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U M R A N ’d a n

D eğeri i okuyucu la rını ız,
Unıran'm yeni bir sayısıyla daha karşınızda olmaktan mutluluk du

yuyoruz.
Laisizm i ele aldığım ız geçen sayımızın ardından bu sayıda ise genelde 

biitiin  Ü çüncü Dünya ü lkelerine, özelde B a t ı’nın çıkarları açısından  
"diktatörlüğe gerek duyulm ayan" Türkiye gibi bazı İslam  ülkelerine yine 
laiklikle beraber Batılı emperyalist güçlerce ısrarla em poze edilen demok
rasi vakasını inceliyoruz. Konuya biraz yakından bakıldığında görülecek
tir ki, bilhassa insan hakları ve serbest pazar ekonom isiyle birlikte demok
rasiyi dünyaya pazarlam aya çalışan bu devletler, dem okratik yönetim  
tarzını bir tahakküm ve sömürü aracı olarak kullandıkları gibi, ne tarihle
rinde ne de günüm üzde bunu kendi toplam larında dahi hayata geçireme- 
nı işlerdir.

Bugün gelinen noktada ise dem okrasi bir yandan bu Batılı toplunılar- 
da rağbetten düşerken, öbür yandan ülkemizde m üslümanları gün geç
tikçe daha çok cezbediyor gibi görünüyor. Karşılarına çıkarılan yönetim  
biçim leri arasında m ilslümanları nasıl bir tercih yapabilecekleri konusu  
bir yana, biz bu sayımızda demokrasinin kendisini, idealleriyle, tarihsel ve 
teorik arka planıyla ele almaya çalıştık. Bu bağlamda gerek ülkemizdeki 
pratiğiyle demokrasi olgusunu işleyen arkadaşlarımız Edip Sevinç, Os
man Çıtlak ve M ustafa Albayrak'ın inceleme ve araştırm alarını, gerekse 
global, tarihsel ve teorik anlamda konuyu ele alan Abdullah Yıldız, Hanefi 
M ahitapoğlu, M ehmet Kazancı ve M esut Karaşahan'ın çalışmalarını ko
nuya ışık tutması üm idiyle sunuyoruz. Yayınladığım ız yazılardan bir  
kısmı geçtiğim iz sezon AKV'nin Trabzon şubesince düzenlenen "demok
rasi paneli"nde sem iner olarak takdim edilmişti.

Ayrıca bu sayımızda Abdiilkadir Karaman 'ııı İslam 'da yönetim tarzı
na ilişkin bir incelemesi ile Hayri Kırbaşoğlu'nun vakfım ızda verdiği se
minerin devamını bulacaksınız. M ustafa Aydın'ııı kavram lar dizisi ise, 
tevbe kavram ına ilişkin bir çalışmayla devam ediyor.

Yine bu sayımızda yer verdiğimiz, Filistin kökenli araştırmacı yazar  
Edıvard Said ile Filistin'deki son gelişm eler üzerine yapılm ış bir söyleşiyi 
de ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz.

Yeni Unıran'larda buluşmak dileğiyle.
Selam ve sevgiler.

M ustafa ERTEKİN

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:
Abone süreleri 1993 sonu itibariyle sona erdiği hal

de yenilememiş olan okuyucularımıza bundan 
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Liberal 
demokrasilerin 

"soğuk savaş" 
dönemlerinde 

pek farkedilme- 
yen "tükenişi", 
Berlin duvarı
nın yıkılışıyla 
birlikte ayan- 

beyan görülür 
hale gelmişti.

BAŞYAZI

DEMOKRASİNİN İFLASI

Abdullah YILDIZ

"Sanki daha dün gece, zafer şenliklerinin 
tam ortasında 'şer imparatorluğunun' tabu
tu üzerinde dans edip ideolojinin sonunun 
geldiğini, tarihin sonunun geldiğini ve libe
ral demokrasinin nihai zaferi kazandığını 
ilan ediyorduk. Oysa şimdi, şafağın ışığın
da, liberal demokrasinin 21.yüzyıla kalıp 
kalm ayacağını merak ediyoruz."(A lvin- 
Heidi Tofler, NPQ 1 /4)

Daha bir iki yıl önce Sovyetlerin dağıl- 
masi ve Komünist ideolojinin iflasının ar
dından Batılı ideologlar "liberal demokrasi
nin" insanlığın ideolojik evriminin son aşa
ması olarak zaferini kesinleştirdiğini iddia 
ediyorlardı. (F.Fukuyama, Tarihin Sonu ve 
Son İnsan) Sovyet Bloku'nun dağılmasıyla 
birlikte şoka giren Doğu Avrupa ülkeleri 
ve eski blok üyelerinin "liberal demokra
s ic e  adeta bir "can simidi" gibi sarılmaları 
bu iddiayı alabildiğine pekiştiriyor gibiydi. 
Ne ki, kurtarıcı olarak gördükleri ve bütün 
problem lerini bir anda çözüvereceğine 
inandıkları bu yeni politik sistem, çoktan 
eskimiş ve pörsümüştü. Tofler'in deyimiyle 
"tıpkı külüstür arabalar gibi teklemekte, hı
rıldamakta ve sonuçta da duracağa benze
mekteydi". Kısa bir süre sonra, eski Doğu 
Bloku'nun ve hatta üçüncü Dünya’nın has
talıklarını tedavi edeceğine inanılan dokto
run can çekişmekte olduğu farkedildi. Li
beral dem okrasilerin, "soğuk savaş" dö
nemlerinde pek farkedilmeyen "tükenişi", 
Berlin duvarının yıkılışıyla birlikte ayan- 
beyan görülür hale gelmişti.

Acaba 1789 Fransız İhtilali’nden bu ya
na modern dünyayı bir kasırga gibi sarsan 
"d em okrasi" kavram ının büyüsü bozul
makta ve efsanevi egemenliği sona mı er
mekteydi? Nurettin Topçu'nun deyimiyle

insanlığın siyasi tarihinde bir "geçit devre- 
si"(Bkz. Devlet ve Demokrasi) olan bu tepki
sel akım ömrünü tamamlamış mıydı? Siyasi 
liderlerin, entellektüellerin, medya efendile
rinin "demokrasi"yi dillerinden düşürmedik
leri, hatta çağımızın yegane alternatif ideolo
jisi olarak ufkumuzda parlayan İslam'ın sa
vunucularının dahi bu efsunkar kelimeye sı
ğındıkları bir ortamda "demokrasinin ifla
sından sözetmek hayli zor gibi görünse de, 
sosyolojik ve tarihsel gerçekler demokrasi
nin soluğunun kesildiğine işaret ediyor.

Monarşik ve totaliter rejimlere nispetle 
bir "ilerleme" olarak kabul edilen demok
rasi; esas itibariyle, 18. yy .da yeni yeni pa
lazlanan ulus devletler içindeki burjuvazi
nin kendini ifade edebilm esi için "icad  
edilmiş" (G. de Michelis NPQ 1/4 ) bir si
yasal model. Bu "eskim iş" model, artık 
toplumların ahlaki ve politik ilkelerine uy
madığı gibi, yaygın bir huzursuzluğa ve 
düşkırıklığına neden olmaktadır. Prensip 
olarak; popüler kontrol, siyasi eşitlik, öz
gürlükler (oy verme, örgütlenme, aday ol
ma vs.) ve çoğunluğun kararının egemen 
olması (Bk. Henry B.Mayo, Demokratik 
Teoriye Giriş) gibi temel ilkeleri içeren de
mokrasi, ortaya koyulan amaçları bir türlü 
gerçekleştiremedi, kendi kendisiyle çelişti 
ve Kafka'nın ifadesiyle bir "ütopya" olarak 
kaldı. Barış, uzlaşma, hoşgörü, sorumluluk 
bilinci, fikir özgürlüğü, adaletin temini, 
zorlam anın olmayışı, bilimsel gelişmeyi 
özendirme gibi değer ve erdemler hep de
mokrasiye mal edildi; ama "demokratik" 
toplumlar bugün müthiş bir değer boşlu
ğuna ve erdemsizlik girdabına sürüklendi. 
Chomsky'e göre, "Batı demokrasilerinin si
yasi ve içtimai tarihi, formel mekanizma-
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Çağdaş demok
rasilerin sonunu 

hazırlayan en 
önemli açmaz, 

hayata yön vere
cek ahlaki dina
mizmden ve sı
nırsız özgürlük 
anlayışına gem 

vuracak manevi 
denetimden yok

sun oluşudur.

nm çarklarının iş yapmak için değil de boşa 
dönmesini sağlamak için harcanan çabanın 
belgeleri ile doludur." (Bkz.Deterring De- 
mocracy, Pınar Yayınlarınca yayına hazırla
nıyor)

Demokrasinin gerek ortaya koyduğu te
orik ilkeleri bakımından, gerekse pratik uy
gulamaları itibariyle neden olduğu sorunları 
ve açmazları kısaca hatırlamak yerinde ola
caktır: Atina'dan beri "halkın egemenliği-yö- 
netimi" olarak tanımlanan demokrasi, sürekli 
olarak az sayıdaki "güç odaklarının" ya da 
menfaat şebekelerinin despotizmi biçiminde 
uygulanagelmiştir. "Demokrasi tek kuvvet 
yerine, çoğalan ve dağılan güçlerin rejimi ol- 
muştur."(N.Topçu age) Halk seçtiği yönetici
leri hiç bir zaman denetleyememiş, üstelik si
yasal ve toplumsal hedeflerin belirlenmesin
de ve hükümet icraatlarında halkın etkisi sıfır 
düzeyinde kalm ıştır.D em okratik rejim ler 
adeta "halksız demokrasilere" dönüşmüştür.

Chomsky'nin deyimiyle "Amerikanvari 
dem okrasiler"de işlerin tıkırında yürümesi 
halkın  hak sahibi olduğunu sanm ası ve 
"efendilerin" keyfinin kaçmaması için halk
la ilişkiler endüstrisi sembolik figürler üretir 
ve oyun bu figürler etrafında geliştirilir. Se
çim adı verilen demokratik mekanizma da, 
sembol haline getirilen figürlerden birini ter
cih olayına indirgenir. (Bkz.Deterring De- 
mocracy) Tofler'a göre de seçimler yani her
kesin oy kullanma hakkına sahip olması, sa
dece "eşitlik yanılsamasını" besler ve sem
bolik olarak vatandaşlara direksiyonun hala 
k en d ilerin d e  olduğu güvenini verir. 
(Bk.NPQ 1/4) Ancak zamanla halkın önemli 
bir bölümü oy kullanmakla birşeyin değiş
mediğini, iplerin zaten hep "birilerinin" elin
de olduğunu farkeder ve "partiokrasi"ye 
karşı pasif tepkiler geliştirir. Bugün demok
ratik dünyada en önemli sorunlardan biri, 
oy kullanm ayanların oranının -bir takım 
müeyyidelere rağmen- her geçen gün artıyor 
olmasıdır. Bu olgu, demokrasinin sonunu 
haber veren bir gösterge olarak değerlendiri
lebilir. Rousseau'nun ifadesiyle "insanlar 
devlet hakkında 'bana ne' dem eye başla
dıklarında bu devlet artık yok olmuş demek
tir." ( H.B. Mayo, Age. s.102)

Zaten partiler, devletteki esas kudreti ki
min elde edeceği üzerinde kopan siyasi ça
tışmanın taraflarından ibarettir. Partiler, hal
kın oyunu toplamak için her türlü yola baş
vurmak ve dolayısıyla şirin görünmek için 
ellerinden ne gelirse yapmak durumunda
dırlar. Bu da politik hayatta Makyavelist ve 
pragmatik anlayışı egemen kılar. Başarı put
laşır, başaranlar alkışlanır. Ama nasıl başar
dığına bakılmaz. Demokratik mekanizmalar,

ehliyetli ve kabiliyetli olanı değil, en çok oy 
to p lay an ı m ü k afa tlan d ırır. Bu yüzden 
Kur'an ve sünnetin idareyle ilgili en temel 
prensibi olan "em anetin ehline verilm esi" 
(Nisa 58) ilkesinin demokratik yönetimlerde 
uygulanmasını beklemek safdillik olur.

Birbaşka açıdan, demokrasinin çok ilginç 
bir tanımı şöyle yapılır: "Demokrasi, halkın 
yarısından fazlasının zamanın yarısından 
fazlasında haklı olduğu hususunda devam 
eden bir şüphedir." (H.B.Mayo, Age. s.147) 
Acaba çoğunluğun (Yani klasik ifadesiyle 
%50 +l'in) görüşü doğru mudur? Aristo'nun 
dediği gibi çoğunluğun kararında bir "hik
met" mi aramalıyız? Kuşku yok ki, kültür ve 
ahlak bakımından çok farklı insanların "ağıl
lardaki hayvanlar gibi eşit sayıldığı" (N.Top- 
çu, age. s.16) bir düzende adaletin, doğrunun 
ve hakkın hakim olması hayli güçleşecek
tir.Kipling'in hikayesindeki, "köy halkının 
dünyanın düz olduğuna karar vermesi "tü
ründen bir çoğunluk saçmalığı demokrasiler
de pekala revaç bulabilir. "Yeryüzündekilerin 
çoğunluğuna itaat edersen seni Allah'ın yo
lundan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyar
lar, sadece tahminde bulunurlar."(Enam 116)

Kaldı ki, azınlıkların doğruyu bulmaları, 
en az çoğunluğunki kadar ihtimal dahilinde
dir. Bu durumda, yeteri kadar oy toplama 
becerisini gösteremeyen ya da o potansiyele 
sahip olmayan, ama doğruyu savunan azın
lıkların durumu ne olacaktır? Eski ve yeni 
dem okrasiler bu soruya makul bir cevap 
bulabilmiş değildirler. "Denilebilir ki, de
mokrasinin tarifinde zikredilen tek azınlık 
hakkı çoğunluk haline gelmeye çalışma hak
kıdır. " (H.B.Mayo, age. s.175)

Bütün bunlara, demokraside siyasal me
kanizmanın kaçınılmaz olarak ağır ve hantal 
işlediği, işlerin yürümesi için sorumlulun te
merküzü gerekli iken sorumluluğun dağıldı
ğı, uzlaşma ve hoşgörünün giderek ilkesizli
ğe, duyarsızlığa ve tepkisizliğe dönüştüğü, 
insanların kendi elleriyle yaptıkları kanunla
rı yine kendi elleriyle bozmaları yüzünden 
"hukukun üstünlüğü"nün havada kaldığı gi
bi birçok temel sorun ilave edilebilir.

Ancak, çağdaş demokrasilerin sonunu 
hazırlayan en önemli iki açmazdan biri, di
ni- etnik-linguistik azınlıkları birarada yaşat
mayı en iyi beceren sistem olduğu iddiasına 
rağmen buna muvaffak olamaması; diğeri 
de politik, ekonomik ve toplumsal hayata 
yön verecek ahlaki dinamizmden ve sınırsız 
özgürlük anlayışına gem vuracak manevi 
denetimden yoksun oluşudur. İnsani arzu 
ve isteklerin yani "heva"nın pullaştırılması 
temeline dayanan demokrasinin çöküşü de 
bu yüzden kaçınılmazdır.
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Samanlıktaki İğne 
YAKIN TARİH VE DEMOKRASİ

Feodalite-kilise 
ve yeni gelişen 

ticari burjuvazi
nin çekişmesi 
sürecinde olu

şan karşılıklı 
hak, hukuk 

dengesinin ge
lişmesi ile Batı 
toplumlarmda 

ikide bir 
tökezlemeyen 

demokratik 
rejimlere 

geçilebilmiştir

Edip SEVİNÇ

Türkiye ve D em okrasi... Böyle b ir yazı 
ya da incelem eye insanın nereden baş
layabileceğ ine karar verebilm esi hayli 
zor. D oğrusu ben de zorlandım .. Türk 
yakın  siyasi tarihi içindeki d em okrasi 
m acerasını doğru tahlil edebilm ek, an
cak  1923-196Ü kesitini an layabilm ekle  
m üm kün olabilir.

Ancak hem en ilave etm eliyim  ki, ya
zacaklarım  ve derlediklerim  dem okrasi
nin ne kendi teorik tahlili, ne eleştirisi 
ve ne de özellikle İslami değerlerle uyu
şu p  uyu şm ad ığ ı şek lind e o lm ayacak . 
Sad ece olan b itenleri, olup b ittiğ i gibi 
nakletm ekle yetineceğim.

Türk yakın siyasi hayatına d em ok
rasi açısından ancak bir metodla yakla
şılab ilir . Bu , geom etrid eki "o lm ayana 
erg i m etod u "d u r. N elerin  o lm ad ığ ın ı 
b ilm ek  için neyin  hiç o lm ad ığ ın ı gör
m ek gerekir.

Zam an zam an Türkiye’de dem okra
tik bir toplum, dem okratik sistem  içeri
sin d e bu hed eflere u laşılam adığınd an 
şik ayet edilir. Kimi zam an da b izatih i 
d em okrasin in  bu değerleri zaten  içer
m ed iğ i tartışılır. Sanırım  bu n lar daha 
uzun süre konuşulacak.

Am a ben bu bağlam da, en azından 
T ü rk iy e  p la tfo rm u n d a  d e m o k ra s iy e  
k arşı h a k sız lık  yap ıld ığ ı k a n a a tin d e 
yim . Ç ünkü dem okrasi bu ü lkeye, bu 
topraklara hiç uğramadı ki...!

Bir defa dem okrasi batı kaynaklı bir

söylem . Kendine özgü teorik koşulları
nın, belli ön şartların ın  olduğu da b ir 
başka gerçek. Bunlardan b irincisi m o 
d ern leşm e, yani ekonom ik  k a lk ın m a, 
sanayileşm e, kentleşme, okur yazar ora
nındaki artış, bireyselleşm e ve toleransa 
dayalı ve çoğulcu dönüşüm ün gerçek
leşm iş olmasıdır.

İkincisi ise biraz da M arksist d eter
m inizm in Batıya özgü tanım lam ası ile 
fe o d a lite -k ilise  ve yeni g e lişen  tica r i 
b urjuvazin in  çekişm esi sürecind e o lu 
şan karşılıklı hak, hukuk dengesinin ge
lişm esi ile Batı toplum larm da ikide b ir 
tökezlem eyen dem okratik rejim lere ge
çilebilm iştir şeklinde tanımlanabilir.

Ş im d i bu durum a göre b izd e yan i 
cu m huriyet öncesi O sm anlı'da ne m o- 
d ernist b ir kent kültürü, ne de B atıd a 
d em okrasin in  gelişim inde başlıca role 
sahip  olan F eod alite -K ilise-A ristok ra- 
si/Burjuvazi gibi kurumlar mevcut d e
ğildi.

O  halde, "Osmanlı toplumunda" za
ten dem okrasiye izin verici ne kültürel, 
ne de sosy o-ekonom ik  b irik im  yoktu . 
Genç Türkiye Cum huriyeti'ni dem okra
si fukaralığından ötürü neden suçlaya
lım" mı dem eliyiz?

Tabii bu sorunun cevabı, dem okrasi 
sözcüğünden ne anladığım ıza, ne anla
m ak isted iğ im ize  bağlı. Eğer tü m d en  
Batı literatürüne göre düşünürsek elbet
te bir dem okratik realizm'in bizde olm a-
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Türk toplumun- 
da öncelikle 
"sivil olanın 

meşruiyeti" anla
yışı dahi geliş

memiştir. Devle
tin şemsiyesi 

hayatın her ala
nında Türk Hal

kı için tek geçerli 
ve güvenli 
sığmaktır.

m ası normaldi. Yani cum huriyet m asum 
du.

A m a bu takd irde d e Tü rkiye 'd e d e
m okrasinin dünü ve bugünü gibi yarının 
da olam ayacağı akıllara gelebilir.

N e var ki konuyu bir başka açıdan ele 
alırsak  bu defa farklı noktalara ulaşırız. 
B ir defa Batı için blok halinde Feodalite- 
Burjuvazi çelişkilerinin her yerde aynı ol
duğunu söylem ek m üm kün değildir. Bu 
ve benzeri ayrıntılara fazla değinm eyece
ğim . A ncak dem okrasinin  Batı kaynaklı 
kapsayıcı ve sınırlayıcı tanım lam alarının 
dışına çıktığım ızda, hem  Türk insanı için, 
hem  de g en el an lam d a in san o ğ lu  için  
"Toplum  hayatında iyiyi bulm a ve aram a 
düzeni" şeklinde özgür bir anlayışa varı
rız. İşte burada can alıcı nokta "iyi"nin ör
gü tler ve ideolojik söylem ler tarafından 
sınırlandırılm am ış, çarpıtılm am ış olm ası
dır.

Yazım ın başında ifade ettiğim  gibi bu 
in celem ed e d em okrasinin  İslam i d eğer
lerle uyuşup uyuşm adığı sorgulanm aya
cak . Bu ned enle sırad an b ir m üslüm an 
nezdinde bile, iyi kavram ının islami de
ğerlerce kapsanm asının gözardı edilm esi 
zorunluluğunun doğuracağı sıkıntıyı söz 
konusu yapm ayacağım .

Bu arada geniş anlam da bizim  kendi
m ize dem okrasiden daha sıcak ve yakın 
bulduğum uz sivil çoğulculuğun da böyle 
b ir iletişim e varabilecek m utabakatın ve 
onun gerçekleşm esinin yollarının ne ola
bileceğinin arayışından ibaret olm ası ge
rektiği kanaatindeyim . Tartışm alara esas 
olarak  bu çerçevenin alınm ası daha ya
rarlı olur.

Şim di bunları bir yana bırakıp yakın 
tarihin penceresinden bizde olup bitenle
re  b ir bakalım . İnsanlık tarihinin ayrıca
lık lı ko n u su n u n  H egel için  tin , M arks 
için sınıf, üçüncü dünya ülkeleri için ise 
d ev let olduğu söylenir. Bizim  serüveni
m ize bu tesbitle başlam ak istedim . Ç ün
kü konunun ekseni bu. Yani devlet.

D evlet -toplum  ilişkilerinde ise gele
n eklerin  belirley ici rolünü d ikkate a lır
sa k , çok  g ü çlü  b ir h ak im  d ev le t fik r i
n in / a lış k a n lığ ın ın  o lu ştu rd u ğ u  tarih i 
köklerin , Türk toplum u için bugünü ve 
dünü belirlem ede kendiliğinden bir fak
tör haline geldiğini görürüz.

Türk toplum unda öncelikle "sivil ola
nın m eşruiyeti" anlayışı dahi gelişm em iş

tir. Ç ok çarpıcı bir örnek olarak Türk hal
kı hala devlet televizyon kanallarının d o
nuk resm i bildirilerle dolu haber bülten
lerine daha fazla itibar eder. Daha inan
dırıcı bulur. Y alan ve yönlendirm e riskini 
d evlet için aklına dahi getirm ez. Devletin 
şem siyesi hayatın her alanında Türk hal
kı için tek geçerli ve güvenli sığm aktır.

Sivil m eşruiyet anlayışının gelişm edi
ği yerde siyasal kültürü ve tarihi Kutsal 
D evlet anlayışı biçim lendirir. Ayrıca iste
sek de istem esek de m irasçısı olduğum uz 
O sm an lı'd a , eski Türk siyasi geleneğin
deki kabileleşm e eğilim inin tasfiyesi için 
siyasi m erkeziyetçilik  ve kul sistem i bir 
hayatiy et m eselesi o larak görünm üştür. 
Bu hedefi gerçekleştirm edeki aracı kurul 
ise, herhangi bir züm renin ya da kim liğin 
tem silcisi olm ayan ve doğrudan devlete 
bağlı asker-sivil bürokrasi olagelm iştir.

Ş im d i dün doğru olabilenlerin , d ün
kü m e z iy e t le r im iz in , b u g ü n ü m ü z ü n  
önünü nasıl tıkadığına b ir bakalım.

K utsal D evlet geleneğiyle yetişen bir 
toplum  kurtuluş m ücadelesi yapar ve ba
ğ ım sız lığ ın ı k a z a n ır ... N e v ar ki d aha 
m ü cadele sürecinde lider kadroların bir 
bölüm ünün Batıyla çeşitli m utabakatlara 
vardığ ı b ir başka gerçektir. Batının  D o
ğulu Ü çüncü D ünya Ü lkelerine standart 
o la ra k  ç izd iğ i h a lk ç ı/ d e v le tç i sta tü k o  
için ise, tarihi şartlar zaten hazırdı.

Bu tip ülkelerde tek parti diktatörlü
ğünü m eşru gösterm ek am acıyla paket
lenm iş iki form ül mevcuttur:

1-M uhalefet partileri milli birliği teh
likeye atar.

2-Bu geçici dönem de, gelecekteki de
m okrasi (!) için gerekli şartların hazırlan
m ası ancak tek parti tarafından gerçek
leştirilebilir.

Sistem e hakim  tek partinin bulundu
ğu ü lk e le rd e  bu  p a r t ile r in  ism in d e k i 
h a lk , d e m o k ra s i, b ir lik , d ev rim , m illi 
kurtuluş sözcükleri hem en hem en ortak
tır.

1923  so n ra s ın d a  A n a d o lu  in sa n ın ı 
o lanca ağırlığ ı ile ezen  ve geleneklerin i 
bugüne taşıyan oluşum u ister b ir zaruret, 
ister o günkü kad roların  m an tık ların ın  
ve k a p a site le rin in  d oğ al b ir y an sım ası 
olarak ele alalım , netice değişm eyecektir. 
B ü ro kratik  hak im iyet geleneği olan b ir 
toplum da, hele de bu toplum  bir devrim 
le m evcut konum undan başka bir istika-
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m cte yönlendirilecekse, düşünce planın
da b ir b ü ro k ra tik  tahakkü m  id eo lo jis i 
yaratm ak zorunluluk olacaktı... Ve oldu 
da.

Esasen siyasi katılım ı benim sem eyen 
b ir rejim in devrim ci ve devletçi olm ak
tan başka seçeneği de bulunm az. Bu, ic
ran ın  halka rağ m en  d a y a ta b ilm esin in  
yegane yo lu d u r Z aten  yen i re jim in  de 
yapm ayı düşündüğü her şey halka rağ
m en idi.

D enilebilir ki "genç C um huriyet baş
langıçta kendisi için dem okrasiyi hedef
lem işti, hatta ileri b ir adım la ekonom ide 
itici bir güç olarak özel teşebbüsü kabul 
e tm işti(l. İzm ir İktisat K ongresi). Am a 
o lm ad ı. Ç ü n kü  m e m lek ette  ne y eterli 
yetişm iş kesim ler, ne de serm aye biriki
mi yoktu . Bu seb ep le  her şey in  ve bu 
arada ekonom inin de m otoru devlet ol
du."

Bu zarif m asala inanm akla inanm a
m ak arasınd a netice  açısınd an  b ir fark 
olmaz. Bizi neticeler ilgilendiriyor.

Bu teze göre; Cum huriyetin ilk yılla
rında girişim ci bir sınıfın olm am ası neti
cesinde devletin gücü, iç pazarı kurm ak, 
altyapı yatırım larını gerçekleştirm ek, fi- 
nans kurum larını oluşturm ak ve hepsin
den önem lisi de doğrudan üretim  işiyle 
m eşgul o lm ak yolunu seçm esiy le  daha 
da pekişm iş ve devlet kutsal konum unu 
daha da sağlam laştırm ıştır. Bu süreç so
nunda ekonom ik, sosyal ve siyasal faali
yetlerin  yaln ızca devlet eli ile yürütü l
düğü bir dönem  başlam ış oldu.

Bu d önem in başlarınd a hem en p at
lak veren ve tüm  d ünyayı sarsan  1929 
e k o n o m ik  b u n a lım ın d a n  s o n ra  is e , 
C um huriyet Türkiye'sindeki koyu dev
letçi uygulam a, kendi m oral değerlerine 
kavuştu. K apitalizm in kitleleri ezen sö
m ü rü cü  ç a rk la r ın a  k a rş ı, kâra  d ay a lı 
şeytanca b ir rejim in  yerine daha insan
cıl, daha eşit ve hakça bir düzen için top
lum u devletin şefkatli kollarının arasına 
alm aktan daha doğru ne olabilirdi ki?

Ne var ki b ir yandan da devletçilik, 
Türkiye 'd e kap ita list serm aye b irik im i
nin özel b ir yolu olarak seçilm iştir. Yani 
bu garip uygulam a kapitalizm i hedefle
yen ancak  p ra tik te  b ir yarı kom ünizm  
şeklinde ceryan eden koyu bir devletçi
lik  id i. B elk i d e  bu  y ap ılan m a g ü n ü 
m üzde hep d evletle iş yaparak sem iren

ve gizli gizli her alanda devletçiliği des
tekleyen garip bir özel sektörün oluşum - 
nu izah edebilm ekte.

Bir başka tanım la 1923 yılının devlet
çiliği, Türk Burjuvazisine sunulacak ser
m aye birikim i ve kapitalist gelişm e için 
en kolay ve en elverişli yolun bulunuşu
nun hikayesidir. Sonunda burjuvazi ge
lişti. Ö zel sektör büyüdü ve bugün lere 
gelindi. A ncak faturayı hem  ekonom ik  
olarak, hem de siyasal haklar açısından 
ödeyen halk , yani b iz old uk. B ugünd e 
devam  eden soygunlar, vurgunlar, yol
suzluklarla soyup soğana çevrilenin hep 
devlet, bedeli ödeyenin de yine hep m il
let olduğunu hatırlarsak , geçm işin  k ıs
m en  d e ğ il b ü y ü k  ö lç ü d e  g ü n ü m ü z e  
dam gasını vurduğunu anlam ak zor ol
maz.

Peki bunların dem okrasi ile ilgisi ne 
diye elbette düşünebilirsiniz. D em okrasi
nin seçilen iktisadi m odelle kesin bağlan
tısı etle tırnak kadar yakındır.

İstiklal Savaşı sonrası ülke yönetim i
ne el koyan ve cum huriyeti kuran kadro
lar, Osm anlı dönem inde daha çok idare
cilik, hukuk ve özellikle askerlik alanın
da yetişm iş k im selerden oluşm aktaydı. 
İm paratorluğa asırlarca hayat veren kut
sal devlet türevli m erkeziyetçi siyasi ya
pı, devlet için, O sm anlı H anedanı'nın bi
le boynunun kıldan ince olm ası, devlet 
işleriyle ilgili olanların im tiyazlı, yani as- 
ker-sivil bürokrasin in  d ışındakilerin  et- 
rak-i bi idrak sayılm asına yol açm ıştır. 
Cum huriyet ve Tanzim at dönem inde bu 
bürokrasi kendisine yeni bir m isyon bul
du: H alka m e d en iy e t g ö tü rm ek . Y ani 
medeniyet havariliği. O sm anlı'dan miras 
kalan  b ü ro k ra tik  h ak im iy et g e le n e ğ i, 
Cum huriyet dönem inde ekonom i ve si
yaset alanındaki yeni hedeflerini de ye
dekleyerek bir bürokratik tahakküm  ide
olojisine geçiverdi. Cum huriyetle birlikte 
ülkeye biçilen yeni kimlik ile ilgili temel 
tercih yönetici bürokrat kadroların kafa
sındaki Batılı Türk şablonu idi.

Bu d önem d e T ü rk  halkının  sın ıfsız 
bir toplum olduğu tezi işlenerek, devletle 
içiçe, b ir tek p artin in  ise tüm  toplum u 
kapsayan bir kurum  olduğu belirtilm iş
tir. Bütün tek parti sistem lerinde olduğu 
gibi kendi kendini meşru kılan bir temel 
felsefeye dayanan bu yeni ideoloji, ülkeyi 
kurtaran, yeniden inşa eden kendi kad-

Sisteme hakim 
tek partinin 
bulunduğu ülke
lerde bu partile
rin ismindeki 
halk, demokrasi, 
birlik, devrim, 
milli kurtuluş 
sözcükleri 
hemen hemen 
ortaktır.
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Tayvan meclisinde olduğu gibi'milletin vekilleri (!) 
meseleleri öııeın ve heyecanla ele alıyorlar.

roları için ü l
kenin  g e lece
ğ in i tayin  e t
m e h a k k ın ı 
ta b ii b ir  h ak  
olarak gördü. 
A n cak  içind e 
hiçbir şekilde 
Islam i kim lik 
ve  m o tif le re  
y er o lm a y a n  
bu y e n i te r 
c ih le r in , d e 
m okrasi iç in 
d e  g e rçe k le ş 
m e ş a n s ın ın

Peker, tek parti 
otoriterizmini 
savunan faşist 
bir zihniyetle 
kaleme aldığı 

İnkılap Dersle
rinde gençlere 
gelecekteki de
mokratikleşme 

eğilimlerinin 
bastırılmasını 

tavsiye eder.

olm ad ığ ın ı da hem en b elirtelim . Z aten 
yeni re jim in  sim gesi a ltı ok için d e d e
mokrasi de yoktu. 1937'de altı okun ana
yasaya g irm esi ile id eo lo jik  m eşru iyet, 
hukuki m eşruiyete de kavuşm uş oldu.

Ö te yandan Osm anlI’dan devreden İt
tihatçı kalıntılarında m evcut Alm an hay
ranlığının, Alm anya'da 1933'lerden sonra 
yükselen yeni değerlerden önem li ölçüde 
etkilendiklerini de gözardı edem eyiz. Sı
rası gelm işken yakın tarihin en ilginç tip
lerinden birine, gerçek bir otokrat elit Re
cep Peker'e dikkat çekm ek istiyoruz.

Peker, tek parti otoriterizm in i savu
nan faşist bir zihniyetle kalem e aldığı İn
k ılap  D ersleri'n d e g en çlere  g e lecektek i 
d em ok ratik leşm e eğ ilim lerin in  bastırıl
m asın ı tavsiye eder. Y ine P eker’e göre, 
O sm an lı T ü rk leri p erişan  o lm u ş, fakat 
Ari Türk kanı sayesinde bu inkılap doğ
m u ştur. O nu yapm ak kad ar m uhafaza 
e tm ek  d e ö n e m lid ir . T ü m  h a k ik a tle re  
m üdrik kadroların, bunları halka benim 
se tm e k  g ö re v i, bu s iy a s i e lit  kad roy a  
devrim leri yaparken karşılaşacağı tepki
lere ya da halktan gelen talep lere karşı 
(ki bunlar zaten irticai unsurlard ır) çok 
kere zor kullanm ak hakkını verir. Onları 
vurup d ev irm ed ik çe  devrim  yapm anın 
da korum anın da imkanı yoktur.

