızı yapmaya, gönlünüzü Allah ve Re- 
sûlüne tahsis etmenin yollarını araştırmaya başla
yınız. Bakınız, söz ve davranışlarınız, konuşup 
dinledikleriniz ve kalbiniz, Allah ive Resulünün 
emir ve tavsiyelerine mi, yoksa nefsin ve şeytanın 
aldatmasına kapılarak geçici dünya menfaatlerin
den olan servet, makam ve mevkilere mi daha 
düşkün.

Maalesef değişik cemaatleri oluşturan 
mü’minler olarak; ilim ve takvâdan mahrum bir 
şekilde karanlıklar içinde bocalayan bir zümre ha
line geldik. İnsanları ebedi alemin felâketine doğ
ru sürükleyen bu büyük belâdan kendinizi bir an 
evvel kurtarmaya gayret etmelisiniz.
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YAŞAYAN İSLÂM

Bu mücadelede muvaffak olmak için konuş- 
malarmıza dikkat ediniz, nefsinize uyarak diğer 
insanlardan üstün olduğunuzu asla ifade ve iddia 
etmeyiniz. Sözlerinizle halinizi denkleştirmenin 
gayreti içerisinde bulununuz, hiç bir zaman sözle
rinizin halinize galip gelmesine müsaade etmeyi
niz. İlimde, takvada ve yaşayışta kendinize karşı 
ihmalkâr olursanız, nefsinizdeki ve evlerinizdeki 
hataları göremezsiniz. Hesap günü bu ihmalkarlı
ğının bedeli olarak ailenizden uzak düşebileceği
niz gibi, onlara karşı gösterdiğiniz ihmalkârlıkla
rında hesabını vermekten kurtulamayacaksınız.

Kendi nefsini firavun ve nemrutların nefsin
den daha masum kabul etme; onlarda nefislerine 
aldanarak makam, mevki ve servet elde etme dü
şüncesine kapılarak kendilerine zulmedip Allahu 
Teâlâ’nın emrettiklerini düşünme ve yaşama hu
susunda ihmalkâr davranmıştılar. Bundan dolayı 
dünyada perişan oluşları ve âhirette muhatap ola
cakları ağır azaplar Kur’an-ı Kerim’de açıkça be
yan edilmiştir.

Biliniz ki her şeyin iki yüzü vardır. Birinci yü
zü nur, ikinci yüzü ise ateştir. Yani aileniz ve ev
lâdınız Allahu Teâlâ’nın emrettiği gibi yaşarlarsa, 
sahip olduğunuz malınızı, servetinizi, makam ve 
mevkilerinizi Allahu Teâlâ’nın istediği ve emret
tiği gibi kullanırsanız, onlar sizin için bir nur kay

nağı olurken, onlar üzerinde beşerî düşünce ve fi
kirlere göre bir irade beyan ederseniz nur olan o 
varlıklar sizin ateşiniz ve cehenneminizin yakıtı 
olurlar.

Bu açıdan bakınca sizler de, ya ölüsünüz, ya da 
dirisiniz. Bunu tespit etmek için Kur’an-ı Ke
rim’in sizin hayatınıza ne kadar hükmettiğine ba
kacaksınız. Eğer Kur’an-ı Kerim sizin hayatınızı 
tanzim ediyorsa, okunduğu zaman vücudunuz ür- 
periyorsa, derileriniz kabarıp gönlünüz huzura ka
vuşuyorsa siz, dirilerdensiniz. Eğer Kur’an-ı Ke
rim’in ahkamı size tesir etmiyor ve sizin için hiç 
bir mânâ ifade etmiyorsa, duyduğunuz Kur’an se
dası içinizin daralmasına sebep oluyorsa siz ölüler
densiniz. Eğer ölüler gurubunda iken ölürseniz kı
yamet gününde hesabınız çok ağır olacaktır. Eğer 
dirilerdenseniz şefkat ve merhametli eller tarafın
dan korunarak ebedî âlemin en büyük nimetleri 
olan cennete ve cemalullaha kavuşursunuz.

Buna göre hayatınızı şimdiden düzeltmeye 
gayret ederek, hatalarınızdan tevbe ediniz. Tev- 
hid ilminin tahsiline başlayarak Rabb’imize layık 
bir mü’min olmaya gayret gösteriniz. Bunun ar
dından yürümekte olduğumuz tevhid ve hidâyet 
yolunu bizlere kolaylaştırması için Allahu Te- 
âlâ’ya tazarru ve tevazu ile dua ve niyazda buluna
lım. Umulur ki affa nâil oluruz. El Fatiha ■
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Y
azar dediğiniz, sorumsuz bir 
propagandacıdan başka nedir 
ki! Çünkü her yaz.arm bir ha

yat anlayışı vardır ve eserinde, oku
runu bu anlayışı kabullenmesi için 
kandırmaya çalışır. Bu kandırma ça
bası, her zaman okurun anlamaya
cağı biçimde gerçekleşir; dolayısıyla 
gayn meşrudur. Sanki hipnotik bir 
yolla bir şeylere inanmaya sürüklenir 
okuyucu. Öyleyse sanat eserinin su
numundaki sanat, okuyucuyu kan
dırmaktadır.

Montgomery Belgion

Bir edebiyat metninin kendisine 
özgü bütünlüğü nasıl kavranılır ve 
daha önemlisi böylesi bir bütün- 
lük, ne tür yordamlarla başkalarm- 
ca da ulaşılabilirleştirilebilir?

Bunun nasılmı tartışmadan 
önce, ilkin hangi disiplince ve ne 
tür yaklaşımlarla edebiyat metni
nin mercek altına alındığını kav
ramakta yarar var.

XIX. yy’daki daraltılmamış an
lamıyla, yani “’tüm bilinenlerin 
bilimi” anlamıyla dilbilim yaklaşı
mı ile yine aynı yüzyılda temelleri 
atılan ve XX. yy’da da sistematik- 
leştirildikten sonra bağımsızlaşan 
edebiyat bilimi tavrını, birinin ar
tık edebiyatı ilkece handiyse konu 
dışına bırakması, öbürününse 
üründen çok o ürünün oluşumun
da belirleyici rol oynayan zihniye
te odaklanması yüzünden dışarıda 
bırakmak durumundayız.

Bilmem bu arada edebiyat tari
hini anmaya gerek var mı? Çünkü 
edebiyat ürününden çok yazarla, 
edebiyat anlayışlarından çok bu 
edebiyat anlayışlarının etkileriyle,. 
bir edebiyat döneminin ruhundan 
çok sonuçlarıyla, kısaca değerler

EDEBİYATI ANLAMAYA DOĞRU V
KİM EN DOĞRU BİLGİYİ 

SÖYLER?

H A SA N A Lİ YILDIRIM

den çok tarihe malolmuş isimlerle ya 
da vak’alarla ilgilenen ve tüm 
bunları basit tarihçe mantığıyla 
çerçeveleyen edebiyat tarihinin, 
bu yönleriyle en baştan konum dı
şı kalacağı, bu yazıların okurunun 
rahatlıkla kavrayacağı bir yön. 
Öyleyse elimizde kalan yaklaşım 
yolları edebiyat kuramı ile eleştiri 
yaldaşımı.

İlkin bu iki yaklaşım arasında
ki ayrım ve ayrılıkların üzerinde 
durmak durumundayız.

Eleştiri Ne İşe Yarar?

Daha çok, buharı tüten ürünler ve 
bu durumdaki bir ürünü henüz 
vermiş veya bir biçimiyle öne çık
mış yazarlar üzerine odaklanan; bu 
çeşit yazar ve üri'ınlerin değerini 
biçmek, çevrelerinde oluşan abartı 
veya yanlış anlamaları bertaraf et
mek; kimileyin de, yazarın amaç
ladığından daha geniş anlam alan
larıyla ürün arasında bağ kurmak, 
dolayısıyla ürünü veya yazarı yeni
den anlamlandırmak, bu yüzden 
de hem okur ile yazar, hem de 
ürün ile edebiyat arasında köprü 
kurmak gibi görevleri olan edebi
yat eleştirisi ile edebiyat tarihi, bir 
ve aynı şey olmadıkları gibi, aynı 
‘şey’le bile ilgilenmezler.

Peki edebiyat tarihi neyle ilgi
lenir ve edebiyata katkısı nedir?

Edebiyat tarihini, edebiyata 
yakınlaşmanın öbür yordamların
dan şu biçimiyle ayırabiliriz: eğer 
bir değerlendirme, yazarın/ürünün 
hakkında tasviri bilgiler vermekte, 
üstelik bu bilgiler de ahntı başlığı 
altında değerlendirilebilecek kimi 
payandalarla desteklenmekte, so
nuçta ulaşılan da yargılardan çok 
bilgilere dayanmaktaysa, bir ede
biyat tarihçisi yaklaşımıyla karşı 
karşıyayız demektir. Üstelik bu et
kinlik, tarihe malolmuş değil de 
tarih olmuş bir ürün veya yazara 
odaklanmışsa ve meramını da de
ğerler değil öğeler üzerinden aktar
maktaysa, söz konusu olan tipik 
bir edebiyat tarihi yaklaşımıdır. 
Dolayısıyla amacı yargılamak değil 
bilgilendirmek olan bu zihin et
kinliğinin işe yararlılığı, aııcak de
ğerlendirme evresinden sonra or
taya çıkmakta.

Edebiyat Tarihi Olmadan...

Ne ki burada son derece önemli 
bir yön gözden kaçabilmekte: ede
biyat tarihi olmaksızın edebiyat 
kuramının da, edebiyat biliminin 
de, eleştirinin de yapılamayacağı 
gerçeği. Dillendirildiğinde apaçık
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EDEBİYAT

duran bu yargı, -aslında bu yazı di- 
zisinde sık sık vurguladığım için 
nedensizce alınganlıklara yol 
açan- bu kez, ülkemiz edebiyatçı
larının durumlarıyla özdeşleşmiş 
değil. Dünyada da garip bir biçim
de, edebiyat tarihçilerinin kendi
lerini ordudaki subaylara oranla 
astsubay düzeyine indirgenmiş du
rumda hissetmelerine olanak tanı
yan bu ifade, aslında edebiyat tari
hinin önemine işaret etmekten 
başka bir biçimde anlaşılmamalı. 
Fakat ne yazık ki öyle anlaşılmadı
ğı gibi, iyi bir edebiyat tarihinden 
yoksun eleştirinin, edebiyat bili
minin veya edebiyat kuramının ne 
tür gediklerle dolu olabileceği de, 
yeterince kavranamamakta; dün
yada da.

Halbuki edebiyat tarihi bilgisi, 
öbür edebiyat yaklaşımlarına mal
zeme sunduğu ve malzeme olmak
sızın hiçbir türlü yapıdan söz edile
meyeceği açıktır.

Edebiyat tarihi, yalnızca yakla
şım bakımından değil ilke, yasa ve 
yöntem bakımından da eleştiriden 
ayrılmakta. Tıpkı edebiyat tarihi 
gibi eleştirinin de kendine özgü 
yasaları, yöntemleri, ilkeleri vardır 
ama fark da tam burada başlamak
tadır: eleştiri, bu yasa, yöntem ve 
ilkelerden hareketle yazar-eser, ya- 
zar-hayat, yazar-sanat, hayat-sa- 
nat, sanat-anlam, sanat-anlatım, 
anlam-anlatım arasındaki ilişkiler
le, dahası bu ilişkilerden kaynakla
nan sorunlarla cebelleşirken, ede
biyat tarihinden farklı olarak, sıra
lanan ilişki ve sorunların ürü
ne/yazara yansısındaki belirginlik- 
sizi sarahate kavuşturmaya, yazarın 
anlatımından veya uyguladığı tek
niklerden kaynaklanan fluluğu 
netleştirmeye, kimileyin de sanat
çının zevken yakaladıklarını zih
nen açımlamaya niyetlenir.

Eleştirinin Eleştirisi

Yergiye kayabilmesi, amacının ter
sine, bir yazarın anlaşılmasını zor- 
laştırması, ufuk tıkayabilmesi, öz
nelleşebilmesi, yanlış anlaşılmala
rın önünü açabilmesi, büyük ya
zarları küçük, küçük yazarları ise 
orta halli gibi gösterebilmesi, ürü
nün hakkını verememesi, yazarı 
veya ürününü inakçı dizgelere 
hapsedebilmesi gibi sürülerce yan
lışlıklara yol açabilecek bir potan
siyeli barındırdığı sık sık dile geti
rilen eleştiri ile bilimsel/kuramsal 
eleştiriyi birbirinden ayırmak zo
rundayız. Özetleyecek olursak, ço
ğun dergi, günlük gazete veya fark
lı alanlardaki yayınların sayfala
rında gördüğümüz ve ‘eleştiri’ üst- 
başlığıyla değerlendirilen yazılarla 
burada kastedilen eleştirinin hiç
bir ilgisinin olmadığının altını çiz
mek zorundayım. Gerçekten de 
ancak ‘değini’ üstbaşlığı altında 
değerlendirilebilecek bu tür yazı
lardaki sistematik olmayan ve ya- 
salaştırılmamış yargılardan hare
ketle ak süte bile kara çalan yakla
şımlara rastlayabilmekteyiz.

Ne ki eleştiriye göre, gerekçe- 
lendirilmemiş her yargı, isabetli 
olsa bile yanlış bir yargıdır ve bir 
eleştirel yargının geçerliliği, ancak 
gerekçelerinin tutarlılığıyla müm
kündür. Üstelik eleştiri, bir edebi
yat ürününde, okurun zihninde 
oluşabilecek eksik ve gedikleri ka
pamaktan tutun da, yazara yön 
vermeye değin birçok yükümlülü
ğü olan, genç de olsa sistematik- 
leştirilebilmiş bir zihin etkinliği
dir. Belki de bu nitelikleri yüzün
den, “Bu şunu dedi, o da bunu de
di, şu da ona şöyle karşı çıktı.” dü
zeyi dışında ülkemizde karşılık bu
lamamış durumda. Onun için de, 
ne acı ki bizde edebiyat değerlen

dirmesinin merkezinde, aslında bir 
değerlendirme skalası içermediği, 
yalnızca tasviri tespitlerle yetindi
ği halde edebiyat tarihinin teke
linde kalmış durumda,___________

Edebiyat Yaklaşımlarmm 
Ayrımı

Halbuki bu yaklaşımların ayrımı, 
sanıldığından da önemli. Edebiya
tın ilkeleri, ölçüleri ve sınıflandır
ması konularına odaklanan alana 
edebiyat kuramı, bu kuramlardan 
hareketle özellikle sosyal bilimler
den devralınan veya uyarlanan 
yöntemlerle bilimsel ilkelere ula
şılmasını amaçlayan alana edebi
yat bilimi, çoğun bu kuramlardan 
hareket eden veya bu kuramların 
ilkelerinin gölgesinde iş gören yar
gılama alanına eleştiri, bu işlerin 
yapılabilmesi için olmazsa olmaz 
durumundaki edebiyat konulu ge
nel geçer bilgilerden en ince tas
virlere değin tarihi malumatları 
tespit alanına da edebiyat tarihi 
diyoruz. Aslında bu alanlar, sanıl
dığından daha bir içiçe geçmiş ve 
öbürüne bağımlılaşmış durumday
ken, nasıl olduğu anlaşılamaz bir 
biçimde bizde edebiyat tarihi öteki 
disiplinlere hiç ama hiç gereksin- 
meksizin hayatını sürdürebilmek
te.