Ö te yandan, sadece geçm iş alışkanlık
larından dolayı (akıllı ve şuurlu olmasa 
b ile ) h alk ın  d u ygu sal m u h ale fe ti dahi 
şiddet kullanılarak bastırılm alıdır. İstik
lal Savaşı so n rası m eclisin  itiraz ların a  
rağm en devam  ettirilen  istik lal m ahke
m eleri b ir dönem  şid d et unsuru olarak 
kullanılırken, İkinci Dünya Savaşı yılla
rında A d olf H itler'in faşist m anifestosu

Kavgam , C.H .P. Parti örgütüne dağıtılır.
O ysa zaten 180Ü'lü yıllardan itibaren 

A vrupa görm üş Türk'ün kafasında Ana
dolu, Lidyalı, Frigyalı, H alikarnaslı m uh
te şem  b ir  a rsa d ır . M ü re k k ep  y a lam ış  
T ü rk  için kendi ülkesi olan bu arsa, yeni
d e n  k a z a n ılm a s ı  g e r e k e n  to p r a k t ır .  
C u m huriyetle birlikte İstiklal Savaşı san
ki A nadolu 'nun M üslüm an halkı için de
ğil, A nadolu toprağı için yapılm ış görü
n ü r.. R esm i id eolo ji b o ra z a n ı şa rk ıla r , 
m arşlar hep bu tutkuyu sim geler. Sanki 
yabancı b ir güç gelm iş, A nadolu denilen 
S ü t ve B al ü lk esin i k u rtarm ıştır . K im 
d en ? H em  rakip işga lcilerd en , hem  de 
yerli halktan.

S a v a ş  k a z a n ılın ca  y en i sö m ü rg e c i 
m antık doğrultusunda artık sıra, yerlilere 
öz geçm işlerin i u n u ttu rm aya ve onları 
söm ü rgecilerin  çıkarları d oğru ltusund a 
yeniden biçim lendirm eye gelir. İşte yerli 
halkın öz geçm işini bir yüz kızartıcı suç
m uş gibi karalam a aşam asından sonraki 
yenid en b içim lend irm e op erasyonund a 
bu defa Türk Köylüsü d iye isim lendirilen 
m u hayyel b ir yaratık icaded ilir. Şeh irli 
halk için öngörülen Batılı Türk'ün köyde
ki yeni versiyonudur bu. Köylü m illetin 
efendisidir, Köy Yurdun Kalesidir, Köylü 
Sen Topraktan Öğrenip Kitapsız Bilirsin 
benzeri cafcaflı sloganlara rağm en, köy
lünün d estursuz şehre inm esine de zin
h a r  m ü sad e  ed ilm ez . B ir C u m h u riy e t 
Bayram ı'nda Ulus m eydanında görüntü
yü bozan köylüler polis tarafından copla
nır.

Bu iç söm ürgecilerin eğitim d e örnek 
alacakları dahiyane (!) model ise, siyoniz- 
m in  ve o n u n  su la n d ır ılm ış  v e rs iy o n u  
H itler Faşizm i'nin eğitim sistem i olacaktı. 
O rada hedef tüm halktı, burada kafasının 
içi boş kabul edilen köylü.

G enç C um huriyetin  ilköğretim inden 
ve köy enstitülerinden sorum lu Tonguç, 
A lm an y a 'y a  1910 y ılın d a g itti. A lm an- 
lar'ın 1.D ünya Savaşı yenilgisinden sonra 
g eçird iğ i bütü n sa fh a ları, işg a lle ri, A l
m an m arkın ın  el arabaların da taşındığı 
eşi g ö rü lm em iş en flasy o n u , N aziler 'iıı 
fırtına gibi esm esini, 1932'de altı m ilyon 
işsize sahip Almanlar'm 1934'de Führer'i 
başa geçirip tek parti d iktatörlüğüne yö
n e lm esin i y ak ın d an  iz le m işti. T o n g u ç 
benzeri, Z iya Gökalp'ten Yunus N adi'ye 
kadar hem en hepsi İttihat Terakki ve do-
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ğal olarak A lm anya ile bir biçim de akra
ba T ü rk iy e  e n te lle r i , F ü h re r 'in  a ç tığ ı 
ışıklı yoldan yürüm ekte bir sakınca gör
mediler.

1943 yılında A lm anlar savaşı kazanı
yor gibiydiler. G örünü rd e b ir problem  
yoktu. Ö zellik le köy enstitü leri progra
m ında, H itle r 'in  K av gam 'ın d an  d irek t 
alıntılar bulunm ası dikkat çekicidir. Ö te 
yandan re jim in  fik ir babaların d an  Y u 
nus N adi, "K öyde devletim izin, partini
zin, hüküm etim izin gören gözü, kulağı, 
söyleyen dili o lm ak yetm ez! G erekirse 
rejimin çekilm iş kılıcı kesilm ek! Rejimin 
düşm anların ın  tepelem ek... İşte bu so
nuçlara varabilm ek için onları özel eği
tim den g eçirm ek  g erek iy o r."  d iyord u. 
Burada bahsedilen ya da hedeflenen re
jim  e lb e tte  d e m o k ra s i o lm a sa  g e rek . 
Aranılan tipler, egem en sınıfların yaşam  
biçim inin k ılıcı kesilecek sivri d işli as
lanlardır. Bir de C .H .P. rom an yarışm ası 
ödülünü kazanan M ahm ut Şevket Esen- 
dal'ın döktürdüğü incilere bakalım : "Kö
yü d eğ iştirm ek  gelm ez b iz im  işim ize. 
D üzenim iz bozu lu r. D eğişm esin i d u r
d u ram azsak  da g ecik tird ik  epey. M o
dern teknikten m üm kün m ertebe uzak 
tutarak kendine y eterliliğ in i sürdü rür
dük b ir  zam an . K ö y lü n ü n  n ah iy ed en  
ayağını k esecekti bu en stitü ler. A yda 
yılda hayvan nallatm aya gidenler de bu 
işi öğretm ene götüreceklerdi. Alm anya- 
İtalya m ihveri kazansadı, köylüler iste
m eseler de y ü rü te ce k tik  gü zel gü zel. 
Çok da iyi olurdu."

Bu incelem e için kendisinden çok is
tifade ettiğim  yazar Alev Alatlı kitabın
da bu türden b ir açıklam anın M enahem  
Bcgin'e bile kolay kolay y a p tır ılm a y a 
c a ğ ım  y a z ıy o r . (V ıv a  La M u e r te , 
Say. 185)

İşte Türk solunun tadı hala dam akla
rında kaldı K öy Enstitü leri... İçerisinde 
böyle bir öğreti olan sistem de dem okra
sinin kırıntısını aram ak sam anlıktaki iğ
neden farksız olurdu.

A caba 1 9 4 6 ’dan itib aren  ne d eğişti 
de, an id en  d em o k rasi ad ı a ltın d a  çok 
p artili s iy a sa l s is te m e  g e ç iş  m üm kün 
olabildi?

Bu d eğ işim i İsm et P aşa 'n ın  m üthiş 
iyi niyetine, uzak görüşlülüğüne ve de
m okrasiye içten bağlılığına yoran görüş

ler elbette m evcut. Am a bu gülünç iddia 
ancak bize m ahsus bir durum dur. H albu
ki 2.D ünya Savaşı'nda yenilen taraf A l
man ve İtalyan faşizm i idi. Cephede boz
guna uğrayan gücün dünyadaki ideolojik 
ve siyasal uzantıların ın  da yenilm esi ve 
gözden düşm esi doğaldı. Ö yle de oldu...

1945 sonrası savaşın bitim inden itiba
ren tek parti devletlerinin ve ideolojileri
nin pratikde m ahkum  olması buna karşın 
bu defa kom ünizm in Batı karşıtı yeni bir 
güç olarak ortaya çıkm asından sonra pat
lak veren Boğazlar krizi, Türkiye'yi Batı 
ittifakına yaklaşm ak zorunda bırakm ıştır.

Ne var ki İnönü, herşeye rağm en iple
ri e lin d en  b ırak m ay a  y a n aşm am ış, ne 
olur ne olm az şartlar değişir ihtim aline 
karşın 1946 seçim lerini bildiği gibi yaptır
mıştır. C.H.P. uluslararası ortam ın bütün 
zorlam alarına rağm en çok partili siyasal 
hayata geçiş sü recind e de hakim  siyasi 
parti olarak kalm ak istem iş ve bunu da 
başarmıştır.

Ancak dış şartların Türkiye için çizdi
ği statüye m evcut durum  uym ayınca İnö
nü tarafından 1947’de mecburen yayınla
nan 12 Tem m uz Beyannam esi ile m uha
lefet partilerine C.H.P. ile eşit şartlar ta
nındı. Tarihin en kaoslu kesitlerinde yeti
şen İsm et Paşa bunu yapm asa sonunun 
kötü olacağını bilecek kadar akıllıydı.

Bu arada savaş sonrasınd a özel ser
m aye b irik im in in  h ız lan m ış o lm ası ve 
195ü'de Dem okrat Partinin iktidara gelişi 
ile ekonom ik ve sosyal şartlard a kısm i 
değişm eler başladı. Yeni özel serm aye bi
rikimi, tarihten gelen eski devletçi ekono
mi politikanın bizzat onu uygulayanlarca 
sorgulanm asına sebebiyet vermiştir.

Ancak siyasetteki ve ekonom ik hayat
taki yeni oluşum lar, ne devlet işletm eleri
nin özel sektörce devralınm asına, ne de 
d evletçilik  şek lin d ek i resm i id eolo jin in  
tasfiyesine sebep oldu. Sadece kısm en de 
olsa devlete bir sınır çizm enin yolu açıldı.

Y ine bu arad a iç kay n ak lara  d ayalı 
bir kalkınm a ham lesinin  başlatılabilm e- 
sinin im kansızlığı karşısında, Batı'nın da 
desteği ile d ış borca başvurm a dönem i 
de başladı. İç ve dış destekli serm ayenin 
etkisiyle gelişen yeni burjuvazi ve büyük 
arazi sahibi sın ıflarla, asker-âivil bürok
rat aydınlar arasındaki kutsal nikah so
nunda bozuldu. Saadet zincirinin halkası

İstiklal Savaşı 
sonrası istiklal 
mahkemeleri 
bir dönem şid
det unsuru ola
rak kullanı- 
lırken, İkinci 
Dünya Savaşı 
yıllarında Adolf 
Hitler'in faşist 
manifestosu 
Kavgam, C.H.P. 
Parti örgütüne 
dağıtılır.
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Ancak dış şart
ların Türkiye 

için çizdiği sta
tüye mevcut 

durum uyma
yınca İnönü 

tarafından 
1947'de mecbu
ren yayınlanan 
12 Temmuz Be

yannamesi ile 
muhalefet parti
lerine C.H.P. ile 

eşit şartlar 
tanındı.

koptu.
U n u tm a y a lım  ki o tu z  k ü sü r y ıllık  

Cum huriyet'in oluşturduğu devletçi sta- 
tüko'nun ayakları eşraf, ağa ve asker-sivil 
bürokrasi idi. Büyüyen serm aye yolları 
ayırınca geçm işten beri bu üçlü tarafın
dan ezilen özellikle köylüler ve kent çev
relerine yeni göç etm iş yoksul kesim , bü
rokrasi karşıtı gördüğü D P’ye heyecanla 
koştu.

A n ca k  ço k  i lg in ç t ir ,  19 5 0  y ılın d a  
D P 'n in  ik tid ara  g e liş in d en  sonra iç ve 
d ıştaki uygun şartlara  rağm en devletin 
s iy a se t ve ek o n o m id ek i ro lü  aza lacak  
yerde tersine artm ıştır. Ne var ki DP'nin 
d ev let kaynakların ı bu defa geniş sivil 
kitlelere de kullandırdığı doğrudur.

Bir yand an  sosyo  ek on om ik  am açlı 
d ev le t iş lev lerin d e  bü yü k  artm a g örü 
nü rken , m erkezi o larak  yürütü len  yeni 
altyapı yatırım ları doğrudan piyasa için 
üretim  yapan dev kamu iktisadi eşekkül- 
le r in i  d o ğ u rd u . T ü r k iy e 'd e  11 K IT  
1950'den önce 17 KİT 1950-1960 arası, 11 
KİT'de 1960 sonrası kurulm uştur.

Bu arada 1950-60 dönem inde toplum
sal güç dengelerinin ekonom i ve sermaye 
b irik im inden yana değişim i neticesinde 
asker-sivil kökenli bürokrat aydınlar iti
bar kaybına uğrarlar. Ö zellikle devlet iş
le tm elerin d ek i a y rıca lık lı kon u m ların ı 
k a y b e d e rle r . 19 5 8 'd e  T ü rk  işad am ları 
arasında yapılan bir anket asker bürokrat 
ayd ın ların  toplum  içindeki statü lerin in  
düştüğünü buna karşılık sanayicilerin ve 
serbest m eslek sahiplerininkinin yüksel
diğini ortaya çıkardı. Cum huriyetin ku
ruluşundan beri çok partili sistem e kadar 
m eclisteki asker-sivil bürokratların oranı 
% 4 5 'in  a lt ın a  d ü ş m e z  ik e n , bu oran  
1950'den sonra %20'yi ancak buluyordu. 
Bakanlar kurulunda ise aynı oran % 60 
dan %27'ye düşm üştü.

Asker sivil bürokratların bu ayrıcalık
lı konum larını giderek yitirm esi onların 
1960'a kadar olan süreç içinde artan bir 
ivm e ile devletçi radikalizm e kaymasına 
neden oldu. Siyasal alanda bürokrat kö
kenli aydınlar ile burjuvazi ve köylü ara
sındaki m ücadele 27 M ayıs'ın gerçek se
bebidir. Yani 27 M ayıs devletçi statüko
nun intikam ıdır.

İş in  g a rip  y ö n ü  b a ş la n g ıç ta  kam u 
kaynakların ı ku llanarak  C u m hu riyet'in

kanatlan  altında bir m illi burjuvazi oluş
turm ayı am açlayan resm i politikaya, ar
tık aynı kesim den yani bu pro jenin  mi
m arı kesim lerd en  tepki geliyord u . İşte 
1961 anayasası ile 2 .M eclis (senato, seç
kin aydınlar m eclisi) sivil bürokrasi ile il
gili işler için D evlet şurası, askerlikle ilgi
li olanı için Yüksek A skeri Şura, Yüksek 
H akim ler Şurası vs. hep halkın ve bürok
rasi d ışı politikacın ın  karşısınd a devlet 
örgütünün dokunulm azlığa kavuşturul
ma am acını güdüyordu.

A yrıca  bu tü rd en  eğ ilim ler, d ev leti 
temsil ettikleri iddiasında bulunan asker- 
s iv il kökenli ayd ın lar arasınd a d evletçi 
rad ika lizm in  u lu slararası p latform d aki 
ideolojisi m arksist-sol tezlerin yayılm ası 
için uygun bir ortam hazırladı. 1960 son
rası ise bu kesim lerdeki sol düşünce ve 
örgütlenm elerde gerçek bir patlama oldu.

Türk dem okrasi serüvenininin 1960'a 
kadar olan kesiti için m utlaka daha farklı 
şey le r de söy len eb ilir . A ncak geçm işte  
yaşanan problem lerin bugüne uzanan ve 
siyasal-sosyal bilinç altını belirleyen veri
lerini görm em ek im kansızdır.

B ugü n siyasi ve so sy a l b ilin ci allak 
bullak  eden M illiyetçi Sol, D evletçi Sağ, 
U lusal O nur, Devletçi Statüko, Bir Türlü 
Ö zelleştirilem eyen K İT 'ler ve hepsinden 
önem lisi m üslüm an kesim lerin  gelecek
teki gündem ind e hayati b ir yer tutacak 
olan  Altı Oklu İslam cılık gibi kavram la
rın  an laşılab ilm esi g eçm işin  d oğru  b ir 
analizi ile m üm kün olacaktır.

KA YN A KLA R

A lev  A latlı, V ıva La M u erte, Boyut 
Yayınevi, Ekim -1993

D oç.D r.H ikm et Ö zd em ir, Sol K em a
lizm , İz Yaym cılık-1993

Levent Köker, Türkiye’de Dem okrasi
n in  D ünü Bugünü ve Y arın ı, T ü rk iye  - 
G ünlüğü 13/Kış 1990

M u sta fa  E rd o ğ an , L a ik lik  ve T ü rk  
U y g u la m a s ı Ü stü n e  N o tla r , T ü rk iy e  
Günlüğü 13 /Kış 1990

Esat Ö z, Türkiye'de Tek Parti Yöneti
m i, Türkiye Günlüğü 13/Kış 1990

Vedat Bilgin Türkiye'de Anti D em ok
ra tik  D üşü nce G elen eğ i, T ü rk iy e  G ü n 
lüğü 13/Kış 1990
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82 Anayasası 
UYGUN GÖRÜLDÜĞÜ KADAR DEMOKRASİ

Av. Osman ÇITLAK

Anayasanın baş
langıç kısmında 

devletin kutsal 
olduğu vurgulan

maktadır. De
mokrasilerde 

devlet kutsal de
ğil, halkın sosyal 
sözleşme ile ken
dine hizmet için 

kurduğu bir 
organizasyondur.

Türkiye 74 yılda 4 anayasa eskitti. 1921, 
1924,1961 ve 1982 anayasası. 82 anayasası 
her ne kadar yürürlükte olsa da yapanlar 
bile sahip çıkmadığından, daha doğrusu 
sahip çıkan olmadığından şimdiden eski
di. Şim di bizim  yapacağımız bu yürür
lükteki eski anayasa ne kadar demokrat, 
onu incelemek.

82 anayasası ve demokrasi bahsini üç 
başlıkta ele almakta, hem konuyu ortaya 
koym aktaki, hem de anlaşılm aktaki ko
laylık açısından fayda var.

1-82 anayasası ve insan haklarının da
raltılması.

2-82 anayasasında siyasal tabanın da
raltılması.

a)İdeolojiler arasında yapılan ayırım
b)İnsan unsuruna getirilen yasaklar

3-82 anayasasında sivil otorite-askeri 
otorite ilişkisi.

Bu konuları tek tek incelem eye geç
meden bir kaç hususu belirtmekte fayda 
var. Anayasa halkoyuna sunulmadan ön
ce 71 sayılı M.G.K. kararı ile devlet başka- 
nının yapacağı tanıtım konuşm alarının 
eleştirilmesi yasaklanmıştır. Böyle bir de
mokratik ortamda anayasa halkoyuna su
nulmuştur. Anayasanın başlangıç kısmı
nın ilk cümlesinde devletin kutsal olduğu 
vurgulanmaktadır. Demokrasilerde dev
let kutsal değil, halkın sosyal sözleşme ile 
kendine hizmet için kurduğu bir organi- 
zasondur. ancak faşizmde devlet kutsal
dı. A ynı başlangıç kısm ında 80 askeri 
darbesinin milletin çağrısı (1) ile yapıldığı 
söylenerek darbelere meşruiyet sağlanmış

olmaktadır. Yine başlangıç kısmında Ke
malizm devletin ideolojisi olarak belirtil
miştir. &

Başlangıç kısmı hakkmdaki bu açıkla
malar 82 anayasasının demokrasi hakkm- 
daki tavrını ortaya koymaktadır. Bunun 
dışında devletin niteliklerinin sayıldığı 
2.maddede demokratik, laik nitelikler eş 
d eğ erd e  sa y ılm a k ta d ır . A ncak say ın  
Cum hurbaşkanı, cum hurbaşkanlığın ın
1.yılını değerlendirmek için yaptığı basın 
toplantısında "devletin en temel niteliği 
laikliğe bağlı kaldığını " söylemektedir. 
En temel niteliği demokrasi olmayan de
m okratik devlet ancak bize mahsus bir 
garabettir herhalde.

Bir ülkenin siyasi rejiminin demokra
tik olabilmesi için, siyasi katılmaya sınır 
konulmaması, çoğulculuğun yerleşmesi, 
azınlık haklarının güvenceye alınması ge
rekir. Bu giriş kısmından sonra yaptığı
mız tasnifin değerlendirilmesine geçebili
riz.

1 -8 2  anayasası ve temel hak 
ve hürriyetler
82 anayasası hak ve özgürlükler konusun
da çözüm olarak sınırlamalara ve yasakla
malara yer vermiştir. 1961 anayasasında 
cumhuriyetin nitelikleri arasında "insan 
haklarına dayanan devlet" niteliği sayılmış
ken, bu nitelik 82 anayasasında "insan hak
larına saygılı devlete" dönüşmüştür. İki 
anayasa arasındaki bu fark 82 anayasasının 
tavrını ortaya koymaktadır. Kenan Evren 
bu konuda şöyle diyor, "Bütün hak ve öz-
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Anayasa siyasi 
gruplar arasında 
fark gözetmiştir. 
Kemalist ve laik 

eğilimlerin örgüt
lenip ülke yöneti
mine katılmasını 

kolaylaştırmış, 
diğer görüşlerin 

siyaset yapmasına 
sınırlar 

getirmiştir.

gürlükler bunlardan kötü niyetlerle yararla
nanlara verilmiştir. Oysa toplumun yararlan 
öndedir. Yoksa anarşi gelir." diyerek kendi 
eserini en iyi kendisi anlatmıştır.

1961 anayasasında anayasa koyucu te
mel hak ve özgürlüklerin sınırlanabileceği
ni düzenlemiştir fakat özüne dokunulama- 
yacağını belirtm iştir. Ancak 82 anayasası 
temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunu
lm a y a ca ğ ı şeklinde bir düzenlemeye ge
rek duym am ıştır. Adeta devlet ve toplu
mun ( !)  yararı için sonuna kadar sınırla
maya açık bir düzenleme yapmıştır.

82 anayasasınının 12. maddesi "herkes, 
kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, 
vazgeçilmez, temel hak ve özgürlüklere sa
hiptir", "temel hak ve özgürlükler, kişinin 
toplum a, ailesine ve diğer kişilere karşı 
ödev ve sorumlulukları ihtiva eder." şeklin
dedir. Maddenin gerekçesinde de bu hak
ların "devletin liitfu olmadığı"nı belirtmiş
tir. Ancak 13. madde temel hak ve özgür
lüklerin sınırlandırılmasını, 14.madde kö
tüye kullanılmasını,15.madde temel hak ve 
hürriyetlerin kullanılmasının durdurulma
sını düzenlemiştir. Bu düzenleme bir mad
de ile verilen hakların farklı başlıklarla geri 
alınm ası yani kaşıkla verilenin  kepçeyle 
geri alınmasıdır.

Temel hak ve hürriyetleri tek tek ele al
mak bu çalışmanının boyutlarını aşar. An
cak 14.maddenin gerekçesindeki şu cümle 
bu konuda oldukça açıklayıcıdır. Gerekçe 
de şöyle "... bazı hallerde kanun hükümle
rine uygun olarak kullanılan bir hürriyetin 
esasında başka bir kasıt gütmesi... her za
man m üm kündür. " K işilerin  kasıtlarını 
dikkate alarak en temel hürriyetlerini, ka
nuna uygun olarak kullanıldığı halde kısıt
lamayı düşünebilen bir anayasa koyucu ve 
demokrasi?

Bu genel açıklamalar sistemin belkemi
ği olan 82 anayasasının insan hakları ile ba
şının hoş olmadığını açıkça gösteriyor. İn- 
şaallah daha sonraki çalışmalarımızda te
mel hak ve özgürlükleri tek tek ele alma 
imkanı buluruz.

2-Siyasal tabanın daraltılması
a-İdeolojilere getirilen sınırlama.
Siyasal partiler 82 anayasasında, 68/2 de"... 
demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları" 
olarak tarif edilmiştir. Anayasanın çok ye
rinde dem okrasi lafı kullanılm asına rağ
men anayasa, siyasi gruplar arasında fark 
gözetmiştir. Kemalist ve laik eğilimlerin ör
gütlenip ülke yönetim ine katılm asını ko
laylaştırm ış diğer görüşlerin siyaset yap

masına sınırlar getirmiştir. Prof.Dr. Musta
fa Özdemir’in yerinde tesbiti ile .çok partili 
bir düzen değil, "çok halk partili bir düzen" 
öngörmüştür. Böylece siyaset yapacak ide
ologların sınırlandırılm ası bu ideoloji sa
hiplerinin siyasetten, dolayısıyla ülke ikti
d arından uzaklaşm ası sonucunu doğur
muştur. Sol kemalistlerle sağ kemalistlerin 
yaptığı koalisyon topyekün sistemin iflası
nı gündem e getirm işken bu kısıtlam anın 
milletin ve demokrasinin önünde engel ol
duğu açıkça ortadadır.

b-Insan unsuru açısından;
Anayasanın 68/5 madde ve fıkrası, si

yasi partilerin gençlik kolu, kadın kolu, 
kuramayacaklarını, 68/son, hakimler, sav
cılar, yüksek yargı organları mensupları, 
yüksek öğretim  kurumu üyeleri, m emur
lar, ö ğ ren ciler, Tü rk S ilah lı K u vvetleri 
mensuplarına siyaseti yasaklamıştır. 69/2 
madde "siyasi partilerin dernekler, sendi
kalar, vakıflar, kooperatifler ve kamu kuru
m u n iteliğ ind eki m eslek kuruluşları ve 
bunların üst kuruluşları ile siyasi ilişki ve 
işbirliği içinde bulunamazlar" şeklindedir.

Bazı yazarlar bugün geldiğimiz nokta
da dem okrasiyi "dernekler dem okrasisi" 
şeklinde tarif etm ektedirler. Ancak bizim 
anayasamız topluma hizmet için kurulmuş 
bu sivil toplum örgütlerine toplumun men
faati için siyasi partiler ile işbirliği yapmayı 
yasaklam ıştır. Bu yasak anayasa koyucu
nun örgütlü topluma şüphe ile baktığını 
açıkça ortaya koymaktadır.

Toplumun en dinam ik kesimini teşkil 
eden ve ileride ülke yönetimini devralacak 
olan gençlerin siyasi partiler içinde çalış
malarının yasaklanması, toplumun en nite
likli kesimini teşkil eden öğretim'üyelerine 
siyasetin yasaklanması, memurlara siyase
tin yasaklanması anayasa koyucunun ülke 
halkına güvenmediği gerçeğini ortaya koy- 
maktdır. Kanaatimce, bugünkü siyaset kir
lenm esinde yukarıda sayılan kurum lara, 
gerçek kişilere ve ideolojilere getirilen siya
set yasağının payı oldukça büyüktür.

Bütün bu yasakları aşarak seçilip mecli
se gidenlerin önüne de bir sürü yasak çık
maktadır. Bunlar, satır başları ile;

ba)D eğiştirilm esi dahi teklif edilem e
yen hükümler (Anayasanın 1. 2. 3. madde
leri).

bb) 87.Maddedeki af konusundaki kısıt
lama.

bc)69/l.m addedeki partilerin tüzük ve 
program ları dışında faaliyet yapm alarını 
yasaklayan hüküm (Özelleştirme kararna
meleri altında imzası bulunan SHP bu an-
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lamda anayasa suçu işliyor).
bd) 12 eylül dönemi yöneticilerine yar

gı yolunu kapatan geçici 15.madde.
Bütün bu açıklam alar birlikte d eğer

lendirildiğinde şu açıkça görülüyor ki 82 
anayasasının öngördüğü sistemde partiler 
parti olmayacaktır. Seçim yoluyla iktidar 
m ücadelesinde siyaset yapam ayacaklar
dır. Bu nedenle tutarlı-tutarsız vaad yarışı
na gireceklerdir. Oy ve meclis çoğunluğu
nu sağlayıp hükümet olsalar bile iktidar 
olamayacaklardır. Milli iradenin temsilcisi 
olduğu halde temel siyasi kararlar alama
yacaklardır. Bu bahse 68. maddenin gerek
çesinden yapacağım şu alıntı ile son veri
yorum. "Türkiye'de bundan böyle sınıf ve 
züm re e sa s ın a , k om ü n izm e, faşizm e 
dayanan, teokrasiyi ve herhangi bir dikta
törlüğü savunm ayı ve yerleştirm eyi esas 
alan siyasi partininin kurulamayacağı ka
bul edilmiştir. Türkiye'de demokrasinin bu 
sistemleri amaçlamadığı ve Türk milletini- 
nin bu düşünceleri savunan sistemlere ih
tiyacı olmadığı Atatürk ilkeleri ışığında bir 
dem okrasinin bu düşünceleri reddettiği 
sonucuna varılmıştır." Bu alıntı 82 anaya
sasının, dem okrasinin vazgeçilmez ilkesi 
çoğulculuğa ne kadar yabancı ve Kemaliz- 
me ne kadar imtiyaz tanıdığını açıkça orta
ya koymaktadır. Atatürk ilkeleri ışığında 
demokrasi lafı, doğrusu M ustafa Kemal'i 
bile çileden çıkarırdı. Zira Mustafa Kemal 
isteseydi yedinci ilke olarak demokrasiyi 
koyardı. Zorlama demokrasi ancak bu ka
dar olur.

3-Sivil otorite, A skeri otorite ilişkisi 
Bu bahiste önce sivil otoriteye getirilen ya
sakları ele alıp, daha sonra askeri otoriteye 
verilen imtiyazları ele alacağım.

A-1982 anayasası yasamanın üstünlü
ğü aleyhine yürütmeyi güçlendirmiştir. Ya
samanın üstünlüğünü kısıtlayan hükümleri 
şöyle sıralayabiliriz: a)Bakanlar kuruluna 
kanun hükmünde kararname çıkarma yet
kisinin verilmesi. Bu bakanlar kurulu ana
yasanın 109.maddesi gereğince Başbakan 
hariç d iğer tüm üyeleri m eclis dışından 
olabilecek bir kuruldur. Sadece başındaki 
kişinin seçilmişlerden olup, diğer üyeleri
nin teorik olarak atanmış olması mümkün 
olan bir kurula KHK çıkarma yetkisi ver
mek yasamaya koyulmuş bir sınırdır.

b) Af konusunda yasama yetkisi kısıt
lanmıştır. 87. madde meclisin görevlerini 
sayarken, genel ve özel af ilanına ilişkin 
TBM M eclisi'nin yetkisini 14. madde kap
sam ına g iren  suçlarla  sın ırland ırm ıştır.

12 Eyliil'ün generalleri.. Demokrasiyi (!) halktan 
kurtarıp iktidar zevkini tatmışlardı.

Maddeninin gerekçesinde aynen şöyle de
nilmektedir; "1961 anayasasının 64.m ad
desinde yer alan genel ve özel af ilanına 
karar vermeye dair yetkinin aynen muha
fazası, ancak anayasanın 14.maddesindeki 
fiillerden dolayı hüküm giyenlerin af yetki
si dışında bırakılması uygun görülmüştür."
Ülke yönetim ine darbe ile el koyanların 
"uygun gördüğü" bu kısıtlama elbetteki ya
samanın üstünlüğü adına kabul edilebilir 
değildir.

c) D eğiştirilem ez maddelerle yasama 
sınırlandırılmıştır. Mesela, bir savaş veya 
salgın hastalık gibi hallerde başkenti değiş
tirmek isteyen yasama organı bunu yapma 
imkanına sahip olamayacaktır. Bunun gibi 
diğer değiştirilemez maddeler de yasama
nın üstünlüğünü sınırlamaktadır.

d)Seçilm iş bir yönetici olan belediye 
başkamın görevden alma yetkisi 127.mad- 
de ile  iç iş le r i b ak an ın a  v e rilm iş tir .
1 0 9 .m adde g e reğ in ce  a tan m ış o lm ası 
mümkün olan bir bakana seçilmiş yönetici
yi görevden alma yetkisi vermek 82 anaya
sasının mahalli idarelerde de seçilmişleri 
denetim altına almak istediğini ortaya koy
maktadır.

e)89. maddeye göre cumhurbaşkanının 
veto ettiği kanun mecliste aynen kabul edi
lirse cumhurbaşkanı bu kanunu yayınlar.
Ancak 175.m adde anayasa değişiklikleri 
için bu düzenlemeden sapmıştır. Anayasa- 
değişikliklerinde vetoya rağmen meclis ay
nı metinde ısrar ederse, cumhurbaşkanı bu 
değişikliği halk oyuna sunma hakkı verir.
Acaba iki düzenleme arasındaki bu farkın 
sebebi ne olabilir? Elbette ki Cumhurbaş
kanlarının askerlerden olacağı varsayımıy
la hazırlanmış anayasaya sistemin temina
tını yerleştirme çabasıdır.

B-1982 anayasasında askeri otorite, sta
tüsünden çok fazla yetkilerle donatılmıştır.
Kural olarak silahlı kuvvetlerin komuta ka
demesi m em urdur. Ama İttihat Terakki- 
'den beri siyasetin içinde ve belirleyici ol-

Açıkça görülüyor 
ki 82 anayasası- 
nının öngördüğü 
sistemde partiler 
parti olmayacak
tır. Seçim yoluyla 
iktidar mücade
lesinde siyaset 
yapamayacaklar
dır.
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m uşlardır. Kam uoyunun hafızasındadır, 
Başbakan’ın iki Bakanı ile yaptığı telefon 
görüşm esi medyaya yansım ıştı. O görüş
mede Başbakan "ben demokratikleşme pa
keti için Genel Kurmay Başkanı ile anlaş
tım" demekteydi. Hangi sebeple olursa ol
sun sivil otoriteyi temsil eden başbakanın 
kendisine bağlı bir memurla onay niteliğin
de bir anlaşm a yapm ası anayasal düzen 
içinde askeri otoritenin yerini göstermekte
dir.

1961 anayasası ile Türk anayasalarına 
Milli Güvenlik Kurulu girmiş, 1982 anaya
sası da bu düzenlemeye devam ettirmiştir. 
M GK'nu düzenleyen 118.madde MGK'na 
açıkça bakanlar kurulu üzerinde bir statü 
vermiştir.