Halbuki sıradan bir okur bile, 
kimi önyargılarla bir edebiyat ürü
nüne yakınlaştığının ve okudukça 
bu önyargılarının değişebildiğinin 
ayrımındadır.

Belki de edebiyatın, açık bir 
bildiri sunmanın ötesine geçildi
ğinde, meramın üstü örtülü ve do- 
layımlı anlatılmaya başlandığında 
ortaya çıktığının ayrımına vara
mayan bir ülke için bundan daha 
doğal ne olabilir. ■

90 Ü m ran .Ş ubat.2003

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

http://www.cvisiontech.com


E ̂ y , dağların nefis ve saf hava
sında yüz yüze gelilen müha- 

^ rek yaratıklar, hoş geldiniz- 
însan ihtiraslarının ve şeytan soluk
larının köşe taşlarını kararttığı şehre 
hangi haberi getiriyorsunuz. Meta 
olarak canlannızı koyduğunuz ulvi 
pazar kutlu olsun. Ayrıldığınız kuzu
lara, bıraktığınız dağlara, arkanızda 
kalan ovalara ve yollara, gökten ışık 
insin. Din uğruna canı feda etmenin 
canh sembolleri, şehrin çeliğine kanı
nızla su vermeğe geldiniz.

Sezai Karakoç

“İbrahim inanmıştı ve şüphe 
etmiyordu. O akıl ahnaz olana 
inanmıştı. Şüphe etmiş olsaydı 
başka bir şey yapardı. Yine de şan
lı bir şey. İbrahim şanlı ve muhte
şem olandan başka ne yapabilirdi 
ki? Moria Dağı’na çıkardı, kütüğü 
yarardı, odun yığınını tutuşturur- 
du, bıçağı çekerdi ve Tanrı’ya ya- 
karırdı: ‘Bu kurbanı hoi- görme; iyi 
biliyorum ki bu benim sahip oldu
ğun en iyi şey değil. Vaadedilmiş 
bir çocuğa karşı yaşlı bir adam ne
dir ki? Bu ancak sana verebilece
ğim en iyi şey.’ Ve bıçağı kendi 
bağrına saplardı! Ve yine dünyada 
takdir edilir ve adı unutulmazdı. 
Ne var ki takdir edilmek bir şey
dir, muzdaripleri kurtaran kılavuz 
yıldız olmak başka bir şeydir.”

(Soren Kierkegaard)

İbrahim elinde bıçağı tutarak, 
önünde yerde yatan İsmail’e ba
karken, tüm yeryüzü sükut halinde 
olacakları bekliyordu. Sınanan iki 
insan, aralarındaki bıçağın iki kes
kin kenarında varoluşun en zorlu 
bekleyişini gerçekleştiriyorlardı. 
İman ile isyan arasında büyük bir 
düello yaşanıyordu yeryüzünde. 
İbrahim, tereddüt etse, vazgeçse 
ve geriye dönse isyan taraftarları 
gösterişli bir zafere imza atmış ola

İBRAHİM VE İSMAİL: 
KUTLU BİR İMAN GÖSTERİSİ

TAR/f< TU FA N

caklardı. İsmail isyan etse, kaçsa, 
karşı gelip oradan uzaklaşsa yine 
bir zafer kaçınılmaz olacaktı onlar 
için. İman kalesinin en güçlü sü
varileri, çetin bir sınamanın orta
sında, insanlık tarihinin görkemli 
gösterisinin eşiğinde duruyorlardı. 
İman ile isyan, koca bir sükutun 
ortasında bir kez daha karşı karşıya 
geliyordu.

İbrahim sahip olduğu en değer
li şeyi, en değerli olanları yaratana 
ve onların yegane sahibine iade 
etmeye hazırlanıyordu.

O esnada mütevekkil İsmail’in 
babasına söylediği sözler iman 
kalesinin ne denli güçlü oldu

ğunu ispat ediyordu: “ Haydi baba, 
Rabbimize verdiğin sözü hiç dü
şünmeden yerine getir.”

Böylesine zor bir sınanma iki 
insanlık zirvesinin varlığında gün
delik bir alışkanlığa dönüşüyordu 
sanki. Allah’a karşı sorumluluk bi
linci, uzunca bir zamapdan sonra 
kavuşulan evladı kurbanlık ala
nına yatırıyordu. Aynı bi- 
linç, genç bir bedenin bir an. 
olsun tereddüt etmeden bı
çağın altına uzanmasına ne
den oluyordu.

Allah’ın mutlak iradesi
nin karşısında, iki insan, sa
dık olmanın, kul olmanın tertemiz 
yüzünü taşıyorlardı. İnsanlığın ru
hu, iki asil insanın törensel bir 
ritm taşıyan boyun eğişlerinde te

mizleniyordu. Put kırıcı İbraliim 
kalbinde Allah’a verdiği söze en
gel olabilecek son varlığı kesip atı
yordu. Allah’tan başka hiçbir ila
ha inanmamış olan İbrahim, elin
deki bıçağı kalbinin en hassas ye
rine değdiriyordu. Bir kez daha 
haykırıyordu ki, Allah’ın bir ko
nuda iradesi tecelli ederse onun 
önüne hiçbir şey geçemez!

İbrahim ve İsmail.
Baba ve oğul.
İki kul gerçekte. İki mümin.
İki inanmış yürek.
Ve Allah, bir kez daha sorum

luluk bilinci taşıyanlara, O ’ndan 
gereği gibi korkup sakınanlara ve 
yaptıkları anlaşmaya sadık kalan
lara katından yardımcılar gönderi
yor. Sanki ateş, İbrahim için bir 
kez daha serin ve zararsız oluyor.

İbrahim indirilen kurbanlık, 
bu sınanmanın, insanlığın en gös
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terişli sahnelerinden birinin gös- 
tergesi oluyor.

------ Müminler her yıl bu eşsiz ima
nın hatırasını yaşatıyorlar. Allah’a 
karşı, İbrahim’in ve İsmail’in gös
terdiği bu kutsal duyarlılığı kendi
lerinin de kalplerinde taşıdıkları
nı, yaşattıklarını anlatıyorlar.

Müslüman coğrafyalarda mil
yonlarca insan kurbanlıklarla bir
likte hayatlarındaki her şeyi mut
lak sahibine iade edebilmenin pro
vasını yapıp, bunun iç huzurunu 
yaşıyorlar.

Küçüklüğümden bu yana, İbra
him ile İsmail’in kurban olayını 
resmeden kartpostallar çok ilgimi 
çeker. Gözleri bağlı bir şekilde ya
tan genç İsmail, beyaz saçlı ve be
yaz sakallı İbrahim kurban töreni
ne hazırlanırken, gökten inen ve 
yüzü resmedilmemiş kanatlı bir 
melek elinde besili bir koç indirir.
O an ne mucizevi bir andır. Ola
yın biçimsel gerçekliği ya da zahi
ri, batini yönlerini hiç düşünmü
yorum. Allah gökten meleğiyle 
kurban indiriyor yeryüzüne. Hatta 
kartpostallardaki gibi kurbanın 
boynuzlarında kırmızı bir kurdela 
var. Süslü bir hayvan. Allah’a ada
dığımızı süslemenin insani sıcaklı
ğı işte. Masum yüzlü kurbanlıklar; 
Karakoç’un deyimiyle hayvanların 
şehitleri. İnsanın, sahip oldukları
nı Allah’a adayışının şahitleri.

Ah, Allah’ın mutlak yardımı!
İbrahim olmanın ve İsmail ol

manın hakkını verdiğiniz anda, bir 
an bile gecikmeden size ulaşan 
rahmet...

Kesilen her kurban, bir hatırla
yıştır.

Kesilen her kurban, insanlığın 
yeniden dirilişidir.

Aslında bu bayramın neşesi in
sanın Allah’a verdiği her söze sa
dık kalacağı bilincinin pekişmesi 
ve daha da güçlenmesidir. ■

RECEPTIONCU GAZETECİ

H A L iL  K A LELİ

M
emlekette türlü türlü 
gazeteci var. Mesela 
araştırmacı gazeteciler 

var. Karıştırmacı gazeteciler var. 
İş takipçisi gazeteciler var. Hatta 
az da olsa işi gazetecilik olan ga
zeteciler bile var. Biz en son, ya
ni en alt tabakada olmaya devam 
ediyoruz elbette. Geçenlerde eli
me müthiş bir fırsat geçti. Tam 
mânasıyla terfi fırsatı...

Bir de gazeteye geldim ki, 
herkes fellik fellik beni arıyor. 
'Ne var! N'oluyoruz?' demeye 
kalmadan kocaman bir zarfı eli
me tutuşturdular. Allah Allah! 
Hemen topuklarımı birbirine 
sertçe vurdum, esas duruşa geç
tim. 'Emret komutanım!' Vaziye
ti aldım. Yazı General Staff dan 
geliyor. Ey benim milli eğitim ta
rafından "eğ-i-tilmi§", yani eğilip 
bükülmüş câhil halkım! Şimdi 
'General staff da ne ola ki?' diye
ceksin, eminim. İşte dil bilmenin 
avantajı. Genarel Staff "Genel 
Kurmay" demek. Evet Genel 
Kurmay'dan bir zarf geliyor. Hem 
de akridite olmayan ve asla akri- 
dite olmayı düşünmeyen bizim 
gazeteye. Anlayın nasıl müşkil 
bir mevkiye düştüğümü. Yahu 
ben bu durumu gazetemin men
suplarına nasıl izah ederim? Hadi

gazete yöneticileri meslek itiba
rıyla anlayış gösterdiler, ya oku
yuculara ne derim?

Neyse, zarfın üstünde "Mr. 
Khalil Khaleli" yazıyor. Yani bi
zim ismimizin İngilizce yazılışı 
oluyor bu her hâlde. Burada "biz 
neden İngilizlerin isimlerini 
türkçe yazmıyoruz?" gibisinden 
bir soru gelebilir aklınıza hemen. 
Yani mesela Bush yazacağımıza 
Buş yazabiliriz pekala. Bir harf de 
noksanlaşır, kolaylık olur, bir tu
şa az basarız. Yok eğer ille de 
noksanı kalmasın diyorsanız 
"Buşt" yazabiliriz pekala. Neyse 
bu bahsi geçelim. İşte General 
Staff dan gelen davetiyeyi kaptı
ğım gibi, otogarda soluğu alıyo
rum, çünkü vakit dar. Allah A l
lah! bu receptionun tek davetlisi 
ben miyim? Bizim basının meş
hurlarından, düdük çalınca he
men biryerlerini oynatanlardan 
hiç kimseyi otogarda göremiyo
rum. Neyse en ucuzundan bir 
Ankara otobüsü bulup yola ko
yuluyorum.

Ankara'ya varır varmaz re- 
ceptionun yapılacağı military 
house'a doğru yöneliyorum. Yani 
türkçesi "ordu evi"ni gidiyorum. 
Kapıda bizim basının bütün meş
hurları yığınak yapmışlar âdeta.
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RECEPTİONCU GAZETECİ / KALELİ

En sırıtkan maskelerini takın- 
mışlar. En yavşak pozlarını al
mışlar. Meğer onlar özel uçaklar
la gelmişler. Uçakla gelmekle 
kalmamışlar, Ankara'daki adam
ları son model j iplerle onları or
du evinin kapısına kadar getir
miş. Neyse biz soluk soluğa kapı
ya ulaşıyoruz ve davetiyemizi 
gösteriyoruz.

Kapıdaki asker "siz Time'den 
mi geliyorsunuz?' diyor. Yahu bu 
'Time' de neyin nesi? Hemen 
"Hayır!" diyorum. Bu durumda 
asker zarfı bir üstüne veriyor. "Bu 
davetli Time'den davet edildiği
ni bilmiyor komutanım" diyor. 
Hemen üst rütbeli zarfı alıp liste
ye bakıyor. "Evet Taym'dan da
vet edilmiş" diyor. Benimle İngi
lizce üç beş cümle konuşmaya 
çalışıyor. Onun bozuk İngilizce
sine karşı düzgün bir türkçe ile 
cevap veriyorum; "Ben Ti- 
me'dan değil, halis muhlis Va- 
kit'tenim!" diyorum.

Birden nizamiyede bir dalga
lanma oluyor. Hemen silsile-i 
meratiple bütün ilgililer kapıya 
toplanıyor. Omuz durumlarına 
göre sıralanıp işi halletmeye ko
yuluyorlar. Yukarıdan aşağı sor- 
gu-sual başlıyor: "Vakit gazete
sinden davet edildiğini söyleyen 
biri var burada. Kim davet etti, 
bu isim listeye nasıl karıştı?" Bir 
heyecan, bir telaş. Dört yıldızlı 
üçü yıldızlıya, üç yıldızlı İkiliye, 
ikili bire... derken sıra pırpırlıla- 
ra geliyor. Bana vebalıymışım gi
bi davranıyorlar. Bir yandan da 
küçük bir jandarma grubunun 
etrafımı çevirdiğini görüyorum. 
Herifler beni derdest edecek gi
biler. Bu geceye military palace- 
de geçirebilirim.

Münakaşa büyüdükçe büyü
yor. Malum Vakit akridite değil

ve millete olan akretidasyonun- 
dan ötürü, bazıları nezdinde akri
dite olması da mümkün değil. 
Biz sadece millete akriditeyiz, el
hamdülillah. Onun temsilcisiyiz 
ve sadece Hakka ve halka hesap 
veririz. Fakat buraya gelenler, 
bin türlü hesap içinde oldukları 
gibi bir de kendilerini akridite 
edenlere hesap verirler. Neyse, 
uzun araştırmalardan sonra, bi
zim bir kartımızı bulup getiriyor
lar. Kartta şöyle yazıyor:

Halil Kaleli 
Chronicler 
Time -Turkey
Türkçesi: Halil Kaleli, köşe 

yazan, Vakit, Türkiye demek!
Altında da gazetenin adres ve 

telefonları var. Bizim işgüzar 
halkla ilişkiler müdürü bir za
manlar kartvizit bastırırken bir 
de İngilizce bastırmıştı da biz hiç 
bakmadan hepsini çöpe atmıştık. 
Meğer, İngilizce kartta her şeyi 
İngilizceleştirirken, gazetemizin 
adını da ingilizceleştirmişler. Va
kit olmuş "Time". Time da Tür
kiye'de bizim Vakit kadar meş
hur olmasa da dünya çapında 
meşhur bir gazetedir. Tabiî davet 
sahipleri de bizi meşhur Time'ın

Türkiye temsilcisi sanmışlar. 
Anamızın babamızm verdiği ha
lis Türkçe ismimizi de bir güzel 
ingilizceleştirmişler. Bizim dave
tiyenin nizamiyeden döneceği 
kesin. Evet! Bizi derdest bir jan
darma cipine bindiriyorlar ve 
Ankara belediye hudutları hari
cinde bir yere bırakıyorlar. Öyle 
bir yere bırakıyorlar ki, yürüye
rek yarım saatte Kızılcahamam'a 
ulaşabilirim. Ben de Öyle yaptım.

Kızılcahamam'da okuyucula
rım beni hemen tanıyorlar tabiî. 
Durumu, yani General Staff dan 
yapılan daveti öğrenince biraz 
buruluyorlar elbette. "Seni nasıl 
davet ederler? Sen hortumca 
musun? Soyguncu musun? Dev
let ihalelerine girip birilerine 
yüzde mi ödedin? Banka mı ba
tırdın? Pornografik yayın mı yap
tın? Televolecilerle senin ne işin 
var? Siyonist merkezlerden 
avanta mı aldın? Locadan icaze
tin mi var?"

Bre aman! Okuyucularımız 
barut gibi. Onlara bir türlü V a
kit'in İngilizcesinin "Time" ol
duğunu anlatamadım! Bizim re- 
ceptioncu gazeteciliğe terfi ihti
malimiz de güme gitti! ■
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TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ 
25 YAŞINDA

D R . N A Z İF  Ö Z T Ü R K ’L E  R Ö P O R T A J 

Konuşan: Musa Çağlar

Musa Çağlar: Sayın Nazif 
Öztürk, bu sene Türki
ye Yazarlar Birliği’nin 

25. kuruluş yıl dönümü. O gün do
ğan çocuklarımız bugün olgunluk 
çağına ulaştılar. Birliğin kuruluşu, 
amaçları ve kurucuları hakkında 
okuyucularımızı ve genç kuşakları 
bilgilendirir misiniz^

Nazif Öztürk: Türkiye Ya- 
zarlar Birliği, bundan 25 yıl önce 
8 Ağustos 1978’de, birkaç ide
alist arkadaşın bir araya gelme
siyle şekillenen; demokrat, sivil 
bir kültür kuruluşudur. Yazarları, 
fikir ve sanat adamlarını bir ara
ya getirmek, onların birbirleriyle' 
olan münasebetlerini derinleştir
mek, yazar ve yayıncıların sorun
larını çözmek, telif meselesi üze
rinde durmak, onlar için gidip 
gelebilecekleri huzurlu bir ortam 
hazırlamak gibi düşüncelerle or
taya çıkmıştır. Bu doğrultuda, 
üye olup olmadığına bakılmaksı
zın, bütün yazar, fikir adamı ve 
sanatçıların görüşlerini rahat bir 
şekilde ifade edebileceği bir kül
tür ortamı hazırlamıştır. Ve 25 
yıldır faaliyetini kesintisiz olarak 
devam ettirmektedir.

Bana göre bu 25 yıl meselesi 
önemsenmelidir. Çünkü, ülke
mizde Cumhuriyet döneminde

kurulan her iki sivil toplum ku
ruluşundan biri kapanmış veya 
kapatılmıştır. Bu dönemde kuru
lan 154 bin civarında demekten 
bugün ancak 73 bini faal halde
dir. Geride kalanlardan birçoğu
nun sadece tabelası bulunmakta
dır. Aktif olanların sayısı ise, 
300’ü geçmemektedir. Türkiye 
Yazarlar Birliği, tüzüğünde belir
tilen gayeler doğrultusunda yo
ğun bir şekilde faaliyet gösteren 
ilk 100 kuruluşun içerisinde yer 
almaktadır. Bu sebeple çeyrek 
asrın kazasız belasız ve aynı za
manda faaliyet gösterilerek geçi
rilmiş olması önemlidir. Türkiye 
Yazarlar Birliği bu süre içerisin
de, 1985’te çıkan bir Bakanlar 
Kurulu kararıyla, “Türkiye” is
mini kullanma ve Türkiye’yi 
temsil etme hakkını elde etmiş; 
1991 yılında çıkan bir başka Ba
kanlar Kurulu kararıyla da, ‘7<a- 
mu yararına çalışan dernek** 
statüsünü kazanmıştır. Diğer bir 
ifade ile Türkiye Yazarlar Birliği, 
menafi’i umumiyeye hâdim der
nek vasfını elde etmiş demokra
tik bir sivil toplum kuruluşudur.

Türkiye Yazarlar Birliği’ni 
kuran ve yönetimin her kademe
sinde sorumluluk üstlenerek gü
nümüze kadar bu kuruluşun

ayakta kalmasını sağlayan ide
alist arkadaşlarımız şunlardır: D. 
Mehmet Doğan, Yahya Aken- 
gin, Tayyar Aksoy, Mehmet C e
mal Çiftçigüzeli, Necmettin Tu- 
rinay, Yavuz Bülent Bakiler, A. 
Erdem Bayazıt, Mustafa Yazgan, 
Zeki Ceyhan, Haşan Kayıhan, 
A. Günbay Yıldız, Beşir Ayva- 
zoğlu. Saadettin Elibol ve Hüsnü 
Aktaş. Bugün lOOO’in üzerinde 
üyesi ve merkezin dışında 7 şu
besi, 40’ın üzerinde temsilciliği 
bulunan ve kurumsallaşmış bir 
müessese haline gelen Birliğimi
zin bütün fertleri, bu oluşumu 
sağlayan kurucularımıza şükran 
borçludur.

Çağlar: Türkiye Yazarlar Birli
ği’nin günümüze Icadar, düşünce ve 
kültür hayatımıza yaptığı katkıları 
anlatır mısınız?

Öztürk: Türkiye Yazarlar Bir
liği bugüne kadar, saymakla bit
meyecek bir çok faaliyetin altına 
imza atmıştır. Birliğimiz, global
leşen dünyada kendi yerini ara
yan şehirli aydın kesimin kültür, 
sanat ve ahlâkî ihtiyaçlarına yö
nelik faaliyetleriyle, kültür haya
tımızın yeniden yorumlanmasına 
katkı sağlamıştır. Geride bıraktı
ğımız zaman dilimi içerisinde, 
kültürel açılımlar sağlamak ve 
dengeli kültür politikaları oluştu
rulmasına katkıda bulunmak 
amacıyla raporlar hazırlamıştır. 
Kültür ve sanat alanında hizmeti 
geçen değerlerimizi genç kuşak
lara tanıtmak, kütüphane ve 
dokümantasyon merkezleri kur
mak, ülke dinamizmini ayakta 
tutan bütün konuları içine ala
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TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ / ÖZTÜRK

cak şekilde, **yılın kültür ve sa
nat kütüğünü tutmak**, benzer 
gayelerle müstakil kitaplar neş
retmek, yurt içinde ve yurt dışın
da ‘‘Türkçe*nin Uluslar arası 
Şiir Şölenleri**ni düzenlemek, 
kişisel gelişim ve yazarlığa hazır
lama seminerleri programları 
gerçekleştirmek gibi konularda 
sayısız etkinlikler gerçekleştir
miştir.

Çağlar: Ülkemiz, son yıllarda 
yazar ve düşünce adamlannm ye
tişmesi bakımından verimsiz bir dö
nem yaşıyor. Bu çıkmazdan kur
tulmak için şu anda ne gibi çalışma
lar ve etkinlikler yapıyorsunuz^ Bu 
çerçevede kitap okuma programla
rı, yazar yetiştirme çalışmaları gibi 
faaliyetlerden ne gibi yararlar bekli
yorsunuz^

Oztürk: Birliğimiz, tıkanan 
kültür hayatının önünü açmak 
için sürekli bir çaba içindedir. 
Son senelerde toplumun günde
mine taşıdığımız önemli faaliyet
lerimizden biri de, toplu kitap 
okuma geleneğini yeniden kül
tür hayatımıza kazandırmış ol
mamızdır. Şimdiye kadar Meh
met A kif Ersoy’un Safahattı, 
Necip Fazıl Kısakürek’in Çile'si 
ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 
Beş Şehir’i, değişik çevrelere 
mensup katılımcıların huzurun
da okundu ve bütün yönleriyle 
tartışıldı. îki yılı aşkın bir za
mandan beri de Genel Merkez 
salonumuzda, Mevlanâ’nın Mes- 
nevi’si okunmaktadır.

Mesnevi okumaları, Ankara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Tasavvuf tarihi, Türk-İslâm Ede
biyatı kürsüleri mensupları ile 
Kırıkkale Üniversitesi Doğu Dil
leri ve Edebiyatları öğretim üye
leri tarafından yürütülmektedir.

26 bin beyit olan Mesnevi’den 
şu ana kadar ancak 2 bin beyit 
okunabilmiştir. Her Pazartesi ak
şamı saat 18.30-20.30 arasında 
Genel Merkez lokalimizde veri
len Mesnevi dersleri uzun yıllar 
devam edecek bir projedir.

28 Şubat kararlarının eğitim 
hayatımızın üzerine abandığı, 
öğretim üyelerine ders program
larının dikte ettirildiği, öğrenci
lerin tek tip insan yetiştirme se
anslarından geçirildiği bir dö
nemde; Birliğimiz, bunalan bu 
kesimlere bir nefes alma alanı 
açmak amacıyla *^Türkiye*yi ve 
dünyayı doğru okuyup, doğru 
yazmak için Yazar Okulu** ilke
siyle harekete geçti. Yazarlığa 
Hazırlama Seminerleri iki yılı 
başarı ile tamamladı. Halen 
üçüncü yıl altıncı dönemin eği
tim programları yoğun bir şekil
de devam etmektedir. Bu iki yıl
lık tecrübe, Yazar Okulu’nun da
ha sistemli hale getirilmesi ge
rektiği düşüncesini pekiştirdi. 
TYB, gerçek bir üniversite
ye/açık üniversiteye doğru giden 
Yazar Okulu çalışmalarını geniş
leterek sürdürme kararlılığında- 
dır.

Yazar Okulu, günümüz ycL- 
zarının yazma donanımı ne olU' 
bilir? Ba§ka bir ifade ile ülke 
meselelerine kafa yoran ve ka
lem oynatan bir yazar hangi do- 
nanımlara sahip olmalıdır?** ya 
da **hir entelektüel nasıl yeti
şir?** sorusunu cevaplayacak bir 
yapı ve muhteva üzerine otur
maktadır.

Yazar Okulu’nda temel** ve 
yönlendirme** dersleri olmak 

üzere iki grupta planlanan ders
ler gerçekleştirilmektedir. Temel 
dersler: Hukuk ve toplum, din ve 
felsefe, toplum ve ideoloji, siyasi 
teoriler ve müesseseler, edebiyat 
ve iletişim, estetik ve tartış
ma,yazma teknikleri. Yönlendir
me dersleri, teorik ve pratik tec
rübeleriyle ülke gündeminde ye
ri olan ünlü ilim adamı, yazar, sa
natçı, siyasetçi ve yöneticiler ta
rafından verilmektedir.

Yazar Okulu’nun yeni döne
minde **atölye dersleri** adı al
tında, temel uygulama ve kültür 
derslerine de yer verilmesi karar
laştırıldı. Bu başlık altında veri
len, Osmanlıca, bilgisayar ve ya
zarlık gibi dersler; birinci kade
meyi tamamlayan öğrenciler için 
yeni bir kur olarak ihdas edildi. 
Atölye derslerinde pratiğe yöne
lik olarak öğrencilerimize dene
me yazılan yazdırılmakta ve top
luca tartışılmaktadır. Önümüz
deki günlerde bu grupla birlikte 
internette bir edebiyat dergisi çı
kartılması planlanmaktadır.

Yaptığımız bu çalışmalar top
lumun bütün kesimlerini kapsa
maktadır. Uygulanan bu prog
ramla iletişim ve bilgi çağında, 
kendi insanımızın okumaya, dü
şünmeye ve yazmaya ilgisinin ar
tacağını umuyor ve bekliyoruz.
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Çağlar: 25. Yıl faaliyetleri üze
rinde çalıştığınızı biliyorum. 2003 
yılı içinde Türkiye Yazarlar Birli- 
ği’nin ulusal ve uluslar arası alalıda 
ne gibi etkinlikleri olacak?

Öztürk: “25. yılda 25 faali- 
yet” ilkesiyle başlattığımız yıllık 
programın kesinleştirilmesi için 
bugünlerde yoğun bir çabanın 
içerisindeyiz. 25. yıl faaliyetleri
ni tartışmak üzere, 1 Şubat 2003 
günü, kuirucularımız, bugüne ka
dar yönetim kurullarında görev 
almış arkadaşlarımız ve kuruluş 
yılı olan 1978’de üye olan ilk 
mensuplarımızla bir araya gele
ceğiz. Bu arkadaşlarımızın bilgi 
ve tecrübelerini projeye kataca
ğız. Bugüne kadar vefat etmiş 
üyelerimizi topluca anacağız. 
Ulusal düzeyde beşi vefat etmiş, 
beşi yaşayan on kültür insanımı
zı gençliğin ve yeni kuşakların 
gündemine taşıyacağız.

Kış bitmeden Ankara’da “I. 
Metro Kitap Günleri” düzenle
meyi planlıyoruz. Trabzon’da 
“Uluslar arası I. Şehir Yazarları 
Toplantısı” tertip etmeyi hedef

liyoruz. Fethin 550. yılı münase
betiyle Topkapı Sarayı’nda ger
çekleştirmeyi düşündüğümüz, 
“Tarihî Roman ve Romanda Ta
rih” konulu, içinde bütün klâsik 
gösterilerin mevcut olacağı sem
pozyum hazırlıklarımız hızlı bir 
şekilde devam ediyor. Kültür Ba
kanlığı ile müştereken yapmayı 
planladığımız, “Cumhuriyetin 
80. Yılında Türk Edebiyatı” ko
nulu toplantı, yılın ikinci yarı
sında devreye girecek. İşçi göçü
nün 40. yılında, yurt dışında ya
şayan soydaşlarımızın yaşadığı 
kimlik ve kültür bunalımı konu
larını, biri Türkiye’de, diğeri A l
manya’da olmak üzere uluslar 
arası iki toplantı ile masaya ya
tırmak istiyoruz.

Bu projeler arasında kuşkusuz 
en önemlisi “Tükçe’nin Uluslar 
arası 5. Şiir Şöleni” projesidir. 
Rusya’daki çözülmelerin arkasın
dan Türk cumhuriyetlerinin 
hürriyetlerine kavuşmaları ve 
bağımsız devlet olmalarından 
sonra, TYB, uluslararası boyutta 
4 şiir şöleni düzenledi. Bu şiir şö

lenlerinin birincisi Türkiye’de, 
İkincisi Kazakistan’da, üçüncüsü 
Türkmenistan’da, dördüncüsü 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye- 
tinde gerçekleştirildi. Diyoruz ki, 
artık Avrupa’ya geçmenin zama
nıdır; Türkçe’nin Uluslar arası 
Şiir Şöleninin 5.si Avrupa Top
luluğunun merkezlerinden birin
de, Brüksel’de veya Strasburg’ta, 
yapılmalıdır. Ben şahsen bunun, 
iki noktadan çok büyük anlam 
ifade ettiğini düşünüyorum. İşçi 
göçünden bir yıl sonra doğan ço
cuklarımız bugün 40 yaşına gel
diler ve orada Türkçe konuşan, 
Türkçe düşünen ve Türkçe ya
zan bir nesil yetişti. Bu soydaşla
rımızın yaşadığı coğrafyada, dün- 
ya-nın dört bir tarafında Türkçe 
konuşup yazan insanları bir ara
ya getireceğiz. Bu gelişme, orada 
yaşayan işçilerimize ve onların 
çocuklarına, müthiş bir moral 
olacak. Böylece onlara, biz sizi 
unutmadık, her zaman sizlerle 
beraberiz mesajını vereceğiz. Bu 
faaliyet aynı zamanda 25. yıl et
kinliklerinin de bir parçası ola
cak.