Anayasanın 118. maddesine göre, MGK 
aldığı tavsiye kararlarını Bakanlar Kurulu
na bildirir. Bu kararlar Bakanlar Kurulun
da öncelik le  ele alınır. Ü yelerinin  yarısı 
memur olan bir kurulun öncelikle ele alı
nacak tavsiye kararı verme yetkisi açıkça, 
bu kurula verilen statüyü ortaya koymak
tadır. Yine aynı m addede M GK'na cum 
hurbaşkanının başkanlık edeceği, günde
mini belirleyeceği düzenlenm iştir. Bu dü
zenleme sonucunda hükümete bağlı olması 
icabeden yönetimin askeri kanadı devletin 
esas teşkilatında onun üstüne çıkm ıştır. 
Aynı maddeye göre MGK'nda kararlar ço
ğunlukla alınm akta, eşitlik halinde kurul 
başkanın ın  bulunduğu taraf çoğunluğu 
sağlamış olmaktadır. Cumhurbaşkanı sivil 
olduğunda ancak sivil-asker dengesi sağ
lanmış olacaktır. 118. maddenin gerekçesi 
sistem  açısından M GK'nun yerini açıkça 
ortaya koym aktadır. Gerekçe şöyle; "ku
rulun, devletin varlığı ve bağımsızlığı, ül
kenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplu
mun huzur ve güvenliğinin korunması hu
susunda alınmasını zorunlu gördüğü ted
birlere ait kararlar bakanlar kurulunca ön
celikle dikkate alınır. Yakın geçmişimiz bu 
kararların uygulanm adığı zam an ne gibi 
durum larla karşılaştığım ızın acı örnekleri 
ile doludur." Bu cümle MGK'nun aldığı ka
rarların bakanlar kurulunca mutlaka dikka
te alınması gerektiği çarpıcı bir biçimde or
taya koymaktadır. 1961 yılından beri aldığı 
hiçbir tavsiye kararının reddedilmemiş ol
ması MGK'nun konumunu anlatan bir baş
ka örnektir.

2945 sayılı kanunun 9 .m addesi MGK 
genel sekreterin in  görevlerini sayarken, 
"MGK kararlarının hazırlanmasında ve bu 
kararlara ilişkin bakanlar kurulu kararları
nın uygulanm asında bakanlıklar ve ilgili

kurum  ve kuruluşlarla m üşterek çalışma 
yaparak uygulamaları takip ve kontrol et
m ek düzenleyici ve koordine edici işbirli
ğinde bulunmak" ibaresine yer vermiştir. 
Yukarıdaki maddeye dikkatle bakıldığın
da, bakanlıkların uygulamalarım takip et
mek, düzenleyici işbirliğinde bulunmak gi
bi yetkiler ayrıca koordine edici işbirliğin
de bulunmak yetkisi bir memura verilmiş 
b aşb ak an  yetk isid ir. D r. H ikm et Ö zde- 
m ir'in deyim iyle MGK genel sekreteri bu 
yetkiler sebebiyle "gölge başbakan"dır.

108.m addede cum hurbaşkanına bağlı 
devlet denetleme kurulu kurulacağı ve bu 
kurulun, cumhurbaşkanının isteği üzerine 
kamu kurumu niteliğindeki meslek teşek
küllerini, her düzeydeki işçi ve işveren mes
lek kuruluşlarını, kamuya yararlı dernek ve 
vakıfları denetleme yetkisi verilmiştir. An
cak silahlı kuvvetler bu denetimin dışında 
tutulmuştur. Demokratik bir devlette sivil 
toplum  örgütlerini yürütm enin başı olan 
Cumhurbaşkanına tabi bir kurulun deneti
mine tabi tutup, silahlı kuvvetleri denetim 
dışında tutmak silahlı kuvvetlerin sistem 
içindeki yerinin bir başka göstergesidir.

125. maddeye göre yüksek askeri şura 
kararları yargı denetimi dışındadır. Bu alan
da askeri otoriteye tanınmış bir denetimsiz 
bir alandır. Bu muafiyetin hukuk devleti an
layışı ile bağdaşması mümkün değildir. Bu 
madde açıkça silahlı kuvvetlerin belli ide
oloji mensuplarının elinde tutulmasının te
minatıdır. Yukarıda bahsettiğim  belli ide
olojilere siyasetin yasaklaması ile 125. mad
de gereğince aynı ideoloji sahiplerinin silah
lı kuvvetlerden dışlanmasının çoğulculukla 
bağdaşması mümkün değildir.

Sonuç olarak; 1982 anayasasının temel 
hak ve hürriyetleri kısıtlayan, sivil toplum 
ö rg ü tler in i yürütm enin  denetim i altına 
alan özgürlükler rejimi ile yasamanın üs
tünlüğünü kısıtlayan esas teşkilat rejim i 
aynı madalyonun iki yüzüdür.

Türk aydınına düşen daha özgür ve in
san haysiyetine uygun bir hayat için, dev- 
let-insan hakları ilişkisinde, siyaset-bürok- 
rasi ilişkisinde, sivil-otorite-askeri otorite 
ilişkisinde kime öncelik verileceğini tartış
mak ve konsensüse ulaşıp, bunu anayasal 
düzenleme haline getirebilmek için gayret 
göstermektir.
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TÜRKİYE'NİN 
DEMOKRASİ MACERASI

Mustafa ALBAYRAK

Ü zerin d e tam  b ir  m u tabakat olan b ir 
konu var ki, o da rüzgarını 1789 Fran
sız ihtilalinden alan Tanzim at'ın Türki
ye 'd e B atılılaşm anın  başlangıç noktası 
o ld u ğ u d u r. A yn ı zam and a B a tılıla ş
m ay a  ilişk in  d ü şü n se l k av ram sal ve 
kurum sal d eğişm elerin  de m enşei o l
m u ş tu r . B a t ı l ı la ş m a , M u a s ır la ş m a , 
Ç a ğ d a ş la ş m a  v s . h ep  T a n z im a t 'ta n  
sonra ciddi o larak gündem e gelm iştir. 
G ü n ü m ü zd e d ahi devam  eden tartış
m aların  b ir çoğu n unun tem elleri Tan
zim at'a kadar uzanır.

En kısa ve yaygın  tarifiy le "halkın 
kendi irad esiy le  kendisin i yönetm esi" 
o larak b ilinen  "dem okrasi" de Batılılaş
m a sürecinin in  bir aşam ası olarak Tür
kiye'deki tartışm alarda yerini alm ıştır. 
Tartışm alarda yerine alm ıştır d iyoruz, 
çünkü sistem  olarak dem okrasinin ye
rin i a lm ad ığ ı kon u su n d aki k an aatler 
daha ağır basm aktadır. Biz burada d e
m okrasinin  ne kadar iyi veya ne kadar 
kötü  old uğu nu tartışacak değiliz. Z a 
ten sah ib i o lm am ız  gereken  K u r'an 'a 
d ay alı İslam i a n lay ış  b izim  herhangi 
b ir beşeri ideolo jin in  m üntesibi o lm a
m ızı engeller. A ncak bize yıllardır bü
yülü bir kelim e olarak tanıtılan, fazilet 
rejim i olarak takdim  edilen "dem okra
siye" bizzat takdim  edenlerin ne kadar 
çifte  standartla yaklaştıkları üzerinde 
duracağız.

T ü r k iy e  C u m h u r iy e t i  i lh a m ın ı

Fransız D evrim i'nden, h ızın ı da Tanzi
m at ve M eşrutiyet'ten  alan  "son Türk 
Devleti" olarak tarihteki yerini alm ıştır. 
A ncak Fransız D ev rim i'n in  tem el u n
surları olan U huvvet, A dalet ve H ürri
yet kavram  ve id ea lle rin in in  T .C n in  
ilk kuruluşunda tatb ikin i pek görem i
yoruz. 1923 -1950 arasınd a Türkiye'de 
D em o k ra sin in  h iç  b ir  u y g u lam asın a  
rastlanm am ıştır. T erak k ip erv er C u m 
huriyet Fırkası ve Serbest Cum huriyet 
F ırkaları ise düzm ece plan ve suikast- 
lerle  kapatılm ıştır. Ç o k  partili hayata 
im kan tanınm am ıştır.

A n cak  h a lk ın  p a tla m a  n o k ta sın a  
gelm esi ve u lu slararası kon jonktürü n 
zorlam asıy la  1950 seç im leri y ap ılm ış 
ve halk  d em okrasi ad ın a  sunu lan  bu 
im kanı iyi d eğ erlen d irm iştir . R ejim in 
kurucusu CH P de gereken dersi alm ış
tır. Y ani 27 y ıllık  b ir istib d at d önem i 
d em ok rasi ad ın a  y a p ıla n  b ir h arek et 
n e ticesi son b u lm u ştu r. Tab iri ca izse  
M üslüm an halk dem okrasi adına sunu
lan bu im kanla ilk  kez günyüzü g ö r
müştür.

Ne olm u ştur görm ü ştü r de? 10 yıl 
sonra re jin in  kollayıcıları iddiasındaki 
b ir avuç insan bu 10 y ıllık  rüyaya son 
verm iştir. Daha iyi dem okrasi sunaca
ğız idd iasıy la  bu sefer asker-siv il B ü 
rokrat kesim leri yeni b ir Anayasa h a
z ırlam ış , iki üç y ıllık  b ir  geçiş d ö n e
m inden sonra halka tekrar sözde "gel
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kendini idare et" dem işlerdir.
Ve halk tekrar yöneticilerini seçm eye 

çalışm ıştır. G erçi bu yöneticiler hep m u
v azaa  ve d ışarıd an  halka en jek te  e d il
m işlerd i am a buna da birileri fazla ta
ham m ül edem edi. 12 M art 1971 'de b ir 
m uhtıra ile haki renkli üniform alılar re
jim i kollam ak adına b ir daha rejim i ask ı
ya aldılar. Yani T ü rkiye'd e halk öyle bir 
noktaya itiliyord u ki d em okrasi ile ge
çen  yıllara hasret b ırak ılm ak  isten iyor
du. D olayısıyla halk da bu rejim i ister is
tem ez savunur hale geliyordu. Böyle ol
m ası da doğaldı.

B urad a d en ileb ilir  ki illa  ki M üslü- 
m an lar iki kötüden birini m i savunacak
lar, kendi doğrularım ızı savunam az m ı
yız?

T ü rk iy eli m ü slü m an ların  en bü yü k 
problem i alternatif b ir rejim  m odeli, s is
tem i pro je edem em eleridir. Bu proje ha- 
zırlanam adığına göre de halk m ecburen 
k en d in e  hiç o lm azsa  h ayat hakkı tan ı
y an  d em ok rasiy i tercih  ed ecekti ve e t
m iştir de. Bu parantezi kapattıktan son
ra T ü rkiye 'n in  d em okrasi sürecine tek
rar dönelim . /

T ü rk iy e ’de ö y le  b ir  a n la y ış  y e r le ş 
m iştir ki; d em okrasi re jim in  altı okuna 
b ir zarar verm ediği takdirde uygulana
bilir. N e zam an ki altı ok bundan zarar 
g ö rü rs e  o zam an  re jim in  k o lla y ıc ıla r ı 
halka gereken  d ersi v erir ve yaram az 
çocu ğu n  elind en d em okrasi ad lı o yu n 
cağ ı a lır. Bu bana N asred d in  H oca'm n 
b ir fıkrasını hatırlatır; b ir gün bir adam  
hocaya gelir ve "hocam  bir inak, bir ine
ğ e  v u ru r ve ö ld ü rü rse , ne o lu r?  "d er. 
H o ca  d a "H iç ; in e k  in e ğ i ö ld ü rm ü ş  
olur." der. Adam  da "bizim  Sarıkız senin 
Kara Inek’e vurdu ve onu öldürdü" der. 
H oca bu sefer "H a, bak bu başka!" der "o 
zam an Kara Kaplı kitabı bir raftan indi
relim  bakalım , ne der?" d iye cevap verir.

B izd ek i d em o k ra s i a n la y ış ı da b u - 
d u r. R e jim in  ak si fik irleri savu nan  b ir 
p arti b iraz  g ü çlen se  hem en "bu başka" 
d erler. M etin Toker'in  dediği gibi "çağ
d aşlık  m ı yoksa d em ok rasi m i soru su 
nun cevabı çağdaşlıktır" diye çağdaş fet
valar verirler.

Ne gariptir ki bizim  darbelerim ize de 
aynı kafa ile bakılm aktadır. Yani sadece 
d em okrasi değil, darbeler de çifte stan 

d artla d eğerlen dirilm ekted ir. İyi darbe- 
kötü  d arb e  la fı da b u ra d a n  çık m ıştır . 
M esela 27 M ayıs d arbesi bazılarınca iy i
dir. N için? H alkın seçtiği Başbakan asıl
m ıştır, halkın değer yargılarına biraz ol
su n  k ıy m et v eren  b ir  ik tid a r  son b u l
m u ştu . A m a 12 M art d arb ecile ri k ö tü 
dür; çü nkü bu nlar 9  M art' ta yapılm ası 
p lanlanan solcu d arbeye engel olm uştur. 
M arxist subayları ordudan atm ıştır. Ö y
leyse 9 M art'ta anayasayı ve dem okrasi
yi a sk ıy a  a lm a y ı p la n la y a n la r  iy i, 12 
M art'ta planlayanlar kötü. İşte aydınım ı
zın (!) darbe m antığı budur. O ysa kendi 
zaviyelerinden olaya biraz tutarlı baksa- 
lard ı d erlerd i ki; 27  M ayıs d a , 12 M art 
da, 12 Eylül de cunta rejim leridir, hepsi
ne karşıyız.

K ısaca; aydını, askeri, bürokratı, ba
sını bu şekilde olan b ir Türkiye'de sihirli 
kelim e dem okrasi bu kadar uygulanabi
lirdi. Bundan sonra bu süreç nasıl gider? 
H iç b ir sivil veya m üslüm an grup-cem a- 
at-teşkilatm  proje üretem ediği Kur'an'ın 
ve M edine Sözleşm esi'n in  temel alınm a
d ığı, Selçuklu  ve O sm anlı tecrü belerin
d en  istifad e  ed ilm ed iğ i b ir T ü rk iy e 'd e  
T ü rk iy e li  m ü slü m a n la r ın  te rc ih i e sk i 
C H P  diktatörlüğü veya ara rejim  m odel
leri tabii ki o lm ayacaktır. Bu iki yüzlü 
d em okrasi p iyesin in  oynanm asına iste
m ed en de olsa d estek  olacaktır. Bu ter
cih  m üslüm anları sorum luluktan kurta
rır  m ı soru sunu n  cev ab ı tabii ki hayır
dır. A ncak halkım ızın , fazilet rejim i ola
rak sunulan d em okrasinin  ne gösterild i
ği, anlatıld ığı gibi b ir düzen olduğunu, 
ne de bunu halka anlatan , yaşam  biçim i 
o la ra k  z o r la y a n la r ın  bu s is te m e  d ah i 
gerçekten  inanm adığını bilm eleri gerek
m ektedir.

Sistem  en çok kendi savunucuları ta
rafın d an  kesintiye uğram ıştır. Bir Talat 
A y d e m ir  h a d ise sin i h a tır la rsa k , H arp 
A kad em isi Kom utanı b ir devlet m em u
ru nun nasıl darbe teşebbüsüne giriştiği
n i görüyoruz. D arbelere akıl hocalığı ya
p an , a lk ış  tutan b a sın ı da y ine hep bu 
sistem d e karşım ızda bulduk. Yani kısa
c a  d e m o k r a s i  in s a n la r ı  g e r ç e k te  iy i 
y ön etm ek  için su n u lan  d eğ il, insanları 
ken d i heva ve h ev eslerin e  göre  y ön et
m e k  is te y e n le r in  h a lk ı k a n d ırd ığ ı b ir  
oyu ncak  olm uştur.
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İlk demokratik 
uygulamalara 

Atina'da rastla
maktayız. 

Bu dönemde 
köleler ve 

yabancıların 
siyasal hakları 

yoktu.

\

TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE 
DEMOKRASİ

M. Hanefi MAHİTAPOGLU

"Temel snvııı iskeletini oluşturan fikir, ancak 
bir peri masalında yer alabilecek kadar çocuk
sudur. Dilınjada zıt kutuplarda yer alınış iki 
büyük güç vardır. Köşelerden birinde şeytan 
diğerinde ise melek. Bu iki varlık arasında uz
laşma olmaz. Şeytan tabiatıyla dünyanın ta
mamını ele geçirmeyi hedeflemektedir. Mele
ğin varlığını sürdürebilmesi şeytanın büsbü
tün şeytanlığının kökiiııün kurutulması ile 
mümkündür.'' Noam Chomsky

İnsanoğlu yeryüzüne geldikten bugüne 
kadar varlık ve haklar mücadelesini deği
şik görüntüler altında sürdüregelmiştir. 
Yaradılışla birlikte getirdiği temel hakla
rına m üdahale edilm esine karşı çıkmış, 
bunun için gerek ilahi kaynaklardan isti
fade etmiş, gerekse beşeri kaynaklı sis
temler oluşturmaya gitmiştir.

Bugün önüm üze konan dem okrasi 
kavramı, Batı kaynaklı bir kavram. Dola
yısıyla bu kavramı değerlendirirken, Ba
tının değer yargıların» gözönüne almamız 
gerekmektedir.

Ülkemiz yönetiminim gerçekleştiril
mesi için kullanılan üç sistem bulunmak
tadır. Bunlar, "dem okrasi", "laiklik" ve 
"cum huriyet". Bu kavram lar Kanuni ile 
Batıya açılan kapımız Fransa'dan ülkemi
ze g irm iş, C u m hu riyet dönem i T ü rki
ye'sinde kadem eli uygulama ile hayatı
mıza yerleşmiştir.

Tarihçesi
Batı düşüncesi özlediği "Altınçağ" döne
mini Eski Yunan'da yaşadığına inanmak

tadır.
Yunan siyasi d üşüncesinin  tem elini 

"polis" kelimesi oluşturur. Politika dediği
miz ifade, polisle ilgili şeyler anlam ına 
gelmektedir. Polis ise sınırlı bir alanda be
lirli sayıdaki vatandaş topluluğudur.

İlk demokratik uygulamalara Atina'da 
rastlamaktayız. Bu ilk dönemde Atina'ya 
baktığımız zaman, 2550 km2 yüzölçümü, 
31500 kadar yerli nüfusu ile 28500 yaban
cı kökenli Metoikler, ayrıca bir miktar kö
lelerden oluşmakta idi. Köleler ve yaban
cıların siyasal haklan yoktu.

Yirmi yaşını bitiren her erkek Atina 
vatandaşı, "Ekselia" adı verilen şehir mec
lisin in  kendiliğinden üyesi olurdu. Bu 
mecliste vatandaşlar "Oligarklar" ve "De
mokratlar" olarak iki grupta idiler. Ayrıca 
bu grupların içerisinde tiyatrocular, as
kerler, işçiler ve dini gruplar vardı.

Ekselia her ay normal olarak toplanır 
ve her toplantıda tanrı "Zeus" adına bir 
kurban kesilirdi. Yasa teklifleri bu toplan
tılarda yapılırdı. Atina demokrasilerinde 
yürütme "Bule" adı verilen 500'ler meclisi
ne aitti. Bu meclis Atina'yı oluşturan on 
kabilenin gönderdiği ellişer kişiden olu
şur ve bu insanlar her yıl değişirdi.

500'ler meclisinin her toplantısı halka 
açık yapılırdı. Bu meclisin yasama, kont
rol ve yargı yetkisi vardı.Atina'da ayrıca 
"halk jürileri" ile uygulamayı yöneten ge
nerallerden oluşan "Stategoi" güçlerden 
bahsetmek mümkün.

M.Ö. 7 yy.da Heseidos çalışmayı ayıp 
sayan önyargılılara karşı bir çıkış gerçek-
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Churchill 
demokrasi 

için "berbat 
bir rejimdir, 

ama daha iyi 
birşey bulabil
miş değil insa

noğlu" der.

ÜMRAN

leştirm iş, akabinden M.Ö. 6 .yy.da Salon 
keyfi yönetim lere karşı yazılı kanunlarla 
yönetmeyi savunmuştu. Yine Heredot tari
hinde M.Ö. 490-420 tarihleri arasında yedi 
Pers soylusunun yönetimle ilgili tartışma
ları da demokrasi kavramımın gelişmesi ile 
ilgili önem li görüntüler olarak önüm üze 
çıkmaktadır.

Hernekadar demokrasinin ilk teşebbüs
lerinde Yunan tanrılarından Zeus'un dene
tim fonksiyonu görülmekte ise de bu kav
rama asıl şeklini veren ve onu güçlendiren 
düşünce Hristiyanlığın gölgesinde geliş
miştir.

Batıda özgürlüklerin ilk belgesi olarak 
bilinen "Magna Carta" 1215'de deklere edil
dikten sonra 1384'de YVhycliff'in İncil çevi
risi şu şekilde başlıyordu:"Bu İncil halkın 
halk tarafından halk için yönetimleri için
dir." Bu demokratik hareketin ilk motifini 
oluşturmakta idi.

Johannes Has bu fikirleri Bohemya'ya 
taşıdı ve m üntesipleri kendilerini "Tan- 
rı'nın yeni halkı" olarak tanımladılar. Bu fi
kirler Avrupa'yı da ihtilalci bir dalga gibi 
sardı. Alm anya'da Luther'in reform asyo- 
nu, Fransa'da Calvinizm  oldu.6. Edvvard 
zamanında kısmen Luther kısmen de Cal- 
vin'den etkileneek Anglikan m ezhebinin 
temel ilkeleri 42 madde halinde belirlendi. 
Bu ilkeler E lizabet dönem inde kökleşti. 
Hükümdarlar kilisenin başı olmakla birlik
te kilise ve parlamento yasalarına uymak 
zorunda idi. Ardından prutanist bir dev
rimle parlamento kendi hukuksal yetkisini 
kullanarak kralı ilahi hak iddialarında vaz
geçirme yoluna gitti.

Prutanist demokrasi kilisenin küçük ce
maati içinde olmuştur.Prutanizm getirdiği 
eşitlik ilkesinin menşeini Tanrı'nın önün
deki eşitlikte bulmakta idi.

Gelişen düşünceler ışığında John Loc- 
ke'un siyasal insan kavramı gündeme gel
di. Bu kavram a göre, bazı doğal haklar 
vardır. Devlet bu haklara saygı göstermek 
zorundadır. Çünkü bu haklar devletten ön
ce vardı. Eğer devlet bu haklara karşı çı
karsa toplumsal sözleşm enin ruhu zede
lenm iş olur. John Locke bu noktayı şöyle 
formüle ctm iştir:"Halkın sesi hakkın sesi
dir." Bu tüm Avrupa ve Amerika devrimle- 
rinin temel gerekçesi olmuştur.

17. yy. bir yandan bireyci liberal dü
şüncenin ruhunu oluştururken bir yandan 
kuvvetler ayrım ı ve kuvvetlerin birbirini 
dengelemesi prensibini sahneye koyuyor
du. Sonraları Montesque bunları "Kanunla
rın Ruhu"nda toplayacaktı.Montesque'nun
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yasama, yargı ve yürütm e kuvvetlerinin 
ayrılm asını istem esinin nedeni, bunların 
birbirlerini denetlemelerinin kişi özgürlük
leri ve vatandaş hakları açısından güvence 
getireceği inancında olmasıdır.

Tanım ve Fonksiyonları
D em okrasi, eski A tina 'daki Perik les'ten  
modern Çekoslavakya'daki Havel'e, Tho- 
m as Je fferso n 'u n  b ağ ım sız lık  ilanından 
(1776) Andrei Sakharov'un (1989) son söy
lemine kadar geniş bir zaman diliminde et
kili anlatımlarla dile getirilmiştir.

C hurchill d em okrasi için "berbat b ir 
rejim dir, ama daha iyi birşey bulabilm iş 
değil insanoğlu" der.

Herkes dem okrasiyi kendine göre ta
n ım lam aktadır. Tek sözcükle özetlersek 
"katılım" diyebiliriz. Biraz tanımı açarsak, 
kişilerin, grupların ve sınıfların kendilerini 
ilgilendiren ya da ilgilendirebilecek konu
larda alınacak kararların oluşumuna katıl
malarıdır.

D em okrasi ve özgü rlük çoğu zam an 
birbirlerinin yerlerinde kullanılmıştır. Ama 
bu ikisi eş anlamlı değildir. Demokrasi öz
gürlüğe ilişkin bir fikirler kümesidir ve ay
nı zamanda tarih boyunca biçimlenmiş uy
gulam alar ve usuller kümesini içinde ba
rındırm aktadır. Öz bir deyişle demokrasi 
özgürlüğün k u ru m sa llaştırm asıd ır diye 
düşünülmektedir.

İki türlü demokrasi vardır.
1-Doğrudan dem okrasi, 2-Tcmsili de

mokrasi.
Doğrudan demokraside, tüm yurttaşlar 

seçilm iş veya tayin edilm iş görevlilerin  
aracılığ ı o lm aksızın  kam usal kararların  
alınmasına katılabilirler.

Temsili demokrasi, nüfusun yoğun ol
duğu bölgelerde en yaygın kullanılan de
mokrasi biçimidir. Yurttaşlar siyasal karar
ları almak, yasaları yapmak ve kamu iyili
ğini am açlayan program ları uygulam ak 
için görevliler seçer. Temsili demokrasiler
de görevliler halk adına bu mevkiyi elle
rinde tutarlar ve eylemlerinden ötürü hal
ka karşı sorumludurlar.

Demokratik yönetimlerde yönetim biçi
mi çoğunluk esasına dayanmaktadır. Ama 
bu azınlıkların haklarının ezilmesi anlamı
na gelmez. Amerikalı Daine Ravitch bu ko
nuda şöyle diyor, "Temsili bir demokrasi, 
hükümetin güçlerini sınırlandıran ve tüm 
yurttaşlar için temel hakları güvence altına 
alan bir anayasa ile uyumlu bir biçimde iş
lediğinde, bu yönetim biçimi "anayasal de
mokrasidir". Böyle bir toplumda çoğunluk
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yönetmekte, azınlık haklan hukuk tarafın
dan ve hukukun kurumsallaşmasıyla ko
runmaktadır.

D em okrasilerde yönetim , çok çeşitli 
kurumlarm siyasal partilerin örgütlenme
leri ve derneklerin oluşturduğu toplumsal 
doku içinde b irlikte yaşayan öğelerden 
oluşur, bu çeşitlilik çoğulculuk diye ad
landırılır.

D em okrasinin D ayanakları
1-Halkın egemenliği 2-Hükümetin yö

netilenlerin rızasına dayanması 3-Çoğun- 
luğun yönetimi 4-Azınlık hakları 5-Temel 
insan haklarının güvence altına alınması 
6-Özgür ve adil seçimler 7-Kanun önünde 
eşitlik 8-Davalarm  hukuki usullere göre 
görülmesi 9-Hükümetin anayasa ile sınır
landırılm ası 10-Toplum sal, ekonomik ve 
siyasal çoğulculuk 11-Hoşgörü işbirliği ve 
uzlaşma değerlerinin kabulü.

Thomas JEFFERSON Amerika bağım
sızlık bildirgesinde şöyle söylem ektedir. 
"Şu gerçekleri kendiliğinden kanıtlamış 
sayıyoruz ki, tüm insanlar yaratılmıştır ve 
yaratıcı tarafından içlerinde yaşam, öz
gürlük ve mutluluk peşinde koşma hakla
rı yer alan belirli vazgeçilmez haklarla do
natılm ışlardır. Bu hakları güvence altına 
almak için insanlar arasında adil ve ikti
darlarını yönetilenlerin  rızasından alan 
hüküm etler kurulm uştu r. V azgeçilm ez 
haklara söz ve ifade özgürlüğü din ve vic
dan özgürlüğü, toplanm a özgürlüğü ve 
hukuk önünde eşit bir şekilde korunma 
hakkı da dahildir. Bu sayılanlar her de
mokratik devletin kesinlikle kabul etmek 
zorunda olduğu hakların çekirdeğini oluş
tururlar. Tüm demokratik hakların güven
ce altına alınması, söz ve ifade özgürlüğü 
ile enformasyonun sınırlandırılmamış akı
şına bağlıdır. Bir batılı, Patrik YVilson bu 
konuyu "Demokrasi iletişim demektir" di
ye tanımlıyor.

Söz özgürlüğünün m antıki uzantısı, 
insanların toplanm a ve yönetim den ya
kınmalarına kulak verilm esini barışçı bir 
biçimde isteme hakkıdır. Bu da toplanma, 
protesto etme, değişim  talebinde bulun
mak gibi hakları ihtiva eder. Protestoyu 
bastırm ak veya m uhalif grupların sesini 
duyurm alarını engellem ek antidem okra
tik bir eylem tarzıdır.

Din özgürlüğü, herhangi bir din veya 
inancı ikrar etmek zorunda olmaması de
mektir. Veya din özgürlüğü, hiç bir kim
senin devlet tarafından resmi inancı kabul

etmeye zorlanmaması demektir. Demokra
silerd e devlet halka hizm et için vardır. 
Halk devlete hizmet için var olmaz. Yurt
taşlar devletten bağımsız olarak istedikleri 
örgütlere katılma ve istedikleri konularda 
kendilerini eğitme, muhalif görüşlere karşı 
düşünce üretme hakkına sahipken otokra- 
tik yönetimlerde özel gönüllü gruplar ya 
yoktur ya da çok azdır. Bahsedilen hakla
rın kullanılması, bireyin aynı zamanda bu 
hakları kendileri ve başkaları için korumak 
ve geliştirmek anlamına gelir.

D em okratik  yönetim lerin  ana ilkesi 
"Hukukun üstünlüğü, yasalar önünde hu
kukun korumasından eşit şekilde yararlan
ma hakkıdır. İnsanlar bulundukları ko
numları itibarıyla eşit bir durumda olmala
rı imkansızdır. Normal bir devlet yönetimi 
de bunu vaad etmez. Demokratik yapılan
manın temelinde eşit ve adil davranma yü
küm lülüğü bulunm aktadır. Seçim ler de
mokratik temsili yönetimin merkezi kuru
ntudur. Çünkü yönetimin otoritesi yalnız
ca yönetilenlerin rızasından türemektedir. 
Bunun için özgür adil seçimler yapılmalı
dır. Demokratik seçimler 1-Yarışmacıdır 2- 
Dönemseldir 3-Kapsayıcıdır 4-Belirleyici- 
dir. Demokratik yönetimlerin resmi ya da 
gayrı resmi üç ana ilkesi vardır. Bunlar, 1- 
Ç atışm a 2 -T av iz leşm ç 3 -O rtak  konum  
oluşturma/Consensus

Düşüncelerin üretilmesi ve geliştirilme
siyle kişisel hak ve özgürlüklerin gündeme 
gelm esi için çatışm a zaru ri b ir hald ir. 
Gruplar demokrasiyi kendi taleplerini da
yatabilecekleri bir form gibi sayarlarsa top
lum içerden çatırdayabilir. Devlette kon
sensüs için baskıyı kullanırsa bu sefer top
lum tepeden ezilmiş olur ve parçalanır.

Demokrasinin uygulanış noktasında iki 
ana emniyet noktası bulunmaktadır: Fren 
ve denge. Fren ve denge yönetimde fede
ralizm ve güçler ayrılığı şeklinde ortaya çı
kar. ABD de hiç bir güç federal bölgeleri 
ortadan kaldırmaya sahip değildir.

D em okratik yönetim lerin  esasını bu 
yönetime halkın katılımı oluşturmaktadır. 
Yalnız halk katılıma zorlanamaz. Herhangi 
bir dernek vakıf ve sosyal maksatlı kuru
luşlar mahalli yönetimlerde görev almalar 
da bu katılımın parçasıdır. Demokrasinin 
vazgeçilm ez unsuru olan siyasal partiler 
de direk gerekmeyebilir. Yalnız ister fay
d a lı is te rse  de fa y d a sız  ça lışm a la rd a  
bulunsunlar siyasal partiler çok seslilikle 
dem okrasilerde beklenen fonksiyonlarını 
icra etmiş olurlar.

Seçimler 
demokratik 
temsili yöneti
min merkezi 
kurumudur. 
Çünkü 
yönetimin 
otoritesi 
yalnızca yöne
tilenlerin 
rızasından türe 
mektedir.
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DEMOKRASİNİN ÇIKMAZLARI

Fransız devrimi- 
ne kadar olan 

tarih kesitinde 
demokrasi, 

anarşi, zorbalık 
rejimi olarak 
algılanmış ve 

tercih monarşi
den yana 

yapılmıştır.

ÜMRAN

Mehmet KAZANCI

Burada tenkide tabi tuttuğum, teorik de
mokrasidir. Kısmen Türkiye'de ve diğer 
Batılı ülkelerde uygulamalar mevzu ba
histir.

Türkiye'nin, dominyon pozisyonu ve 
Batılı ekonomik kartellerin etkileri ile yer
li distribütörlerin etkinliklerini meydana 
getirdiği yönetim problemleri ele alınma
mıştır.

A yrı b ir  ça lışm an ın  m evzu su  o la 
bilecek "sistem analizi" ile Türkiye örne
ğinin anlaşılm asına, sivil toplum, şahsi
yetli bireylerden meydana gelebilecek te
miz sistemin kuruluşu denemesine teşeb
büs edilebilir.

D em okrasi Kavramı 
Kavramlar iyi tanımlanmış gerçekliklere 
tekabül etme derecelerine göre hayatiyet 
sahibidirler. İdeal, aşkın, platonik veya 
ütopik öğelerin kavramsallaştırılması, ve
ya bir kavramın esas içerik unsurları hali
ne getirilm esi, ancak zihin jim nastiğine 
yarar sağlar. Bir kavram insani gerçekten, 
m evcudiyetten ne kadar uzaksa, insan
dan da o kadar uzaktır.

Demokrasi, bugünün hemen tüm top- 
lum larındaki çoğu insan tarafından bir 
ideal, ulaşılm ış bir mükemmellik olarak 
algılanmaktadır.

Dem okrasi aslında bir süreçtir. Ara 
dönemdir. Fransız devrimine kadar olan 
tarih kesitinde demokrasi hemen herkes 
tarafından anarşi, zorbalık rejimi olarak 
algılanmış ve tercih monarşiden yana ya
pılmıştır.

Hayalden Gerçekleşmeyen Rüyaya
Bir toplumda demokrasinin gerçekleştiri
lebilmesi için bazı asgari şartların bulun
ması gerekmektedir.

a)Halkın yönetim e geniş çapta katıl
ması (sivil toplum).

b)Farklı düşüncelerin serbestçe ifade 
edilm sine ve düşüncelerin örgütlenebil
mesine imkan tanınışı.

c)Çoğunluğun kararlarına toplumun 
uyması, azınlık haklarının korunması.

d) Temel hak ve özgürlüklerin güven 
altında bulunması.

Demokrasilerde temel sorun, egemen
liği kullanacak tem silcileri seçen yöneti
len zümre ile asıl güç odağını oluşturacak 
özel gruplardan oluşan yöneticiler arasın
daki kopukluğun sürekliliğinde yatmak
tadır.

Teorik kapsam da ortaya konan d e
mokrasi türleri Kafka'nın bahsettiği yatay 
ütopyalar olagelm işlerdir. Rasyonel tu
tarlılığı ile birlikte pratik hayatta yaşanır 
demokratik sistem ler yoktur. Batılı ülke
lerden bazılarında deşifre edilen "gladıo" 
türü yargısız infaza kadar varan yetkileri 
kendinde m ündem iç gören örgütleri he
saba katarsak isabet kaydedilir.

Fransız devrimi "halkın yönetimi" an
lamına gelen eski demokrasi terimini, ka
buğunu değiştirm eksizin, "vatandaşların 
yönetimi" haline getirmiştir.

Halk toplum un tüm ünü d eğil, tabi 
olan kesimini ifade etmekteydi ki, zaten 
bugün etrafında ne denli yarı-m itik bir 
hare o luştu rm aya ça lışılırsa  ça lışıls ın ,
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kavram bundan başka birşeyi ifade etm e
mektedir.

Dem okrasilerin hedefi birey haklarını, 
her türlü g loballik  ve toptancılığa karşı 
(kendi de dahil) güvenceye almasıdır. Böy- 
lece demokrasi, siyasal yönetimi yönetici
likle hizmetkarlığa dönüştürme sürecidir.

D em okrasinin Çıkm azları 
Demokrasi bütün yurttaşların vasıtalı ola
rak, fakat kesin şekilde devletin işlerinde 
karar sahibi olmalarıdır.

B ilg isizlik
Önce, seçmen selahiyet sahibi değildir. 

Önüne sürülen problemlerin ekserisi tecrü
besinin çerçevesini aşar. Ufku özel işlerin
den ve köyün kasabanın işlerinden öteye 
geçmeyen bir insan milletlerarası realiteler, 
finansal sorunlar hakkında nasıl gerçek bir 
bilgiye sahip olabilir? Elde ettiği önemsiz 
ve cüz'i bilgiler vasıtasıyla mali ve iktisadi 
problemleri nasıl çözebilecektir?

Sıradan eksik bilgili bir adamdan başka 
bir şey değildir.

Cahil bir seçmenin demagojik vaadlere 
karşı koyam aması veya elde etmesi gere
ken neticeye u laşılm ası için fed akarlığa 
katlanma zorunluluğunu güçlükle anlama
sı şaşılacak şey değildir.(Roger Lacombe, 
Demokrasi Buhranı, Anıl Yay.İst. 1962, Shf 
27)

Hakim güçlerin dezinformasyonu, kitle 
iletişim vasıtalarıyla yok edilen şuur, hak
sız yönlendirm elerle sürüleştirilen  cem i
y e tin  e ld e -b ir  sonu ç o lm ası her zam an 
mümkün ve rastlanan gerçektir.

B a tı d e m o k ra s ile r in d e k i b u n a lım ın  üç 
kaynağı
1- Bir ülkeden diğerine, çok değişen anaya
sal kuruluşlar, geniş bir kayıtsız seçm en 
kitlesi ya da seçimlere hiç katılmayanlar ta
rafından ancak isteksizce kabul edilmekte, 
hatta görmemezlikten gelinmektedir.

II- Siyasal olmayan yapılar da, daha tat
m in edici bulunm am aktadır. Özel ya da 
ulusal kurumlar, haberleşme araçları, eği
tim sistem i, gönüllü kuruluşlar, gruplar, 
dernekler, kamu ya da kamu üstü kuruluş
lar... Hepsinin birden oluşturduğu çark; bir 
toplumun sistemini kurar. Aralarında çok 
karışık ilişkiler bulunan yasama yürütm e 
yargı güçlerini belirler.

III-D em okrasiler, m odern tekniklerin 
temposuna, halkın yeni fikir ve heveslerine 
ayak uyduramazlarsa sendeler; sonra dü
şerler. Değişme içindeki bir toplumda yeni 
sorunlar habersizce ortaya çıkar; halk der

hal bunun bilincine vnrır, ama çözüm da
ima gecikir. Huzursuz luklar yalnız kuru
luşların çağa ayak uydıuramamasından ve 
tem posundan gelm iyor . Demokrasi neye 
yarar? Tüketim  düzeyini biraz daha yük
seltmeye mi? Hayat koşulh ırını değiştirme
ye mi?

D em okrasi halinden hoş.nut olabilir... 
Fakat böyle bir hoşnutluk, onu  ancak ko
kuşmaya ve ölüme sürükler.

Egoizm
Seçmen, kendi egoist menfaatim genel 

menfaatlardan üstün tutmaya çalışacaktır. 
Ferdi menfaatların farklı çokluğundan or
tak hiçbir irade çıkmaz. Vatandaş m illet
vekilinden kişisel menfaatları lehinde da
yanak olm asını isteyecektir. O nu, iktidar 
nezdinde bir memuriyete tayin, b ir muafi
yet ve istisna, bir dekorasyon elde etmekle 
görevli bir vekili sayar. Seçmen oyu bir hi
mayeler elde etmek vasıtası ve demokrasi, 
bencillikleri yerine getirme aracı olur.

Lobi baskısı
T am am iy le  sa f m en faatler y an ın d a , 

sendikaların çıkarları gibi grupların menfa- 
atları da genel menfaata karşıttır. Üyeleri
nin sayısı dolayısıyla, siyaset adamlarının 
hesaba katmak zorunda bulundukları bir 
seçim gücü bulunan bu grupların menfaat
lerinin  çatışm aları konuşur. Böylece de
mokrasi, genel menfaatlerin izlenmesi ola
cak yerde özel çıkarların savaş alanından 
ibaret olur.

Türkiye örneğinde 1983 yılı seçim leri
nin finansörlüğüne oynayan "25'ler" namı 
diğer Moskova grubu (Demirperde ile ya
pılacak ithalat ve ihracatların talipli müte
ahhitleri) nun seçime katılan üç partiye ye
terli finansal desteği akıttıkları biliniyor.

Demokratik prensipleri zorlamak sure
tiyle küçük bir kapitalist azınlığın, büyük 
bir iktidarı elinde tutması olayı münakaşa 
götürmez ve ciddidir. Sendikalar vasıtasıy
la, seçim günü işçi; tesirli bir kudrete sa
hiptir. Durumunu düzeltmek için bu kud
reti kullanır. Bununla beraber henüz ger
çek demokrasinin kurulamamış olması bir 
vakıadır. Bir taraftan vatandaşların iradesi- 
ninin çok daha mükemmel bir şekilde ifa
desini elde etmek gerekecektir. Cemiyetin 
yapabileceği şey, direktifler form ülleştir
mek ve bir kontrolü yerine getirmektir.

Gerçek demokrasi yukarıda da ifade et
tiğimiz gibi "yeryüzü cennetleri" tasarımcı- 
la r ın ın ın  d aha da ile riy e  g ö tü rd ü k leri 
ütopyanın birinci safhasıdır. İnsanlara yön 
veren değerler manzumesini de hedefleyen 
fıtrat ile uyum içinde bir yaşama tarzı ve

Demokrasi 
neye yarar? 
Tüketim düzeyi
ni biraz daha 
yükseltmeye 
mi? Hayat 
koşullarını de
ğiştirmeye mi?
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y ö n e t im e  
olabildiğin
ce katılımın 
sağ lan aca 
ğı, sivil in- 
s iy a t if le re  
öncelik  ta
n ıyan  b ir 
yönetim.

M e n fa 
at Ş e b e 
keleri 

B ü y ü k  
özel menfa
a tler genel 
seçimin se
çilmişlerini

Demokrasilerde ipler kimin elinde? kendilerine
hizmet ettirmeye çalışırlar.

Oy ile seçilmiş olanlar genel işleri kala
balık meclislerde idare ederler (özel işleri 
de sakin lobilerde). Siyasi ihtiraslarla ha- 
ra re'denmiş birkaç yüz kişilik bir topluluk
ta herhangi bir meselenin uygun bir şekil
de incelenebileceği düşünülebilir mi?

Akıllıca tartışma; yerini belagata, ciddi 
çalışm a yerini tiyatroya ve sataşm alara 
terketm ek zorundadır. G ecikm iş kanun
lar, acele sebebiyle ciddi bir incelemeye ta
bi tutulmadan mecliste kabul edilmiş ka
nunlar... Neticesi bağlanmamış birçok ka
nun projeleri parlam entarizm in bıktıran 
gayri m üdavim  m ensupları handikapın 
menşeidir. Yüksek maliye ve yüksek en
düstri, çürütme vasıtalarına veya hiç de
ğilse hükümet çevrelerinde dostluklar ka
zanma vasıtalarına sahiptir. Bankalar veya 
idare meclislerinde maliye müfettişlerine 
vaadedilmiş avantajlı memuriyetler, kibar 
alemine mahsus davetler, seçim tahsisatla
rı vb. vasıtalar; bakanlar, m illetvekilleri, 
memurlar üzerinde tesir yapmakta kusur 
etmezler.

Para-finans gücünün zaten başka faali
yet vasıtaları vardır. 1914'ten beri büyük 
mali zorluklarla uğraşan bütün devletler, 
bankaların yardım ına m uhtaç olm uşlar
dır. Bankalar harp yıllarında, haksız ola
rak kamu yönetimine ihtarlar verme hak
kını istediler. Sahip oldukları kaynaklarla, 
fikirler üzerinde müessir oluyorlar. Gaze
telere örtülü ilancılıkla destek, onları ya
şatmaya etken olm uşlardır. Basının doğ
rudan doğruya veya vasıtalı olarak banka 
veya endüstri gruplarınm ın kontrolü al
tında bulunduğu, basın-yayınının büyük 
sanayicilerin emrinde olduğu bilinmekte

Siyasi 
ihtiraslarla 

hararetlenmiş 
birkaç yüz 

kişilik bir toplu
lukta herhangi 
bir meselenin 

uygun bir şekil
de incelenebile

ceği düşünüle
bilir mi?

dir... Parlamenter rejim gerçek demokrasi
yi kuramıyor. Fakat demokrasi sadece yak
laşılan bir idealdir.

Bürokrat Köşe Kapm acası
Parlam enter bir dem okraside, bakan

lıkları m eydana getiren şey, m eclislerin  
g ü v e n id ir . H ü kü m etin  ü y e ler in i tay in  
eden vasıflar, bilgi ve karakter kuvvetin
den çok, iyi hatibin ve becerikli manevracı- 
nın vasıfları olan, m eclisleri büyülem eye 
muktedir vasıflardır. Bilgiden ve karakter 
kuvvetinden çok fazla, hükümetin üyeleri
nin ayırıcı vasfı, iyi hatibin, becerikli entri
kacının vasfıdır. Çoğu zaman koltukların 
dağıtılmasını idare eden şey, ehliyetten zi
yade, bir Bakanlığın içinde farklı siyasi eği
limlerin miktarının tayin edilmesi zorunlu
luğudur.

Bakan ile bürokrat arası otorite ilgisi 
zayıf olacaktır. Yeni işbaşına gelen ve ah
vale vakıf olmayan bir bakan, ataleti bir sa
vunma vasıtası olan dairelere karşı ne ya
p abilir? K ontrolsüz, gerçek  önd erlik ten  
yoksun bürokrasi kötülüklerini geliştire
cektir.

Bütün idare makinesi bir koordinasyon 
yokluğundan muzdariptir. Baş olmadığın
dan, dem okrasi de, birlik de yoktur. Son 
örnek olarak Hazine-DışTicaret müsteşarlı
ğı paylaşılması problemi gösterilebilir.

İcra Yasama Bağımlılığı Problemi
Demokratik rejimlerin en ağır kötülük

lerinden biri icranın, yasamaya bağımlı tu
tulmasıdır. Bir sorunun çözümü için ikna- 
ya, soruları açıklayıp kendisini savunm a
ya, kendi varlığını ispat için savaşm aya, 
tuzaklardan kurtulmak için manevra yap
maya m ecbur kalan başbakan, en parlak 
faaliyetini yönetmeye değil, meclisin güve
nini (ve partisinin) muhafaza etmeye har
car. Siyasi partiler, başbakanın rakibi olan 
partiler şuurlu olarak, bazan da kendi par
tizanları arasında gayrı meşru olarak, faali
yetin in  karşısına en geller y ığarlar: İcra 
kuvvetinin kötürüm leşm esi bundan ileri 
gelir. Bakanlıklar, hiç değilse parlamento 
toplantıları esnasında devamlı olarak teh
dit edilir. Siyasi partilerin ünlü kişilerinde 
değişiklikler, kulis entrikaları, başbakanı
nın beceriksizliği, başbakanlığa aday ba
kanların şanslarını denemek arzusu, bütün 
bunlar hükümetin durumunu kararsız kı
labilir. Hareket etmek için muhtaç olduğu 
emniyete demokraside sahip değildir baş
bakan.

Fevri, İsabetsiz Kararlar Verilm esi
M aurras'ya göre, dem okrasi fevri ka-
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rarlar vermek eğilimindedir. Maceracıların 
ve demagogların eline düşmeğe mahkum
dur. Hatalı taraf; insanın tabi olacağı kanu
nu yapacağının mümkün ve doğru olacağı
na inanmış bulunmaktır. Aşağıdan yukarı
ya doğru seçim sistemiyle iktidar, çağımı
zın kamuoyu diye saygı gösterdiği o ceha
let ve isteri karışımının keyfine bağlı kalır. 
Seçm enlerin  m uazzam  çoğunluğu genel 
yararlar ve gelecek günlere aldırmaksızın, 
kendi özel çıkarının politikasını, en az çaba 
politikasını kabule hükümeti zorlar. İlave 
olarak seçim, her türlü akılcı yahut bilimsel 
politikaya engel olur. Lazım olan şey genel 
selam etin  şartlan  hakkında halkın onda 
dokuzunun düşüncesini öğrenm ek değil, 
bu genel selametin gerçek şartlarının neler 
olduğunu bilmektir.(Gaston Bauthol, Siya
si Doktrinler Tarihi, Sh. 3Ü1-3Û2)

Burada problem, yönetilenlerin sağlıklı 
b ilg ilen d irilm esi, eğitim  kurum ları(sivil 
veya resmi) nın gerçeğin bilgisini verme
si,şahsiyetli insanlardan oluşmuş, ne yaptı
ğını bilen, gelecek nesillere ve dünyaya za
rar vermeden kararlar alıp problem lerini 
asgariye indirebilen; halen "temiz toplum" 
talebiyle de sloganlaşan cemiyet hayatı te
sis edebilmektedir.

Mitolojik kinlerle doldurulan insan ka
falarının kuracakları dünyalarda yazılan 
tarih et ve kemik kokuları ile doludur. İn
sanlığa zulüm/işkence onların gündemin
den çıkmaz.

Ya da hayatı romantik aşklarla anlayan 
"hedonist" bir yaşama tarzı ile nüfuzu sü
rekli ihtiyarlayıp yok oluşu bekleyen dina- 
zorlar toplumu onları tanımlar.

Vekil Problemi
M odern bir dem okraside seçm enlerin 

iradesi, ancak temsilcilerin aracılığı ile te
celli eder. Bu temsilcilerde, müvekkillerin
de bulunmayan yetki olduğu takdirde, on
ların belirsiz iradelerini aydınlatmak ve be
lirtmek gücüne sahip bulundukları takdir
de, demokrasi prensibi başarılı bir sınırla
maya uğramıştır denebilir. Seçim başarısını 
meydana getiren şey, teknik yetke, bilginin 
genişliği değil; kalabalıklara hitabetmek sa
natıdır. Boş gurur, hafiflik, entrika ve ihti
raslar politik çabanın vazgeçilmez vasıfları 
durumuna gelir. Devletin işlerinin, "mille
tin temsilcileri" tarafından uygun bir şekil
de idare edilmesinde az şans vardır. Millet
vekili, dostlarının ve seçmenlerinin özel iş
lerinden başka kendi işlerini de ihmal et
mediği nisbette bu şans azalacaktır. Ne ka
dar milletvekilininin servetini, parlamento

daki mevkilerine borçlu oldukları malum
dur. (D.B. Shf. 28-29)

80'li yıllarda bir "Karadeniz" milletveki
linin şu sözü açıklayıcıdır. "Harcadığım 40 
milyonu beşe ona katlamadan burada ol
mamı bekleyem ezsiniz" şeklindeki mera
mını, bırakalım milletvekilliğini, spor ku- 
lubü başkanlarının harcamaları ile ilgili de 
aynı kategoride görmek gerekir.

Grup K ararlan ve Kaybolan Seçmen 
İradesi

M odern d em okrasiler ted rici olarak 
partiler hükümeti yani, kom iteler halinde 
gruplaşmış olarak, teşkilatlanmamış vatan
daşlar yığınını idare eden azınlıklar hükü
meti olm uştur. Seçmen, kendi siyasi eği
limlerini toptan temsil ettiğinden şu veya 
bu adaya oy verir; fakat b ir yasama erki 
müddeti esnasında alınacak bütün karar
lar, karışılacak bütün olaylar, üzerlerinde 
seçmenin artık hiç bir kontrolü bulunma
yan partilerin keyfine bırakılmıştır.

Buna karizmatik şahsiyetlerin partiler 
üzerindeki zor sarsılır etkilerini ilave edin
ce; seçmenin idareye katılımının derecesini 
düşünmek lazım.

Şu halde, kuvvetle teşkilatlanmış ve ço
ğu zaman eski adetlere uygun bu makine
lerin bir çeşit diktatörlüğüne şahit olmuş
tur. (Demokrasi Buhranı, Shf 42)

Yalnızca grup başkan vekillerinin gö
züne bakıp oy kullanan bir vekilin aldığı 
maaş, sadece zahmet edip elini kaldırdığı 
için değil midir?(Şayet Parlamentoya geli
yorsa tabii). Onu seçenler o andaki davra
nışı hangi oranda onaylarlar, o da işin bir 
başka yönü.

Demokraside devletin işlerini görenler 
vatan d aşların  kendileri d eğild ir. O nlar 
dört veya beş senede bir defa milletvekilini 
seçm ek için işe karışırlar. Fakat bilhassa 
milletvekili, meclislerin kararına sunulacak 
bütün meseleleri müvekkillerine danışmış 
değildir. Doğrusu aranılırsa karar, kendisi
ne güvendikleri, seçtikleri milletvekiline de 
ait değildir. D em okrasilerin ekserisinde, 
her milletvekili partisi ile birlikte oy verir. 
Onu seçtiren bu partidir, siyasi istikbali 
ona bağlıdır. Tehlikeye düşmeden, bu par- 
tininin ona kabul ettirdiği hereket hattın
dan uzaklaşmaz.

Devlet Kritiği
İnsanların hususi işleri, ortalama olarak 

o kadar iyi idare edilmekte midir? Biz ga
rip bir paradoks neticesi olarak, fertlerin 
kendi özel işlerinin idaresinden daha fazla
sını devletten isteriz.

Aşağıdan 
yukarıya doğru 
seçim sistemiyle 
iktidar, çağımı
zın kamuoyu 
diye saygı gös
terdiği o cehalet 
ve isteri karışı
mının keyfine 
bağlı kalır.
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I

Güçlenen 
hükümetler, bir 
zamanlar parla
mentoya kaptır
dıkları yürütme 

yetkisini geri al
makla yetinme
yip, artık yasa
ma yetkisinin 

kullanılma 
biçimini de 

belirliyorlar.

U m um i m enfaata  u laşm anın  şahsi 
olanı elde etmekten daha güç olduğu apa
çıktır. Çünkü onun belirtilmesi daha zor 
ve karmaşıktır. İzlenen iyilik ortaktır, oy
sa bir karar, ancak bir kişinin kararı oldu
ğu zaman kolayca alınır. Çözüm devletin 
idaresini ilgililerin kendilerine vermek ki; 
onlar kollektif hareket edemediklerinden, 
bunu aracı k iş ile r  v asıtas ıy la  yapm ak 
zorunda kalacaklardır. Bir yandan, pek 
büyük sayıda m em urun kullanılm asını 
g erek tiren  d evletin  görev ind eki sonsu 
karmaşıklık, öte yandan rekabetin tesirleri 
gıyabında,umumi teşebbüslerin başarısını 
ve verimini kolayca ve objektif ölçmenin 
imkansızlığı.

İktisadi Kriz ve H arpler Karşısında 
Demokrasi

Demokrasilerin hareket etmekteki ka
biliyetsizliği iki halde hissedilir: Önce ikti
sadi buhran devresinde. Burada, süratle 
karar vermek, umumi menfaat karşısında 
hususi menfaati susturm ak, bir kolaylık 
siyaseti takip edecek yerde cesaretli teşeb
büslere girişmek ve halkın hoşlanmaya
cağı tedbirler alm ak gerektir: Bu kesin 
olarak bir demokrasinin yapamıyacağı bir 
şeydir.

Bir millet ızdırap çektiği zaman, tabi
idir ki, kör bir hareketle, bunun sebebini 
hükümete yükler. Çoğu zaman demokra
si, ifade olunmasını mümkün kılarak, bir 
huzursuzluğu azaltır. Çok ciddi olduğu 
zaman, bu böyle olmaz: Rejime yönelmiş 
şiddetli tepkilere çevrilir. Özellikle bugün 
iktisadi buhranların  ve harplerin  tesiri 
böyledir. Demokrasinin en ciddi hataları
nı belirtm ekle kalm azlar, onu yıkm aya 
yönelen bir ruh halini de geliştirirler. İtal
yan faşizmi ve Alman Hitlerizmi böyle ze
minde ortaya çıkmışlardır.

Tekno-Demokrasi
Uzm an ve teknisyenler bildikleri işi 

yaptıkları halde, teknokratlar karar verici 
pozisyonundadırlar. Henüz bürokratlar 
kadar sınırları belli ve kemikleşmiş bir kit
le oluşturmamakla beraber, teknokratlar, 
aralarındaki yeteneksizleri sürekli olarak 
tasfiye edip, bir tür değerliler iktidarı (rne- 
ritokrasi) ve milletlerarası kapalı topluluk 
oluşturma yolundadır. Kişi hak ve hürri
yetlerinden çok üretimin arttırılması üze
rinde duruyor, anayasa ve yasaların fazla 
özgürlükçü olmasından şikayetçi oluyor
lar. Acil uygulamayı gerektiren kararlar, 
teknokratlar tarafından uygulanıyor. İş 
yapmayı tercih eden teknokratlar, partile

rin kısır çekişmelerinden usananan kitlele
rin ilgisini çekiyor. Bir zamanlar krallardan 
parlam entoya kayan ilgi, şim dilerde tek
nokratlara  d oğru  eğ ilim lid ir. K urum lar 
dengesini yeniden değiştiren bu kaym a, 
"tekno-demokrasi" olarak adlandırılan yeni 
bir anlayışa yol açıyor. Gerek siyasete atı
lan, gerekse perde arkasından siyasetçileri 
yönlendiren teknokratların denetim altına 
alınabilm esi için hüküm etler güçlendirili
yor ve parlamento zayıflatılmış oluyor.

Parlamento tenkitleri (A)
G ü çlen en  hü k ü m etler, b ir zam anlar 

parlamentoya kaptırmış oldukları yürütme 
yetkisini geri alm akla yetinmeyip, bugün 
artık yasama yetkisinin kullanılma biçimi
ni de belirliyorlar. Parlam entodan sadece 
hükümet tasarıları geçerek yasalaşabiliyor. 
Sıkça başvurulan kanun hükmünde karar
namelerle parlamentonun yasama tekeli kı
rılmış bulunuyor. İktidar partisi istemediği 
takdirde, parlamentonun hükümeti denet
lemesi mümkün değil.

Şimdi artık parlam entolar, hükümetin 
kontrolüne geçm iş bulunuyor. Klasik de
mokrasinin kurumlan arasında denge hızla 
bozuluyor, "yasama" ile "yürütme" arasın
daki yarış, yerini hızla "iktidar-muhalefet" 
yarışına bırakıyor.

Demokrasilerin temel kurumlan arasın
daki bu güç kayması siyasi ilişkilerdeki de
ğişmeler kadar, ekonomik, sosyal ve kültü
rel değişmelerle de yakıdan ilgilidir.

Parlamento Tenkitleri (B)
P arlam en to d a  y ap ılan  k o n u şm alar, 

üyeleri iknadan çok milletvekillerini kendi
lerini göstermelerine yaramaktadır. Hükü
metin kurulması ve yıkılmasından, yasala
rın onaylanm asına ya da reddedilm esine 
kadar, her düzeydeki karar, iktidar partisi- 
ninin merkez organlarının ve lider kadro
sunun iradesini yansıtmaktadır. Liderin fi
ziki varlığını televizyonda ve gazete sayfa
larında türlü ayrıntılarıyla gören kitleler, 
d erin lem esine yorum  ve eleştirilere tabi 
tutmaksızın liderin etkisinde kalmakta ve 
onu yüceltebilm ektedirler. Böylece liderin 
kişiliği, temsil ettiği parti ile özdeşleşmekte 
ve kişisel iktidar kurumsal iktidarın önüne 
çıkmaktadır.

Özellikle karizmatik kişiliği olan yete
nekli yöneticilerin işbaşına gelmesiyle, ma
kamlar anayasa ve yasalarda öngörülenin 
ötesinde bir statü ve fonksiyon kazanmak
tadır. Bu tür siyasi liderlere toplumun bağ
ladığı umut ve beslediği güven, liderin ki
şiliğini kurumun önüne çıkarmaktadır.

ÜMRAN 24 E Y L Ü L / E K l M  1994



d e m o k r a s i  d e n il e n  
BİR HAYÂL-İ MUHÂL

Demokrasi 
cinneti aklı seli

mi, basiret ve 
feraseti tehdit 

ediyor; müslü- 
manlarm şeytani 
ve rahmani güç
ler arasında ay
rım yapabilme 

güç ve yeteneğini 
zaafa uğratıyor.

Demokrasi Pasaportunuz V ar mı?

Demokrasi cinneti geçiren bir toplum ha
line geliyoruz. Siyasal düşünce ve hayata 
ilişkin cüm leler dem okrasi kelim esi ile 
başlayıp bitiyor; demokrasi sözcüğü, si
yasal nutukların besmelesine dönüşüyor. 
H aklar, özgürlükler, m edeni ve insani 
davranış tarzları... hasılı ahlak ve erdem 
telkin eden her ne değer ve olgu varsa 
m utlaka dem okrasi kavram ıyla ilişkili 
olarak ele alınıp tartışılıyor.

Demokrasi gittikçe bir tapınışa dönü
şürken, b ir siyasi ritüel haline gelirken, 
ona karşıt olmak aforozu gerektiren affe
dilmez bir suç olarak görülmekte, Orta- 
çağ'm engizisyon mahkemelerini hatırla
tacak hükümlerle yargılanmaktadır.

Dem okrasi üzerim ize bir karabasan 
gibi çökmekte, siyasi taleplerin olmazsa 
olmaz şartlarından biri haline gelmekte
dir. İsmet Özel'in kelim eleriyle "dünya
nın neresinde olursa olsun herhangi bir 
siyasi talepte bulunan kişiye pasaport so
rar gibi 'sen dem okrasiden yana mısın' 
soru su soru lab ilm ekted ir." Ve aslında 
köprübaşını tutmuş demokrasi haramile
rinden gelecek böyle bir sorunun cevabı 
da bellidir; alternatifi yoktur: "Demokra
siden yana olm adığını söyle de yuvanı 
yapayım ."(l)

Demokrasiye taraftar olmayanların 
yuvasının yapıldığı bir dünyada her ba
kımdan olgunluğun bir ölçütü gibi sunu
luyor demokrasi.Ülke ekonomisini sar

Mesut KARAŞAHAN

san seçimler, gürültülü ve şeytanca seçim 
kampanyaları, parlamentoda frak giymiş 
m illetvekilleri hep toplum larm  zihinsel, 
düşünsel seviyesinin yüksekliğine yoru
luyor, olgunluk ve gelişmişlik alameti sa
yılıyor, başka toplum larla m ukayesede 
önemli bir kriter işlevi görüyor.

Demokrasi çığlıklarının ayyuka çıktı
ğı bir ülkede, yaşanan bu cinnet halinden 
ne yazık ki müslümanlar da nasibini alı
yor. Hayatlarına ilahi düsturlarla biçim  
verm e arzusu "b iraz m ahçu p am a de
mokratik" talepler şeklinde kendisini dı
şa vuruyor. Seçimlerde elde edilen başa
rılarla birlikte demokratik hak ve özgür
lük tekerlemeleri müslümanlar cephesin
de de dillere pelesenk oluyor. Hatta kimi 
cem aat ön d erleri "d em ok rasin in  artık  
yerleşmiş olduğunu" test edip onaylıyor, 
"demokrasiden bir daha geri dönülem e- 
yeceği"ni müjdeliyor!

Demokrasi cinneti aklı selimi, basiret 
ve feraseti tehdit ediyor; müslümanların 
şeytani ve rahm ani güçler arasında ay
rım yapabilm e güç ve yeteneğini zaafa 
uğratıyor. Batılı halklar nezdinde rağbet
ten düşerken Türkiye'de ve diğer bazı İs
lam ülkelerinde m üslüm anların bağışla
dığı taze kanla neşvünema ortamı bulu
yor. Oyunun kurallarına riayet tem inat 
altına alındıktan sonra İslam i tandanslı 
siyasal hareketlerin önü açılabiliyor. Ve 
demokrasi adı verilen illüzyon mekaniz
ması hayatiyetini bir biçimde devam etti
rebiliyor.
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Chomsky'nin 
ifadesiyle Batı de
mokrasilerinin ta
rihi, formel meka
nizmaların çarkla

rının iş yapmak 
için değil de boşa 
dönmesini sağla

mak için harcanan 
çabaların belgele

ri ile doludur.

H alk Kendi K endini Y önetebilir mi? 
Ancak demokratik mekanizmanın işleme
si, sıklıkla iddia edildiği gibi halkın irade
sin in  iktidar olm ası anlam ına gelm iyor. 
Çünkü gerek teorik gerekse pratik olarak 
bu pek mümkün görünmüyor. Sandıktan 
çıkan sonuç, iktidarı gerçekte elinde tutan
lar açısından pek fazla değişikliğe yolaç- 
nuyor. Ancak seçmen rolünü üstlenmiş yı
ğınların iplerin kendilerinde olduğu husu
sunda tatmin olmalarını sağlıyor.

Hadiseyi teorik açıdan incelerken de
m okratik yönetim  tarzının en büyük te- 
orisyenlerinden biri olarak kabul edilen J. 
J. Rousseau'nun gerçek bir dem okrasinin 
imkansızlığına dair görüşlerini hatırlamak 
ilginç olacaktır. Demokratik rejimin ana il
kelerini formülleştiren Rousseau tek meş
ru yönetim  biçim i olarak doğrudan d e
mokrasiyi kabul etmekte, fakat bu anlam
da gerçek bir dem okrasinin de tarih bo
yunca varolm adığını ve dahi varolm aya
cağın ı d ü şü n m ek ted ir.(2) Y ine R ousse- 
au'ya göre halkın kendi yetkilerini seçimle 
işbaşına gelecek bir topluluğa devretmesi 
kabul edilemez bir durumdur. O bundan 
dolayı İngiliz anayasasından söz ederken 
"İngilizler kendilerini hür sanıyorlar ama, 
gerçekte, yedi yılda bir gün, yani temsilci
lerini seçtikleri gün hürdürler" diyecek- 
tir.(3)

Kanunların tem silciler tarafından ya
pılması halkın kendisine efendiler seçmesi 
tem ektir R ousseau 'ya göre. Ö yleyse ka
nunlar meydanlarda toplanacak halk tara
fından yapılmalıdır. Fakat yine de hem ya
sam a ve hem de yürütm eninin halka ait 
o ld u ğu  b ir  top lu m u n v aro lab ile ceğ in e  
inanmaz; bunun ancak tanrılardan oluşan 
bir toplum tarafından gerçekleştirilebilece
ğini söyler. (4)

Bugün yaygın  olarak  d em okrasiden  
kastedilen temsili sistemdeki vekalet olgu
su, sistemin başlıca problem kaynakların
dan biridir. Çünkü halkın temsilcisi sıfatı
nı kazanıp vekaleti üstlenen kişi, bu veka
let hakkını keyfi biçimde kullanabilmekte
dir. Bu yüzden kim i.Batılı yazarların de
m okrasiyi halkın kendi kendini yöettiği 
rejim ler olarak değil, halkın tasvip ettiği 
rejim ler olarak tanım ladıkların ı görüyo
ru z.^ )

Doğrudan demokrasinin yerini tutması 
beklenen çoğunluk sistem i, m odern de
mokrasinin birbaşka açmazına işaret eder. 
Çoğunluğun iradesi iktidara yansısa bile 
seçim sistem inin adaletsizliğinden dolayı

azınlık temsil edilmeyecek, talep ettiği hak 
ve özgürlükler, yasa ve uygulama değişik
likleri için iktidara geleceği zamanı kolla
yacaktır; iktidara gelebileeği güne kadar 
yok sayılacaktır. Gerçi seçim yasa ve usul
lerinin Türkiye'd e olduğu gibi azın lığ ın  
çoğunluğa hükm etm esini sağlayacak bir 
tarzda yapıldığı durum larda yüzde 5 1 'e 
dahi g erek  kalm ad an L eslie  L ip so n 'u n  
a h la k s ız lık  o la ra k  v a s ıf la n d ığ ı v ak a  
yaşanabilmektedir. Lipson dem okrasinin 
bu açmazına ilişkin şunları söylemekte'dir: 
"Eğer bir hükümetin iktidarım  haklılaştı- 
ran şey rıza ise, bundan çıkarılacak sonuç, 
rızası olmayanlar için bu iktidarın haklı ol
madığıdır. Yani bu iktidar ahlaksızdır. Ço
ğunluk bir niceliktir. Ahlak ise nitelikten 
oluşur. Bir nicelik ise bir niteliğe yolaça- 
maz."(6)

Çoğunluk sadece bir nicelik ifade etti
ği içindir ki varacağı ortak karar, ortaya 
koyacağı irade mutlaka en doğru, en hak
ça, en uygun, en kamil yaklaşım  olm aya
bilir. Çoğunluğun iradesi doğrultusunda 
şekillenenen bir yönetim toplumsal zorba
lığa zemin hazırlayabilir, diktaya dönüşe
bilir. 1934’te İtalya'da M ussolini'nin yüzde 
99 'lu k  b ir oy oranıyla  seçim lerin  galib i 
olarak çıkması, çoğunluğun pek de tekin 
olmadığını, çoğunluk oyuna dayalı bir si
yasi sistemin kolayca diktaya dönüşebile
ceğini gösteren ilginç bir örnek sunm akta
dır.