Ayrıca, 25. yılda, “25. Yıl Ki
tabı” çıkarmak istiyoruz. Bu eser 
tamamlandığında, şimdiye kadar 
sorduğunuz ve soracağınız bütün 
sorularınızın cevabını bulacağı
nız bir kitap ortaya çıkacak. Bu 
kitapta. Yazarlar Birliğinin tarih
çesine yer vermek istiyoruz. Ya
zarlar Birliğinin bugüne kadar 
göstermiş olduğu faaliyetleri bu
rada kayda geçirmeyi amaçlıyo
ruz. Şimdiye kadar bizden ödül 
alan yazarlarımızın hayatta olan
larıyla konuşmalar yapalım ve 
vermiş olduğumuz ödüllerle ilgili 
birtakım değerlendirme yazıları 
yazdıralım istiyoruz. Ödül alanla
rın fotoğrafları ve özgeçmişlerini
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de bu kitaba dahil edelim; böyic' 
ce, elimizde görsel malzemeye 
dayalı bir eser ortaya çıksın diye 
düşünüyoruz. Kitabın hazırlık ça
lışmalarını başlatmış bulunuyo'
ruz.

Çağlar; Kuşkusuz, 25. yıl fa 
aliyetleri olarak planladığınız bütün 
projeler birbirinden değerli. Fal<at 
bunlar arasında bence en dikkâte 
değer olanı, yurt dışındaki kardeşle
rimize yönelik projeniz. Bu projeyi 
biraz açalım isterseniz^

Oztürk: Biliyorsunuz; 2002 
yılı Avrupa’ya Türk işçi göçünün 
40. yıl dönümü idi. Geçen sene 
göçü alan taraf olan Almanya, 
hem Türkiye’de hem de Almaıv 
ya’da üç etkinlik yaptı. Ne yazık 
ki, göç veren taraf olan Türki
ye’de tek bir faaliyet yapılmadı. 
Halbuki ihtiyacı olan taraf biziz. 
Bu boşluğu doldurmak amacıyla 
25. yıl faaliyetleri arasına böyle 
bir projeyi de dahil ettik. Yurt 
dışındaki Türklerle ilgili olan 
Devlet Bakanımızla görüştük; bu 
proje gerçekten ona da cazip gel
di. Yurt dışında yaşayan soydaş
larımızdan bir kısmı Türkçe ya
zıp konuşuyor ama, bir kısmı da 
yaşadığı kültürel kırılmalar sebe
biyle kimlik kaybının eşiğine 
gelmiş bulunuyor. Adeta kendi 
dilini, kültürünü, dinini unut
mak üzere. Bu projenin amacı, 
onları yaşadığı toplumlardan ay
rıştırmak değil; kendi kültürünü 
unutmadan, Avrupa’ya uyum 
sağlamalarını temin etmektir. 
Bana göre; onların karakterli, 
haysiyetli insanlar olarak varlık
larının devamını sağlamak, Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
aslî görevleri arasında olması ge
rekir. Çünkü, öyle yaptığımız 
takdirde, ülkemizin Avrupa ile

olan ilişkilerinde, onların orada
ki potansiyellerinden ve güçle
rinden faydalanabiliriz. Bugün, 
nasıl ki, ABD’de Rum lobisi, Ya
hudi lobisi, Ermeni lobisi etkili 
oluyor ve kendi lehlerine sena
todan kararlar çıkartıyorlar; aynı 
şekilde, Türkiye’nin de kendi le
hine Avrupa Parlamentosundan 
ve hükümetlerinden kararlar çı
kartabilmesi için, oradaki 4 mil
yon soydaşımızın sağladığı dost
luklardan yaralanabiliriz. Vatan
daşlarımızı kendi benlikleriyle 
muhafaza edebilir ve aynı za
manda, yaşadığı ülkeyle uyum 
içerisinde yaşama becerisini on
lara kazandü'abilirsek; o ülkelerle 
hem kültürel anlamda, hem tica
rî anlamda, hem de ekonomik 
alanlarda daha sağlıklı işbirliğine 
gidebiliriz. Bu ve benzeri amaç
larla böyle bir projeyi, 25. yıl fa
aliyetleri arasında hayata geçir
mek istiyoruz.

Çağlar: Gerçekten güzel bir 
çalışma... Hem Türkiye’yi tanıt
ma, hem bir lobi 
faaliyeti. Daha 
önemlisi onların 
dertleriyle yakın
dan ilgilenmek...

Öztürk: Bili
yorsunuz, Türkiye 
Devleti şimdiye 
kadar sivil top
lum kuruluşlarına 
karşı hep mesafeli 
davrandı. Sivil 
toplum kuruluşla
rı milletin aîlını 
temsil ediyor.
M illetten kopuk 
olan yöneticiler, 
milletin aslından 
korktuğu gibi, as
lını temsil eden

sivil toplum kuruluşlarından da 
çekiniyor. Halbuki bir ülke, eğer, 
dış politikada, ekonomide, siya
sette ve hatta askerî konularda 
başarılı olmak istiyorsa, sivil top
lumdan yararlanmak mecburiye
tindedir. Evvela, ülkelerin yazar
ları, düşünce ve sanat adamları 
bir araya gelir, konuşur ve kay
naşırlar; daha sonra, halklar kay
naşır, en sonunda da, mecburen 
halkları ve kültür adamları kay
naşan ülkenin yöneticileri bir- 
birleriyle kucaklaşır, böyle dost
luk doğar. Bu dostluk ortamını, 
Avrupa’daki meslektaşlarımızla 
sağlayalım istiyoruz. Böylece, 
hem oralarda yaşayan yurttaşla
rımıza entelektüel bir işbirliği or
tamı da hazırlayalım istiyoruz.

Çağlar; Efendim, ben şunu 
sormak istiyorum: Her yıl Türkiye 
Yazarlar Birliği sene sommda "yı
lın yazar, fik ir adam ı ve sanat' 
çılarını**nı beliıiiyor. Bu ödüllerin 
veriliş amacı nedir? Ödülleri hangi 
kıstasa göre tespit diyorsunuz?
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Öztürk: Bu konuda çok sağ
lam kriterlerimiz var. Özellikle 
son dönemlerde, benim çok fazla 
üzerinde durduğum kriterler var. 
Bir defa, ödül vermekten amacı- 
mız" şudur: Diyoruz ki; bu mille
tin kültürüne hizmet eden her
kes bizim için değerlidir ve onla
rın başımızın üstünde yeri var. 
Biz,sanatçılarımıza değer verdi
ğimizi ifade ediyoruz.

Bu ödüllerin parasal bir değe
ri yok ama, manevî değeri çok 
yüksek. Sanatçılarımızı özgün ve 
orijinal bir çalışmayla ödüllendi
riyoruz. Verdiğimiz şilte bakan
lar, bu bir TYB klasiğidir diyor
lar.

Türkiye Yazarlar Birliği, 22 
yıldan bu yana ülkemizde yaşa
nan kültür, sanat ve düşünce ha
yatındaki gelişmeleri değerlendi
rerek, sene sonunda "yılın ya- 
zar, fikir adamı ve sanatçılar 
rı”nı açıklamaktadır. Hiç şüphe
siz, ödül çalışmalarının kurum
sallaşması açısından sürekliliğin 
önemi çok büyüktür. Bu bakım
dan TY B’nin 25 yıldır faaliyette 
olması ve 22 yıldır, yazar ve sa
natçılarımızı yüreklendirmesi, 
kültür hayatımız adına önemsen
mesi gereken bir çabadır.

Ödüller, edebiyat ve sanat uz
manları arasında gerçekleştirilen 
anket çalışmalarının sonunda ve 
alanının tanınmış isimlerinden 
oluşturulan özel komisyonların 
görüşleri alınarak belirlenmekte
dir. 2002 yılı ödüllerini tespit 
amacıyla ülkemizin belli başlı 
basın ve yayın kuruluşlarına, Bir
liğimize üye olup olmadığına ba
kılmaksızın binin üzerinde, ya
zar, fikir adamı ve sanatçıya an
ket formları gönderilmiştir.

Değişik kesimlere mensup ki
şi ve kuruluşlardan alınan bu bil

giler ışığında; yıl içinde ortaya 
konulan fikir ve sanat ürünleri, 
eser sahiplerinden habersiz, baş
vuru esasına dayanmayan ve ob
jektif kriterle değerlendirilmek- 
tedifr

Bir sanat ürününün değerlen
dirme kapsamına alınabilmesi 
için, o yıl içerisinde birinci baskı 
olarak kamuoyuna sunulması, 
orijinal bir çalışma olması, müel
lifinin TYB yönetim kurulu üye
leri arasında bulunmaması, yaza
rına daha önce aynı dalda ödül 
verilmemiş olması gerekmekte
dir.

Türkiye Yazarlar Birliği, 2002 
yılı ödülleri dahil, bugüne kadar 
387’nin üzerinde eser sahibini; 
hikâye, roman, şiir, deneme, fi
kir, düşünce, araştırma/inceleme, 
dil, edebî tenkit, gezi, tercüme, 
biyografi, çocuk kitapları, sine
ma, basın, televizyon programla
rı, yayıncılık ve üstün hizmet ko
nularında ödüllendirmiştir.

Ödüllerle ilgili bir şey daha 
yaptık son dönemde. Şimdiye 
kadar ödüller verilmiş, bunlar 
basın bülteninde yer almış, gaze
telerde filan yer almış; ama, bir 
haber olarak yer almış geçmiş ve 
gitmiş. Biz, bunu kalıcı hale geti
relim dedik. Son iki yıldır, 2000 
ve 2001 yıllarında ödül alan ar
kadaşlarımızın fotoğraflarını is
tedik, özgeçmişlerini istedik. 
Ödül alan kitap veya dergiyse, 
onun kapağını taramak suretiyle, 
onu yerleştirdik ve her kişiye bir 
sayfa ayırdık ve daha önce ödül 
almış olan bütün ödül sahipleri
ni de bu kitapçığın arkasına ek
ledik. İlk sene, yıllara göre, ikin
ci sene hem yıllara, hem de ko
nularına göre hazırladık önceki 
yıl ödül listelerini. Ödül sahiple
rine ve kültür dünyasına sunaca

ğımız şirin bir kitapçık ortaya 
çıktı.

Bu yıl da geçen senelerde 
olan hatalarımızı telafi etmek su
retiyle, yine eski listelerin yer 
alacağı bir kitap çıkartmak isti
yoruz. Böylece, hem ilgili şahsa 
vererek, hem kendi arşivimize 
koyarak, hem de kültür âlemine 
dağıtmak suretiyle ödüllerin ka
lıcılığını sağlıyoruz. Şimdi, 25 
inci yıl kitabında bunların tama
mına birden yer vermeyi düşü
nüyoruz.

Çağlar: Demek ki, ödül sahibi
nin önceden hiç haberi olmuyor. O 
da herkes gibi ödül aldığını görsel ve 
yazılı basın aracılığı ile öğreniyor.

Öztürk: Evet.

Çağlar: Efendim, biz de Üm
ran’ı yılın dergisi seçtiğinizi; yazar
larımızdan Yusuf Kaplan’ı fildr da
lında, Cihan A ktaş’ı romanda 
ödüllendirdiğinizi basından öğren
dik ve doğrusu kıvanç duyduk. Rö
portaj irin bize zaman ayırdımz- 
Sizlere Ümran Dergisi ve okuyu
cuları adına teşekkür ediyorum.

Öztürk: Biz de teşekkür edi
yoruz. Doğrusu, biz, bu arkadaş
ları ödüllendirirken, sizin dergi
nizde yazı yazıp yazmadıklarını 
hiç düşünmedik. Onların değişik 
dallardaki gayretlerini ödüllen
dirdik. Bizim yaptığımız iş, en 
güzeli ve en doğruyu yakalama 
çabasıdır. Güzelden ve doğrudan 
yana olanlar bizim bu yaptıkları
mızdan hissedar oluyorlar. De
mek ki, sizin derginiz ve yazarla
rınız bizim yaptıklarımızdan his- 
seyâb oldular.

Çağlar: Teşekkür ediyorum.
Öztürk: Ben de çok teşekkür 

ediyorum. ■

98 Um ran •Şubat • 2003

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

http://www.cvisiontech.com


I
slam dünyası büyük alim Prof. 
Muhammed Hamidullah'ı 
kaybetti. 94 yaşında vefat 

eden Hamidullah'ın cenaze na- 
mazı arkadaşı Dr. Yusuf Ziya Ka
yakçı tarafından kıldırılıp Jack- 
sonville'deki müslüman mezarlı- 
gına defnedildi. Prof. Hamidullah 
o sabah erkenden namazını kıl
mış, kahvaltısını yaptıktan sonra 
dinlenmeye çekilmişti ve bir da
ha uyanmadı: în n â lillahi ve iri' 
nâ ileyhi râciûn.

Merhum üstadın ömrünün 
büyük bir bölümü araştırmak ve 
yazmakla geçti. 1908 yılının Şu
bat ayının 19. gününde Haydara- 
bad'da dünyaya geldi. Yazarlık 
kai'iyerine 16 yaşında başladı. 
1935 yılında Almanya Bonn 
Üniversitesi'nden ve 1936 yılın
da da Paris Sorbonne Üniversite
si'nden profesörlük ünvanı aldı. 
Daha sonra, Osmaniye Üniversi- 
tesi'nde öğretim üyeliği yapmak 
üzere Haydarabad'a döndü. 1946 
ve 1948 yılları arasında Hindis
tan'ın Haydarabad'ı işgaline karşı 
savaştı. Keşmir bağımsızlığını 
kaybettikten sonra Hamidullah, 
bu küçük düşürücü durumu ka
bullenemedi ve mücadelesini sür
dürdü. Ardından Fransa'ya sürgü
ne gönderildi. 1996 yılında Ame
rika'ya yeğeni Sadide Ataullah'ın 
yanına taşındı. Prof. Hamidullah 
evli olmadığı için, yeğeni ona 
bakmaya başladı. Ustad Urduca
’nın yanı sıra 22 dili anadili gibi 
konuşabiliyordu. O, Kur'ân'ı 
Fransızca'ya çeviren ilk müslü
man âlimdir.

Muhammed Hamidullah, 
Peygamberimizin(s) hayatı hak
kında derin bir bilgiye sahipti.

MUHAMMED HAMİDULLAH’IN 
ARDINDAN

ZAFAR BANGASH 
Tü rkçesi; Şevde YILDIZ

Onun kutlu hayatını siyasi, aske
ri ve idari yönleriyle bir bütün 
halinde incelemişti. Bu alanda 
öncü olan üstad, yazılarını son 
derece titiz ve dikkatli araştırma
lar sonunda kalfeme aldı, Pey- 
gamberimiz(s) hakkında yazılan 
orjinal elyazılarını ortaya çıkardı 
ve onların kritiğini yaptı. İslam 
dünyasının çeşitli kütüphaneleri
nin, tozlu raflarından arayıp çı
kardığı 250'den fazla orijinal el 
yazması belge başta olmak üzere, 
bilinen çeşitli Siyer kitapların
dan, İslam Tarihi kaynakların
dan ve Kur'ân'dan yararlandı. Bu 
araştırmalar sırasında Şam'da bir 
kütüphanede el yazması hadisler 
bulup gün ışığına çıkardı; bu ha
disleri "Sahife'i H em m am  İhn  
M ünebbih” adıyla, Urduca ola
rak yayımladı.

Hamidullah'ın "Peygamberi' 
mizin Siyasi Hayatı" adlı kitabı 
Siyer ilmine kattığı en büyük he
diyelerinden biridir. Yine "H t. 
M uham m ed Dönemi Savaşları*' 
adlı kitabı keskin analiz ve derin 
tasvirleriyle, Peygamberimizin(s) 
savaşlarını gerçekçi bir dille anla
tan bir başyapıt olmuştur. Bu ba
şarılar üstadı tatmin etmemiş ve 
çalışmalarında söz konusu ettiği 
yerleri bizzat gezip görerek incele
melerde bulunmuştur. Örneğin 
"Hz. Muhammed Dönemi Savaş
ları" adlı kitabını yayımlamadan 
önce, söz konusu savaşların yapıl
dığı bölgelere gidip derinlikli ça
lışmalarda bulunmuş; bölgelerin 
haritalarını çıkarıp diğer alimle
rin cevap bulamadığı kritik soru
lara ve sorunlara tatmin edici ce
vaplar bulmuştur.

Peygamberimizin Hicret'ten 
sonra imzaladığı "Medine Sözleş' 
m esi"ni el yazması olarak ilk kez 
1940'da Osmaniye Üniversite- 
si'nin Mecmua-i îlmiyye dergisin
de yayımladı. Medine Sözleşmesi 
(Vesikası) daha sonra küçük bir 
kitap haline getirilip basıldı.

Muhammed Hamidullah'ın 
en kapsamlı eserlerinden biri de 
"ts'lam Peygamberi"dir. Bu ki
tap Türkçe dahil bir çok dile çev
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rilmiştir: "Le Prophete de I'slam" 
(Fransızca), "Muhammad Raso-
oİLillah, upon whom be peace" 
(İngilizce)...

Üstad birçok ihni makalesini 
ve orjinal çahşmasını Fransızca 
olarak kaleme almış ve yazıları
nın çoğunu diğer büyük Avrupa 
dillerine de çevirmiştir.

Hamidullah 1955 ve 1956 yıl
ları arasında Pakistan'ın ilk ana
yasa taslağını hazırlamak için Pa
kistan'a davet edildi. Yazar bu 
teklifi seve seve kabul etti- ve en
gin bilgileriyle bu işe katkıda bu
lundu. Ama daha sonra bu işten 
istifa etti. Çünkü feodal rejimin 
ve batı eğitimi almış bürokratla
rın Pakistan'daki egemenlik mü
cadeleleri ve çıkar kavgalarından 
kaygı duydu. Fransa'ya dönüp 
araştırmalarına kaldığı yerden de
vam etme karan aldı.

1985'de Pakistan'ın en büyük 
kişisel ödülünü aldı. Fakat büyük 
alim, bu parayı kullanmayı red
detti. Bu parayı İslami araştırnıa- 
larda harcanması kaydıyla geri ia
de etti.

Özellikle Siyer alanında yap
tığı orjinal çalışmalarla İslam 
dünyasının kültür hayatına eşsiz 
katkılarda bulunan merhum Prof. 
Muhammed Hamidullah'a kuru 
övgüler yağdırmaktan ziyade, bu 
eşsiz çalışmalarını yeni ilavelerle 
zenginleştirmek görevi de bize 
düşüyor. ■

Crescent International, 
January 1 ,1 5 ,2 0 0 3 .

İSLAMAN ŞAFAĞI

N U R İ G U N E R

K Ü L T Ü R  H A L L E R İ

Kültür nedir? Nasıl oluşur ve 
kimler eliyle şekillendirilir? Ve 
kimler kültür’e tabi olur ya da 
olmaz? Sibel Özbudun’un Kül
tür Halleri’nde aramaya koyul
duğu, Kültür’e toplu bir bakışı 
nasıl geliştireceğiz.

Özbudun; kültür-toplum iliş
kisini tanımlarken öncelikle 
ilkçağ-ortaçağ kültürleri hak- 
kındaki yapılabilecek yorumlar
la konuya giriş yapıyor. N etice
de bilinen geçmiş tarih üzerin
den kültür hallerini inceleni
yor. Devamında güne, bugüne

SİBEL OZBUDUN

KULTUR HAL LERİ
Geçmişte, Ötelerde, Günümüzde

' M m

.e..,

gelerek, geniş bir çerçeveden 
günümüz kültürü hakkındaki 
saptamalara yer veriliyor. Uy
garlıklar çatışması, Küreselleş
me söylemleri ve çok kültürcü- 
lük tartışmaları, bu bölümde en 
çok dikkate değer konular ara
sında. Ve kitabın son bölümde 
Özbudun, kendi kültür bakışını, 
alternatif bir anlayış geliştirme 
çabasına değgin biçimde aktarı
yor. Kitabın genelinde Özbu
dun üç temel paradigmadan ha
reketle bölümlendirmeye giriş
miş; birincisi kültür-emek ilişki
si, İkincisi kültür’ün atalar vası
tasıyla ve onlardan gelen atıla- 
maz bir miras olup olmadığı ve 
üçüncüsü egemen iktidar ilişki
lerinde en genel anlamıyla kül
türün bir araç haline dönüşüp- 
dönüşmediğidir.

O R Y A N T A L İS T L E R İN  
Y A N IL G IL A R I

18. yüzyıl’da ilk tohumları atı
lan Oryantalist araştırmalar. 
Batı dünya egemenliğinin Do
ğu üzerinde hakimiyet kurma 
teşebbüsünün tezahürü olarak 
ortaya çıkıyordu. N itekim  bu, 
yeni bir dünya kavrayışını ve
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İSLÂM’IN ŞAFAĞr / GÜNER

;  Oryantalistlerin 
i Yanılgıları

Oryantalistlerin Isiâııı araştırmalan Ü7erına dûşüncelef

SUAT YILDIRIM

-MUK «İIAPIABI

doğu algısını, doğulu tüm kay- 
naklar etkisi altına alarak ger  ̂
çekleşiyordu.

Suat Yıldırım’ın Oryanta- 
Üstlerin Yanılgıları adlı eseri 
ise; İslam araştırmalarını kapsa- 
yacak bir biçimde hazırlanmış.. 
Kitap dört ana bölümden mü' 
teşekkil. îlk bölüm, oryantaliz
min üç asırlık tecrübesini, içe
riği, gelişim seyri ve izlediği 
yöntemler açısından ele alıyor. 
İkinci bölüm, büyük oranda, 
oryantalist araştırmalar ile öne 
çıkmış bazı yazarları ve tezle
rinde ortaya attıkları iddialara 
ayrılmış. Üçüncü bölümde ise, 
Oryantalist eleştiriye maruz ka
lan İslam ümmetinin mütefek
kirlerinin, müşteşrikler tarafın
dan ortaya atılan iddialara ver
dikleri cevapları bulunmakta. 
Ve son bölümde B atı’da yapı
lan Kur’an tercümeleri hakkın
da genel bir çerçeve çizilmiş.

Suat Yıldırım’ın kitabı ya
zarken, “bu türden çalışmala
rın, eksik olduğumuz bu alanda 
yeni çalışmalara hız vermesine

vesile olması” ümidini bizde 

paylaşmaktayız.

İSL A M ’IN  ŞA F A Ğ I

Hz. Peygamberin tevhidî mü

cadelesini eksene alan çalışma

lar Türkçe’ye kazandırılmaya 

devam ediyor. Anka yayınları 

arasından çıkan İslam’ın Şafağı 

adli eser de İranlı düşünür A. 

Zerrînkûb tarafından kaleme 

alınmış. Kitap, İslam’ın ilk or

taya çıkış koşullarından Emevi 

devletinin tarih sahnesinden 

çekilme dönemine kadar geçen 

dönemi merkeze alarak hazır

lanmış. Yazarın, kitabı yazışı sı

rasında, İslam klasiklerine bağ

lı oluşu ve açık rivayetler dışın

daki gelen bilgilere pek itibar 

etmemesi, eserin tercih edilme

sini sağlayacak derecede önemi 

içinde barındırıyor.

' C /' /
/ -

/ \ P / \ f

.  İSLÂM İN oaTAYA ÇlKl$I «  tSITW DLVim SONUNA

Prof.D r. A bdûlhûseyin Zerrînkûb

k i t a p  L İ S T E S İ

1. Said Halim Paşa - Bütün 
Eserleri, N. Ahmet Özalp, 
Anka, 260s.
2. Din ve İlerleme, Cristopher 
Dawson, Açılımkitap, 212s.
3. Pozitivizm’in Türkiye’ye 
Girişi, Murtaza Korlaelçi, He
ce, 336s.
4. Banal Milliyetçilik, Micha
el Billing, Gelenek, 23İs.
5. Kur’an’ın Yeniden Yoaım- 
lanması, Şehmus Demir, İn
san, 223s.
6. Kafiyeci’de Tarih Usulü, 
Kasım Şulul, İnsan, 160s.
7. Tarihten Siyasete Eleştiri 
Yazılan, Perry Anderson, 
İletişim, 509s.
8. İbn Rüşd Felsefesi, Hüseyin 
Sarioğlu, Klasik
9. Putlar Kitabı, İbn Kelbî, Pı
nar, 160s.
10. Uluslararası Hukukta 
İnanç Özgürlüğü, Akif Emre 
Öktem, Liberte, 558s.
11. Entelektüel ve Siyasi Bir 
Kişilik Olarak Hz.Aişe, M. 
Canan Ceylan, 183s.
12. İslatni Tarihçiliğin Doğu
şu, Josef Harovitz, Ankara 
Okulu, 15 İs.
13. Eşim Ali Şeriati, Puran 
Şeriati, İhtar, 276s.
14. Ülkeler Kitabı, Ya’kubî, 
Ay ışığı, 160s.
15. Ortaçağ Felsefesinin Ru
hu, Etienne Gilson, Açılımki- 
tap, 532s.
16. Otoriteryan Kişilik Üstü
ne, T.W. Adarno, Om
17. Modem İnsanın Yabancı
laşması, Fritz Pappenheim, 
Phoenix
18. İlimde Demokrasi Olmaz, 
A.Yüksel Özemre, Pınar, 312s.
19. Küreselleşen Dünyada Öz
gür Birey Zengin Toplum, 
Mehmet Traş, Birey
20. Terörün Efendileri, Mesut 
Karaşahan, Pınar, 352s.
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A Y N A D A K İ  T E B E S S Ü M

DOSTLUK ÜZERİNE

FA H R ED D IN  GOR

Ö ğrenmeyi bırakan kişi, 
yirmisinde de olsa, sekse
ninde de olsa yaşlıdır. 

Öğrenmeye devam eden gençtir. 
Yaşamdaki en muhteşem şey zihni
nizi genç tutmaktır.

Henri Ford

Toplumsal gerçekleri, hay- 
van karakterlerine sokarak do- 
laylı anlatma sanatmm en eski 
ve en usta ismi “Bilge Beydaba”, 
dostluk ve dayanışma üzerine bir 
hikayesini Kral Depşelem’e şöyle 
anlatu-;

Bir zamanlar sık ağaçlı, yeşil 
çayırlı, gür akarsularla bezeli çok 
güzel bir ormanda hayvanlar 
mutluluk içinde yaşıyorlarmış. 
Mutluluklarını bozan tek şey, or
mana dadanan avcılarmış.

Günlerden birgün, zalim av
cının geldiğini gören bir çaylak, 
yüksek bir ağacın tepesine kon
muş.

Ve aşağıları seyre başlamış. 
Avcı gelip bir tuzak kurmuş ve 
uzaklaşmış. Biraz sonra çok sayı
da güvercin bu tuzağa yakalan
mış. İçlerinden liderleri olan gü
vercin, bir fareyi yardıma çağır
mış. Sesi işiten fare, tuzağın iple
rini kemirerek, -güvercinleri kur
tarmış. Ağacın üstünde olup bi

teni şaşkınlıkla izleyen çaylak, 
bu fareyle dost olmalıyım, bu iyi 
yürekli biri, birgün bana da fay
dası olur. Çünkü o kendinden 
olmayan güvercinlere yardım et
ti diye düşünmüş.

Ağaçtan inip farenin kapısı
na gelmiş. Ama fare çaylağı gö
rünce kaçıp, saklanmış.

Çaylak: -“Fare kardeş, benden 
korkma. Ben seninle arkadaş ol
mak istiyorum. Sana benden bir 
kötülük gelmez” diye seslenmiş.

Fare: -“Sen bir kuşsun, be
nimle nasıl arkadaş olacaksın? 
Üstelik senin soyun, benim soyu
mu avlayagelmiştir. Aramızda bir 
düşmanlık var, nasıl anlaşabiliriz 
ki? Ya bana bir kötülük yaparsan, 
siz güçlüsünüz, bizi ezersiniz.

Çaylak: -“Güvercin de bir 
kuş, ama onlara yaptığın yardımı 
gördüm. Onlarla dost olabildiği
ne göre, benimle de dost olabilir
sin.

Fare: -“Benim bu sözlere kar
nım tok, çok gördüm güçlünün 
güçsüzü ezdiğini” deyip birçok 
örnekler de vermiş. Ve çaylağın 
doğru söyleyip söylemediğini sı
namak için de, nazlı davranmaya 
devam etmiş.

Çaylak: -“Güvercinlerle olan 
dostluğuna hayran oldum. Sana

söz veriyorum, benden sana bir 
zarar gelmez. Beni arkadaşlığa 
kabul edene kadar, buradan ay
rılmayacağım ve açlıktan ölene 
kadar da bir şey yemeyeceğim.”

Fare: -“Seni reddedişime da
yanamayıp gitseydin, sana gü- 
venmezdim. Şimdi teklifini ka
bul ediyorum” demiş ve kapıya 
kadar gelmiş. Ama dışarı çıkma
mış.

“Herhalde dışarı çıkmaya
cak.” diye düşünürken çaylak, fa
re: “Dost olduysak da dost ol
mak, kucak kucağa oturmak de
ğildir ya.” demiş ve ilave etmiş. 
“Dostluk, felaket zamanında bel
li olur, dost dostunun derdine o 
günlerde yetişir.”

Çaylak: -“O zaman birlikte 
yaşayalım.” demiş. “Olmaz!” de
miş fare. “Senin ailen, akraban 
bana düşmandır, bana zararları 
dokunabilir” demiş.