D em okrasi Çarkı Nasıl Boşa Çevrilir?
Halbuki ülke içi ve dışındaki olaylara, si
yasi, ekonomik gelişmelere ilişkin cehalet
iyle çoğunluğu oluşturacak halk yığınları
nın iradesini yönlendirmek bugünün tek
nolojik im kanlarıyla daha da kolay hale 
gelmiştir. Görünürdeki bütün bir dem ok
ratik mekanizmaya rağmen halkın politi
kada etkin bir yere sahibolm asım  önleye
cek  s is te m le r  g e liş t ir i lm iş t ir .  N oam  
Chomsky'nin ifadesiyle "Batı dem okrasile
rinin siyasi ve içtimai tarihi, formel meka
nizmaların çarklarının iş yapmak için de
ğil de boşa dönmesini sağlam ak için har
canan çabaların belgeleri ile doludur. He
def, politikanın oluşması da halkın etkisini 
sıfırlamaktır."(7)

D em okrasi çark ın ın  boşa d önm esin i 
sağlam ak için serm ayenin h izm etindeki 
medya, çeşitli siyasi örgütlenmeler ve ka
muoyu araştırm a şirketleri hum m alı b ir 
çalışmaya girişmektedir. Seçim dönemleri 
başlıca TV kanalları arasındaki bir.yarışa
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dönüşmekte, desteklenen veya karşı çıkı
lan adaylar hakkında hiçbir basın meslek 
ilkesi, ahlaki düstur gözetilmeksizin bom 
bardıman misali yayınlar yapılmaktadır. 
Bu yüzden C a lifo rn ia  eski valisi Je rry  
Brovvn’un ABD'de Dem okrat ve Cumhu
riy etç iler  o lm ak  ü zere  iki d eğil, A BC , 
NBC ve CBS gibi TV kanallarından ibaret 
üç siyasi parti bulunduğunu ileri sürmesi 
şaşırtıcı gelm em eli, bunlara son yıllarda 
CNN adında bir yenisinin daha eklendi
ğini kabul etmelidir.(8)

Seçim  kam panyalarının  odaklandığı 
lider adayları ise aslında birer sem bolik 
figüre indirgenmiştir. Halkla ilişkiler en- 
düstrisininin ürettiği bu figürlere olağa
nüstü özellikler atfedilir, sorunların üste
sinden hemen gelebilecek sihirli değnek 
sahibi bir m asal prensine dönüştürülür. 
K abilenin yönetim ind e pay sahibi olan 
eski zam anların büyücülerinden farksız 
olarak günümüz medyası teknolojinin en 
son imkanlarıyla tılsım ını oluşturur, seç
m en adı verilen  m odern köleleri ağına 
düşürür. Amaçlanan şey, sömürü üzerine 
kurulu m evcut sosyo-ekonom ik yapıya 
halktan gelebilecek tehditleri savuştur
m aktır; bunun için sayısal çoğunluğun 
siyasal katılımda bulunm ası engellenme
ye çalışılır; bunun için demokrasinin ba
şarılı olmamasına çalışılır. (9)

S iy aset a lan ın d a  ilerley eb ilm ek  bu 
şartlar altında ancak medyanın onay ve 
desteğiyle m üm kün olabilm ektedir. Bu 
onay ve desteği edinmenin de elbette bazı 
şartları vardır: Aptallık ve yetersizlik.(10) 
Egemen güçlerin, gerçekte iktidarı elinde 
tutan odakların çıkarlarına zarar vereme
yecek, olup biteni, oynanan oyunları, çev
rilen dolapları anlayam ayacak kadar ap
tal ve yeteneksiz olm ak, gerektiğinde hü
küm et program ının okunması, mecliste 
bir takını el kol hareketleriyle sonucu bel
li oylamalara katılınması gibi bazı sem bo
lik görevlerle yetinm ek, politikaya giriş 
ve m erd iv en lerd e  ü çer beşer yü kseliş  
hakkını kazandırabilir.

Ö te yandan d em okratik  kuruluş ve 
örgütlerin sahibolduğu güç ve imkanların 
eşit olmayışı da siyasal katılımı engelleyi
ci, kısıtlayıcı bir durum  meydana getirir. 
Daha iyi örgütlenm iş, daha fazla güce sa
hip gruplar yarışçı ve rekabetçi bir de
mokraside rakiplerine üstün gelecek, ka
tılımı anlamsızlaştıracaktır. Büyük şirket
ler, dev tröstler, karteller ve iyi örgütlen

m iş lobilerin 
g ü n ü m ü z d e  
d e m o k r a tik  
kurum ve ku
ruluşlar, par
la m e n t o l a r  
ü zerin d e sa 
hibolduğu te
sir ve yönlen
d irm e gücü 
iyi bilinm ek- 
ted ir.(ll)

Dem okra
s iy e  ilişk in  
b irb a şk a  i l 
lüzyon da in
san  h ak ları 1993 Ekiminde Moskova parlamentosunun tanklarla bombalan- 
k o n u s u n d a  >msı Batıklarca aııti-deınokratik bulunmamıştı.
oluşturulur. İnsan hakları kavramının an
cak Batılı dem okrasiler dahilinde sözko- 
nusu olabileceği vurgulanır; dem okratik 
mekanizmanın varolmadığı veya iyi işle
mediği (?) bir yerde insan hak ve özgür
lüklerine saygı ve riayetin de gerçekleşme
yeceği iddia edilir.

Bugün bu yönetim biçimini tüm dünya 
ülkelerine pazarlamaya çalışan başta ABD 
olmak üzere Batılı ülke yönetimlerinin ay
nı konuda yeterince hassas olup olmadık
ları, bu konuda bir standarda sahip olup 
olmadıkları pek akla gelen sorular değil
dir. Tarihte demokratik bir rejimle yönetil
medikleri halde düşünce ve eylem alanın
da fertlere ve cem aatlere oldukça geniş 
hak ve özgürlüklerin tanındığı toplumla- 
rın görülüp görülmediği araştırılmaya de
ğer bulunmaz. Ya da geçmişte demokrasi
ye sahip olmayan gerek Batılı gerekse Do
ğulu toplumlarda kaç büyük düşünür ve 
alimin yetiştiğini, sözde düşünce özgürlü
ğüne sahip, fakat gayet sinsi bir biçimde 
düşüncenin denetim  altında tutulduğu, 
kısırlaştırıldığı bugünün dem okrasilerin
de bunların sayısının ne olduğunu muka
yeseye ihtiyaç duyulmaz. Çünkü modern 
dem okrasinin hak ve özgürlükler konu
sunda mukayese kabul etmez bir genişliğe 
sahibolduğuna dair beyinler şartlanmıştır.
Çünkü dem okrasi, bir karşılaştırma yap
mak gerektiğinde mutlaka monarşi, aris
tokrasi ve teokrasiyle kıyaslanmaktadır ki, 
bunun sonucund a varılacak  hüküm  de 
bellidir. Halbuki dem okratik rejim leri, o 
kendinden çok emin bir şekilde, büyük bir 
gururla iddia edilen teorik nitelikleri taşı
yıp taşımadıkları, kitaplarda demokrasiyi

Demokrasi, bir 
karşılaştırma 
yapmak gerekti
ğinde mutlaka 
monarşi, aristok
rasi ve teokrasiy
le kıyaslanmak
tadır ki, bunun 
sonucunda varı
lacak hüküm de 
bellidir.
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Direksiyonun 
gerçekten halkın 

eline geçmesi 
tehlikelidir ve 

böyle istenme
yen bir gelişme 
"demokrasi kri

zi" olarak adlan
dırılır.

dem okrasi yapan özellikler olarak sırala- 
naııan hususiyetlere sahip olup olmadıkla
rı gözönünde bulundurm alı değil midir? 
Bu yapılm adığı için, mesela modern de
m okratik devletin ne kadar ceberrut bir 
hale geldiği, bireyin  ise onun karşısında 
nasıl da atom izc olduğu gözardı edildiği 
için, monarşi ve teokrasiye nazaran elbette 
kabule şayan bulunacaktır demokrasi.

Sadece demokrasiye maledilen olumlu 
n ite lik ler o larak  seçim , siyasal katılım , 
muhalefet, farklı dini, kültürel, etnik top
lulukların kendilerini ifade ve temsil ede
bilm esi gibi kavram ları da burada zikre
tmeliyiz. Başka toplum lann geçmişlerinde 
benzer siyasal davranışların görülüp gö
rülmediğine bakılmaksızın bu tür kavram
lar da medya tarafından sadece Batı'ya öz
gü, Batı'nın insanlığa kazandırdığı kav
ramlar olarak sunulm akta, başka kültür ve 
geleneklerde kim i zam an yaklaşık, kimi 
zam an birebir karşılıklarının bulunduğu 
görmezlikten gelinmektedir. (12)

İllüzyonlar Gücünü Yitirirken..
Hercdot, İran derebeyi Büyük Keyhüs- 

rev'in ağzından "Bu kavimlerin sitelerinde 
bir meydan var, birbirlerini aldatmak için 
orada toplanm ayı adet edinm işler" diye 
bahsetm işti dem okrasinin tarihte ilk defa 
görüldüğü Antik Çağ Yunan sitelerinden. 
(13) Doğrudan demokrasinin tatbik imka
nı bulduğu bu dönemde demokrasi sözcü
ğünün gerek Heredot'ta, gerekse Aristofa- 
nes'in komedyalarında yalancılık ve sahte
karlıkla özdeş hale getirilmesi, alay konu
su edilmesi ilginçtir.

Yunan siteleriyle birlikte tarih sahnesi- 
den silinen, Fransız İhtilali ve Amerikan 
d ev rim leriy le  b irlik te  tekrar B atılıların  
g ü n d e m in e  g iren  d em o k rasi ö z e llik le
2.Diinya Savaşı'ndan bu yana alternatif bir 
rejim ortaya konanıadığından kabul edile
bilir tek yönetim biçimi olarak temayüz et
miştir. Bugün gelinen noktada ise kitleler 
nezdinde itibar kaybeden dem okrasi, il
lüzyon gücüyle ayakta durabildiği gibi, 
onu insan hakları ve serbest pazar ekono
misiyle birlikte paketleyip 3.Düııya'ya pa
zarlamaya çalışan ABD liderliğindeki Batı
lı devletler nezdinde de herhangi bir stan
darttan yoksun gözükmektedir. Dünyanın 
dörtbir yanında ABD ve şerikleri tarafın
dan gerçekleştirilen katliam ların, işgalle
rin, söm ürünün m azeret ve kılıfı işlevini 
görm ektedir. Bir tarafta dem okratik ku-

rumlardan yoksun olduğu iddiasıyla, de
m okrasiyi götürm e iddiasıy la dünyanın 
d eğişik  bölgelerine askeri m üdahalelere 
kalkışırken, 1993 Ekim 'inde M oskova'da 
yaşanan parlam entonun feshedilerek tank
larla bom balanm ası türünden hadiselere 
onay verilebilmektedir. Elbette sözkonusu 
olan Batılı kapitalist güçlerin çıkarlarıdır, 
söm ürülerinin  devam ı ve yaygınlaştırıl- 
m asıd ır. Y oksa d irek siyo n u n  gerçekten  
halkın eline geçm esi tehlikelidir ve böyle 
istenm eyen bir gelişm e "demokrasi krizi" 
olarak adlandırılır. (14)

Günüm üzde artık demokrasiyi ayakta 
tutan illüzyonlar gücünü yitirmeye başla
mış, Batıda halk seçim  sandıklarına rağ
bet etmez olmuştur. ABD'de politikaya ya
bancılaşm a, oy kullanm ayanların en bü
yük siyasal partiyi oluşturduklarını dü
şü nd ü recek  kad ar a rtm ıştır .(15) H alkın 
temsilcilerinin, kendi seçmenleri bir yana 
bizzat kendilerini bile temsil edemedikleri, 
globalleşen dünya ekonom isi karşısında 
ulu sal egem enlik  kavram ın ın  içeriğinin 
boşaldığı bir dönem de demokrasi önemli 
b ir çıkm azla karşı karşıya iken, m üslü- 
manlar bu çöküş sürecini tersine çevirecek 
yaklaşım lar yerine İslam 'ın temel ilkeleri 
ışığ ında sad ece ken d ilerin in  değil, tüm 
dünya halklarının kurtuluş ümidi olacak 
b ir siyasal ve to p lu m sal sistem i ortaya 
koymanın çabasını göstermelidirler.
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İNCELEME

İSLAMDA YÖNETİM VE İTAAT

Abdülkadir KARAMAN

Saltanat yöne
timlerine karşı 

gelenler, en 
başta mezhep 

imamları olmuş, 
kimi bu konuyu 
sadece tartışmış, 

kimi de bizzat 
eyleme geçerek 
karşı koymaya 

çalışmıştır.

İslam hukukunda 'yönetici ve yönetilen 
hukuku kadar yanlış anlaşılan ve özellik
le yanlış anlaşılm ası istenilen bir başka 
saha olmamıştır' dersek fazla bir abartma 
yapmamış oluruz. Dört halife dönemini- 
nin sona ermesinden itibaren bir saltanat 
idaresine dönüşen İslam topluluklarının 
idaresi günümüze kadar hep tartışılagel- 
miştir. Saltanat yönetimlerine karşı gelen
ler, en başta mezhep imamları olmuş, ki
mi bu konuyu sadece tartışmış, kimi de 
bizzat eyleme geçerek karşı koymaya ça
lışm ıştır. Bu tartışm a günüm üze kadar 
gelmiş ve halen de tartışılmaktadır.

Z am an ım ızd a  bu nu  ta rtışm a k  ve 
prensiplerini ortaya koymak zorunda ol
duğumuzu hissediyorum . Birçok islami 
topluluk bu ilkelerden habersiz olduğun
dan dolayı ya kötü niyetli idareciler eliyle 
istism ar edilm iş ya da sonu çıkm az bir 
noktaya gelip saplanmıştır. Çok iyi niyet
lerle başlayan hareketler, zaman, insan, 
kaynak israfıyla noktalanmış, taraflar bir
birlerini suçlamış, yeni bir fitneye sebep 
olmuştur. Geçmişte sütten ağzı yanan saf 
ve fedakar insanlar, en iyi niyetli girişim
lere bile şüpheyle bakar bir hale gelmiş 
ve yoğurdu üfleyerek yem e sevdasıyla 
pasifize olmuştur. Bazıları tarafından da 
tembelliklerine ve korkaklıklarına maze
ret olarak çıkan fitneler ileri sürülmüştür. 
Bu sebeble öncelikle b irlikte yapılm ası 
gereken yeni projelere girişm eden önce 
müslümanlarm yönetici ve yönetilen hu
kuku alanlanında bilinçlenmeleri gerek
mektedir.

Bu araştırmanının amacı bu konudaki 
genel ilkeleri ortaya koymaktadır. Bu in
celem ede öncelikle Kur'an, Sünnet kay
naklarına ve İslam tarihindeki uygulama
lara müracaat edilmiştir. Takdir edilir ki 
bu çok kapsamlı bir inceleme olup, ancak 
bir kitap halinde bütün yönleriyle ortaya 
konabilir. Buna rağmen bir makale sınır
ları içerisinde ana konulara temas edil
mek suretiyle bir çerçeve çizilmeye çalışıl
mıştır.

Cemaat Çalışmalarında İlk Kural Ehli- 
yet Şartı Olmalıdır
"Allah, size emanetleri ehline vermenizi, 
insanlar arasında hükm ettiğiniz zaman 
adaletle hükmetmenizi emreder. Allah si
ze ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah, 
işiten, görendir." 4/58.

"Kim müslümanlarm işini üstlenir de, 
daha ehil olanı varken başkasına bir iş ve
rirse, Allah ve Peygam berine hainlik et
m iş o lur." Buhari, C u m 'a 29 ; M üslim , 
İmare 19.

"Kim, içlerinde tayin edeceğinden da
ha çok halkın sevgisini kazanmış biri bu
lunduğunu bilerek bir topluluğa emir ta
yin ederse, Allah'a, Peygamberine ve mü
m inlere hainlik etmiş olur" Buhari, Ah
kam 7; Müslim, İmare 14.

Hz.Ömer (r.a.) "Kim m üslüm anlarm  
bir işini üstlenir, sonra da aralarındaki 
dostluk ve yakınlık dolayısıyla birine iş 
verirse, A llah’a, Peygam berine ve m ü
minlere hainlik etmiş olur" demiştir.

Yine Ebu Hüreyre Resulullah'ın şöyle
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Sınıfsız bir 
toplum; ancak 
en ehil olana, 

toplumun en üst 
tabakalarına 

ulaşma 
imkanını veren 

ehliyet prensibi 
sayesinde ger

çekleşir.

buyurduğunu rivayet eder. "Em anet kay
bedilince, kıyameti bekleyin" Bunun üzeri
ne "Emanetin kaybedilmesi nedir? diye so
ruldu. "İş ehil olmayana verildiğinde, kıya
meti bekleyin" cevabını verdi.

Em anetin ehline verilm esi kavram ını 
anlayabilm ek için önce ehliyetin tarifini 
yapmak gerekir. Bir işe ehil olmak; o işi ba
şarmak için gerekli vasıfları kendinde top
lamak dem ektir. O işin başarılması hangi 
vasıfları gerektiriyorsa ehil olmanın şartla
rı da onlardır. Örnek vermek, gerekirse bir 
savaşın kazanılm ası için doğru ve cesur 
kararlar almaya, akıllı ve kurnaz davran
maya, silahlardan anlamaya? yeni durum 
ve şartlara göre hemen tavır almaya ve ira
de sahibi olmaya ihtiyaç vardır. O halde 
komutaya ehil olmanın şartları da bunlar
dır. Bir ana okulunda öğretmenlik yapmak 
için çocukları sevmek, onlarla sabırla ilgi
lenmek, çocuk ruhundan anlamak ve biraz 
da çocuk olmak lazımdır. O zaman diyebi
liriz ki ana okulunda öğretmenlik yapacak 
kişininin ehil olması bu vasıfları taşımasını 
gerektirir.

Emanetlerin ehil olanlara tevdi edilme
sini anlayabilmek içn; emanetin ne olduğu
nun da tanımlanması gerekmektedir. Ema
netler; korunması ve yerine getirilmesi ge
rekli haklardır. Yönetim alanında ise; hak
ları gözetme, hak sahiplerine verme ve ye
rine getirm e anlamında kullanılır. Böyle
likle o hak sahibine hakkını vermek, her işi 
veya görevi ona ehil olana verm ek anla
mında, adaletle ilgilidir. Bu durum emane
tin "Kamu görevi" ve "liderlik" anlamıyla 
kullanıldığı pek çok hadiste kendini gös
termektedir.

Günümüzde çeşitli topluluklarda gerek 
o toplulukların yönetimine gerekse işlerin 
başına geçirilen kimselerin tayininde ehli
yet prensibine değil; çoğu zam an kıdem 
esasına , yani eski olmak şartı'na bakılmak
tadır. Bazen de daha kötü olarak hemşehri
lik , akrabalık, başkanın yakını olmak veya 
lidere dalkavukluk etm ek gibi kıstaslara 
göre karar verilmektedir ki bunlar bir top
lumun yokolma sebebleri arasındadır. Bir 
toplumun ilerlemesinin ana unsuru toplu
mun her işiııinin başına ehil insanların ge
çişini sağlamaktır.

Peygam berim izin "Em anetler, ehil ol
mayana verildiğinde, kıyameti bekleyin" 
sözününün bir anlamı da "ehil olmayanın 
işbaşına geçtiği toplumlarda kıyamı yani 
ayaklanmaları bekleyin"dir. Nitekim tarih 
boyunca ehil olmayan insanların idaresin
deki to p lu m lar rahat yüzü görem em iş,

ekonomik sosyal ve siyasal problemlerin 
çözülememesi dolayısıyla toplumlar, iç çal
kantılar ve karışıklıklarla yok olmuşlardır. 
Bunu araba sürmeye ehil olmayan bir kişi
ye otomoblin direksiyonunun teslim edil
mesine benzetebiliriz. Bu kişi en kısa za
manda arabasını bir yere çarpacak, maddi 
ve manevi kayıplara yolaçacak belki de ba
zı insanların ölüm üne sebeb olacaktır. Ka
zayı önlemenin yolu, bütün şoförlerin ehil 
o lm ası, yan i a rab a  sürm ek için gerekli 
yetenek, bilgi ve beceriye sahip olm aları
dır. Ancak o zaman trafik düzenli olacak, 
kazalar m inim um a inecek, maddi ve ma
nevi zararlar en aza indirilecektir.

İşlerin başına ehil olanların geçirilmesi 
ilkesi islamda ilk önce saltanat yönetimle
rince bozulm uştur. Sultanın oğlu ehil ol
masa da , beceriksiz ve zayıf olsa da, hatta 
emanete layık olma anlamında 'Allah kor
kusu' taşımıyorsa bile yine veraseten sul
tan oluyor ve işlerin  başına geçiyordu. 
Onun seçtiği diğer amirler de yine ehliyet
siz olduğundan toplumdaki işler ehliyet
siz, beceriksiz ve zayıf insanların elinde 
kalıyordu. Bu durumun neticesinde sosyal, 
ekonomik problem ler adalet ölçülerine gö
re çözülemiyor, üstüste yığılıyor ve sosyal, 
siyasal patlam alara yani toplumsal kıya
mete yol açıyordu. Bunun üzerine sultan
lar kendi marifetleri olan bu olayların üze
rine şiddetle gidiyor ve topluma zulmedi
yorlardı. Bu sebeble ehliyet prensibi önce
likle saltanat yönetiminin kendisine aykırı
dır.

Batı toplumlarında aynı şekilde kralla
rın, prenslerin yönetimleri ehliyet prensibi
ne aykırı olduğundan onlar da toplumsal 
çalkantılarından kendilerini k u r tu lm a 
mışlardır. Batı toplum larında da, ekono
mik kaynaklar veraset prensibine göre ya
ni babadan oğula intikal ediyordu. Baron
ları, Sör'leri ve derebeylik kurumunu buna 
örnek olarak gösterebiliriz. Hatta Hindis
tan'da meslek seçimi dahi veraset prensibi
ne göre yapılıyor, insanlar sahiboldukları 
kast denilen sınıfların dışında bir meslek 
edinem iyorlardı. Bir insan süpürgeci bir 
babanın kastında doğm uşsa; oğlu da sü
pürgeci oluyor, ne kadar akıllı olursa olsun 
bir doktor olamıyordu.

Yukarıdaki örneklerden ehliyet prensi
binin uygulanm am ası sonucu, toplumlar
da sınıfların ve kastların oluşacağını söyle
yebiliriz. Sınıfsız bir toplum; ancak en ehil 
olana, toplumun en üst tabakalarına ulaş
ma imkanı ve olanağını veren ehliyet pren
sibi sayesinde gerçekleşir.
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Ehliyet; her görevle ilgili onu başar
mak için yeterli şartlar ve özelliklerdir de
m iştik. Bu özellikleri içinde bulunduran 
eh liy eti; güç, kuvvet ve A llah korkusu 
olarak ikiye ayırabiliriz. Bu iki özelliğin en 
üst seviyede birarada bulunduğu insanlar 
ehil insanlardır. Ancak bu iki özelliği bira
rada en üst seviyede taşıyan ehil kişiler 
bulunamazsa kuvvetli, güçlü ve yetenekli 
olanı tercih etmek gerekir.

Ahmed b.Hanbel'e savaş sırasında or
taya çıkan biri kuvvetli günahkar, öteki 
zayıf salih iki kişiden hangisinin emir (ko
m utan) atanacağı soru lu n ca ; şu cevabı 
verm iştir:K u v vetli gün ahkarın  kuvveti 
m üslüm anlara, günahı kendinedir. Ama 
zay ıf sa lih in  iyi hali ken d in e zayıflığ ı 
m üslüm anlaradır. Bu yüzden günahkar 
kuvvetli(yetenekli) kom utan olur. (Siya
set, İbn Teymiyye, Shf. 46)

Hz.Peygamber, Halid b.Velid'i müslü- 
man olmasından itibaren komutan olarak 
görevlendirdi. Halid bazen hoşa gitmeye
cek davranışlarda bulunsa da "Halid, Al
lah'ın müşriklere çektiği kılıçtır." (Buhari, 
Ahkam , 35-Nesai, Kudat 17) buyururdu. 
H atta b ir defasında ellerini göğe doğru 
kaldırarak "Allah'ım Halid'in yaptığından 
dolayı affını istiyorum" diye dua etmiştir. 
N itekim  Halid'i Cezim e'ye gönderdiğin
de, o meşru olmadığı halde onlarla savaştı 
ve m allarını şüpheli bir şekilde aldı. Ya
nında b ir sahabe onun bu yaptığını hoş 
karşılam am ıştı. Bu olay üzerine Hz.Pey- 
gam ber onların diyetini ödedi ve onlara 
tazminat verdi. Bütün bunlara rağmen, sa
vaş emirliğinde sürekli olarak ona öncelik 
tanırdı.

Gerçekte Ebu Zerr eminlik ve doğru
lukta Halid'den iyi vaziyetteydi. Bununla 
beraber Hz.Peygamber (yöneticiliğe talip 
olduğunda) Ebu Zerr'e "Ebu Zerr! Seni za
yıf görüyorum . B ilirsin  ki kendim  için 
sevdiğimi senin için de severim. Sakın iki 
kişiye başkan (amir), yetim malına da vasi 
olma. O bir emanettir. Kıyamet günü de 
hakkıyla alan ve yerine getirenler dışın
d akiler için pişm anlık  ve rüsvaylıktır." 
(M ü slim  İm are 16 ) B u n u n la  b ir lik te  
H z.Peygam ber "Bu gökkubbenin altında 
ve yerin üstünde Ebu Zerr'den doğru söz
lüsü yoktur." dedi. (Tirmizi, Menakıp35)

Cem aat Çalışm alarında İk in ci Kural Şu
ra ve İstişare Esasıdır 
Al-i İmran Suresi 159. ayette "(Ey Peygam
ber) Allah'ın rahmeti nedeniyledir ki sen

onlara yumuşak ve nazik davrandın. Eğer 
sen kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin 
etrafından dağılıp giderlerdi... İşlerle ilgili 
onlara danış, ama (bir işi yapmak için ka
rarını verdin mi Allah'a dayan (ve onu 
yap)." Yine Şura Suresi 38. ayette; (Cennet
lik müminlerin vasıfları anlatılırken): "İşle
ri kendi aralarında şura ile olanlar., ve 
haklarına tecavüz edildiği zam an, birlik 
olup karşı koyanlardır."

Yukarıdaki ayetlerden açıkça anlaşıldı
ğı gibi işlerin, çalışma ve etkinliklerin şura 
ve istişare esasına göre alınmış kararlardan 
oluşm ası gerekm ektedir. Şura bir liderin 
anladığı gibi sadece laf olsun kabilinden 
bir danışma kurumu değildir. Şura; siya
sette ve sosyal etkinliklerde bir siyasi katı
lımı gerektirmektedir. Bu siyasi katılım, ki
şilerin  kendilerini ilgilendiren kararlara 
aktif iştiraklerini içerir. Şüra'da taraflar fi
kirlerini önerilerini serbestçe hiç bir baskı 
altında kalmadan ifade edebilmelidir. Yani 
şura; lider ve başkanların şura'ya danışa
rak yine de kendi bildiklerini okumaları 
değildir. Mevdudi bu konuda Tefhimu'l 
Kur'an adlı eserinde: "Onlarla istişare et
tikten sonra, ittifak ve çoğunlukla alınan 
karara uyun" anlamını çıkarır. (Tefhimu'l 
Kur'an 5.Cilt Shf 233)

Bu kuralın uygulanmadığı topluluklar 
ve kurumlar; bir süre sonra lider ve baş- 
kanların diktası altında köle ruhlu insanla
rın toplandığı ve hiçbirşey düşünemeyen 
ve fikir üretemeyen bireylerin toplandığı 
cemaatler haline gelirler. İnsiyatif kullana
mayan hiç bir çözüm üretemeyen bu insan 
toplulukları, sosyal ve siyasal hiç bir göre
vi de başaramazlar. Başkanlar ve liderler 
yanıldıklarında; onları düzeltecek ve onla
ra doğruyu, güzeli ve iyiyi tavsiye edecek 
kim seyi bulam azlar. Bu insanların şunu 
d ü şü n m eleri lazım dır. H z.M uham m ed 
(S.A.) insanların en zekisiydi. Ancak o da
hi Allah'ın emri uyarınca sürekli ashabına 
(arkadaşlarına) da ışıyordu. Hatta bir sa
habenin "Ben Muhammed kadar ashabına 
danışan bir kişi görmedim" sözü Hz.Mu- 
ham m ed'i d iğer lid erlerd en ayırıyordu. 
Bazen Uhud harbinde olduğu gibi kendi 
fikrine zıt olsa bile, onların  çoğunlukta 
önerdikleri fikirlere katılıyordu. Şura ku
rumu ne yazık ki saltanat dönemlerinde 
sultanlar tarafından önceleri bir formalite 
haline getirilm iş, fonksiyonu yokedilmiş, 
bir süre sonra da tamamen unutulmuştur. 
Günümüzde müslüman toplum ve cema
atlerin en büyük zaafı da budur. Şuranın

Şuranın uygu
lanmadığı toplu
luklar, lider ve 
başkanların dikta
sı altında, köle 
ruhlu ve hiçbir
şey düşünemeyen, 
fikir üretemeyen 
bireylerin toplan
dığı cemaatler ha
line gelirler.
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Örneklerden 
anlaşılmaktadır 
ki İslam'da seçi

min bir şekli 
yoktur. Yönetici 

ve yönetileni 
bağlayacak 

bir akit 
yapılabileceği 
gibi; zamanın 

gereklerine göre 
farklı ilkeler de 

konabilir.

tam ve gerçek manasıyla yeniden canlandı
rılması ve yaşanır hale getirilm esi gerek
mektedir. Yeni lider ve başkanların yetiş
mesi ve m üm inlerin kendilerine güvenir 
hale gelm esininin yeni çözüm ve fikirler 
üretmelerinin şartı da budur. Müminlerin 
başlarındaki insanları uyarmaları ve şura
nın ve istişareninin yaşanır hale getirilmesi 
birçok boşluğu düzeltecektir. Şuranın bir 
başka faydası da yeni lider ve başkanların 
yetişm esine imkan hazırlam asıdır. Öner
dikleri fikirler ve teklif ettikleri kararların 
doğru çıkması oranında genç ve dinamik 
insanlar ehliyetlerini isbat edecek, cemaat 
ve toplulukların kendilerine hedef aldıkla
rı işleri başarmalarına yardımcı olacaklar
dır.

Yine işlerin kendilerine danışıldığı or
tamlarda bireyler, konuya daha fazla ilgi 
gösterir ve kendilerini yetiştirmek ihtiyacı
nı hissederler.

G ünüm üzde b ir çok dernek ve vakıf 
toplantısında ne yazık ki hakkıyla bir oyla
manın yapıldığını görem em ekteyiz. San- 
ki"oylama yapmak" İslam'a aykırıymış gibi 
bir tavrın içine girilmiştir. Bu da pek tabi
idir ki lider diktatöryası yaratm ıştır. An
cak bu geleneğin temelinde yukarıda açık
lamaya çalıştığımız gibi saltanat dönemle
rinin etkisi vardır. Bu konuda en güzeli; 
önce kararın  nasıl a lınacağı hususunda 
açıkça sözleşme yapmaktır. Bu konuyu an
latırken ille de bütün kararlarda çoğunluk 
esasına uyulmasını önermiyoruz. Çoğun
luk esasına göre karar alınacağı gibi karar
lar bir kurula veya başkana da bırakılabi
lir. Ancak bunun şartlarının ve yetki alan
larının sınırının çizileceği bir sözleşm eye 
baştan gitmek herhalde en doğru yoldur.

Seçim  Esası
İslamda yönetim ve yönetici seçimi iki ta
raflı bir akittir. Tarafları: 1.Ümmet, akit ya
pan taraftır. 2. Yönetim emaneti kendisine 
verilen yöneticidir.

Bu iki tarafın anlaşmasına bey'at denir. 
Bey’atın anlam ı konusunda İbn Haldun 
"Emir’e ve veliahde bey'at ettiklerinde ak- 
din pekiştirilmesi için tokalaşırlar. Bu pa
zarda alıcı ve satıcınınm yaptığına benze
diğinden, bey'at olarak adlandırılm ıştır" 
der. (İbn Haldun, Mukaddime, 2/719) Se
çim 'iki taraflı bir akit' olduğundan tarafla
rın bu konuda hür iradeleriyle anlaşmaları 
gerekmektedir. Bu sebeble, iktidar bir tara
fın zorla ve gasbederek alabileceği bir hak 
olamaz.

Kur’an-ı Kerim de bey'atle ilgili olarak 
"A llah 'ın  e li, on ların  elleri üstündedir." 
(48/-10) diyerek, bu konuda anlaşma ya
pan ve söz veren yönetici ve yönetilenlerin 
yardım cılarının Allah olduğuna işaret et
miştir.

P ey g am b erim iz in  v efa tın d an  sonra 
müminler toplanarak Hz.Ebubckir'i halife
liğe seçm işlerdir. Burada bütün ümmetin 
katıldığı bir seçim vardır. Tartışmaları iki 
gün sürm üştür. Peygam berim iz'in yerine 
kimseyi işaret etm ediği, ancak namazları 
H z.E bu bek ir'e  b ırak tığ ı söylenir. Z aten 
açıkça birisini işaret etseydi; sahabe iki gün 
tartışmalara girmez o an işaret edilen şahsa 
biat ederdi.

H z .E b u b e k ir  k e n d is in d e n  son ra  
Hz.Öm er'i aday gösterm iştir. Ancak mü
minler daha sonra bunu tasdik manasında 
Hz.Öm er’e biat etm işlerdir. Biatin kelime 
anlamı pazarda karşılıklı bir fiat üzerinde 
anlaşmak demektir. Bu durumda biat; seç
menlerin adayı yöneticiliğe kabulu ve itaat 
edeceklerine dair verdikleri söz alamında 
kullanılmaktadır.

H z.Ö m er k en d isin d en  sonra , önder 
seçme işini bir kurula havale etmiştir. Bu 
kurul Hz.Osman'ı seçmiştir.

Hz.Osm an'm  şehadetinden sonra üm 
metin tamamına yakın kısmı Hz.Ali'yi seç
miştir.