Çaylak: -“Ben yanındayım, 
sen benim dostumsun, bunu her
kes bilecek ve ben seni koruya
cağım. Ve onlar da seni dost bi
lecekler” demiş. “O zaman, ta
mam” demiş fare. Dışarı çıkıp 
dostuyla kucaklaşmış ve birlikte 
yeni bir yere taşınmaya karar 
vermişler. Çaylak farenin kuyru
ğundan tutup, dilediği yere uçur
muş. Bu farenin çok hoşuna git
miş. Çaylak, dostluğuna güven
diği kurbağanın olduğu yere gö
türmüş yeni arkadaşını. Ve onla
rı gören kurbağa, sudan çıkıp 
dostça selamlamış gelenleri. Ta
nışmışlar ve birbirlerini çok sev
mişler. Beraberce mutlu bir şe
kilde yaşarlarken, birgün bir gü
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DOSTLUK ÜZERİNE / GOR

rültüden korkup saklanmışlar. 
Yüksek bir yere çıkan çaylak, ge
lenin bir ceylan olduğunu gör
müş ve arkadaşlarına korkmaya 
gerek olmadığını söylemiş. Zaten 
kurbağanın da eski bir dostuy
muş ceylan. Selamlaşıp, tanış
mışlar ve hepsi bu durumdan 
memnun kalmış. Ceylan orilara, 
avcılardan kaçtığını, sığınacak 
bir yer aradığını ve böyle bir yer 
ancak dostumun yanında olur 
diye buraya geldiğini anlatmış.

“Dostun yanı, en iyi sığınak
lardan çok daha güvenlidir.” de
miş fare. Dördü de mutlu bir şe
kilde yaşarken, bir öğle vakti 
toplanma yerinde, ceylanın ol
madığını görmüşler. Çaylak he
men havalanıp, bakmış etrafa. 
Bir de ne görsün; ceylanın ayağı 
bir tuzağa tutulmuş. Hemen ha
ber vermiş arkadaşlarına. Onlar 
da telaşla yardıma koşmuşlar. 
Çaylak onları pençelerine alıp, 
uçmuş ceylanın yanına. Fare ke
mirmeye başlamış tuzağın ipleri
ni. Ama aynı zamanda avcı da 
yaklaşmaya başlamış. İplerden 
kurtulan ceylan, hemen kaçmış. 
Fare kendine bir delik bulmuş, 
çaylak uçup bir ağaç dalına kon
muş, ama kurbağa kaçamamış. 
Avcı tuzağın iplerinin kesilmesi
ne şaşkınlıkla bakıp, bu işin nasıl 
olduğuna akıl erdirememiş. Av
cının gördüğü, orta yerde sadece 
bir kurbağa varmış. Onu öldürse 
de ne işe yarar ki, diye düşünür
ken bir arkadaşının ilaç yapmak 
için kurbağa istediğini hatırla
yıp, kurbağayı tuttuğu gibi atmış 
torbasına ve sıkıca bağlamış tor
banın ağzını. Bunun üzerine üçü 
birden arkadaşlarını nasıl kurta
racaklarını düşünmüşler ve fare
nin planını uygulamaya karar 
vermişler.

Ceylan, avcının geçeceği yol 
üstüne yatıp beklemeye başla
mış. Çaylak da, ceylanının kafa
sının üstüne konmuş, sanki onun 
gözlerini yiyiyormuş gibi, hare
ketler yapıyormuş. Avcı bu hali 
görünce, elindeki torbayı atıp 
ceylana doğru koşmuş. Ceylan 
avcının yaklaşmasını beklemiş, 
daha sonra ayağa kalkıp topallı- 
yormuş gibi kaçmaya başlamış. 
Avcı yakalayacağına inanarak, 
ceylanın peşinden koşmuş. O 
yaklaştıkça, ceylan daha hızlı 
koşmaya başlamış. Avcı torba
dan hayli uzaklara gidince, fare 
torbanın iplerini kemirip, kurba
ğayı kurtarmış. Çaylak, ceylana 
arkadaşlarının kurtulduğu habe
rini vermiş. Ceylan da bütün hı
zıyla avcıdan uzaklaşmış. Avcı 
yorgunluktan bitkin, torbanın 
yanına geldiğinde, torbanın ipi
nin kesilmiş olduğunu, torbada 
kurbağanın olmadığını görmüş. 
Şaşkınlıktan donakalmış,biraz 
da korkmuş tabii. Nasıl şaşırma
sın ki!

Ceylan tuzaktan nasıl kurtu
labilir ki..? Nasıl keser tuzağın

iplerini? Peki ya torbanın ağzı
nın ipleri nasıl kesilmiş, nasıl çı
kar kurbağa o torbadan? Ceylan 
topallama numarasıyla, onu nasıl 
oyalar? Bir de bir çaylak sürekli 
başı üstünde dönüp durmaz mı? 
Avcı sonunda ormanda, garip, 
büyülü işler döndüğüne karar 
vermiş. Artık avlanmayacağına 
yemin etmiş. Bunun üzerine, 
dört arkadaş sevinç içinde birbir
lerini kutlamışlar. Başarının, 
dostluklarına bağlı olduğunu bi
liyorlarmış. O günden sonra da
ha da artmış dostlukları. Nicele
ri katılmış yanlarına. Yenilmez 
olmuşlar zalim avcılara!!!

Kral Depşelem, Bilge Beyda- 
ba’ya “anlatacağın bu kadar mı?” 
demiş. O da “Söz bitti. Hikaye 
kısa ama güzelliği daha kısa gös
terdi onu sana. Aslolan buradan 
çıkarılacak derstir...”

Avcı tanıdık gelmedi mi size? 
Ya ormanın sakinleri...
Kucak açtık mı aynı olmasak 
da yeni dostlara?
Bir olmadıkça bu yolda; 
Yeniliriz tek tek zalim avcıya!!! ■
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TBMM GİZLİ CELSE ZABITLARINDA
IRAK VE SURİYE İLE BİRLEŞME 

TASAVVURU

E R T U Ğ R U L  BA YR A M O Ğ LU

G eçtiğimiz aylarda tari
himizde bir “Hain 
Arap” imajmın çizildi- 

ğini ama bunun tarihi gerçekler
le pek uyuşmadığmı söylemiş ve 
örnekler vermiştik Ingilizler ile 
işbirliği yaparak isyan eden bir 
liderler grubunun olduğunu, ama 
bunun geniş halk kitleleri için 
geçerli olmadığmı söylemiştik. 
Attila İlhan’m Cumhuriyet Ga
zetesindeki köşesinde
(10.2.2003) bu konuyu da içeren 
ilginç bir belge yayınlandL Belge 
Mustafa Kemal’in TBM M ’de 24 
Nisan 1920 tarihinde iç ve dış 
olaylarla ilgili bilgi vermek ama
cıyla düzenlenen gizli oturumda 
yaptığı konuşmadan yapılan bir 
alıntı:

*\ ..îrak’a gelince, İrak’ta îngi- 
lizlerin yaj^aklan işlemler, Müslü
man halkın gönlünü fena halde kır
mıştı. Biz kendileriyle temas ara
madan evvel, onlar bizimle temas 
aradı, genel olarak Osmanh mem
leketinin hir parçası olmayı kabul 
ettiler, fakat biz onlara karşı, Suri
yelilere söylediğimiz görüşü söyle
mekten başka bir şey yapmadık 
(Onlara dedik k i ) . . . ”

“. . . kendi dahilinizde, kendi 
güçlerinizle, kendi varlığınızla ba
ğımsızlığınızı sağlamaya çalışı

nız-Biz de, her şeyden önce, bağım
sızlığımızın sağlanmasına çalışıyo
ruz. Ondan sonra birleşmemiz için 
hiçbir engel kalmaz . . . ”

“...v e Musul dolaylarında, 
Bağdat’ta vesair bir çok yerlerde 
( . . . )  vak’a olarak, birçok hadiseler 
meydana çıktı. Bugün bile, dış gö
rünüşü ne olursa olsun, bizi yok et
meye çalışan düşmanlar, Suriye ve 
îrak’taki milli faaliyetlerle, onlar 
yüzünden, bize karşı kullandıkları 
kuvvetleri azaltmaya mecbur ol
muşlardır. .. ”

“...Bugün dahi, dış görünüşü 
ne olursa olsun, gerek İraklıların, 
gerek Suriyelilerin, bu iki bölgedeki 
dindarlarının, kalpleri bizimle be
raberdir. Eğer bundan sonra, gere

ği yapılırsa, bunlardan fazlasıyla 
yararlanmak mümkündür. . . ” 
(Sadi Borak, Gizli Oturumlarda 
Atatürk’ün Konuşmaları, Çağdaş 
Yayınları, 1977, S. 13/14)

Bu konuyla ilgili ikinci bir 
alıntıyı da Hürriyet Tarih’ten 
aktaralım: “O yıllarda kral naip
liğine kadar yükselmiş olan eski 
başbakan Hikmet Süleyman, 
1930’lu senelerde Irak’la Türkiye 
arasında büyük bir yakınlaşma 
olduğunu anlatmıştı Cahit (Kay
ra) Bey’e... Ankara’ya defalarca 
gittiğini, Mustafa Kemal ve İs
met paşalarla görüştüğünü, Tür
kiye ile Irak’ın federasyonu andı
ran bir biçimde bir araya gelme
sinin hazırlıklarını yaptığını hi
kaye etmişti... Bekir Sıtkı Paşa, 
bütün bu çalışmaları anlaşmayla 
noktalamak için Ankara yolcu
luğuna çıkmış, ama Musul’da ak
tarma yapacağı treni beklerken 
federasyonu engellemeye çalışan 
İngiltere’nin görevlendirdiği 
ajanların kurşunlarına hedef ol
muştu. İngiltere, sonra Kral Ga- 
zi’yi de ortadan kaldırıp Irak’ın 
bütün petrolünü kontrol altına 
almıştı. (8 Ocak 2003, s. 7) ■

TXibna
1920

Kahiri 
MISIR ^
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RAND RAPORU:

BELİRSİZLİK ÇAĞINDA TÜRK 
DIŞ POLİTİKASI

Türkçesi: Mehmet BABACAN

Ümran deresi okurları bu tür çalışmalara alışkın
dırlar. Dergimmn geçmiş sayılarında da benzer çalış
maları Ümran ek ’te sîzlerin dikkatine sunduk. Bu ça
lışmaların ortak yönlerinden biri dış Jiaynaklı olması
dır. Bunda Türkiye dışı aktörlerin uygulamaya koy
dukları projeler ya da sahip oldukları düşüncelerin 
okuyucumuza ulaşması gereğinin yanında maalesef 
ülkemizde bu tür kapsamlı ve ufuk çizici araştırma ra
porları ve analizlerin sınırlı olmasının da payı vardır. 
Bireysel gayretler tek başlarına yeterli olmamaktadır. 
Dolayısıyla takım çalışması ile uzun soluklu çalışma
ları gerçekleştirebilmek ülkemiadn ufkunu genişlete
cektir. Elbette mevcut konjonktür birtakım kısıtlama
lar getirmektedir ancak bir medeniyet perspektifi, 
uzun vadeli projeksiyonlar yapabilmekle mümkün
dür. Dileğimiz halihazırda devam eden birtakım çalış
maların sayısının, derinliğinin artmasıdır.

ümran dergisi. Şubat 2003 sayısında Türki
ye’nin kendisinin, bulunduğu bölgenin ve de dünya
nın kaderini belirleyebilecek uluslararası düzeyde bir 
çok konunun hararetle tartışıldığı şu günlerde bu jco- 
nulara yulmrıdan bir perspektifle bakmayı sürdürü
yor. Burada okuyucumuzun ferasetine her zamanki 
gibi güvendiğimizi tekrar vurgulamamız gerekiyor. 
Elinizdeki metin ABD merkezli RAND Corporation 
adh önde gelen bir düşünce kuruluşunun Ulusal Gü

venlik Araştırma Bölümü tarafından hazırlatılmış son 
Türkiye raporudur. Bundan önceki sayılarımızda da 
kısmen yer verdiğimiz bu kuruluşun raporlarından dış 
politilca konusunda hazırlanan raporun özet kısmının 
çevirisini yayınlıyoruz. Rapor, Ocak 2003’te yayın
landı ve tamamını yayınlamak hem zaman hem de di
ğer teknik olanaksızlıklar nedeniyle mümkün olmadı. 
Ancak yine de fazla vakit geçirmeden siz değerli oku
yucularımızla en azından şimdilik özet kısmını payla
şıyoruz.

Metne geçmeden önce birtakım hatırlatmalarda 
bulunmayı ve genel bir değerlendirme yapmayı uygun 
bulduk. Rapor tam anlamıyla bağımsız olmayan, 
Amerilian hükümeti ve diğer politika yapıcılarına yön 
vermek amacıyla hazırlanmış belki de binlerce rapor
dan biridir. Bu bağlamda raporun yer yer taraflı olan 
bazı kısımları veya ifadeleri bulunabilmektedir. Oku
yucularımızın bu ifadelerin satır aralarına dikJ<at et
melerini temenni ediyoruz. Elbette Ümran dergisi 
olarak, raporu salt bir analiz düzleminde değerlendir
memelerini ve yapılan yorumların altında yatan men- 
taliteyi iyi okuyabilmelerini bekliyoruz- Bu tür rapor
larla dile getirilen görüşlerin nasıl uygulamaya konul
duğunu yahut bu düşüncelere karşı nasıl bir pozisyon 
almamız gerektiğini enine boyuna değerlendirmeliyiz-
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DOĞU-BATI-İSLÂM DÜNYASI 
ü ç g e n in d e  Tü r k iy e

Kimi filozoflara ve sosyal bilimcilere göre modem 
dönemden post-modeme geçişin yaşandığı, için  ̂
de yaşadığımız çağı belirleyen en önemli dinamik 
belirsizlikler olmaktadır. Birçok aydın günümüzü 
belirsizlikler çağı olarak tanımlamaktadır. İkinci 
Dünya Savaşı sonrasında bu durum daha fazla ger- 
çeklik kazanmaya başladı. Yaklaşık yarım yüzyıl
lık bir statik düzenden olağanüstü dinamik bir dö
neme ve belki de düzene geçişi yaşıyoruz. Dünya 
siyasi tarihinin biriktirdiği birçok soru(n) halen 
çözüm beklemektedir.

İşte Soğuk Savaşın dondurduğu ve çözümünü 
ertelediği birçok sorun şimdilerde giderek belir
ginleşmeye başladı. “Tarihin Sonu” tezinden yak
laşık on yıl sonra acaba tarihin yeniden başında 
mıyız sorusu sorulmaya başlanıyor. Batı kendi va
roluş gayesini yeniden tanımlamaya ve konumu
nu sorgulamaya başlıyor. Kendi içerisindeki ça t
lak  giderek büyüyor Batı bloğunun.

Dünyanın şu andaki tek hegemonik gücü 
ABD’nin bütün bir dünya sistemini yeniden kur
gulamayı hedeflediği bir zaman dilimi içerisinde 
yaşıyoruz. Bugününü büyük ölçüde Avrupa mede
niyetine borçlu olan Amerika, olağanüstü askeri 
ve ekonomik gücünden aldığı destekle Batıyı ve 
dünyayı yeniden tanımlamayı hedefliyor.