Yukarıdaki örneklerden anlaşılm akta
dır ki İslam 'da seçim in  bir şekli yoktur. 
Adayları yöneticiliğe atamak isteyen üye
lerin tamammının katıldığı bir seçim veya 
bir kurulun seçm esi şeklinde olmaktadır. 
Bu konuda yönetici ve yönetileni bağlaya
cak bir ak it yapılabileceği gibi; zamanın 
gereklerine göre farklı ilkeler de konabilir. 
Ancak bütün düzenlem elerin ortak olan 
noktası; şekli nasıl olursa olsun neticede 
adayların işbaşına seçim le geldiği ve gel
mesi gerektiği esasıdır.

A d aylık  S oru n u , A d ayın  B elirlen m esi 
Yöntemi
Aday gösterm e hususunda; peygam beri
mizin, fertlerin 'ben yöneticiliğe talibim' di
yerek ortaya çıkmasını hoş karşılamadığını 
b ild iren  h ad isleri vard ır. B ir d efasında 
H z.Peygam ber'in  huzuruna bir topluluk 
girer ve vilayet (kamu hizmeti) ister. Bu
nun üzerine H z.Peygam ber "Biz vilayeti 
(kamu hizm etini, m em uriyeti), ona talip 
olana vermeyiz." der.

Bu durumda seçimlerin aday ve liste çı
karmadan, seçicilerin yönetici olarak fay-
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dalı olacağına inandıkları insanları seçme
lerinin daha uygun olacağı düşünülebilir. 
Böylece insanların aday olarak ortaya çı
k ıp , s e ç ile m e y in c e  k ır ılm a la r ın ın  da 
önüne geçilmiş oluf. Yine seçiciler de sa
dece aday olarak ortaya çıkanları değil; 
bütün ehliyet sahibi gördükleri m üslü- 
manları seçme yetkisine kavuştukları için 
daha geniş ve doğru seçim yapma imkan
ları vardır.

A d aylıkta bir başka sorun efd aliyet 
(üstünlük) düşüncesiydi. H alifenin Ku- 
reyş soyundan olması gerektiğine karşı çı
kanlardan biri de Gazali'dir. "Kimin kim
den üstü n  olduğunu A llah b ilir, gerisi 
zandır. Bu konuda sahih naslardan delil 
göstermek mümkün değildir." der. (Gaza
li, El-İktisat s.l53)Gazali:'Kureyş'in üstün
lüğünün savu nulam ayacağım ' savu nu
yordu. Halbuki Hz.Peyganıberin bir hadi
sinde "İmam Kureyş'tendir." denildiği id
dia ediliyordu . Peygam berim izin böyle 
bir söz söylemediğine inanıyoruz. Çünkü 
bu Kur'an'da ifade edilen insanların eşitli
ği prensibine aykırıdır. Ancak bu söz söy
lenmişse dahi; o dönemin ve şartların si
yaseti gereği zaman ve şartlarla sınırlı bir 
söz o lab ilir . Çünkü Kureyş kabilesin in  
A raplar arasında saygın bir yeri vardı. 
Kureyşten olmayan bir imama Arapların 
itaat etm em esi m uhtem eldi. Bu sebeble 
imamın Kureyşten seçilmesi tavsiye veya 
politik  b ir tercih olabilir. Bugün Türki
ye'de "imamın Türklerden olması iyi olur" 
denmesi gibi bir tavsiye olabilir. Yoksa İs-, 
lamiyetin başından beri iddia ettiği insan
ların eşitliğ i ve hepsininin Adem 'in ço
cukları olduğu gerçeğine ters düşecek şe
kilde Kureyş'in üstünlüğünün veya Türk- 
lerin üstünlüğünün savunulm ası müm
kün değildir.

Yönetim de İtaat ve İlkelerden Sapma 
Yönetici seçiminden sonra, yönetilenlerin 
sorum luluğu bitm iş değild ir. Ö ncelikle 
yöneticiye itaat yönetilenlerin görevidir. 
Ancak bu itaat kayıtsız ve şartsız bir itaat 
değildir. Bu konu en yanlış anlaşılan ko
nulardan biridir. İtaatin sınırlarını anlaya
bilmek için bu konudaki ayeti incelemek 
gerekmektedir.

4 / 5 9 :"  Ey in a n a n la r . A lla h 'a  ita a t 
edin, Resul'e ve sizden olan emir sahip
lerine itaat edin. Eğer herhangi bir şeyde 
anlaşm azlığa düşerseniz, Allah'a ve ahi- 
ret gününe(gcrçekteıı) inanıyorsanız onu 
A llah 'a ve R asulüne götürün. Bu daha

iyidir ve sonuç bakım ından da daha gü
zeldir."

Ayetin birinci bölümünde; itaatin önce
likle Allah'a olması gerektiği belirtilmekte
dir. Allah'la bugün bizlerin bir irtibat kur
ması d üşü nülem eyeceğind en bu itaatin  
onun em ir ve bu yru kların ı ihtiva eden 
Kur'an'a tabi olmak olduğu anlaşılır. M ü
minlerin Kur'an'a tabi olabilmeleri için ön
celikle onun buyruklarını bilmek zorunda 
oldukları muhakkaktır. Em ir sahipleri ve 
yöneticiler de birer mümin olduklarından 
bu itaat onları da kapsar. Yine peygambere 
itaat; peygamber vefat ettiğinden dolayı sa
hih ve mütevatir sünnetine itaat olarak an
laşılmalıdır. Yönetici ve yönetilenlerde bu 
ilkelerle bağlıdır. Müminlerin itaat sorum
luluğu işte bu iki sahanın dışında emir sa- 
hiplcrininin takdirine bırakılmış saha oldu
ğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bunu 
günüm üzdeki anayasa, kanun, tüzük ve 
yönetmelik hiyerarşisine de benzetebiliriz. 
Nasıl kanunlar anayasaya aykırı olamaz, 
tüzük ve yönetm elikler de kanuna aykırı 
olamazsa; olanlara da uyma zorunluluğu 
yoksa; müminlerin de Kur'an'a ve müteva
tir sünnet'e aykırı emirlere itaat etme zo
runlulukları yoktur. Bu sebeble öncelikle 
müminler neye itaat edip etmeyeceklerini 
bilm ek için Kur'an ve m ütevatir sünneti 
bilmek zorundadırlar. Bu konuda eğrilen- 
leri de bir sahabenin Hz.Ömer'e dediği gi
bi; "kılıçlarıyla düzeltmeleri" gerekm ekte
dir.

Yönetenler İslam hukukunda yönetilen
lerle eşit durumdadır. Kutsal değildir. Ha
ta yapabilir. Tüm m üm inlerin birb iriy le 
öğütleşmesi ve iyiliği emredip, kötülükten 
alıkoyma prensibi gereğince eleştirilebilir 
ve karşı çıkılabilir. "Yaratana isyanda, ya
ratılana itaat yoktur." Buhari, Ahkam, 4; 
Müslim, İmare 39

Y ukarıd aki ayetin ikinci bölüm ünde 
"bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz" şeklin
deki ifadeden yönetici ile yönetilenler ara
sında bir ihtilaf veya çekişme çıkabileceği 
bü ihtilafın Kur'an ve Sünnet'e göre çözül
mesi gerektiği anlatılmaktadır. Bunu bile
cek olanlar da fakirler ve ulemadr. Dolayı
sıyla yönetici ve yönetilenler arasındaki çe
kişmeler bir alimler heyetinin hakemliğin
de çözülür. Bu bir nevi anayasa mahkeme
si görevi yapar. Çünkü bütün müminlerin 
birbirlerine velayet ile iyiliği emredip, kö
tülüklerden alıkoyma hakları vardır. Her 
müminin bu konuda yöneticiyi uyarmak 
ve fakihlere başvurmak hakkı vardır.

Yönetenler İs
lam hukukunda 
yönetilenlerle 
eşit durumda
dır; müminlerin 
birbiriyle öğüt
leşmesi prensibi 
gereğince eleşti
rilebilir ve karşı 
çıkılabilir.
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SÜNNETİ NASIL ANLAMALIYIZ? (II)

Hayri KIRBAŞOGLU

Hadis konu
sunda da bir 

yanda Pey
gamberimizi 

ilahlaştırma, öte 
yanda sıradan 
bir insan gibi 

değerlendirme 
sözkonusu.

Sayın Kırbaşoğlıı'mııı AKV'de verdiği se
minerin metnini yayınlamaya geçen sayıda 
kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Yine vahy-i m etluv, gayri m etluv, hadi- 
s-i kutsi gibi konular da sünnet konu- 
sünun tartışılm asını etkileyen konular. 
B u g ü n e  k ad ar sü n n e ti, v a h y -i g ay ri 
m etluv olarak algılayan bunu da "vem â 
y e n tık u  a n i'l-h e v a " ay etin e d ay an d ı
ranlar için bu ayetin bu konuyla alakalı 
olm adığı hususunda ilk dönem  m üfes- 
s ir le r in in  k ita p la r ın d a  ö rn e k le r  var. 
B urd an da p eygam berim izin  sü n n eti
nin tam am ının vahiy m ahsulü olm adı
ğı görülüyor. H adis-i kudsiler hakkın
da da değişik bir yaklaşım  sergilenebi
lir: H adisi kudsinin  genel tanım ı "m a
nası A llah'tan lafzı peygam berim izden- 
dir" şeklindedir.

A slın d a  had is-i kudsi m eselesin in  
ciddi problem leri vardır. Bir kısm ı pey
gam ber sözü , K ur'an 'ın  b ir takım  m a
nalarının Peygam ber tarafından form ü
le edilm esi, bir kısm ının da Ehl-i Kitap 
kü ltü rü n d en  alınm ış o labileceğin i, b ir 
k ısm ın ın  da açıkça alındığ ın ı görü yo
ruz. Y ani peygam berim iz açıkça Tev
rat'ta şöyle yazılıdır. Incil’de şöyle yazı
lıdır diyor. Bu ifadeler hadis kitapların
da kudsi hadis olarak geçiyor. O zam an 
bunların yukarıdaki tarifte basitçe ge
çiştirilecek olay olm adığını görüyoruz.

K u d si h ad is ler  arasın d a  kap sam lı

bir m ukayese yaptıktan sonra ancak şu 
kadarı T ev rat'tan , şu kad arı İncil'd cn , 
şu kadarı Peygam ber(SA V )'in sözüdür, 
veya K ur'ani m anaların Peygam ber ta
ra fın d a n  fo rm ü la s y o n u d u r  ta rz ın d a  
kesin kanaat yürütebiliriz. Burda yapı
lan sad ece b ir problem in bulunduğuna 
işaret e d ilm e s id ir . P ey g a m b e rim iz i 
ilah laştırm aya kadar varan b ir anlayış 
hem en karşı tepki buluyor. Bazı m üslü- 
m anlar 'M uham m ed şöyle y ap tı1, 'M u- 
ham m ed böyle yaptı' gibi saygı ifadesi 
içerm eyen tavırlar içine giriyorlar. İfrat 
ve tefrit olayı ortaya çık ıyor. P eygam 
berim izi sırad an  b ir insan  konu m u na 
indirgiyorlar. Aynı sünnet konusunda
ki gibi b ir  yand a kabul b ir yand a red 
olayı görülüyor. Bu konuda da b ir yan
da p eygam berim izi ilah laştırm a olayı, 
öte yanda sıradan b ir insan m uam elesi 
yapm a d u ru m u  sözkon u su . T arih  b o 
y u n ca  b u  ik i b a k ış  a ç ıs ın ı  g ö rm e k  
m üm kün. H albuki o b jek tif bak ıld ığ ın 
da ik isin in  de doğru olm adığını görü
yoruz.

P ey g am b erim iz  ad ım  b aşı m u cize  
gösteren yarı ilah yarı insan değildir. O 
bir beşerdir. Fakat insan olm asına rağ
men insanlardan farklıdır. Farklı m ezi
yetleri v ard ır. B asite  in d irg ey erek  b ir 
örnek v e rirsek  e lm asla  k ö m ü rü n  aslı 
karbond ur. A m a ik isi arasınd a m uaz- 

. zam bir kalite farkı vardır. Peygam beri
mizle insanlar arasında böyle değer ve
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kalite farkı vardır diyebiliriz.
P eygam berim iz bir anlam da kuldur, 

am a öte y an d an  vah iy  alm a ö ze lliğ in e  
sahip b irid ir d iye olayı form üllendirebi- 
liriz.

Bu tür bakış açısı bizi kısır çek işm e
lerden uzak tutacak yapıcı b ir bakış açı
sıdır.

Bu b a k ış  a ç ıs ın a  k a rş ı e k s e r iy e t le  
olum lu tepkiler gelm ekte ve netice itiba
riy le  m ü slü m an lar m eseley i artık  aşırı 
uçlarda tartışm ak yerine m üm kün oldu
ğu kadar m eseleye uzlaşm acı b ir yaklaşı
m ı y eğ lem ekteler. O rta b ir yol iz lem ek 
istiyorlar ve zaten  İslam 'ın kendisi orta 
b ir yol! "B iz sizi orta b ir üm m et kıld ık" 
anlayışı daim a uzlaşm acı b ir tavır sergi
lem ek  d eğ il fak a t d en geli b ir  yol iz le 
m ek, ifrat ve tefritten uzak bir tavır ser
gilem ek. Zaten İslam ’ın tabiatına da uy
gun böyle b ir yaklaşım .

Tekrar hadis olayına dönelim . Şim di
ye kadar hadisin  sağlam ını çürüğünden 
ayıran izlenen b ir yol ve yöntem  var. Bu 
yöntem  hala etkili m idir değil m idir? Bu 
y ön tem in  y ararlı yön leri a lın arak  yeni 
b ir m etedoloji o luşturm a gayretleri var. 
B elki tarih boyu nca çok fazla u y gu lan 
m am ış olan m etin tenkidi gündem e gele
cek. G enelde günüm üze kadar hep isnad 
tenkidi yapılm ış, m etin tenkidi fazla ya
p ılm am ış. Bu g ü n d e m e  g e tir ile ce k  ve 
bunun esasları belirlenecek. Bir de İs
lam  toplum ları dışındaki d iğer toplum - 
larda diğer m edeniyetlerde başka tenkid 
m etodları varsa bunlar da tetkik edilecek 
ve bütün bunlardan hadislerin sağlam ını 
çü rüğü nd en ay ırd etm ek için sen tez yo
lu y la  b ir  m e to d o lo ji o lu ştu rm a  d u ru 
m u n d ay ız . Ö te  yan d an  h ad isi an lam a 
açısınd an da bütü nlü k  m eselesi gün de
m e gelm eli. Ö nce sünnetin kendi içinde 
bütü nlü ğünü sağlam alıy ız. Ç ünkü sü n
neti an lam ayla da ilgili problem lerim iz 
var.

Yani b ir tek hadisten bir dünya görü
şü bir öğreti çıkarm ak yerine bir konuyla 
ilgili bü tü n  had isleri b iraraya getirm ek 
-k i v u rg u la n a c a k  y ö n tem  iç in  b u  çok  
önem li- bu da yeterli değil. Burdan çıka
rılacak ilkenin  K ur'an ile de bütü nlü ğü 
ve uyum u sağlanm alı. Böyle ikili b ir bü
tü n lü k  an lay ışı o lu ştu rm alıy ız . A yrıca  
H z.Peygam ber'in  bir hüküm  veya karar 
verdiği ortam ın  tarihsel şartları da yani

seb eb -i vürûd olayı da çok önem li. Bir 
d e H z .P ey g a m b e rin  sö y le d iğ i sö z ler i 
hangi s ıfatla  söyled iğ i de ön em li; yani 
Peygam ber sıfatıyla m ı? D evlet başkanı 
sıfatıyla mı? Kom utan sıfatıyla m ı? H a
kim  sıfa tıy la  m ı? H angi sıfa tla  verd iği 
b ilin m eli. Bu k o n u y la  ilg ili h en ü z  ta
m am lanm am ış uzun zam andır süren ya
kında bitm esi beklenen çalışm alar oldu
ğunu da belirtelim .

Bir de yorum lam a m eselesi var. Sün
neti nasıl yorum lam alıyız? Bu talep bil
hassa İ.H .L'deki hoca arkadaşlardan gel
mekte. Bir hrıstiyan din kitabında şöyle 
bir ifade var. "Biz çocuklara H z.İsa'yı de
vam lı yorum lanan  b ir süreç içind e yo- 
rum lam alıyız" diyor. Yani değişen şart
la ra  g ö re  y o r u m la y a b ile c e ğ im iz  b ir  
H z.İsa tipi ç izm eliy iz  diyor. 1990 sene 
önce doğm uş, tarihten bir İsa tipi değil, 
her çağda yaşatabileceğim iz b ir İsa tipi 
çizm eliyiz diyor.

İşte aslında m üslüm anın düşünm esi 
gerekeni hrıstiyan düşünüyor. Aynı şe
kilde H z.P ey g am b er de b ize  reh b erlik  
edecekse biz toplum um uzu ve zihnim izi 
14 a s ır  ö n c e s in e  g ö tü rm e k  y e r in e  
H z.Peygam ber m odelini ordan günüm ü
ze ta ş ım a m ız  la z ım . Y a n i bu  g ü n  
H z.P eygam ber gelseydi bize nasıl reh
berlik ederdi? Hangi konuda hangi tavrı 
takınırdı? Bu tür soruları sorarak böyle 
bir yol izlem ek durum undayız. Bununla 
ilgili bir takını yorum  ilkeleri belirlem ek 
ve bir takım örnek yorum lar yapm ak zo
rundayız.

M esela  M u ham m ed  K u tu b 'u n  P ey- 
gam ber'den ik tib a s la r kitabına bakarsa
nız orda 8-10 tane hadisin yorum u var
dır. Bu hadisler aslında bildiğim iz hadis
lerdir. Fakat geçm iş alim lerin yaptığı ha
dis şerhlerinden çok farklı olduğunu gö
rürsünüz. Bu olay  H z.Peygam berin  ha
disi ile bugün arasınd a, hayat arasında 
bağlantı kurm ak dem ektir. A sırlar önce 
yapılm ış şerhlerin  bu güne nakledilm e
lerin in  h içb ir an lam ı o lm u yor. Ç ü nkü 
şartlar farklı bugün. Ben şim di İbn-i Ha- 
cer'in Fetlı-u l Bari'sini m ükem m el tercü
me etsem  bugünün insanına ne verebi
lir? Hangi m eselem izi çözer? Daha uza
ğa gitm eyelim , yapılm ış kendi şerhleri
miz var. Tecrid-i Sarih var. M üslim  şerhi 
var. İbn-i M ace şerhi var. A lıp  bakınca 
görürsünüz ki genelde eski alim lerin de-

Bir tek hadisten 
bir dünya görüşü 
çıkarmak yerine 
bir konuyla ilgili 
bütün hadisleri 
biraraya getir
meli ve buradan 
çıkarılacak ilke
nin Kur’an ile 
de uyumu 
sağlanmalı.
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Asırlar önce 
yapılmış şerhle

rin bu güne nak
ledilmelerinin 
hiçbir anlamı 

yok. İbn-i Ha- 
cer'in Feth-ul Ba- 

ri'sini mükem
mel tercüme et

sem bugünün 
insanına ne 

verebilir?

d ik lerin i tekrarlam aktan  çok  fazla bir- 
şey yapm ıyorlar. İşte N ebevi şöyle dedi. 
K irm ani böyle dedi gibi, geçm iş alim le
rin o yazıyla ilgili şerhlerinden, bazı ra- 
v ile r le  ilg ili  b ilg ile rd e n , b az ı g ram e r 
iz a h la rın d a n  faz laca  ö tey e  g eçm iy o r. 
Böyle b ir yaklaşım la bizim  sünneti ha
yata geçirm em iz ve sünnetin de hayatta 
b ize  reh b erlik  etm esi tab iatıy la  m ü m 
kün değil. D olayısıyla sünneti nasıl yo
rum lam am ız gerektiği üzerinde de dü
şünm em iz lazım .Ö te yandan ilm ihal ki
taplarına bakın hala zira , m iskal, arşın 
gibi bugün Arapların dahi kullanm adı
ğı ölçü birim lerini görürsünüz. A .H ain
di A kseki'ye bakın. Ö m er N asuhi'ye ba
kın. B unlar neden gü n celleştirilm iyor? 
M üslam an kafası hep çağın dışında ya
şıyor. G ü ncelleşm ek ve d inini bugüne 
getirm ek konusunda b ir tem belliği var. 
H albuki ne kadar basit b ir şey. Biz hala 
ze k a t m ik tarı ik iyü z d irh em  d iy o ru z . 
Bugün dirhem i kim kullanıyor ki? Sanki 
dirhem  kullanm ak bir Nass. 2ÜÜ dirhem  
k a ç  g ra m ?  6Ü4 g ra m  v e y a  şu  k a d a r  
gram . Bu ölçü sistem in in  aşağı yukarı 
d ü n y a d a  e v re n se l b ir  k u lla n ım  a lan ı 
var. M etre veya kğ. sistem i. Bu bizim  in
sanlarım ızın  özellikle ilim  ad am larım ı
zın hayattan ne kadar kopuk olduğuna 
dair basit bir göstergedir.

Yine bizim  fıkıh kitaplarım ızda akar 
su pis suyu tutm az görüşü. Büyük ha
vu z (hvuz-ı kebir) görüşü var. O  y ü z
den Turan D ursun K u lletey n  diye kitap 
yazıyor. H adisten yola çıkarak yazıyor. 
Y an i su iki kü lle  m iktarı o lu rsa h içbir 
şey  onu pisletm ez. Yani iki büyük küp 
m ik ta rı o lu rsa  p is tu tm a z . İşte H aliç  
körfezi, İzm it körfezi küple kıyas ka
bul etm ey ecek  kad ar b ü y ü k  pis deniz- 
bölgesi. Bu adam  da dine saldırm ak içi 
bu rivayeti bah an e o larak  k u llan ıyor. 
S e n  b u n u  y o ru m la m a z s a n ... Bu p e y 
gam ber dönem i için doğruydu. Bugün 
den izler de kirlenir nehirler de kirlenir. 
Bu kural genel değildir. Kural değildir 
d iy e  iz a h ın ı y a p m a z s a n  g a y e t ta b ii 
adam  din adına senin silahınla seni vu
rur. Bu anlam da da b ir güncelleşm eye 
g id ilm e s i  z o r u n lu d u r . O z a m a n  b iz  
sünneti yorum larken nasıl y oru m laya
cağız? sorusu gündem e geliyor. M esela 
şu ayeti m üslüm anlar hiç b ir zam an laf-

zi anlam da alm ıyorlar. "D üşm anlarınıza 
elden geldiğince kuvvet hazırlayın ve at 
besleyin ." Hiç bugün at besleyen yok! Bi
ri kalkıp  bu ayete uyarak at besleyin de
se güler geçeriz. Bakın Kur'an'ı gayet ra
h atlık la  yorum luyoruz. Sü n net için  n e
d e n  a y n ı ş e y le r i  s ö y le y e m iy o r u z ?  
H z .P ey g a m b e r sü n n eti iç in d e  yoru m a 
m ü sa it  b ü tü n  çağ lara  h ita b e d e b ile ce k  
ifad eler de var. M esela "K uvvet a tm ak 
tır" bu yu ru yor. O k veya m ızrak  d em i
yor. A tm ak diyor; çok enteresan b ir ifa
de kullanıyor. Zaten bugün bütün ateşli 
s ilah lar tepki esasına d ayanıyor. Bu ve 
benzeri hadisler bizim  daha geniş çerçe
ved en  sü n n eti y o ru m la y a b ile ce ğ im iz i 
gö steriy o r. M esela g ü n d elik  alışv erişle  
ilg ili ... K ard av i'n in  k ita b ın d a  g eçiy o r. 
Hala bazı İslam  ülkelerinde bir ticaretin 
sahih  olm ası için m alın hazır bulunm a
sını, "aldım " "sattım " gibi ifadelerin kul
lanılm asını şart koşan insanlar var. H al
buki b iz bugün böyle b ir şeye riayet e t
m em ek tey iz . M esela m ağazay a telefon  
ediyorsunuz bana şu çeşit b ir buzdolabı 
gönder. Parayı havale ediyoru m  d iy o r
sunuz. Siz  ne malı görüyorsu nuz adam  
da ne parayı görüyor. A m a bu alışveri
şin sıhhati konusunda h içbir İslam  alim i 
itiraz etm iyor Burda tem el ilke olan kar
şılık lı rıza sö zk o n u su d u r. İrad e beyan  
ed ilm ekted ir. Bu konu d a b ir sık ıntı o l
m u yor. B irçok konu d a rah at rahat y o 
rum  yapan m üslüm anlar bazı konularda 
y ap am am ak tad ır. K ılık  k ıy afe tte  tak ıl
m akta, m esela sarıkla ilgili, sarığın fazi
letine d air rivayetlerin  hepsi uydurm a. 
H em  de cüm lesi ittifakla. A m a uydurm a 
olan bu hadisleri nasıl olm uş ta din ola
rak algılam ışız? İnsan hayret ediyor. D e
m ek ki b iz  bazı kon u lard a çok isabetli 
h areket ed iyoru z. A m a bazı konularda 
ned ense bu basireti her zam an göstere
m iyoruz.

Peygam berim izin yaptığı b ir uygula
m ayı bugüne nasıl aktaracağız? Ö zellik
le genç n esillere Hz. P eygam ber'i nasıl 
b ir  in sa n  o la ra k  s u n a c a ğ ız ?  N asıl b ir  
p e y g a m b er tip i ç iz e ce ğ iz ?  Bu konu d a 
eğitim ci ve had isçilerim iz biraraya gelip 
bunun esaslarını belirlem eliler. Bu konu
da biz de inşaallah bir çalışm a içine gire
ceğiz.

Bir başka problem , sistem atizasy on
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problem idir. O  da şu: M esela eski kitap
lar. Buhari, M üslim  gibi b ir takım  öncül 
kitaplardan m üteşekkildir. H er kitap da 
Bab ad lı a lt b aşlık lara  bölü nü r. M esela 
Buhari İm an kitabı, N am az kitabı gibi alt 
b ö lü m lere  a y r ıl ır . B u n la rın  h e rb ir  a lt 
başlıklarına da bab  denir. Şim di bunun 
belli b ir sistem atiği vardır. Bu sistem ati
ği bugün ayn en  d ev am  ettirm em iz  zo
runlu değil. A m a ben bugün sünnet ko
nusunda kitap yazacak olsam  bazı konu
lara yer verm em  zorunlu değild ir m ese
la. Veya öncekiler İm an veya Taharet ki
tabıyla başlam ış d iye benim  illa böyle bir 
b aşlık la  b aşlam am  da gerekm ez. B elki 
önce İslam 'da b ilg i nazariyesi ile b aşla
m am ız gerekecek , ard ınd an  m etodoloji 
k onu su nd a y an i d in i nasıl an lam am ız  
gerekir konusunda bölüm  açacağız. O n
dan sonra belki d in in  temel ilkeleri m e
tafizik ilkelerdi, tevhitti vb. ilkeler bölü
m ü a ça ca ğ ız . S o n ra  m e ta fiz ik  ilk e le r i 
besleyen ahlaki ilkeler , sonra toplum sal 
alan, ibadetler alanı, fıkhi alan, ekonom i 
şu bu d iy eceğ iz . B elk i de b iz im  k lasik  
hadis kitaplarında bulunm ayan yapyeni 
konular ihdas edeceğiz; etm em iz gereke
cek. M esela kadının  konum u, yahut ge
nel olarak insan, işçi hakları, çevre m ese
leleri, kadının çalışm ası, çalışm a şartları 
gibi güncel olan konular hakkında başlık 
atacağız. Y ani geçm iş hadis kitaplarında 
olm ayan yen i k o n u ların  g ü n d em e g ir
mesi lazım. Ç ü nkü din ancak böyle aktü
elleşir. A ksi takd ird e biz d in i, insanları 
14 asır öncesine götürm üş oluruz. Hala 
Buharinin, M ü slim 'in , Tirm izi'n in konu
larıyla, o çerçevede toplum sal m eseleleri 
ele alalım  d ersek  bunu yapam ayız. O n
lar kendi d önem leri için en iyisini yaptı
lar. M esela  B u h a r i'n in  k itab ın d a  C eh - 
m iyye'ye cevap bölüm ü var. Bugün C eh- 
m iyye yok ki! B en im  illa C eh m iy y e 'y e  
cevap b ölü m ü  yazm am  gerekm ez. Ben 
de onun yerin e la ik  d üşünceye reddiye 
babını yazarım ! L aik  d üşü ncenin  -yani 
sekülerizm in yoksa siyasi anlam da kas
te tm iy o ru m - b iz d e  u y u ş m a y a c a ğ ın ı 
gösteririm . M esela  bugün m üslüm anla- 
rın düşünce alanında en büyükproblem - 
lerinden biri de dengeyi tutturam am ak- 
tır. İslam  d üşü ncesin in  en büyük özellik
lerind en b iri d en g e  u n su ru d u r. B iz de 
sü n n etin  d e n g e li b ir  s is tem  o ld u ğ u n a

dair bab(bölüm ) koyacağız, örnek verip 
b u n la r ı y o r u m la y a c a ğ ız . B ö y le l ik le  
H z.P eygam ber bu  gün y aşasay d ı b ize  
nasıl bir yol çizerdi? Sorusuna cevap ara
maya çalışacağız. Aksi takdirde hayat ile 
dinin ve sünnetin bağlantısını kurm am ız 
güçleşir. Tabii bütün bunları yapm ak ta 
yeterli d eğ il. Y azacağ ım ız  bu k itap lar 
kitlelere intikal etm edikçe, İslam  üm m e
tinin bilincine intikal etm edikçe, toplu
ma mal edilm ed ikçe, yeni nesillere mal 
edilm edikçe bu çalışm aları hiçbir anlam ı 
olmaz

İnsanlarım ız artık  kısır çekişm eler is
temiyor. M üşahhas, net ve som ut örnek
ler bekliyor. A slında bu bütün insanlığın 
beklediği birşey. "M adem  İslam  alterna
tifse getirsin alternatifin i d iyor" Sadece 
Batı kötü; biz iyiyiz ya da İslam  en yüce 
sistem dir, ilahi nizam dır, gibi sloganlar
la biryere varılm ıyor. O m ükem m el ni
zamı m üşahhas bir şekilde form üle edip 
ortaya çıkarm ak gerekir. O nun için bu 
yöndeki ça lışm alara  son d erece  ih tiyaç 
vardır. Bu tür yeni yeni yapılan çalışm a
lara ilgi az görünüyor. Am a sevindirici 
tarafı gençler daha fazla ilgi gösteriyor. 
Sü n netin  y en id en  fo rm ü le  ed ilm esin e  
olan ih tiyacı b irço k  İslam  ü lk esin d ek i 
önde gelen düşünürler dile getiriyor. Ve 
bu konuda çalışm alar yapıyorlar. M esela 
acaba sahih hadis kavram ı en son şeklini 
tarihte e am an aldı ve ne gibi değişim ler 
geçirdi? Bizdeki tanım  en m ükem m el ta
nım mı? Ya da biz başka bir tanım  geliş
tirebilir m iyiz? vb.birçok konularda ça
lışm alar, araştırm alar var; henüz netice
lenmedi. Bize düşen, geçm işi reddetm e
mek şartıyla am a geçm işi de kutsallaştır
m ad an  y e n i y e n i y a k la ş ım la r la  h em  
Kur'an’dan hem  de sünnetten çözüm ler 
arayıp toplum um uza sunm aktır.

Bunu y a p a rk e n  de İslam i ilim le rle  
sosyal b ilim ler arasınd a ilgi kurm am ız 
gerektiği açıktan telaffuz ediliyor. M ese
la ik tisad i a lan d a  b irşey ler yap m am ız 
için islami ilim lerin yanısıra bugünün ik
tisadi anlayışını çok iyi bilm em iz lazım. 
Ya da aile için birşeyler söylem em iz ge
rektiği zam an sosyolojiye de vakıf olm a
m ız gerekir. B ir fıkıhçı b ir had isçi aynı 
zam anda bu ilim lerle  de uğraşm ak zo
rundadır.

Yay. haz.: Orhan Ö zdcmir

Bize düşen, geç
mişi reddetme
mek şartıyla ama 
geçmişi de kut
sallaştırmadan 
yeni yeni yakla
şımlarla hem 
Kur’an'dan hem 
de sünnetten çö
zümler arayıp 
toplumumuza 
sunmaktır.
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KAVRAMLAR

Tevbenin 
özünde, insanın 
hükmen Allah'a 

bağlanması, alçak 
gönüllülüğünü 

göstermesi; 
kibrini, 

müstağniliğini 
ve kayıtsızlığını 
yenmesi vardır.

Kur'anî Kavramlar 
TEYBE

Tevbe kelimesi Kur'an'da (fiil hallerinin 
yanında, tâib (tevbe eden kul; çoğulları 
tâibât, tâibûn), tevâbîn (yine kul için, ye
terince tevbe eden ve tevbesi kabul edi
lenler) tevvâb (Allah için tevbeleri ziya
desiyle kabul eden) ve metâb (dönüş) şe
killerinde yaklaşık 86 yerde geçmektedir.

Tevbe kelimesi, sözlükte dönmek, piş
m anlık duym ak, yönelm ek, af dilem ek 
anlam larına gelm ektedir. Kur'an'da he
men bu anlamlarda kullanılmıştır. Öyle 
görünüyor ki özellikle "dönüş" bu anlam
ların eksenidir. Bu manada da tevbe te
rim olarak "yanlışları bırakmak ve Allah'a 
yönelm ek" dem ek olur. Esasen "De ki, 
dönü ş yaln ız  A llah 'ad ır"(R a 'd / 30) ve 
"Kim tevbe eder ve fayldalı bir iş yaparsa 
o makbul bir kimse olarak Allah'a döner" 
(Furkan/71) mealindeki ayetler de buna 
işaret etmektedir.

Kur'an'da açıklanan pek çok kavram 
gibi tevbe de iki uçlu bir eylemdir. Bir yö
nü Allah'a bir yönü kula aittir; kul tevbe 
eden (tâib), Allah ise tevbeleri yegane ka
bul eden (tevvab) dır. Bir başka deyişle 
tevbe bir ibadettir, muhatabı Allah'tır. Di
ğer ibadetler gibi, yapılmasını isteyen ve 
hatta yolunu gösteren o 'dur. Tevbenin 
gereğini ve yapılış tarzını da (özü itiba
rıyla) insan Allah'tan öğrenmiştir. "Adem 
Rabbinden bir takım  kelim eler aldı ve 
hemen ona karşı tevbe etti. Çünkü tevbe- 
yi yegane kabul edendir."(Bakara/36)

Tevbe; dua, zikir, şükür, takva vb. gi
bi mümini Allah'a yaklaştıran bir arınma 
yoludur. "Allah tevbe edenleri ve temiz-

Mustafa AYDIN

lenenleri sever"(Bakara/122) Dolayısıyla 
tevbe, sırf ihtiyari değil, gerekli bir eylem
dir de. Tevbenin özünde, insanın hük
men Allah'a bağlanması, alçak gönüllülü
ğünü göstermesi; kibrini, müstağniliğini 
ve kayıtsızlığını yenm esi vardır. Bunlar 
ise armm anın(tezkiye'nin) ve dolayısıyla 
da iyi bir kul olmanın gerekleridir. Vakıa 
"M usa (buzağıya tapan) kavm ine 'gelin 
yaratıcınıza tevbe edin de nefislerinizi öl
dürün. Bu , yaratıcınız katında sizin için 
daha iyidir' demişti" (Bakara/54).

Tevbenin yegane muhatabı Allah'tır. 
Çünkü tüm temel eylemler(iyilik-kötülük, 
güzellik-çirkinlik, doğruluk-yanlışlık vb.) 
bir şeye göredirler. Şüphesiz Kur'an'a gö
re bu Allah'tır. Yani vazgeçilmesi ve telafi 
edilmesi gerekli bir kötülüğün ölçüsü de, 
yeni yönelinecek istikametin iyi oluşu da 
Allah’a göredir. O halde tevbeleri yegane 
kabul eden Allah'tır. Bu konuda şöyle bu
yurur: "Tevbe edenleri bağışlarım, çünkü 
ben  tevbeyi çok kab u l ederim " (Baka- 
ra/160). "A llah, d iled iğin in in  tevbesini 
kabul eder" (Tevbe/27). "Bilmediler mi ki 
kullarımdan tevbeyi kabul eden, sadaka
ları alan Allah'tır"(Tevbe/104). Yani sada
katini ispatlayan kul, onu kabul eden Al
lah'tır.

Gerçekten müminin hasletlerinden bi
risi tevbe etmesidir. Pek çok ayette o, mü
m inin iyi vasıfları arasında sayılm ıştır. 
"Allah'ın canlarını cennet karşılığı satın 
aldığı kim seler vard ır ki bunlar, tevbe 
ed en , ibad et e d e n , h am d ed en , h icre t 
eden, rükü eden, secde eden, iyiliği emre-
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dip kötülüğü meneden, Allah'ın sınırlarını 
koruyan (yasaklarına dikkat eden) kimse
lerdir. İşte bu m üm inleri m üjdele." (Tev- 
be/112) Görüldüğü gibi tevbe; hamdetme, 
secde etme veya hicret etme gibi ibadetle
rin arasında zikredilmiştir. Yani hamdetme 
de tevbe etme de birer İslami tavırdırlar.

Kur'an-ı Kerim 'e göre en ciddi suçlar 
(işlenmiş yasaklar) bile hukukullah açısın
dan tevbenin konuşudurlar. Ciddi bir tev
be ile Allah katında bağışlanabilirler. Dün
yevi sosyal düzen açısından bazı cezalar 
gerekse bile sonuç budur: "Kim yaptığı hır
sızlık zulmünden tevbe eder ve halini dü
zeltirse muhakkak ki Allah onun tevbesini 
kabul eder."(Maide/39), "Sizden zina eden
ler... eğer onlar tevbe edip İslah olurlarsa 
eziyet etmeyin, Allah tevbeleri kabul eden- 
dir."(Nisa/16) ayetleri bu duruma verilebi
lecek açık örneklerdir.

Kabul edilen tevbeler öncelikle bilm e
yerek yapılan ve hem en arkasından piş
m anlık  d u y u lan  e y le m le rd ir(N isa / 1 7 , 
En'am/54). "Yoksa kötülük yapıp da niha
yet ölüm gelip çatınca "ben şimdi tevbe et
tim" diyenler ve kafir olarak ölenlere tevbe 
yoktur (onların tevbesi kabul dışıdır). On
lar için acıklı bir azap hazırlamışızdır"(Ni- 
sa/18), "Elbette im an ettikten sonra kafir 
olanlar ve sonra küfürlerin i artıranların  
(son nefeste) tevbeleri kabul edilmez"(Al-i 
İmran/90)

Kur'an bize kabul görecek bir tevbenin 
nasıl yapılacağı hususunda da açık bilgiler 
vermektedir. Bu noktanın özünü "ciddiyet" 
o lu ştu rm ak tad ır . Bu konuda "Ey im an 
edenler, Allah'a karşı yürekten tevbe edin. 
Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi 
örter ve Allah'ın peygamberi ve onunla be
raber iman edenleri utandırmayacağı gün
de sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere 
sokar... (Tahrim/8)

İllgili ayetlerin bütünlüğünden anladı
ğımıza göre "yürekten tevbe", suçun türü
ne benzer bir şekilde yani imani, fiili, fikri 
düzeyde olm alı, sadece dilde kalm am alı
dır. Bunun için de diyet, oruç, fevkalade 
ruhi bir pişm anlık vb. gösterilebilmelidir. 
Kur'an'da bunun açık örnekleri vardır: 

Mesela yanlışlıkla bir mümini öldüren 
kimsenin tevbesinin kabulü (ciddi pişman
lıkla beraber) köle azad edip diyet vermesi
ne bağlıdır. "Bunları bulamayan kimseni- 
nin iki ay ardı ardına oruç tutması gere- 
kir"(Nisa/92). Şu örnek de dikkat çekicidir: 
"Ve (Mute) savaş(ın) dan geri kalan o üç ki
şinin de (Allah) tevbelerini kabul buyurdu. 
Bütün genişliğine rağmen dünya başlarına

dar gelmiş ve canları kendilerini sıktıkça 
sıkmış ve Allah’tan yine Allah'a sığınmak
tan başka çare olm adığını anlam ışlardı. 
Onlar (ciddiyetle) tevbe ettikleri içinAllah 
onların tevbelerini kabul buyurdu . Çünkü 
Allah tevbeyi çok kabul eden, çok esirge
yendir" (Tevbe/118)

Kur'an, tevbe etmek için belli bir yer ve 
zaman tayin etmez, her zaman ve her yer
de yapılır. Olumsuz hissi , zihni- fiili eği
limler, bu ibadetin öncelikli gerekçeleridir. 
Esasen her şey mümin için bir ibadet, Al
lah'a bir yöneliş gerekçesidir. Sonuç olarak 
tevbe de böyledir. O , b ir yandan kulun 
olup bitmiş bir eyleminin tashihi iken di
ğer taraftan Allah ile ilgisini bir başka vesi
leyle gerçekleştirmektedir.

Burada üzerinde durulması gerekli bir 
nokta da tevbenin ferdi olduğu kadar top
lumsal boyutta yapılmasıdır. Bir ayette "Ey 
inananlar, topluca Allah'a tevbe edin(yöne- 
lin) ki kurtuluşa eresiniz"(Nur/31) buyrul- 
maktadır. Buradaki"topluca" ifadesi, kana- 
timizce "yaygınlığı anlatmaktadır. Esasen 
her türlü eylem den yeterli sonuç alm ak 
topluca yapılm aya bağlıdır, ki Kur'an'da 
bu tem el esp riy i pek çok ilk ed e g örü - 
rüz:"Rüku edenlerle rüku edin", "yeyiniz 
içiniz, fakat israf etmeyiniz", "Toptan ciha
da çıkın" mealindeki ayetlerin muhatabı
nın fert değil, bütün bir topluluk olduğu 
dikkat çekicidir. Tevbe de dahil bunların 
hepsininin nihai noktası, asıl sorum lusu 
şüphesiz ferttir. Ama bunlar, toplumsal bir 
düzlemde olup bitmektedirler.

Sonuç olarak denebilir ki tevbe bir iba
det, bir salih ameldir. Kul bununla hem Al
lah katında tasvip görm eyen olup bitmiş 
bir pürüzlü eylemini tashih imkanı bulur, 
hem de kendini Allah'a yaklaştırır. Kula 
düşen tevbe etmektir. Esasen "Tevbe etme
yen kendine zulmetmiş olur" (Hucurat/11) 
Tevbeleri kabul eden Allah'tır. O, yegane 
tevbe kabul edendir.Bizzat kendisi "Ben gü
nahları bağışlarım, tevbeleri kabul ederim, 
çok merhametliyim."(Bakara/16) buyurur.

Gerçekten de tevbe, Allah katında mü
mininin saygılı tutumunun bir göstergesi, 
insanın kendi yapıp bitirdiği am ellerinin 
Allah için bir eleştirisi, kendi içinde düzel
tilemeyecek olan bu sorunların bağışı için 
A llah 'a sam im iy etle  su n u lu şu d u r(F u r- 
kan/71). Tevbe de cihat, takva, dua, şükür 
vb. gibi herbiri diğerinden farklı ama ortak 
bir ahlaki çizgiyi vurgulam akta, bize in
san ın  in a n ç-d ü şü n ce  ve e y le m lerin d e  
hedeflenen yapısınm ın m ekanizm aların
dan birisini vermektedir.

Tevbe, Allah 
katında mümi
nin saygılı tutu
munun bir gös
tergesi, insanın 
kendi yapıp 
bitirdiği amelle
rinin Allah 
için bir eleştiri
sidir.
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TÜRKİYE'DEN..

RUHBAN OKULU VE 
ORTODOKS DÜNYASINDAKİ CANLANMA

Rıfat KÜÇÜK

dan hazırlanıp MEB Talim ve Terbi
ye Kurulu’nun onayına sunulacak.

*O kul'da görev yapacak öğret
menleri yine bu konsey tesbit edip 
tavsiye edecek, MEB ise aralarından 
seçim  yaparak atamalarını gerçek
leştirecek.

"Okul, lise sonrası bir yıllık eği
tim veren meslek okulları statüsün
de olacak, yüksekokul kapsam ına 
girmeyecek.

G e ç tiğ im iz  h a fta la rd a  H e y b e li- 
ad a 'd ak i R uhban 0 k u lu 'n u n l5 0 . 
ku ru lu ş y ıld ö n ü m ü  k u tla m a la rı 
d olay ısıy la  Fener R u m  O rtodoks 
Patrikhanesi etrafındaki tartışmalar 
tek rar gü n d em e g e ld i. O ku l'u n  
açık olduğu d önem lerde bile kut
lanm ayan yıld önüm ü nü n iki gün 
süren törenlerine 28 A ğustos 1994 
günü Fener Rum Patriği Bartholo- 
meos'un idare ettiği b ir  ayinle baş
lan d ı. A yin e a ra la rın d a  
İskend eriye P atriğ i, R o 
m anya P atriğ i, m erk ez i 
C e n e v re 'd e  b u lu n a n  
D ü nya K ilis e le r  B ir liğ i  
G e n e l S e k re te r i , V a t i 
kan'ın Ankara Büyükelçi
s i, R u sy a , Y u n a n is ta n ,
Arnavutluk, Çek C um hu
riyeti ve G ürcistan te m 
silcileri, Yunanistan B aş
konsolosu , P atrikh an ey i 
genişletm e çabaların ı fi
nanse eden işad am ı P a- 
nayot Angelepulos'un da 
bulunduğu 250'ye yak ın  
davetli katıldı.

A yinin  ard ınd an Sen  Hoşgörü Konferansı Ortodokslar için öııeınli bir adım 
S in od  M e clis i ü y e s i ve T arab y a  "Yabancı öğrenciler de okulda
Metropoliti Konstantin Harisiyadis öğrenim görebilecek.
b ir basın toplantısı d ü zen ley erek  
Ruhban O kulu için  a rzu lad ık ları 
statüyü dile getirdi. Buna göre;

*O kul Fener R um  Patrikhane
s in e  bağlı olacak, fak at Milli Eği
tim Bakanlığı tarafından denetlene
cekti.

"M üfred at bir k o n se y  tarafın-

Bu sonuncusu, Türkiye'de Türk 
vatandaşı olarak bulunan Ortodoks 
say ısın ın  2ÜOO'i geçm ediği gözö- 
nünde bulundurulursa sebebi ko
layca an laşılab ilir  b ir talep . Ö zel 
Rum ilkokul ve liselerinin öğrenci 
yokluğundan dolayı kapandığı bir 
zam an d a  P a tr ik h a n e 'n in  İs ta n 

bul'da varlığını sürdürebilmesi için 
Türk vatandaşı ruhbanlar yetiştir
mesi gerekiyor.

1971'de özel okullar statüsüne 
alınarak kapatılan Heybcliada'daki 
bu okulun yeniden açılması talebi, 
Patrikhane'nin  genişlem e çabaları 
ve Ortodoks dünyasında son yıllar
da gözlenen birleşm e ve toparlan
ma gayretleri çerçevesinde değer
lendirildi; yoğun tartışmalara konu 

oldu.
Bu bağlamda yaşanan 

bazı g e lişm e le re  k ısaca 
değinecek olursak;

Fener Rum  O rtodoks 
Patrikliği 1989'da Mosko
va'yı ziyaret ederek Mos
ko v a  M e tro p o lit liğ i'n e  
P atrik lik  payesi verm iş, 
hadise Fener Patrikhane- 
s i'n in  Rus O rto d o k sları 
üzerinde otorite kurması 
olarak yorumlanmıştı.

1992 yılının kayda de
ğer b ir gelişm esi olarak, 
siyasi ve dini nitelikli çe
kişm eler dolayısıyla bira- 

raya gelem eyen Ortodoks 
alemi liderlerinin Fener Patrikhane- 
si'nin önderliğinde İstanbul'da top
lanmalarını görüyoruz.

Yunanistan ve Rusya ise Tem 
muz 1993'te Atina'da siyasi ve aske
ri nitelikli bir anlaşma imzalayarak 
O rtodoks ittifakın ı som utlaştırm a 
yolunda önemli bir adım atmışlardı. 
Bu anlaşm ayla askeri m üdahaleler 
karşısında ortak askeri harekat da

olmuştu.
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karara bağlanıyordu. Bu İkiliye Sır
bistan da katılınca ittifak tamam 
oluyordu.

1994'ün O cak ayı orta ların d a 
Yunanistan'ın ciddi gazetelerinden 
b iri olarak n ite len en  E lefth ero ti- 
pia'nın bir haberine göre, İstanbul 
Ortodoks Patriğinin girişim leri ve 
Atina Teknik Üniversitesi'nin araş
tırmaları neticesinde, bütün dünya
ya çeşitli dillerde yayın yapabilecek 
b ir kilise televizyonu kurulm aya 
çalışılıyordu.Rodos veya Girit Ada- 
sı'ndan yayın yapm ası düşünülen 
televizyonun adı C ross T V  (Haç 
TV ) olacaktı.

9 Ş u b at 1994  g ü n ü , M erkezi 
N ew  Y o rk 'ta  b u lu n a n  V icd an a  
Çağrı Vakfı'yla Fener Patrikhanesi 
Svvissotel'de "B a rış  ve H oşgörü" 
konferansı düzenleyerek çeşitli di
ni tem silcileri b iraraya getiriyor- 
du.Konferansm nihayetinde yayın
lanan deklarasyonda ise Ortodoks 
alemi açısından burada önemli bir 
adımın daha atıldığının işaretleri 
görülmüştü. Deklarasyon'da geçen 
Grekçe "m etanoia" (değişiklik)ya- 
pıyoruz şek lind eki ifad e A ytunç 
A ltınd al'a  göre (N o kta , 4-10 Ey- 
lül’94) "biz O rtodoks aleminde ar
tık pasif değil, aktif m ücadele ya
pacağız" an lam ına g elm ek teyd i. 
Diyanet İşleri Başkanı M. Nuri Yıl

maz'ın da sözkonusu metni imzala
mış olması bu bakımdan düşündü
rücüydü.

19 N isan  1 9 94 'te  Fen er Rum  
Patriği Strasburg'da devlet başkanı 
gibi karşılanmış ve Avrupa Parla- 
mentosu'nda bir konuşma yapmış
tı.

ABD Başkanı Clınton 22 Nisan
1994 tarihinde Yunanistan Başba
kanı Papandreu ile yaptığı görüş
menin ardından şöyle bir açıklama
da bulunmuştuı'İstanbul'daki Ekü- 
menik (evrensel) Patrikliğin statü
sü ve çalışma şartlarıyla ilgilenme
sini Türk hükümetinden istedim."

10 Haziran 1994'teki Nato Kon
seyi toplantısına katılan Yunan Dı
şişleri Bakanı Karolas Papulyas ise 
eski D ışişleri Bakanı H ikm et Çe- 
tin'e Patrikhane için özel statü ta
nınması yolundaki görüşlerini ile
tecekti. Aynı günlerde yaşanan bir- 
başka gelişme de ABD Dışişleri Ba
kan Yardımcısı Stephan Oxman ile 
Papulyas'ın Patrik Bartholomeos'u 
ziyaretleriydi.

Heybeliada'daki Ruhban Oku- 
lu ’nun açılm ası yönündeki talebi 
bütün bu gelişm eler ışığında de
ğerlendirdiğimizde, hadiseyi Fener 
Patrikhanesi'nin Vatikan olma yo
lunda attığ ı ad ım ların  b ir yenisi 
olarak değerlendirenleri haklı bul

mak mümkün. Ortodoksların gay
rimenkul alarak Patrikhane ve Aya- 
sofya etrafında daha geniş bir alana 
yayılma çabaları, gerek Patrikhane 
gerekse Okul için ABD Başkanı'nın 
devreye girmesi, hayli ciddi çabala
rın sarfedildiğinin göstergesi. An
cak hadiseyi dini olmaktan ziyade 
siyasi bakımdan taşıdığı anlamlarla 
değerlendirm ek daha yerinde bir 
yaklaşım olarak görünüyor. İstan
bul'da, Heybeliada'da bir ruhban 
okulunun açılm ası m ü slü m anlar 
açısından olumlanamayacak bir ge
lişme olarak değerlendirilm em eli, 
fakat eğer müslüman halkın talep
lerine rağmen yüzlerce imam-hatip 
lisesinin açılm asına izin verilm ez
ken ruhban okulu açılabilecekse, 
Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri
nin iç ve dış siyaseti sorgulanmalı. 
Türkiye dış borç batağına saplanıp 
İMF'nin vesayetine girdikten sonra 
etrafını çevreleyen bir Ortodoks it
tifakının talepleri karşısında acziyet 
içinde bulunması da doğal olacak- 
tır.Öte yandan burada bir ruhban 
okulunun açılması, Batı Trakya'da
ki müslüman azınlığa karşı Yuna
nistan'ın yaklaşımı gözönünde bu
lundurularak, uluslararası ilişkile
rin b aşlıca  p ren sip lerin d en  olan 
"k a rş ılık lılık "  ilkesi çerçevesinde 
değerlendirilmelidir.

DIŞ POLİTİKANIZ YÜZDE KAÇ ONURLU?

Son haftalarda dış politikada yaşa
nan gelişm eler Tü rkiye Cum huri
yeti hükümetinin harici ilişkilerin
de köklü bir politika değişikliğine 
g idip g itm ediğin in , bu yeni tavır 
alışların onurlu olup olm adığının, 
onurluysa yüzde kaç onurlu oldu
ğunun yoğun biçim de tartışılm ası
na yolaçtı. H üküm etin her konuda 
gösterdiği beceriksizliğ ine yakışır 
biçim de d ışişlerind e yaşanan gü
rültülü bakan değişikliği neticesin
de Hikmet Ç etin ’in koltuğuna otu
ran Mümtaz Soysal, kim ilerince bu 
po litika d eğ iş ik liğ in in  kahram a
nıydı, onunla birlikte nihayet Tür
kiye onurlu bir dış politikaya sahi- 
bolmuştu; kim ilerine göre ise Soy

sal içpolitikaya yönelik hesaplarla 
h a re k e t ed iy o r, SH P 'd e  lid e rlik  
için puan toplam aya çalışıyordu. 
Onurlu dış politika olarak değer
lendirilen tavırların devletin daha 
yüksek bazı m evkilerinde alınm ış 
köklü bir değişiklik kararının neti
cesi olduğunu, görüşleri uzun yıl
lardır bilinen M üm taz Soysal gibi 
b ir şah siy e tin  D ışiş leri B ak an lı- 
ğı'na getirilm esinin de bu kararın 
bir sonucu olduğunu ileri sürenle
re de rastlanmıştı.

Bu tür spekülasyonları haklı çı
k artacak  g e lişm eler de o lm am ış 
değild i. Y unanistan, U luslararası 
D eniz Hukuku Sözleşm esi'ne d a
yanarak Kasını ayında karasuları

nı 6 m ilden 12 m ile çıkaracağ ın ı 
açıklam ış, Türk dışişlerinden "kı
y am et kop ar" d iy e  ses g e lm işti. 
Türkiye'nin bunu savaş nedeni sa
yacağı vurgulanm ış, Ege sem ala
rında uçan jetlerin devriye uçuşla
rın ın  "yü klü " yap ılm asına karar 
verilmişti.

Batılı ü lkelerin ekonom ik am 
b a rg o su n a  m aru z  kalan  K u zey  
Kıbrıs Türk Cum huriyeti m eclisi, 
Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne 
üyelik sürecinin hızlandırıldığı bir 
sırada Ada'daki iki toplum arasın
daki meselenin çözüm yolu olarak 
sadece federasyon fikrini esas al
maktan vazgeçm iş, Türk hükümeti 
de bu kararı desteklediğini bildir
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% 10 onurlu dış politikti mı, %90 iktidar endişesi mi?

mişti.
Birbaşka kayda d e ğ e r  gelişm e 

de "bize vize u y g u lay an  ülkelere 
b iz im  d e v iz e  u y g u la m a m ız "  
doğrultusunda alınan karardı. Ar
tık  dış politikad a "o n u r "  m esele
miz tam am  oluyordu. Ancak vize 
m e se le s in d e  b az ı u fa k  p ü rü z le r 
vardı. Mesela ülke turizm inin bun
dan nasıl etkileneceği hesaba katıl
mış mıydı, dış borçlar içinde yüzen 
bir devletin koyacağı vize ne kadar 
gerçekçi olacaktı? M ü m taz Soysal 
d ış  p o litik a y a  i l i ş k in  b ö y le s in e  
ö n e m li k a ra r la r ı a l ı r k e n  n e d en  
k im selere  d an ışm a ih tiy a c ı d u y 
m uyordu?

Bu yüzden Fatih Ç ek irg e  gibi 
"bütün bu onurlu, haysiyetli çıkış
ların ardında dış p o litika  değil, iç 
politikaya yönelik hesaplar yattığı
nı" öne sürenlerin (5 .9 .1994-Sabah) 
yanısıra, Oktay ekşi g ib i "V e N iha
yet O nurlu  B ir  S e s ..."  diye başlık 
atarak bütün bu yapılanları alkışla
yanlar da çıkacaktı (28 .8 .1994-Hür- 
riyet). Hatta Ekşi'ye g ö re  "biz"e vi
ze uygulam ayan, fakat iç güvenli
ğ im izi tehd it ed en  b a şta  Iran o l
mak üzere başka b irtak ım  ülkelere 
de vize uygulanm alıydı.

Vize uygulam asının hemen ya
n ınd a y ab an cı h e y e tle r in  T ü rk i
ye'de hakim ve savcılarla görüşm e
lerine yasak getirilm esi de sözko- 
nusuydu ki, Ekşi'nin gazetesi aynı 
günkü sayısına "B rav o  A nkara" di
y e re k  g ö z le r im iz i  y a ş a r ta n  b ir  
m anşet atıyordu.

D ışişleri'n in  b irb aşk a  atağı da 
Irak'a uygulanan am b argoya rağ
men bu ülkeyle yak ın  ilişkiye gir
me, ekonom ik ve ticari ilişkilerini 
arttırm a yolunda sarfed ilen  çaba
larda g ö rü lm ü ştü .S ab ah  y azarla 
rından Sedat Sertoğlu , Irak’a giden 
işa d a m la rın ın  s e fe r le r in e  d av u l 
zurna ile b aşlam ak la  büyük hata 
yaptık ların ı, çünkü u y g ar d ünya
nın (!) gözünde Irak, İran ve Suri
ye'nin üçünün de terörist (!) devlet 
old ukların ı y azm ad an  geçem eye
c e k t i ^ . 8 ,1994-Sab ah ). M illiyet'ten 
Coşkun Kırca daha d a  önem li bir 
konuya parm ak b asm ış, am bargo
nun delinm esi h u su su nd a "Türki

ye 'n in  A m erik a 'y ı açık tan  açığa 
karşısına alm asında fayda olm adı- 
ğı"nı, A m erika'ya karşı onur kırıcı 
davranm am ak gerektiğini hatırlat
mıştı.

Fakat bütün bu yaklaşım lar bir 
yana dış politikad aki belki de en 
ön em li, en onurlu adım  A B D 'nin
1995 yılı için Türkiye'ye yapacağı 
yardım ın % 10'unun Kongre'de in
san  h a k la rın ın  iy ile ş tir ilm e s i ve 
Kıbrıs konusunda sağlanacak iler
lem elere bağlanm ası karşısında ta
kınılan tavırla atılm ış oldu: Y ardı
mın verilm eyecek olan % lü'luk kıs
mı şiddetle reddedildi!

Sam i Kohen gibi kimi yazarları
mıza göre nasıl olsa ABD yardım ı
nın tam am ının  red d ed ilm esi im - 
kansızdı;"Türkiye'nin savunm a ge
reksinm elerini karşılayacak yeterli 
parası yok"tu. Üstelik zaten "Türki
ye 'd e d em okrasi geliştiğ i zam an, 
insan hak ve özgürlükleri koru n 
duğu zam an dış ü lkeler ve kuru
lu ş la r la  a n la ş m a z lık  k a lm a y a - 
cak"tı(1.9.1994-M illiyet). Türkiye'de 
insan haklarının durumu konusun
da elbette haklı görüşlere sahibolan 
K ohen'in görm ezlikten geldiği bir 
husus vardi ki, ABD onların anla
d ığ ı an lam d a insan  h ak ların d an  
y an a n a s ib in i a lm am ış b u lu n a n  
mesela bir Çin'e karşı aynı tavrı ta
kınm ıyordu. Batı'nın insan hakları
na ve dem okrasiye olan düşkünlü

ğü Bosna ve Cezayir gibi yerlerde 
m üslüm an halklar tarafından ye
terince test edilm işti. Fakat her na
sılsa  bu tav ır k im ilerin ce  T ü rk i
ye'yi "kabadayı b ir  d ilenci" duru
m u na d ü ş ü re c e k  g a r ip lik te  b ir  
adım  olarak  vasıflan d ırılm aktan  
k u r tu la m a d ı (F a tih  Ç e k irg e , 
28.8.1994, Sabah). Hatta yardımın 
reddedilen yüzdesine bakılarak il
keli ve on u rlu  şah siy et M üm taz 
Soysal'ın  bakanlığ ı esnasında dış 
politikadaki onur oranı dahi tespit 
edilebiliyor, A BD 'ye karşı bu göğ
sümüzü kabartan son tavırla "yüz
de on onurlu  dış politika"ya ka
vuştuğum uz ilan ediliyordu (Cen
giz Çandar, 28.8.1994, Sabah).

Bütün bu göz kam aştırıcı atak
ları, soğuk savaşın bitimiyle birlik
te B atı'n ın  g özü n d e T ü rk iy e 'n in  
aza lan  ö n e m i ve bu n u n  ifa d es i 
olan yak laşım larıy la  b irlik te  d e
ğerlendirdiğim izde ilk bakışta bel
ki de ciddi bir dönüm noktası gibi 
gelebilir; B atı'n ın  tavırları halkta 
gözle görülür bir infialin oluşm a
sına ve onurlu politikaya susam ış
lığa yol açm ış olabilir. Ancak biz 
y in e  de m e v c u t y a p ıla n m a  ve 
ro ta s ıy la  T ü rk iy e  C u m h u riy e ti 
hüküm etlerinin o varolduğu söy
lenen kırm ızı kitabın dışında, hal
kın b ek len tilerin e  cevap verecek 
biçim de köklü değişiklikler yapa
mayacağı kanaatindeyiz.
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Neıu York, Colıunbia Üniversitesi'nde 
karşılaştırmalı edebiyat profesörü olan 
Edıvard Said y ak la şık  y irm iy ıld ır  
FKÖ'niln Batıdaki başlıca entellektUel 
sesi olmuştur. Filistin Ulusal Konse
yi'nin eski bir iiyesi olarak şimdilerde
o, İsraillilerle oturup Gazze ve Eri- 
ha'da sınırlı bir Filistin özerk yöneti
mine imkan veren bir dizi anlaşmayı 
imzaladığı için FKÖ Başkanı Yaser 
Arafat'ı yüksek sesle eleştiren bir kim
se. Newsweek'ten Sudarsan Ralmnııı 
kendisiyle FKÖ ve son zaman
larda yayınlanan kitabı "The 
P o l i t i c s  o f  D is p o s s c s s io ı ı"  
(İstimlak Politikası) çerçevesinde 
bir söyleşi gerçekleştirdi. Aşağı
da bu söyleşiden bazı pasajları 
okuyacaksınız.

* Arafat ve FI<CÖ ekibi özerk  
yönetim e geçiş dönem i için  
yanlış liderler miydi?

*H em  evet , hem  h ay ır. 
M ev cu t an la şm a y ı ta s a r la 
yanlar onlar. Fakat geçiş ha
d isesi b ir bakım a şunu g ös
termiştir ki, bu kimseler Filis
tin halkım bağım sızlığa taşı
yacak kapasitede değildirler. 
İsraillilerin anlaşm aya yanaşm ası- 
nının sebebi dc budur.

* İs ra illi le r  b u n u n  fark ın d a  
mıydı?

^Sanırım evet. Bizler herşeyden 
önce bugün biliyoruz ki, İsrailliler 
T u nu s'tak i FKÖ karargah ın a sız
m ış la rd ı. Ö rg ü t iç in d e  ce re y a n  
eden herşeyden haberleri oluyor
du. Kanaatimce İsrail cephesi hare
k e te  geçm ek iç in  u ygu n  zam anı 
kolladı -K örfez Savaşı'n ın  ard ın

dan tecrit edilm iş, popülaritesini 
yitirmiş, para ve destek bulamayan 
FKÖ'nün yolunun sonuna geldiği 
zamanı bekledi- ve yemi uzatıp tu
zağa düşürdü.

Bugünkü FKÖ liderliğinin elin
de bir tek koz kaldığını, bunun da 
anlaşma olduğunu Arafat gibi İsra
il yönetimi de görmüştü. Anlaşma
ya rağmen aslında herşey hala İsra
illilerin elinde; Eriha dışındaki her
şey onların denetimi altında.

Edıvard Said:”Arafat'ın şahsındaki diktatörlük ve 
megalomaniden biitiiıı Filistinliler rahatsız."

"A rafat ve FK Ö 'nün b aşarısı 
neye bağlı?

*Bu büyük bir muamma. Başa
rılı olm ak için İsrail'in  nüfuzunu 
kırm ak zorundasınız. Yeni yerle
şim alanlarını sınırlamak zorunda
sınız. 1967'de ilhak edilen Kudüs'ü 
alm anız gerekir. Fakat bütün bun
lar şu anki halleriyle anlaşm alara 
son derece aykırı hususlar.

"Anlaşmaların Gazze ve Eriha 
d ışın d ak i F ilistin lileri b iraraya  
getirmesi için ne yapılabilirdi?

*Gayet basit. İki Hususun zik
redilmesi gerekir. Evvela anlaşma
lar Batı Yakası ve Gazze'de yaşa
yanlar ile diğer bütün Filistinliler 
arasında ayrım  gözetm em eliydi. 
Bizim 1948'den bu yana verdiği
miz mücadele halkın birliğini ko
rumaya yönelikti. İkinci ve daha 
önemli bir husus olarak anlaşma
da sonucun ne olacağına dair bir 
sarahat mevcut değil. Nihai duru
ma, hatta self-determinasyona iliş

kin hiç bir açıklama yeralmı- 
yor.

^ F ilis tin lile r  arasın d a  
ortak bir muhalefetten yana 
belirtiler var mı?

*K o o rd in e li  o ld u ğu n u  
söylem iyorum ; fakat insan
lar birbiriyle fikir alışverişin
de bulunu yor, b irbirleriyle 
diyaloğa geçiyorlar. Filistin 
lid e r liğ in in  m evcu t d u ru 
mundan , yani Arafat'ın şah
sındaki d iktatörlük ve m e
galom ani kom binasyonun
dan h oşnu tsu zlu k  d uym a
yan bir tek Filistinlinin bile 
bulunduğunu sanmıyorum. 

Pek çok k im se  onu n T u n u s'tan  
Eriha'ya gelm esini bekliyor. Gali
ba asıl problemleri o zaman başla
yacak.

*B atı Y ak ası ve G azze'deki 
Filistinliler, Tunus'taki Filistinli
lere nazaran daha farklı bir tarih
sel tecrübe yaşadılar. Bu ne anla
ma geliyor?

*Biz son 27 yıldır, özellikle de 
intifada esnasında İsraillilerle kar
şı karşıya gelen insanlardan bah
sediyoruz. Arafat ise asla böyle bir

DUNYA’DAN...

o o

Edıvard Said:"ŞIMDI FİLİSTİNLİLERE DÜŞEN 
SİVİL İTAATSİZLİKTİR"
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NÜFUS KONFERANSI VE 
DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

halkla tem as halin d e olm adı. Ve 
ilk defa olmak üzere o, bir uzlaş
m az lık  ve isy an  ta r ih in e  sah ip  
olan  kend i h a lk ıy la  g ö rü şece k . 
Ben onun insanlardan daha uzun 
süre destek bulabileceğini sanm ı
yorum ; ö ze llik le  d e m ü cad eley i 
v erm iş o lan , g en ç o lu p  h ü rm et 
duygusu taşım ayan kim selerden. 
Bu insanların A rafatla  doğrudan 
tem as halinde bulund ukları gün
ler pek eskiye gitm ez; dolayısıyla 
da onun büyüsüne kapılm am ışlar
dır. Gelecek dönem de herşey ihti
mal dahilindedir. En kötü ihtimal 
ise bir iç savaştır.

*"P olitics of D isp o ssessio n "  
adlı kitabınızı yazm an ıza sebep  
olarak gösterd iğin iz b aşlıca  ne
denlerden biri geçm işin  unutul
m am asını sağlam ak. Bu ihtim al 
ne kadar ciddiyct taşıyor?