Ancak bu dönemde yaşlı kıta, Avrupa yeni
den diriliş mesajları veriyor ve Almanya - Fransa 
ekseninde meydan okumasını sürdürüyor. Diğer 
yandan Sovyet döneminde sahip olduğu askeri 
gücün büyük kısmını yitirmiş ve bu alanda Ame
rika ile başa çıkabilmekten uzak Rusya, ekonomik

olarak toparlanma sinyalleri veriyor.
ABD ile Avrupa arasında derinleşen bir çatla

ğın ortaya çıktığı şu günlerde Rusya Batının kar
şısında elini bölgesel işbirlikleri ile güçlendiriyor. 
Dünyanın en hızlı kalkınan ekonomisi Çin ve es
ki Sovyetler Birliği’ne dahil olan Türki cumhuri
yetler ile sağlamaya çalıştığı bölgesel işbirliği bu
nun en belirgin göstergesi.

Bütün bu büyük ölçekli güç oyunlarının ya
nında bölgesel aktörlerin en önemlilerinden Hin
distan, İran ve Türkiye bölgesel ve uluslararası iş
birlikleri yoluyla pozisyonlarını kuvvetlendiriyor
lar. Batı bloğu ve Doğuda yaşanan işbirliklerin- 
den sonra İslâm dünyasının yaşadığı dönüşüm pek 
yakında dünya siyasetinde belirleyici bir rol oyna
yacaktır.

Bu bağlamda küresel ölçekli politikalarla bir
likte bölgesel politikaların geliştirilmesi zarureti 
ortaya çıkmaktadır. Yani, çok boyutlu ve derin
likli bir dış politika gereklidir.

T Ü R K  DIŞ POLİTİKASIN A ‘K U ŞBA K IŞr

Türkiye’nin Batılılaşma serüveninin son kırk beş 
- elli yılının ABD’ye endekslendiğini söylersek 
abartmış olmayız herhalde. Son on yıla kadar 
Kıbrıs harekatı dışında pek de inisiyatif kullana
mayan Türkiye, Körfez Savaşını takiben Özal’ın 
da etkisiyle Ortadoğu, Balkanlar, Kafkasya ve Or
ta Asya’ya yönelik açılımlar gerçekleştirmeye baş
ladı. Tabii, küresel güçlerin bölgesel politikalara 
da müdahaleleri nedeniyle bütünüyle özgün bir
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TÜRK DIŞ POLİTİKASI

açılımın gerçekleşip gerçekleşmediği ya da bunun 
sınırları tartışma konusudur. Ancak öyle ya da 
böyle, Türkiye uluslararası ve bölgesel şartların da 
dayatmasıyla bugün artık geleneksel dış politika 
anlayışının dışına çıkıp; aktif, misyon sahibi, ya
pıcı bir dış politika izlemek mecburiyetindedir. 
Bu tarihi, coğrafi, siyasi, kültürel ve ekonomik 
nedenlerle böyledir. Osmanlı’nın terk ettiği ya
hut geri çekildiği üç stratejik önemi haiz havza 
bugün ciddi bunalımların yaşandığı ve dünyanın 
odaklandığı, üzerine hesaplar yapılan Balkanlar, 
Kafkasya ve Ortadoğu’dur. Bu Türkiye’ye rağmen 
böyledir. Türkiye’ye rağmen, çünkü yaklaşık sek
sen yıllık cumhuriyet tarihimizde izlenen dış poli
tika bugünün yeni kullanılan argümanıyla Türkü 
Anadolu’ya hapsetmiştir’. Bu pasif dış politika 
Türkiye’nin sınır komşuları ile dahi sınırlı ilişki
ler geliştirmesine neden olmuştur. Bugün dünya 
siyasetinin odağında bulunan her üç alan da Tür
kiye’nin müdahil olması zaruret arzeden alanlar
dır.

Son Irak gelişmeleri bağlamında, kendisini 
‘medeniyetler çatışması’ perspektifi ile yeniden ta
nımlamaya çalışan A BD ’ye karşı sesini yükselten, 
diğer küresel ölçekli güçlerin yanında bölgesel bir 
inisiyatif kullanan Türkiye dikkat çekici bir dış 
politika performansı sergilemektedir. Başbakan 
Abdullah Gül’ün Ortadoğu’daki komşu Arap ül
keleri ve İran ile sürdürdüğü yakın diplomatik te
maslar meyvesini vermeye başladı. Türkiye dahil 
altı bölge ülkesi; Suriye, Mısır, Ürdün, Suudi Ara
bistan ve İran dışişleri bakanlarının katılımıyla, 
23 Ocak’ta Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen 
İstanbul Zirvesi ve hazırlanan ortak deklarasyon 
ile Türkiye uzun bir zamandan sonra bölge ülke
leri üzerinde inisiyatif sahibi olmuş ve.bölgesel or
tak bir tavrın ortaya çıkmasında en etkili aktör 
durumuna gelmiştir. Dış politikada üretken, so
rumluluk sahibi ve en önemlisi aktif bir tutum 
sergilemiş ve adeta tarihi misyonunu ve kimliğini 
yeniden kazanmıştır. Bu haliyle Arap dünyasına 
ve diğer bölge ülkelerine, “buradaki en önemli istik
rar unsuru ve aktör hala benim” demiştir. Edilgen 
değil; etkin ve etkileyen bir ülke olarak Türkiye 
bölgenin istikrara kavuşmasında ve dünyaya barış 
mesajının güçlü bir biçimde verilmesinde önemli 
bir rol üstlenmektedir. A B’yle ilişkileri diken üs

tünde yürüyen Türkiye üstlendiği bu aktif rol sa
yesinde birliğin itici gücü Almanya’dan kuvvetli 
mesajlar almıştır. Ortadoğu ve diğer sorunlu coğ
rafyalara dönük etkili bir strateji ve politika belir- 
leyemeyen Avrupa Birliği, Türkiye sayesinde bu 
bölgelere açılım yapma eğilimi göstermektedir. 
Aynı dönemde yürütülen pozitif Kıbns politikası ve 
AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan vasıtasıyla Av
rasya’nın etkili güçleriyle sürdüri.ilen dirsek tema
sı Türkiye’nin çok yönlü yürüttüğü dış politikanın 
diğer sac ayaklarını oluşturmaktadır. Türkiye bu 
çok boyutlu politika sayesinde dünya siyasetinin 
merkezi olan kendi bölgesinde belirleyici unsur 
olarak öne çıkmıştır.

Dünyadaki ekonomik, sosyal, kültürel, stratejik 
ve ABD’nin her gün savurduğu savaş tehdidi ne
deniyle kısmen ortaya çıkması muhtemel coğrafi 
değişimlerin Türkiye üzerindeki etkileri ve daha 
önemlisi Türkiye’nin bu dinamik atmosfer üzerin
deki potansiyel etkisi yayınladığımız raporun ko
nusudur. Mevcut dünya sistemine yön verebile
cek aktörlerden biri olmasa da, Türkiye şimdilik 
en azından oynayabileceği bölgesel rolün gerekle
rini yerine getirmek zorunda. Yapılan stratejik 
analizlerin giderek odağına yerleşmeye başlayan 
ekonomik çıkarlar ve bunların yeryüzündeki dağı
lımı, yani coğrafya Türkiye’yi işaret ediyor. Türki
ye belki de son yüz yıllık geçmişinin kendisine da
yatmış olduğu pasif durumdan bugün aktif duru
ma geçiş sürecini yaşıyor.

Türk dış politikasına Amerika’nın kartal(§a- 
hin değil) bakışını yansıtan raporu yukarıda kısa
ca yaptığımız analizler çerçevesinde daha iyi ko- 
numlandırabileceğimiz kanaatindeyiz. Dış ve iç 
politikadaki bu geçiş sürecini iç ve dış faktörleri 
göz önüne alarak doğru okuma şansını elde edebi
liriz. Maalesef bu süreçte görülen o ki; Türki
ye’nin mevcut iç ve dış konumu üzerinde, daha da 
önemlisi gelecek perspektifinde henüz ülkemizin 
düşünen insanları, akademisyenleri ve siyasetçile
rinden ziyade dışarıdan gözlemcilerin analizleri 
tartışılmakta veya yaygın kabul gönnektedir.

M.B.

Ümran • Şubat • 2003 3

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

http://www.cvisiontech.com


BELİRSİZLİKLER ÇAĞINDA 
TÜRK DIŞ POLİTİKASI*

21.Yüzyıla girerken Türkiye içeride ve dışarıda 
sorunlu bir çevreyle karşı karşıya bulunuyor. Ü l
kenin geleceği ve dış politikası üzerindeki belir
sizlikler, Türkiye’nin yaşadığı ekorıomik krizler 
ve siyasi karışıklık, komşu bölgelerindeki endişe 
verici gelişmeler ve daha birçok sorunların sonu
cunda belirgin biçimde arttı. Neticede, Türki
ye’nin uluslararası rolünü anlama ve anlamlan
dırma işi daha karmaşık ve çok daha zor bir hale 
gelmiştir.

Soğuk Savaş döneminde, Türkiye Sovyet etki
sinin Doğu Akdeniz’e ve Ortadoğu’ya kadar ge
nişlemesine karşı bir savunma hattı oluşturmuştu. 
Soğuk Savaşın sona ermesiyle birlikte Anka
ra’nın politika ufku genişledi ve Türkiye uluslara
rası arenada daha güçlü ve bağımsız bir aktör ha
line geldi. Türkiye başlangıçta yüzünü yalnızca 
Batıya dönmüş bir ülke iken, bugün giderek Do
ğuya ve Güneye doğru da çekiliyor. Sonuç olarak 
Türkiye dış politika ve güvenlik konusundaki çı
karlarını yeniden tanımlamaya ve uluslararası 
ilişkilerini yeniden düşünmeye zorlandı.

Türkiye Antarktika ya da Güney Denizi Ada
larında bir yerdeki küçük bir devlet olsaydı, bu 
değişimlerin pek de önemi olmayacaktı. Fakat 
Türkiye ABD ve Avrupa için stratejik önemi gi
derek artan üç bölgenin kesişme noktasında yer 
alıyor: Balkanlar, Hazar Bölgesi ve Ortadoğu. Do
layısıyla, Türkiye’nin değişimi hem ABD hem de 
Avrupa için son derece önemlidir.

Türkiye’nin yalnızca boyutları dahi, kendisine 
önemli bir jeostratejik ağırlık kazandırmaktadır.

Türkiye’nin nüfusu şu an neredeyse 68 milyoı 
Almanya’nın ardından Avrupa’nın en büyi 
ikinci nüfusu- ve 21.Yüzyılın ortalarında 100 mi 
yon civarında olacak. Bu durum Türkiye’yi Avn 
pa’nın en geniş nüfuslu ülkesi haline getirece) 
Bu büyüklükte bir ülke ve ekonominin entegra 
yonu halihazırda Orta ve Doğu Avrupa’nın çc 
daha küçük ülkelerini kabulün getirdiği etkile 
nedeniyle sendeleyen A B’ye belirgin büyüklükı 
yeni yükler getirecektir. Türkiye ve Avrupa’nı 
karşı karşıya kaldığı sorunlar yıldırıcı olacak. Ht 
iki tarafın da bu sorunlara nasıl cevap verecekle 
yalnızca Türkiye’nin değil aynı zamanda Avn 
pa’nın da evrimi bakımından büyük önem taşıyf 
cak.

BÖLGESEL BİR AKTÖ R OLARAK  
TÜ R K İYE

Türkiye, son on yıl ve daha sonrasında askeri gC 
cünü ve tabii diplomatik ağırlığını kullanarak öne 
mi giderek artan bölgesel bir aktör olarak ortay 
çıktı. Bu Ortadoğu’dan başka bir yerde daha açı 
bir şekilde görülemez. Ortadoğu politikalarına yc 
nelik bu artan müdahale süreci Türk politikasınd 
önemli bir kaymayı gösteriyor. Atatürk yönetimin 
de ve ölümünden sonraki birkaç on yıl boyunc 
Türkiye Ortadoğu’ya müdahale etmekten kaçın 
mıştı, ancak son yıllarda Türkiye bölgedeki ağırlı 
ğını giderek hissettiriyor. Bu daha aktif politik. 
Körfez Savaşı öncesi Türk dış politikasını belirle 
yen pasif yaklaşımla belirgin biçimde çelişiyor.
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Aynı zamanda, Türkiye’nin Ortadoğu’da ar
tan ağırlığı Avrupa ile olan ilişkilerini de karma
şıklaştırdı. Birçok Avrupalı Türkiye’nin AB üye
liği konusunda, yalnızca doğacak siyasal, ekono
mik ve kültürel sorunlar nedeniyle değil aynı za
manda Avrupa’nın sınırlarının Ortadoğu’ya ka
dar genişleyerek Avrupa’yı derin bir biçimde Or
tadoğu politikasının anaforuna sürükleyeceği en
dişesiyle çekimserler. Bu nedenle, Türkiye’nin 
Ortadoğu’ya giderek artan dahli, Avrupalı ya da 
Batılı kimliği konusunda yeni ikilemler doğura
caktır. Ortadoğu’ya daha fazla karışması, Türki
ye’nin Batılı/laşması ve kimliği üzerinde daha faz
la sorun yaratacaktır.

Soğuk Savaşın sona ermesi, Türk dış politika
sı için daha önce kendisine kapalı olan alanlar; 
Kafkaslar ve Orta Asya’da yeni ufukların belirme
sine neden oldu. Türkiye’nin bu imkanları değer
lendirebileceği şüpheli olmasına rağmen Kafkas
lar ve Orta Asya Türk dış politikasına yeni boyut
lar kattı. Türkiye bölgede bugün. Soğuk Savaş dö
neminde olmayan çıkarlara sahip. Bu durum kaçı
nılmaz bir şekilde Türkiye’nin güvenlik algılama
sını ve Batılı müttefikleriyle olan ilişkilerini etki
leyecektir.

Aynı zamanda, Türkiye’nin Kafkaslara ve Or
ta Asya’ya olan ilgisi ve müdahalesi Rusya ile iliş
kilerini daha karmaşık hale getirdi ve iki ülke ara
sındaki tarihsel rekabete yeni bir boyut kattı. 
Rusya giderek artan ölçüde Türkiye’yi bölgesel et
kinlik konusunda rakip olarak görmeye başladı ve 
Türkiye’nin bölgede jeostratejik adımlar atma ça
basını baltalamanın yollarını aradı. Fakat Rusya 
önemli bir ticari ortak olma konumunu sürdürü
yor. Bu, Türkiye’yi Rusya ile ilişkilerini dengede 
tutmaya yöneltiyor. Bu nedenle, Rusya ile Türki
ye arasında giderek büyüyen ekonomik ilişkiler 
Türkiye’nin Avrasya politikasındaki en önemli 
gelişmelerden birisidir ve uzun vadede Türki
ye’nin Moskova ile ilişkileri üzerinde belirgin bir 
etkisi olacaktır.