*Bu zaten halen yaşanan bir ol
gu. M üsaadenizle b ir örnek vere
y im . A ra fa t'ın  g e re k  YVashing- 
ton'daki Eylül tören inde, gerekse 
M ayıs ayında Kahire'deki törende 
yaptığı konuşm alara d ikkat eder
sen iz  g ö recek sin iz  k i, F ilistin 'in  
geçm işind en , b ir h a lk  olarak  bu 
insanların  n eler k ay b ettiğ in d en , 
neler çektiğinden, isteklerinin ne
ler olduğundan hem en hiç bahse
dilm em iştir. Filistin kültürü , ede
biyatı ve resim  san atı, Filistin 'de 
yaşayan halkın tarih, m iras ve kül
türel devamlılığını sağlam ada son 
derece büyük bir rol oynam ıştır. 
Şim di ise bütün b u n lar yokolm a 
tehlikesiyle karşı karşıya.

^Kitabınızda sivil itaatsizliğin  
yakın gelecekte F ilistin liler için 
zorunlu hale geleceğini söylüyor
sunuz. Bu Arafat'a m ı, yoksa İsra
illilere karşı mı sözk o n u su  ola
cak?

^Herkese karşı. A nlaşm alar di
zisi bir bakıma Filistin toprakların
daki Yahudi yerleşim cilerin işgali
ni kutsuyor. Buna karşı konulması 
g e re k tiğ in i d ü şü n ü y o ru m .E ğ e r  
FKÖ  yanlış tarafta b u lu n u yorsa , 
ona da cephe alınm alı.

Ç ev.: U beyd ıılla lı Bnykara 
Neıvsıveek, 18 Temmuz 1994

Dünya Nüfus ve Kalkınma Konfe- 
ransı'nın üçüncüsü Kahire'de 5-13 
Eylül tarihleri arasında gerçekleşti
rildi.

Konferansın tüm dünyada dini 
ve ahlaki değerleri zedeleyecek so
nuçlar getireceği düşüncesiyle İslam 
d ü n y asın ın  çeşitli b ö lg e lerin d en  
tepkiler yükseldi. Karaçi ve Dak
ka'da binlerce müslüman konferansı 
p ro testo  için sokaklara d öküld ü, 
Mısırlı müslümanlardan konferansa 
katılacak olanlara yönelik tehditler 
işitildi. Sudan ve Suudi Arabistan 
gibi bazı ülkeler katılmamayı tercih 
ederken , İran 'ın  iştirak  edeceğini

açıklaması şaşkınlıkla karşılandı. İs
lam K onferansı Ö rgütü C idde'de 
yayınladığı bildiriyle, İslami ilkeler
le bağdaşm ayan kararların engel
lenmesi için bir fırsat olacağı düşün
cesiy le  m üslüm an ülkelerin katıl
malarını istedi. Suudi Arabistan Fet
va Komisyonu ise konferansa katı
lım ın caiz olm adığını ilan etti.Bu 
arada Mısır güvenlik güçleri (müs
lüm an halka karşı em peryalizm in 
güvenliğini sağlayan güçler) fırsat
tan istifade bir dizi tutuklam alara 
girişti, konferansın emniyetini sağ
lam a bahanesiyle b in lerce m üslü- 
rnanı daha zindanlara gönderdi.

Öte yandan son güne kadar va
rılacak kararlarda kayda değer bir 
ilerlemenin sağlanam adığı, elle tu
tulur bir m utabakata varılam adığı 
görüldü. Kulislerde kürtaja, cinsel 
haklar ve aile kavramlarına ilişkin

olarak cereyan eden tartışmalar kon
feransın akışını adeta kilitledi.

K ürtajın  a ile  planlam ası içinde 
gösterilmesi tepkilere yolaçınca kür
tajı m eşrulaştıracak kılıflar arandı. 
Eylem Program ı'nda kürtaj kelimesi 
yerine "kültürel onay alan aile plan
lam ası" kelimeleri kullanıldı.

K onferans boyunca yaşanan il
ginç gelişm elerden biri de kürtaj ve 
cinsel serbesti konularında Vatikan 
ve İran'ın aynı yaklaşımı sergileme
leri ve adeta katolik-müslüman kut
sal ittifakı oluşturmalarıydı.Bu geliş
me semavi dinlerin temsilcileriyle la
ik kesimlerin ilk defa karşılaşmaları 

an lam ın a da g e li
yordu.

Konferans ayrı
ca d ün yad a ve 
özellikle Afrika kı
tasında yaşanan aç
lık sebebiyle k itle
sel ö lüm lerin  g er
çek nedenleri üze
rinde bir kez daha 
durulm asını sağla
dı. D ünyanın geri 
k a lan  k ısm ın ı s ö 
m ü r g e le ş t ir e r e k , 
ulus devlet d ayat

masıyla sınırları suni biçimde bölüp 
ülkelerin yetiştirebildikleri ürünlerin 
sayısını sınırlandırarak, üretilmesine 
izin ve imkan vermedikleri ürünleri 
temin konusunda bu ülkeleri böylece 
birbirine muhtaç ederek kitleleri aç
lık ve sefaletle yüzyüze bırakan Batı
lı em peryalistlerin iki yüzlülüğünü 
bir defa daha gözler önüne serdi.

13 E y lü l'd e  konferansın  sonuç 
bildirgesi açıklandı. İran, Libya, C i
buti, Yemen, Kuveyt, Vatikan, Afga
nistan, M alta, Brunei, Birleşik Arap 
Em irlik leri, D om inik, El Salvador, 
Ekvator, Guatem ala, Arjantin, Nika
ragua, Paraguay ve Honduras olmak 
üzere 18 ülke bildirgeye çekince koy
du. İslam ülkelerinin özellikle çekin
ce koydukları maddelerin "çiftler ve 
bireylerin ürem e hakkı" ile "güvenli 
seks" kelimelerinin bulunduğu 7. ve 
8. maddeler olduğu gözlendi.
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ALINTI VE DEGINILER...

DÜNYANIN VAHİM  TA BLO SU  
21. yüzyılın eşiğine adım atm akta 
olduğumuz şu günlerde karşı karşı
ya geldiğim iz en büyük sorunlar
dan b iri, dünyam ızın Z engin Ku
zeyliler ve Yoksul Güneyliler şek
linde iki ana kutba ayrılmış olması 
ve bu iki kutup arasındaki uçuru
mun giderek derinleşmesidir. Belli 
başlı ülkelerin denetiminde faaliyet 
gösteren BM 'nin nüfus konusuna 
bu kadar büyük önem vermesi ola
yını da buna bağlamak gerekir.

Zengin ülkelerde nüfus giderek 
yaşlanıyor. Mesela Almanya'da nü
fusun % 65'i 40 yaşın üstündedir ve 
bir Alm an ailesinde bir çocuk do
ğarken, aynı süre içinde göçmen ko
num unda yaşayan bir m üslüm an 
ailede 7 çocuk doğmaktadır. Oysa 
İslam  dünyasında, m esela T ü rk i
ye'de nüfusun %42'si, Afganistan'da 
%44'ü, Cezayir'de %75'i 20 yaşın al
tındadır. Eğer matematiksel hesap
lar doğru çıkacak olursa, A lm an
ya'da önümüzdeki 30 yıl içinde Al
man nüfus 33 milyona düşecektir; 
bu Almanya'nın demografik olarak 
müslümanlaşması gibi ilginç bir du
ruma yol açacaktır. İki Almanya'nın 
birleşm esinin gerisinde nüfus ala
nında ortaya çıkan ciddi tehdidin 
belli bir payı var. Nitekim Almanya 
bu birleşme ile nispeten genç sayı
lan 16 miyonluk bir ilave nüfusa sa
hip oldu. Ancak bütün teşvik ted
birlerine rağmen nüfus düşüşünü 
durdurmayı başaramadı; bu teşvik
lerden en çok göçmen aileler yarar- 
lanmaktadır.Nüfus artış hızı binde 
9 olmasına rağmen Hollanda, gele
cekte yaşlı nüfusunu besleyebilmek 
için her sene 70 bin göçmen almak 
d u ru m u nd ad ır. Bunun ü lkelerin  
sosyal güvenlik sistemlerine yansı
yan olumsuzlukları bir yana, yaşlı
lar sorunu başlıbaşına çözüm bekli

yor ve enson dini ve geleneksel aile 
bağlarını tahrip eden HollandalIlar, 
bu sorunun çözümünü, üniversite 
bünyesinde "Hırentoloji: Yaşlılarbi- 
limi" adı altında kurdukları kürsü
lerle "bilim"e havale etmektedirler.

Ali Bulaç, Zaman,19 Eylül 1994

NE KADAR 'HÜR',
NE KADAR 'ÇO ĞULCU ?
Tek de gecikmiş sayılmayız: Aldous 
H uxley'in, 'Yeni Dünya' adlı ünlü 
eseri MEB klasikleri arasında yayın
lanm ıştı, dem ek 40'lı yıllar içinde 
okum uştuk: T otaliterlik ten  gözü 
yılm ış başka yazarlar gibi (Orvvel, 
M ann, Adorno, Benjamin) Huxley 
de insanların yönlendirilmesini ir
deliyordu; onun tasarladığı gelecek
te , b eb ek le r , ceza ve m ü kafatla  
ayarlanan pavlov'cu refleksler yeri
ne, uykuları esnasında kulaklarına 
yapılan sürekli telkinlerle yönlendi
rilirler; böylelikle, kişilik yapıları ne 
olursa olsun, 'düzenin koşulları'na 
uymaları sağlanır.

'Hür Dünya' dem okrasilerinin, 
insan haklarına saygılı, çoğulcu, de
m okratik  's iv il toplum u' e lb ette  
böyle olmayacaktı. Oysa 'Sistem'in 
endüstri sonrası toplumunun veri
leri, bu iyimserliği kesinlikle doğru
lamıyor: Evet, sık sık insan hakla
rından, fikir ve davranış özellikle
rinden söz ediliyor; hatta 'Sistem ' 
dışı ülkelerin, bu nedenle suçlandı
ğı da oluyor; fakat gelişmiş Batı de
mokrasilerinin toplumu ve bireyleri 
yönlendirmediklerini; onları belirli 
amaç ve sonuçlar için koşullandır
madıklarını söyleyebilmek, son de
rece müşkül! Şu farkla ki, küreselleş
me ve liberalleşme perdesinin arka
sına gizlenerek gerçekleştirilen bu 
yönlendirme; eski totaliter yönlen
dirmenin aksine, son derece üstü ka
palı, usturuplu, ince ve mahir yön

temlerle yürütülüyor. Nasıl mı dedi
niz?

Ignacio Romanet'ye bakarsanız 
(Le Monde D iplom atiquie, Mayıs 
1994)iş daha bebek doğmadan baş- 
lıyor:Genetiğin bugün ulştığı geliş
me merhalesinde, bebeğin cinsiye
tinden yeteneklerine kadar, pekçok 
şeyi önceden saptamak; akıllı mü
dahalelerle çocuğun geleceğini yön
lendirm ek şim did en m üm kün; o 
kadar ki, ilerde genetiğin sağlaya
cağı imkanların, belki de sipariş üs
tüne insan üretmeyi sağlayabileceği 
düşünülüyor.

O kadarla kalıyor mu, hadi ca
nım siz de: Çocuk daha büyürken 
televizyonun- o tek gözlü canava
rın- hükmüne giriyor.Fransa'da bir 
çocu k , 12 y aşın a  g e lin ce y e  ka- 
d a r l00000 (yüzbin) reklam  spotu 
seyrediyorm uş; bizde belki biraz 
daha azdır ama daha az etkili oldu
ğu sö y len e m e z .A m erik an  çizgi 
filmlerinde, saat başına ortalama 41 
şiddet eyleminin düştüğü hesaplan- 
mış.Amcrikan Psikoloji Derneği'nin 
bir raporuna göre, evinde ortalama 
üç saat televizyon seyreden bir ço
cuk, ilkokulu bitirinceye kadar se
kiz bin cinayete, en az yüz bin şid
det eylemine tanık oluyormuş.

Bunlara o kan revan içindeki re- 
ality shovv'ları, şiddet/şehvet/servet 
üçgeni içindeki çizgi romanları, ha
beri sadece aynı üçgen içinde olur
sa ilginç sayan magazin basınını ek
lerseniz; çoğulcu liberal toplumlar- 
daki insanların , çocukluklarından 
başlayarak, nasıl -hiç de çoğulcu sa
yılmayacak- bir yoldan yönlendiril
diklerini, elbette daha da açık ve se
çik farkedersiniz. Ü stelik  daha o 
meşhur kamuoyu araştırmalarının 
sözünü bile etm ed ik , ya onların 
marifetleri?..

Atilla İlhan, Meydan, 20.9.1994
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"D EM O KRA SİD EN  G E R İ 
DÖNÜLEMEZ" M İ?
30 Haziran 1994 tarihinde Dedeman 
Oteli'nde düzenlenen b ir toplantıy
la kurucu üyeleri arasında Fethul- 
lah Gülen'in de bulunduğu Gazete
ciler ve Yazarlar Vakfı'nın tanıtımı 
yapıldı. Oldukça geniş bir yelpaze
yi temsil eden birbirinden ilginç da
vetliler, yine toplantının iştirakçile
rinden olan Cem Karaca'nın kelime
leriyle "İstiklal Marşı ve bayrak or
tak paydasında" buluştular. Yoğun 
ısrarlar sonucu kürsüye gelen Fet- 
hullah Gülen yaptığ ı konuşm ada 
"demokrasinin artık bir dünya siste
mi olduğunu ve Türkiye'de ve dün
yada dem okrasiden geriye dönüş 
olamayacağını" söyledi.

YEN İD EN  Y A P IL A N M A  H A RE
K ETİN D EN  SİST E M  E L E ŞTİR İSİ 
Yeniden Yapılanma H areketi'nin 5 
Ağustos 1994'te İstanbulda tertiple
diği basın toplantısı, TC'nin tıkanan 
toplumsal, siyasi ve ekonom ik siste
mine yönelik eleştirileriyle dikkati 
çekti. Haşan M ezarcı, Prof. Mahir 
Kaynak,Altan Tan ve A. Melik Fırat 
imzasıyla yayınlanan toplantı met
ninde şöyle deniyordu: "Bütün par
tilerin, meclislerin, iktidarların, res
mi ve hatta özel kuruinların Cum
huriyet H alk F ırkası'n ın  altı oklu 
devrimleri doğrultusunda faaliyet 
yapacaklarını ve bunlara aykırı hiç
bir faaliyette bulunam ayacaklarını 
hükme bağlayan siyasi partiler ka
nunu, darbe anayasaları ve bunları 
dayatan meclis üstü kurum lar va
rolduğu sürece, çok partili seçimin, 
meclisin, iktidar değiştirm enin pek 
fazla bir önemi olm adığı gibi, böyle 
bir yapının içinde açıklık, demokra
tikleşme değişim ve yeniden yapı
lanma Öa mümkün değildir. Mille
timizin tarihi, coğrafi, kültürel, dini, 
hukuki, siyasi, etnik, ideolojik, hat
ta folklorik farklı taleplerini ve de
ğer yargılarını kısm en veya tama
men inkar eden ve engelleyen, ta- 
bulaştırılmış ve darbe anayasaları
nın değiştirilmesi teklif dahi edile
m ez m ad d eleri y a p ıla ra k  d evlet 
partisine ve ideolojisine dönüştü
rülm üş C u m h u riy et H alk  Fırka- 
sı'nın altı oklu devrim lerini ve bun
ları dayatan Anayasa M ahkem esi,

DGM ve MGK gibi meclis üstü ku
rumlar engelini kaldırarak açıklık, 
değişim, demokratikleşme ve yeni
den yapılanmanın önünü açmak ön
celikli hedefimizdir."

"ÖZELLEŞTİRM E DİN DEĞİL"
CH P Genel Başkanı Deniz Baykal 
partisinin düzenlediği "Ö zelleştir
menin Ekonomik ve Sosyal Boyutla
rı" konulu toplantıda özelleştirm e
nin siyasi bir inanç konusu olmaktan 
çıktığını kaydederek şu ilginç yakla
şımlarda buluııuyordu:"Özelleştirme 
dinsel iman konusuna dönüştü. İti
kat gibi ele alınıyor. Teslim oluna
cak, iman edilecek bir eğilim e dö
nüştürüldü. Çağdaş ekonomi tarika
tı gibi sunuldu. Oysa özelleştirm e 
bir araçtır. Konu semavi konumun
dan, dünyevi konumuna indirilmeli, 
tartışılmalı.Avrupa Birliği'nin makul 
ölçüde kamu işletmeciliğini önerdi
ği bir dönemde, din gibi ele alınan 
bu konunun Kabesi neresi?Özelleş- 
tirmeye karşı çıkmak günah gibi de- 
ğerlendiriliyor.Tartışılam adığı için 
doğru b ir model ortaya konam a- 
dı."(Sabah, 19.9.1994)

"DÜNYA BARIŞI 
OSM AN LI'YI ARIYOR"
Dışişleri eski Bakanı Hikmet Çetin, 
Osmanlı'nm 500 sene hükümran ol
duğu Balkanlarda barışı tesis etmesi
nin yabancı d iplom atlarda hayret 
uyandırdığını söyleyerek şu hatırası
nı nakletti: 1992 yılında Bosna-Her- 
sek konusunda bir toplantı yapılı
yordu. Türkiye de çağrıldı. Milose- 
viç, Karadziç hepsi oturuyorlar. Be
nim yanımda ABD Dışişleri Bakanı 
oturuyordu. Yugoslavya'da 7 yıl bü
y ü k elçilik  yapm ış. Bana dönerek 
"Hikmet sana bir soru sorabilir mi
yim? " dedi. Sor dedim."Siz bu fela
ket yerlerde 500 yıl nasıl kaldınız?" 
dedi...İsrail'e gittiğimde Dışişleri Ba
kanı Şirnon Perez ise şunu anlat- 
tı:"Ben  bundan üç sene önce Sina 
bölgesinde bir küçük belediyeye zi
yarete gittim. Küçük ve yahudi bir 
belediye.M ısır'dan şikayet etti.M ı
sır'a komşu çünkü.İsrail'den şikayet 
etti. Herkesten şikayet etti. Ben de 
kızdım, 'ne istiyorsun?' dedim. O da 
kalktı bana 'Osmanlı yönetimini isti
yorum' dedi."(Zaman, 7.9.1994)

A K V 'd e n  H A B E R L E R

A K V  Yaz G ezisi Görkem li Geçti

AKV'nm geleneksel ya/ ge/isi bu 
J ü  Burşa^Uİüdağ'cİa -gerçekleşti! 
400 kadar ü ve m i/.i n katıldı ğ t ; ve 
üç gün süren U ludağ program ı, 
;pldukça sıcak bir ortamda Vakıf; 
cam iam ızın kaynaşm asına vesile 
oldu, Uzun zamandır birbirini go 
rem eyeıv kard eşlerim iz hasretle;: 
kucaklaştı,/ 2 -or; • <

AKV Sanayi M ahallesi.:..
/ Şubesi Açıldı

Araştırma ve Kültür Vakfı her ge- : 
Çeıı gün genişleyen şube ağma bîr 
yenisini daha ekledi, Sanayi Ma- ■ 
hailesi şubeni,
Gunııt$lmıu> Ctni. Y n şaröğ ltı İs lıa ılı i 
(Merkez Çnmii Yanı) Kut: 4 ■ 
Kngtllmne-İST: ■ 
adresinde faaliyete geçti.

AKV Kültür Faaliyetleri

AKV Şubelerinde yeni donem ıa- 
a liyetlerİ Ekim  ayında başlıyor, 
Dergimi/, yayına hazırlanırken  
kesinleşmiş olan programa göre;

İ s ta n b u l  m e rk e z in d e ; İE k im i 
1994 Cumartesi saat 16'da Emrul-" 
lah  H a tip o ğ lu ’nun konuşm acı"; 
olarak bulunacağı sohbet; 8 Kkinı 
saat lŞ 'i.e ; Dr, N ecm ettin  Türi-j! 
n^y'ın- Jü r k .S iy a s i .H a y a t ı  yit*; 
Muhtemel Gelişm eler konulu, şe-.: 
b in e ri;H e , 22 Ekim 'de Prof.;Dr|; 
Burhanetlın Ç an’ın Mücadelenin 
Temel İlkeleri konulu seminerler 
yeralacak.15 Ekim Cumartesi gü
nü A K V  İ s t i şa r ı  G enel K urulu  i 
(üyelere m ahsus) toplanacak. 29 : 
Ekim ise  H anım lar Günü olarak 
belirlenmiş.;

A K V  Bayram paşa şubesinde, ise': 
:1 E kim  1994; günü (saat. 2Ü) ü g  
îMehmet Erdoğan'm İslam Huku~ai 
kunda Ahkamın Değişmesi ve 29 
Ekim ’de (saat 20) İsmail Kara'nın 
İ s l a m c ı l ı k  .D ü şü n ce s i ü z e r in e ;: 
sem inerleri gerçekleşecek. ■■
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KİTAP DÜNYASI

BO SN A 'D A  SO YK IRIM  
GÜNLÜĞÜ
21. yüzyılın eşiğine gelindiğinde, 
artık insanlık dışı uygulam aların, 
toplama kamplarının, sürgünlerin, 
toplu katliam ların, tecavüz ve iş
kencelerin çok gerilerde kaldığını 
san an lar, son üç y ıld ır B osna'd a 
olup bitenlere tanık olunca, derin 
bir sükut-u hayale uğradılar. Tarih, 
adeta Bosna'da yeniden tekerrür et
ti. Nazi Almanyası'na taş çıkartan 
Sırp katliamı insanlık tarihine ''kara 
bir leke" olarak geçti. Silahsız, sa
vunmasız ve desteksiz yüzbinlerce 
müslümanın sadece dinî inançların
dan dolayı katledilmesi ya da yurt
larından sürülmesi karşısında dün
ya devletlerinin seyirci kalm aları 
ise daha kara, kapkara bir leke...

İnsanlık Bosna'da işlenen Sırp 
vahşeti ile, iki iğrenç kavramla da
ha tanışma bahtsızlığına erişti: "E t
nik tem izlik" ve "Etnik tecavüz"... 
Yüzbinlerce Bosnalı etnik temizlik 
uğruna katledildi ya da yurtların
dan çıkarıldı. Onbinlerce kadın, kız 
ve hatta çocuk da tecavüze uğradı, 
hamile bırakıldı.

Soykırım Günlüğü, !992 - 1993 
y ılları arasında, Bosna H ersek ve 
S ırb is ta n 'ın  çeşitli yörelerin d ek i 
toplama kamplarında müslümanla- 
rın uğradıkları zulüm, işkence ve 
tecavüzlerle, sürgünleri, katliamları 
bizzat tanıkların ağzından aktar
maktadır.

Roy Gutman, Pınar Yayınları, 
252 sh.

YA KIN  TARİH YAZILARI 
M ehm et Ertuğrul Düzdağ kitaplı
ğından yeni bir kitap Yakın Tarih 
y a z ıla r ı. M ehm et E rtu ğru l D üz- 
dağ’ın tecrübelerinden ve araştır-

Roy Gutman

Bosna’da
p  1 / O  •• 1 •* V  ••Soykırım bunluğu

malarından yola çıkarak kaleme al
dığı eserlerinden bir tanesi.

Yakın Tarih yazıları beş bölüm 
halinde düzenlenmiş. Yakın tarihe 
bakış, Çanakkale savaşı, Güneydo
ğu Anadolu meselesi, Otuzbir Mart 
ve yakın tarihten çeşitlemeler...

Kitabın ilk bölümü yazarın da 
içinde yaşadığı 1950 sonrası Türki
ye tarihine bir bakış. Yakın Tarihin 
İçinden" yaşadıklarımızın canlı bir 
özeti. İkinci bölümd ise Çanakkale 
savaşı ana haklarıyla anlatılıp öne
mi belirtildikten sonra bizzat sava
şa katılanlar konuşturulm akta ve 
cihadı mukaddes üzerinde durul
maktadır. Üçüncü bölümde yıllar
dır kanayan yaramız olan Güney
doğu meselesi üzerende durulmak
tadır. Başlangıcı, gelişmesi ve ırkçı
lık adına yapılan hatalar; bunun ya
nında çözüm ün İslam 'da olduğu 
belirtilmektedir. Dördüncü bölüm 
ise O tuzbir Mart adını taşımakta.

I’INAK
YAYINLARI

Haz. İlhan GÜNDOĞDU

O tuzbir M art m eselesi hakkında 
çok önem li ve aydınlatıcı bilgiler 
verilmekte. Beşinci ve son bölüm ise 
ara başlıklarfll birbirinden ayrılmış 
kırkbir kısa yazıdan meydana geli
yor. İz Yayınları, 248 s.

TARİH BİLİNCİ
Tarih Bilinci Abdullah Yıldız'ın 

Denge Yayınları bilinç serisinden çı
kan kitabı.Kitap dört ana bölümden 
oluşuyor.

1.Bölümde tarih, amacı, Kur'an'a 
göre tarihin amacı, tarihsel miras gi
bi konuları ele alıyor.Girişte yazar 
"geleceği inşa etmekle görevli olan 
her mümin toplumun problemlerini 
ve İslami çarelerini çok iyi bilmek 
zorundadır.A ksi halde toplumsal 
değişmenin gerçekleşmesi mümkün 
olmaz. Kur'an'ın neredeyse yarısını 
teşkil eden tarihi m ateryaller boş 
yere a n la tılm a m ış tır"  d iy erek  
Kur'an'ın tarih anlayışını anlamanın 
önemini belirtiyor. Bu anlayış saye
sinde "davetçi, bir saatte dağlan de
virip, birkaç günde dünyayı fethe
deceği vehm ine kap ılm az, Kabe 
yollarındaki karınca misali iğne ile 
kuyu kazarcasına toplumu dönüş
türme çabasını sürdürür."

Yazar 1. bölümde tarihin yanlış 
fonksiyonlarda kullanılırsa zararlı 
olacağını, hatta milletlerin "mezarı" 
olabileceğini belirttikten sonra çeşit
li inanç ve ideolojilerin tarih tanım
larını aktarıyor, "tarih iyi ile kötü- 
nünün, doğru ile yanlışın, hak ile 
batılın savaşı, insanın bu ikilem ara
sında (hak-batıl, adalet-zulüm) ara
sında b o ca lam asın ın  yani kendi 
kendisiyle kavgasının serüvenidir. 
Kur'an'ın amacı, tereddüt eden, bo
calayan insana "kılavuzluk" etmek, 
"yol göstermektir"
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"Peygam berlerin haberlerinden 
senin kalbini sağlamlaştıracak herşe- 
yi sana anlatıyoruz. Bunda sana hak 
ve inananlar için bir öğü t ve ibret 
gelmiştir. (Hud 120) Ö zellikle çağı
mızda aradığını bulam am ış, geçmi
şin parlaklığının gölgesinde kalmış 
üçüncü Dünya Ülkeleri ve İslam Ül
kelerinde sık sık gördüğüm üz geç
mişi yüceltm e (bugünün başarısız
lıklarını gizleme) hastalığı hakkında 
yazar Cevdet Said'den güzel bir alın
tıda bulunuyor. Cevdet Said "Tarihi 
şahsiyetlerin yanlışlarının boynumu
za pranga misali geçmesine izin ver
meksizin, içine düştükleri yanlışları 
bulur, hoşgörü ile davranırız. İsabet 
ettiklerini alır, yanlışlarını kendileri 
için aşağılama vesilesi yapmadan bu 
yanlışlardan uzak durarız" diyerek 
tarihin asıl fonksiyonu olan ibret al
mayı unutup, geçmişe, atalarının ta
rihine ilahi bir hava veren, onların 
yanlışlarında bile bir hikm et arayan, 
tarihi kendileri için 'mezara' çeviren, 
geçmişin yanlışlarını, ders çıkarabil
mek için dahi olsun gösteren rnüslü- 
manları "aforoz" eden ve onları Batı
nın oyuncağı ve uşağı gibi gören zih
niyete karşı, sahip olm am ız gereken 
tavrı gösteriyor.

"O nlar bir üm m etti gelip geçti. 
Onların kazandıkları kendilerine, si
zin kazandıklarınız ise size aittir. Siz 
onların yaptıklarından sorulm azsı- 
nız(Bakara 134-141). Kitabın 2. Bölü
mü tarihin başlangıcı ve yönü ile il
gili. Yazar insanın yaratılışından ev
velki dönemi anlatan ayetleri verdik
ten sonra tarihin ilkelden, m ükem
mele mi, yoksa mükemmelden ilkele 
mi gittiği yönündeki tartışm alardan 
örnekler verdikten sonra bu akımla
rın açıklayamadıkları veya eksik kal
dıkları noktaları gösteriyor. Yazar: 
"Biz o günleri insanlar arasında nö
betleşe döndürür dururuz (Al-i İm- 
ran)"; "Yok yine d ö n erlerse , önce
kilere uygulanan yasa gerçekleşecek
tir (Enfal 38)" ayetlerinden yola çıka
rak tarihin çizgisin in  doğrusal bir 
değişim değil, sabit ve tekrarlanan 
yasalar (sünnetullah) şeklinde zuhur 
ettiğini ortaya koyuyor. Üçüncü bö
lümde tarihin temel d inam iği konu 
ediliyor. Kur'an'da konu ile ilgili ola
rak şu ayetler görülüyor: "H erkese 
yaptığının karşılığı tam olarak veril

di(Zümer 70); "İnsanların elleri ile 
kazandıkları yüzünden karada ve 
denizde fesat çıktı" (Rum 41) "Al
lah aklını kullanmayanları pislik 
içinde bırakır"(Yunus 100); "G ü
nahları sebebi ile biz onları yıkıma 
uğrattık "(Enam 6); "De ki: bu fela
ket sizin kendi yapıp ettikleriniz 
yü zü n d en d ir"(A l-i İm ran ). Bu 
ay etlerd en  de a n la ş ıla ca ğ ı g ib  
Kur'an "tarihin akışına yön veren 
itici gücün, irade sahibi insan ol
duğunu beyan eder."

Dördüncü bölüm tarihin yasa
ları (Sünnetullah) başlığını taşı
yor. Yazar bu bölümde Sünnetul
lah hakkında oldukça doyurucu 
ve g en iş b ilg i v erd ik ten  sonra 
ayetlerden yola çıkarak bazı tarih
sel yasalar veriyor:

Tarih doğru ve haklıdan yana
dır "Şüphe yok ki, Allah kendin
den sakınan takva sahiplerinden 
ve iyilikte bulunanlardan yanadır" 
(Nahl 128) "Zalimleri mutlaka he
lak edeceğiz. O nları yokettikten 
sonra yerlerine sizleri yerleştirece
ğiz. Bu da makamımdan ve azap 
va'dimden korkanlar içindir... ve 
her inatçı zorba perişan oldu. (İb
rahim 13-15)

Nitel değerler, nicel değerler
den üstündür: "Sayıca nice az top
luluk vardır ki, say ıcı nice çok 
topluluğa Allah'ın izni :: 
ile galip gelmiştir. Al- | 
lah sa b red e n le r  ile  |
(E n fal 65 -66 ). Y azar | 
son bölümde toplum- | 
ların çöküş sebeblerini | 
başlıklar halinde açık- | 
lıyor: Zevke, lükse dal- | 
nıak, büyüklenme, zo- I 
ra b aşv u rm a, ah lak i | 
çürüme, sapıklık, nan- | 
körlük, şiikürsüzlük, | 
dinde ayrılığa düşme, | 
b ir liğ in  k ay b o lm ası, | 
fesadın  yayılm ası ve | 
kötülüklerin engellen- | 
memesi gibi başlıkları | 
okudukça içinde bu- | 
lunduğum uz toplum  | 
akla geliyor. Yazar son | 
bölümde tarihin önemi | 
ve sahip olm am ız ge- | 
reken tarih anlayışını | 
ortaya koyuyor. Sonuç |

olarak, insan nasıl boş ve gayesiz bir 
varlık değilse onun serüvenini an
latan tarih ilmi de boş bir ilim değil
dir. Tecrübe kolay kazanılan bir olay 
değildir. Kur'an bize insanlık tari
hinin tecrübelerini en güzel şekilde 
sunuyor. Toplumu dönüştürmek id
diasında olan m üslüm an, toplum- 
la rın  ve in sa n la r ın  z a a fla r ın ı, 
kötü lü klerin i ve yücelik lerin i an
latan Kur'an kıssalarını çok iyi in
celemek ve bunlar üzerinde düşün
mek zorundadır. Hem geçmiş üm
m etlerin ve m illetlerin  yaptıkları 
h ataları yapm am ak, hem de top
lumu iyiye doğru değiştirm ek için 
Kur'an'm konu ile ilgili ayetlerinden 
gerekli dersleri çıkarabilirsek, davet 
yolu n d a y ap acağ ım ız  ça lışm alar 
hem  daha b erek etli o lur, hem de 
muhtemel tehlikeler daha erken far- 
kedilir. Her fikrin bir tarih anlayışı 
vardır, m arksistler sınıf çatışm ası, 
kapitalistler maddenin tarihi şeklin
de algılarlar. Müslümanın tarih an
layışı Kur'an merkezli olmak zorun
dadır. Eğer Kur'an merkezli bir an
layışımız olmazsa geçmişi yanlış an
ladığımız tarih bizim için bir mezar 
olabilir. İşte Tarih Bilinci isimli bu 
e ser kü çü k h acm in e  rağm en bu 
konularda verdiği doyurucu cevap
larla okunması gereken bir kitap.

Ertuğrul B ayram oğlu

Amerikan Sineması, Ağaç Y. Cİovaııni 
Scognamillo
Bilim Tarihi t, Ağaç Y.Şofak Umi 
Çağdaş Arnp Düşüncesi, İnsan Y, Albert 
HUnn-
Sünnet Bilinci, Denge Y Beşır Islamoğlu 
Köşeli Yazılar, Denge Y. Mehmet Pomak 
Tavsiyeler, Denge Y. M.İ^lamoğîu 
Stratejik Yönetim ve Liderlik, Iz Y. M. özel 
Müslüman Aile, he, Y, Ertuğrul Du/dağ 
Düşman Acımaz, İz Y. Ertuğrul Diîzdağ 
Bir Dünyanın Eşiğinde, İletişim Y. Cemil Meriç 
Jön TurkleHn; Şejrüveni îlk'c^V*'Mustafa Yalçın • 
İngiliz Dış İşler Komitesi, İnfolapY; ^tiseym '

Sireti.Muhammed iyenin En Büyük Günleri, 
Yeni Zamanlar Y. Musa Carullah
Siyonist Sömûrgecilik(İsrail Devleti), Yeni 
Zamanlar Y.
Küçltk Bir Şey Yoktur, Şule Y, Kemal Urat
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