Türkiye’nin Avrupa ile ilişkileri de önemli ve 
gerilimli bir değişim dönemine giriyor. AB Aralık 
1999’daki Helsinki zirvesinde uzun yıllar boyunca 
bir kol mesafesinde tuttuğu Türkiye’ye adaylık 
statüsü verdi. O zamandan bu yana Türkiye 
A B ’nin Kopenhag kriterlerini ytrine getirmek 
üzere ölüm cezasının kaldırılması ve Kürtçe üze

rindeki kısıtlamaların hafifletilmesi de dahil ol
mak üzere bir dizi önemli reformlar gerçekleştirdi. 
Ancak, birçok Avrupalı hem kültürel ve hem de 
ekonomik nedenlerden ötürü hala Türkiye’nin 
kabulüne ikna olmamış durumda. Bu kaygıları 
Türkiye’nin toplumsal büyüklüğü ile birleşince 
çekinceleri artıyor.

Belki de Türkiye’nin ilişkilerinin en dramatik 
değişime uğradığı alan Yunanistan’la ilişkiler ol
du. Yıllar süren bir düşmanlıktan sonra Türk-Yu- 
nan ilişkileri, kısmen “deprem diplomasisi”nin de 
desteğiyle ağır ağır gelişmeye başladı. Buradaki 
anahtar soru(n), bu son yakınlaşmanın taktiksel 
bir manevrayı mı ifade ettiği yoksa ilişkilerin do
ğasında temel stratejik bir değişim mi olduğudur. 
Şu ana kadar, buzların erimesi büyük oranda tica
ret, çevre, turizm ve bir dizi tarihi olmayan gü
venlik konularıyla sınırla kaldı. Ancak, eğer bu 
durum uzun ömürlü olacaksa, kesinlikle Ege ve 
Kıbrıs meselelerinin özüne yönelmelidir.

Türk dış politikası Balkanlarda da değişim için
de. Osmanlı imparatorluğunun çöküşünü takiben, 
Türkiye Balkanlardan etkili bir biçimde geri çekil
mek zorunda kaldı. Fakat Soğuk Savaşın bitişi Tür
kiye’nin bölgeye olan yenilenen/yinelenen ilgisini 
gösterdi. Türkiye’nin Arnavutluk, Makedonya ve 
Bulgaristan ile ilişkileri görünür ölçüde gelişti. 
Türkiye Bosna ve Kosova’daki barışı sağlama ve is
tikrar operasyonlarında aktif biçimde yer aldı. Ay
nı şekilde Makedonya’da gerçekleşmesi olası bir 
Batılı barış operasyonuna katkıda bulunacaktır. 
Faliat Türkiye’nin Bosna ya da herhangi bir yerdeki 
Müslümanlara duyduğu sempati birçok Avrupahyı- 
özellikle de Yunanlıları- "Müslüman kartını oyna- 
m a”ya meyledeceği korkusuyla endişelendiriyor. Şim
diye kadar, Ankara’nın bölgeye yaklaşımı makul 
ve çok taraflı oldu. Fakat Ankara’da daha milliyet
çi bir hükümet bu denli ılımlı olmayabilir.

Son olarak, Türkiye’nin ABD ile olan ilişkile
ri önemli değişikliklere tanık oldu. Türkiye’nin 
Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu’da giderek ar
tan ağırlığı Washington’un gözünde Türkiye’nin 
stratejik önemini artırdı. ABD Türkiye’yi kilit bir 
stratejik ortak ve bölgede daha yetkin bir aktör 
olarak görmeye başladı. Bunlara ilaveten, teröriz
me karşı savaş ve ABD’nin Müslüman dünyasın
daki ılımlı sesleri destekleme isteği de Türki
ye’nin ABD için stratejik önemini artırdı.
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Ancak AmerikanfTürk perspektifleri birçok 
konuda, özellikle de Körfezde ayrdıyor. Kuzey 
Irak’ta bağımsız bir Kürt devleti yaratacağından 
korkan Türkiye’nin, ABD’nin Irak politikasına 
ilişkin önemli rezervleri var. A BD ’nin Irak’ı işga
li, ABD'Türkiye ilişkilerinde yeni zararlara yol 
açabilir. Ankara ayrıca, kendisi için önemli bir ti- 
cari ortak ve doğalgaz kaynağı olan İran’ı tecrit 
etme konusunda da Washington’un bakışını pay
laşmıyor. Bu farklılıklar Türkiye ile ABD arasın
da gerçek bir “stratejik ortaklık”ın geliştirilmesini 
engelliyor.

U LUSLARARASI BO YU T

Türkiye’nin çıkarları ve politikaları kesişen bir di
zi uluslararası ve bölgeler arası konular, özellikle 
kitle imha silahlarının yaygınlaşması ve balistik 
füze teknolojilerinin geliştirilmesi gibi meseleler 
tarafından şekilleniyor. Türkiye’nin giderek artan 
biçimde kitle imha silahları tehlikesiyle karşı kar
şıya kalması gelecekteki güvenlik algılamalarını 
belirleyecek gibi görünüyor. Aynı zamanda, bu 
maruz kalma, Türkiye’nin henüz bu tehlikelere 
karşı aynı ölçüde kırılgan olmayan Avrupalı müt
tefiklerine nazaran füze savunma sistemlerine da
ha fazla ilgi duymasına neden oluyor.

Terörizm Türk güvenlik algılamaları üzerinde 
belirgin etkisi olan bir diğer uluslararası konu. 
Geçtiğimiz on yılda ünlü Türk devlet yetkilileri 
ve gazetecilerine yönelik gerçekleştirilen çok sa
yıda suikast ve Türkiye’de devam eden sol ve sağ 
terör, Türkiye’nin uluslararası terörizme karşı has
sasiyetini artırdı ve bunun yayılmasına karşı sava
şa eğilmesini sağladı. Bu Türkiye’nin ABD ile iliş
kilerinde önemli bir konu haline gelebilir, özel
likle de Türkiye’nin bazı komşuları veya içerideki 
bazı gruplar Amerikan güçlerinin çalıştığı Türk 
üslerine yönelik saldırılara kalkışırlarsa.

Türk dış politikasını etkileyen bir başka 
önemli faktör de enerji konusu. Türkiye’nin artan 
enerji ihtiyacı Ortadoğu’da ve Hazar bölgesindeki 
enerji üreticisi ülkelerle bağlarını geliştirmesi hu
susunda güçlü bir etken oldu. Türkiye’nin Bakü- 
Ceyhan petrol boru hattının yapımına verdiği 
güçlü destek, Kafkasya ve Hazar bölgesindeki 
stratejisinin kritik bir parçası haline geldi. Türki
ye ayrıca ABD’nin karşı çıkmasına rağmen enerji

alanında İran ile ekonomik işbirliğini artırmanın 
yollarını arıyor. Irak ile de enerji konusundaki iş
birliğini yeniden canlandırma isteği duyan Türki
ye, Bağdat yönetimine karşı uygulanan mevcut 
yaptırımların kalktığını görmek istiyor. Hazar ve 
Ortadoğu kaynaklarını dünya piyasalarına taşıya
cak yeni petrol ve doğalgaz rotalarının hayata ge
çirilmesi ile Türkiye, özellikle Avrupa için kilit 
bir enerji antreposu ve yükleme merkezi olacak.

Son olarak, Türk siyaseti, Batılıların insan 
haklarına yaptığı artan vurgulardan etkilenmiştir 
Özelde Kürt meselesi, Türkiye’nin Avrupa ile 
özellikle de Almanya ile ilişkilerinde sürekli bi 
gerilime neden olmuştur. Fakat insan hakları ko 
nusu ABD ile ilişkiler üzerinde de önemli bir et 
kiye sahiptir. Bu alandaki kaygılar son yıllarda gü 
venlik konusundaki işbirliği ve silah satışları da 
hil olmak üzere ikili ilişkilerin karakteri üzerind 
güçlü bir etki yapmıştır.

İÇERİDEKİ DEĞİŞİM

Bu değişiklikler, Türkiye’nin dış politika ve gü 
venlik politikasına etki eden Türk iç politika sah 
nesinde meydana gelen önemli değişimlerle ayn 
anda gerçekleşiyor. Son on yılda, Atatürkçülüğü! 
birçok kilit yönü -Batılılaşma, devletçilik, laisizn 
ve barışçıllık- artan bir saldırıya maruz kaldı 
Türk toplumunun demokratikleşmesi Kemalis 
devletin gücüne meydan okuyan birçok değişil 
yeni grubun ve gücün ortaya çıkışına imkan ver 
di. Türkiye’nin seküler reformistlerinin gelenek 
sel olarak güçlü devlet aygıtından gelenler de da 
hil bütün bu meydan okumalar, önümüzdeki oı 
yıllarda Türkiye toplumunu ve politikasını şekil 
lendiren anahtar bir güç olacak.

Bunlara ilaveten, Türkiye’deki İslamcı hareke 
son birkaç yıl içinde önemli bir evrilme sürecim 
girdi. Birçoğu siyasi faaliyetlerine konan yasal ya 
saklar altında çalışan Türkiye’nin dinci politikacı 
lan arasında hakim eğilim, Avrupa’daki Hıristiyar 
demokrat partilerin kötü bir taklidi olan “Müslü 
man demokratlık” oldu. Bu Müslüman demokrat 
ların dış politika yönelimleri giderek orta bir yol; 
giriyor ancak yine de belli oranda küreselleşme V( 

entegrasyon konusundaki endişelerini ve bu konu 
lardaki milliyetçi havayı yansıtıyor.
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TÜRK DIŞ POLİTİKASI

Bu nedenle, tartışılabilir olmakla birlikte Türk 
milliyetçiliğinin yeniden güçlenmesi dış politika 
üzerinde Türkiye’deki dinci siyasetten çok daha 
önemli bir etkendir. Milliyetçilik Atatürk’e kadar 
uzanan bir tarih boyunca Türk dış politikasının 
anahtar unsurlarından biri olmasına rağmen, Kör
fez Savaşı buna yeni bir ivme kazandırdı. Birçok 
Türk Körfez Savaşında Amerika’ya verilen des
tekten ötürü Türkiye’nin çok büyük bir ekonomik 
ve siyasi bedel ödediğini düşünüyor. Dahası, bu 
ödenen bedelin beklenen karşılığı, isim vermek 
gerekirse Avrupa Birliği üyeliğini vermediğine 
inanıyorlar. Avrupalıların verdiği ölçülü karşılık 
Türk kamuoyunda dikkate değer bir öfkeye neden 
oldu ve Türkiye’nin kendi çıkarlarına daha güçlü 
biçimde sahip çıkması gerekliliği duygusuna yol 
açtı. Bosna ve Çeçenistan’daki olaylara duyulan 
yakınlık ve ilgi, bu milliyetçi eğilimi kuvvetlen
dirdi. Çok farklı bir açıdan olmak üzere, Türki
ye’nin yaşadığı mevcut ekonomik kriz -ve ulusla
rarası finansal kuruluşların üstlendikleri role olan 
kızgınlık' milliyetçi duyguları tahrik eden bir di
ğer unsur oldu.

Bir diğer önemli trend ise bağımsız medyanın 
özellikle de televizyonların giderek artan etkinli
ği oldu. Medya Ocak 1996’da Türkiye ile Yuna
nistan’ı savaşın eşiğine getiren Imia / Kardak kri
zinde, ve birinci Çeçenya krizinde önemli bir rol 
oynadı. Dahası, İslamcı ve diğer siyasi gruplar bu
gün Türk kamuoyunun daha geniş bir kesitine 
geçmişte hiç olmadığı ölçüde ulaşmalarını sağla
yan kendi televizyon istasyonlarına sahipler. Ka
muoyu ve medya bugün Türk dış politikasında 
her zamankinden çok daha önemli faktörler hali
ne geldi.

Aynı zamanda, dinamik bir özel sektörün bü
yümesi “güçlü devlet”in rolünü zayıflatmaya ve si
vil toplumun gücünü artırmaya yaradı. Özelde iş 
alemi, Türkiye’de önemli bir siyasal güç haline 
geldi. Türk Sanayici ve İşadamları Derneği ve di
ğer kuruluşlar Kürt meselesi de dahil sosyal, eko
nomik ve siyasal pek çok konuda reformun sözcü
leri oldular ve yeni siyasi yaklaşımlar önerdiler. 
Türk girişimcileri Rusya, Orta Asya ve Ortadoğu 
ile gelişen ekonomik ilişkilerde ve Yunanistan’a 
karşı geliştirilen son yaklaşımlarda öncü bir rol 
oynadılar. Ordunun Türk toplumu içinde değişen 
rolü ile birlikte geleneksel elitlerin yanı sıra faali

yet gösteren yeni aktörlerle dış politika ve güven-, 
lik konuları da dahil bir dizi konuda tartışma ve 
politika yapma zemini hızla değişiyor.

Son olarak, Türk ordusunun rolü değişim ge
çiriyor. Ordu geleneksel olarak kendisini Ata
türk’ün mirasının muhafızı şeklinde görmüş ve 
Türkiye’de demokrasinin tehlikeye düştüğünü 
hissettiğinde üç kez doğrudan müdahalede bulun
muştu. Ancak her defasında, kısa bir yönetim dö
neminin ardından kışlasına çekildi. Bugün, ordu 
Türk siyasetine doğrudan müdahalede bulunmaya 
daha az meyyal. Fakat önemli bir sahne arkası si
yasi güç olarak durmaya devam ediyor. Nitekim 
Erbakan hükümetinin Haziran 1997’de sessiz bir 
darbeyle görevden uzaklaştırılmasında bunu gör
dük. Bu siyasi rol birçok AB üyesi tarafından mo
dern demokrasi ile bağdaşmaz görülüyor ve Türki
ye’nin uzun vadede AB üyeliği önünde engel teş
kil edecektir.

Toparlamak gerekirse, Türkiye bugün önemli 
bir kavşak noktasında bulunuyor. Dışsal olarak, 
özellikle Avrupa ve Ortadoğu’da yeni sorunlarla 
karşı karşıya; içeride ise Türkiye’nin kim tarafın
dan ve nasıl yönetileceğine dair önemli değişim
leri zorunlu kılan bir çıkmazda. Abartı ve “düşe 
kalka yapma” gibi Türk dış politikasını geçmişte 
belirleyen yaklaşımlar gelecekte yeterli olmaya
caktır. Türkiye’deki bu rahatsızlıklardan çıkış ih
timali yüksek; ancak çözümlenmeyen sosyal ve si
yasal çatlakları ile birlikte devam eden bir ekono
mik kriz Türkiye’yi daha büyük istikrarsızlığa sü
rükleyerek ekstrem ya da daha kaotik sonuçlara 
yol açabilir. Önüne geçilebilir olmasına rağmen, 
bu gibi sonuçlar Türkiye’nin dış ilişkileri açısın
dan ciddi karışıklıklar yaratabilir. Özelde, karışık
lık içinde bir Türkiye, A B’de bir Türk üyeliğine 
karşı daha fazla dirençle karşılaşabilir. Bu durum
da Türkiye ABD için de daha az güvenilir bir 
müttefik olacaktır. Nihayet, Türkiye’nin bu so
runlarla nasıl başa çıkacağı hem Türkler hem de 
Batılı siyaset açısında son derece önemlidir.

*Ortadoğu Kamu Politikası Merkezi için 
hazırlanmıştır.

Ulusal Qiivenlik Araştırma Bölümü, F.Stephen 
Larrabee - lan O. Lesser, RAND, 2003.
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